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Inleiding 
 

Heel wat mensen proberen van hun rookverslaving af te geraken zonder hulp of steun. Zonder 

hulp slaagt amper 3 tot 5 % van de rokers erin om te stoppen met roken. Professionele begeleiding op 

maat is evenmin een garantie op succes, maar de kans op een succesvolle rookstop stijgt wel 

aanzienlijk indien men een rookstophulpmiddel combineert met een vorm van 

gedragsondersteuning. Met aangepaste hulp stijgt de kans om na een jaar nog rookvrij te zijn tot 

25%. 

 

Het project “Persoonlijke coaching” van Tabakstop startte in mei 2007. Het is een aanbod van 

telefonische begeleiding voor rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. Deze begeleiding 

bestaat uit een 6- tot 8-tal telefonische contacten van ongeveer 15 tot 20 minuten, enkel op afspraak. 

De begeleiding gebeurt door een tabakoloog. Dit is een gezondheidsprofessional die gevormd is om 

hulp te bieden bij stoppen met roken. Aangezien roken een verslaving is waarbij zowel een 

lichamelijke als een gedragsmatige component een rol spelen, wordt in de begeleiding aan deze 

beide componenten aandacht besteed. De telefonische begeleiding wordt voor zo ver mogelijk en 

wenselijk aangevuld met farmacologische ondersteuning. 

 

In juni 2010 werd van start gegaan met het project “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers”. 

Men wil via dit project nicotinevervangers toegankelijker maken voor kansarme rokers in coaching bij 

Tabakstop. Om de kans op stoppogingen, therapietrouw en slaagkansen te verhogen, wordt voor 

maximaal 6 weken de NRT (Nicotine Replacement Therapy) terugbetaald. 

 

Dit rapport wil een inzicht bieden in het project “Persoonlijke coaching” dat nu 10 jaar bestaat, 

alsook in het deelproject “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers” dat 7 jaar bestaat. Hierom 

wordt voor de twee projecten onderzocht wat het profiel is van de deelnemers en wat het resultaat is 

op het einde van de begeleiding, bij het opvolggesprek van 6 maanden en bij het opvolggesprek na 1 

jaar. De deelnemers van het deelproject “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers” zijn hierbij een 

deel van de totale groep uit het project van de persoonlijke coaching. Verder wordt bekeken hoe het 

succespercentage op het einde van de begeleiding, na 6 maanden en na 1 jaar samenhangen met 

twee mogelijke factoren uit de begeleiding, zoals het aantal gesprekken of het gebruik van 

hulpmiddelen. 

 

Gegeven het 10-jarige jubileum sluiten we af met een korte analyse van de trends over deze 

periode. 
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1. Telefonische coaching 

 

De resultaten zijn afkomstig van de operationele gegevens van Tabakstop. Elke cliënt die zich 

inschreef voor een telefonische begeleiding krijgt een dossier dat door de begeleidende tabakoloog 

wordt aangevuld. We beschrijven eerst de methode en vervolgens de resultaten. 

1.1. Methode 

 

De gegevens zijn afkomstig van een operationele databank, die als doel heeft om de 

werkzaamheden binnen Tabakstop op te volgen en die de tabakoloog toelaat zijn dossier op te 

volgen. Om de datakwaliteit hoog te houden, worden regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd 

binnen Tabakstop. Hier wordt beschreven hoe deze databank tot stand komt. 

 

Bij de inschrijving voor de coaching hoort een vragenlijst. Deze kan sinds het actief worden van 

de nieuwe website in 2012 online ingevuld worden,. Omdat er bij de huidige rokers nog heel wat 

mensen zonder internet zijn, blijft ook de mogelijkheid behouden om deze vragenlijst per post te 

ontvangen. De persoon stuurt dan de ingevulde versie via de post terug. Deze vragenlijst bij de 

aanvang van de begeleiding bevraagt een aantal kenmerken, waaronder enkele demografische 

kenmerken, het rookprofiel en de motivatie om te stoppen. Het dossier van de persoon wordt via een 

specifieke programma aangemaakt. De ingevulde basisgegevens zijn van bij de start van de 

begeleiding beschikbaar voor de begeleidende tabakoloog. 

 

Bij het eerste gesprek overloopt de begeleidende tabakoloog de gegvens met de cliënt. Zo krijgt 

hij een goed beeld van zijn cliënt, maar draagt hij ook bij aan de kwaliteit van de gegevens. Het 

dossier wordt bij elk gesprek verder aangevuld door de tabakoloog. Zo wordt aangegeven of de 

persoon een hulpmiddel gebruikt en welk hulpmiddel, wanneer hij een rookstop deed en eventueel 

wanneer hij hervallen is. De tabakoloog heeft verder een vrij tekstveld om de voor hem relevante 

gegevens voor de begeleiding in op te nemen. Bij het afsluiten van het dossier worden opnieuw 

enkele gegevens standaard ingevuld door de tabakoloog, waaronder de rookstopstatus in het begin 

en bij het einde van de begeleiding en het totaal aantal coaching-gesprekken. 

 

Tenslotte wordt de cliënt na de begeleiding twee maal getelefoneerd om zijn rookstopstatus op te 

nemen. Voor de personen die gestopt zijn aan het einde van de begeleiding, is dit 6 en 12 maanden 

na de rookstop. Voor de cliënten die nog rookten bij het afsluiten van de begeleiding, is dat 6 en 12 

maanden nadat de begeleiding is gestopt. 

  

Niet alle deelnemers komen tot een gehele rookstop tijdens de begeleiding. Verder kan de 

persoon hervallen tijdens of na de begeleiding. Om de cliënt een nieuwe kans te bieden en om de 

begeleiding beter te laten aansluiten op het gedragsveranderingsproces dat de persoon zelf 

doorloopt, heeft hij de mogelijkheid om zich twee keer in te schrijven voor een effectieve coaching 

over een periode van twee jaar. Van de start van het project in mei 2007 tot 31 mei 2017 betroffen 
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703 van de 5.440 coachings een persoon die reeds eerder een persoonlijke begeleiding had gevolgd. 

Dit is zowel aan de Nederlandstalige als aan de Franstalige zijde 13% van de persoonlijke 

begeleidingen die in deze periode werden opgestart. Omdat de kenmerken per begeleiding en niet 

per persoon onderzocht worden, zullen voor deze personen meerdere begeleidingen in de analyses 

opgenomen zijn. 

1.2. Resultaten telefonische coaching 

 

Dit deel van het rapport geeft een beschrijvend overzicht van de gegevens die verzameld 

werden bij personen die in de periode 01/05/2007 tot 31/05/2017 deelnamen aan het project. In deze 

periode waren er 41.229 coaching-gesprekken, waarvan 19.515 Nederlandstalige en 21.714 

Franstalige gesprekken. 

 Vooreerst wordt het aantal begeleidingen naar de fase van het verloop van het dossier 

(inschrijving, effectieve coaching, einde coaching en opvolggesprekken) onderzocht. Daarna komt het 

profiel van de coaching-cliënten aan bod. We sluiten af met het resultaat van de coaching. 

  

1.2.1. Aantal cliënten naar de fase in het verloop van het dossier  

 

Tabel 1. Aantal inschrijvingen en aantal cliënten in de verschillende fases van de coaching Tabakstop  

NL FR Totaal NL FR Totaal

Aantal inschrijvingen 3 201 3 153 6 354 100% 100% 100%

Start coaching 2 719 2 721 5 440 85% 86% 86%

Einde coaching 2 596 2 605 5 201 81% 83% 82%

Opvolggesprek 6 maanden 2 391 2 399 4 790 75% 76% 75%

Opvolggesprek 1 jaar 2 170 2 180 4 350 68% 69% 68%  

 

Van de start van het project op 1 mei 2007 tot 31 mei 2017 schreven zich 6.354 (NL 3.201, FR 

3.153) mensen in voor een telefonische begeleiding. Bij 442 cliënten (NL 242; FR 200) was er geen 

enkel gesprek omdat de begeleiding nooit opgestart werd of omdat de cliënt niet bereikbaar was. Bij 

472 cliënten (NL 240; FR 232) was er 1 gesprek. Dit eerste gesprek is de intake. Het is eerder een 

kennismaking met de cliënt, met zijn rookprofiel, zijn rookgeschiedenis, zijn omgeving en dergelijke 

meer. Daarom spreken we pas van een telefonische coaching vanaf 2 gesprekken.  

 

Het profiel van de deelnemers wordt onderzocht bij de cliënten die de coaching opstartten 

(wie dus ten minste 2 gesprekken gehad hebben) en voor de dossiers die nog lopende zijn. Dit zijn 

5.440 (NL 2.719, FR 2.721) cliënten. Het succes aan het einde van de begeleiding wordt onderzocht 

bij dat deel van de coaching-cliënten dat de begeleiding heeft afgesloten. Dit zijn 5.201 (NL 2.596, FR 

2.605) cliënten. 

 

Wanneer de persoon aan het einde van de begeleiding gestopt is met roken, wordt hij een half 

jaar en een jaar na de rookstopdatum getelefoneerd om te zien in welke rookstopstatus hij zit. De 

cliënten die aan het einde van de begeleiding (terug) rookten, worden zes en twaalf maanden na het 

einde van de rookstopbegeleiding getelefoneerd met dezelfde vraag. Om zo objectief mogelijk te 

blijven, is het niet de tabakoloog die de begeleiding deed die terugbelt.   
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Tot en met 31 mei 2017 werden 4.790 (NL 2.391, FR 2.399) personen teruggebeld in het kader 

van het opvolggesprek na 6 maanden. De analyses voor deze cliënten geven een inschatting van de 

effectiviteit van de telefonische begeleiding op middellange termijn1. 4.350 (NL 2.170; FR 2.180) 

cliënten werden gecontacteerd in het kader van het opvolggesprek na 1 jaar. De analyses voor deze 

cliënten geven een inschatting van de effectiviteit van de telefonische begeleiding op langere 

termijn2.  

 

Bij het opvolggesprek na 6 maanden en na 1 jaar wordt de status opgenomen die men zelf 

aangeeft of met andere woorden die geregistreerd werd bij het opvolggesprek.  

 

1.2.2. Profiel van de deelnemers 

 

Het profiel van de deelnemers wordt onderzocht bij de cliënten waarbij de coaching is opgestart 

(dus wie ten minste twee gesprekken gehad heeft) voor 31/05/2017. Meer concreet gaat het om 5.440 

dossiers, waarvan 2.719 Nederlandstalige en 2.721 Franstalige. 

 

Provincie en gewest  

 

Grafiek 1. Aandeel cliënten die de begeleiding startten en bevolkingsaandeel naar provincie en gewest3 

 

 

 

                                                 
1 Maar de rookstopstatus kon niet voor iedereen achterhaald worden, o.a. omdat ze na herhaalde telefonische pogingen 
niet bereikt konden worden. Over de gehele periode kon 87% (NL 85%, FR 90%) bereikt worden na 6 maanden. Dit zijn de 
cliënten van 4.175 (NL 2.025; FR 2.150) begeleidingen 
2 Maar de rookstopstatus kon ook nu niet voor iedereen achterhaald worden. Over de gehele periode kon 79% (NL 78%, FR 
81%) bereikt worden na 1 jaar. Dit zijn de cliënten van 3.453 (NL 1.682; FR 1.771) begeleidingen. 
3 Coaching% = aandeel cliënten van een bepaalde provincie/gewest die de begeleiding startten in het totaal van deze 
cliënten over België, periode 1/05/2007-31/5/2017. Bevolking% = bevolking in de provincie of het gewest over de totale 
Belgische bevolking op 1/1/2016, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
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Het aandeel cliënten uit het Waalse Gewest is hoger dan we mogen verwachten op basis van zijn 

bevolkingsaandeel (37 % versus 32%). Luik, Luxemburg en Namen zijn ook wat sterker 

vertegenwoordigd bij de cliënten dan we zouden verwachten op basis van hun bevolkingsaandeel. 

Het aandeel van de cliënten in het Vlaamse Gewest is lager dan we mogen verwachten op basis van 

zijn bevolkingsaandeel (52 % versus 57%), wat ook het geval is in Limburg, Vlaams-Brabant en Oost- 

en West-Vlaanderen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het aandeel cliënten ongeveer gelijk 

aan het bevolkingsaandeel (beide 11%). 

 

Geslacht 

 

Tabel 2. Aantal cliënten die de begeleiding startten volgens geslacht 

Geslacht Nederlands Frans Totaal Nederlands Frans Totaal

Vrouwen 1 585 1 608 3 193 58% 59% 59%

Mannen 1 134 1 113 2 247 42% 41% 41%

Totaal 2 719 2 721 5 440 100% 100% 100%  

Er zijn meer vrouwelijke deelnemers (59 %) dan mannelijke (41 %). Het overwicht aan vrouwen is 

zowel bij de Nederlandstaligen (58%) als bij de Franstaligen (59%) aanwezig. 

 

Leeftijd 

 

Grafiek 2. Aandeel cliënten die de begeleiding startten volgens leeftijd 

 

 

De leeftijdscategorie van 46 tot 55 jaar is het sterkst vertegenwoordigd met 28%, gevolgd door de van 

56 tot 65 jaar (25%) en van 36 tot 45 jaar (20%). Personen uit de leeftijdsgroepen jonger dan 35 jaar 

en ouder dan 65 jaar nemen minder deel aan het programma. 
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Rookprofiel 

 

Tabel 3. Aard van het gebruikte tabaksproduct bij de cliënten die de coaching startten  

Product Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT% 

Filtersigaret 2 031 76% 1 683 63% 3 714 69% 

Gerolde sigaret 734 27% 1 134 42% 1 868 35% 

Sigaar 101 4% 101 4% 202 4% 

Cannabis 34 1% 67 3% 101 2% 

Waterpijp 2 0% 2 0% 4 0% 

Pijp 7 0% 19 1% 26 0% 

Ander 4 0% 13 0% 17 0% 

Totaal gekend 2 689 108% 2 670 113% 5 359 111% 

Onbekend 30   51   81   

Totaal 2 719   2 721   5 440   

 

De meeste mensen die aan het programma deelnamen, rookten filtersigaretten (69%). Dit 

percentage is lager bij de Franstalige begeleidingen (63%) dan bij de Nederlandstalige (76%). 35% 

rookt gerolde sigaretten. Dit percentage is hoger bij de Franstalige begeleidingen (42%) dan bij de 

Nederlandstalige (27%). 4% van de cliënten rookte sigaren en 2% cannabis. Een persoon kan 

meerdere tabaksproducten gebruiken, waardoor de som groter is dan 100%. 

 

1.2.3. Resultaat van de begeleiding 

 

Het succespercentage wordt tijdens het volledige verloop van het dossier drie keer onderzocht: 

bij het einde van de begeleiding en bij de opvolggesprekken van 6 maanden en van 1 jaar. 

 

Eindresultaat 

 

Tabel 4. Rookstopstatus aan het einde van de begeleiding 

Rookstopstatus Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT% 

Gestopt>4weken 1 049 41% 989 38% 2 038 39% 

Gestopt<4weken 173 7% 263 10% 436 8% 

Terugval 582 23% 519 20% 1 101 21% 

Voorbereiding 359 14% 641 25% 1 000 19% 

Beschouwing 419 16% 185 7% 604 12% 

Totaal bekend 2 582 100% 2 597 100% 5 179 100% 

Onbekend 14   8   22   

Totaal 2 596   2 605   5 201   

 

Bijna de helft van de cliënten is op het einde van de begeleiding gestopt met roken. Dit aandeel 

verschilt weinig over de taalgroepen. 48% van de cliënten hebben gestopt op het einde van de 

begeleiding. 39% van de cliënten (NL 41%, FR 38%) is meer dan 4 weken gestopt op het einde van de 

begeleiding; 8% (NL 7%, FR 10%) minder dan 4 weken.  
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Bijna een derde van de deelnemers heeft op het einde van de begeleiding nog geen stoppoging 

gedaan. Ze overwogen om te stoppen met roken maar stonden er nog ambivalent tegenover en 

hadden nog geen concrete intentie om op korte termijn te stoppen met roken (beschouwing: 12%) of 

ze hadden hun rookgewoonten gewijzigd in gunstige zin (voorbereiding: 19%). In het totaal deden dus 

69% van de cliënten een stoppoging tijdens de begeleiding (gestopt+terugval). Ongeveer één 

deelnemer op vijf bleef een tijdje gestopt tijdens de begeleiding, maar is terug hervallen. 

 

Opvolggesprek na 6 maanden 

Het opvolggesprek na 6 maanden wordt voor de personen die aan het einde van de begeleiding 

gestopt zijn met roken 6 maanden na de stopdatum gepland. De overige cliënten worden 6 maanden 

na het einde van de begeleiding getelefoneerd. Van de 4.790 personen die tot eind mei 2017 

voldeden aan deze criteria, kent men de rookstopstatus na 6 maanden voor 4.175 personen (87%). 

We gaan uit van deze mensen waarvan we de rookstopstatus na 6 maanden kennen om iets te 

zeggen over het succespercentage bij het eerste opvolggesprek. 

 

Tabel 5. Rookstopstatus na 6 maanden4 

Rookstopstatus Nederlands NLgekend% Frans FRgekend% Totaal TOTgekend % TOT%

Gestopt>6m 491 24% 567 26% 1 058 25% 22%

Gestopt>4w<6m 279 14% 200 9% 479 11% 10%

Gestopt<4weken 49 2% 56 3% 105 3% 2%

Terugval 562 28% 484 23% 1 046 25% 22%

Voorbereiding 149 7% 225 10% 374 9% 8%

Beschouwing 495 24% 618 29% 1 113 27% 23%

Totaal bekend 2 025 100% 2 150 100% 4 175 100% 87%

Onbekend 366 249 615 13%

Totaal 2 391 2 399 4 790 100%  

 

De  slaagkans op middellange termijn is het percentage cliënten dat ten minste 6 maand lang niet 

gerookt heeft. Nu ligt deze op 25%. De slaagpercentages verschillen lichtjes naargelang taal: 26% 

Franstaligen slagen op middellange termijn tegenover 24% Nederlandstaligen. Daarnaast stopt 11% 

van de cliënten meer dan 4 weken in die  periode van 6 maand. Als we het aantal mensen dat 6 

maand niet rookte, optellen bij het aantal dat 4 weken niet rookte, dan komen we aan 36% (38% 

Nederlandstaligen en 35% Franstaligen).  

 

Ten slotte onderzoeken we hoe het succespercentage bij het eerste opvolggesprek samenhangt 

met het succespercentage aan het einde van de begeleiding.   

 

 

                                                 
4 Het succespercentage kan op twee wijzen berekend worden. Vooreerst kan men er van uitgaan dat de mensen waarvan we 
de rookstopstatus niet kennen, niet gestopt zijn met roken. Deze berekeningswijze haalt het succespercentage waarschijnlijk 
naar beneden. Verder kan men er van uitgaan dat de mensen waarvoor we de rookstopstatus niet kennen dezelfde verdeling 
over de antwoordcategorieën hebben dan de mensen waarvoor we de rookstopstatus wel kennen. In dat geval geven de 
percentages berekend bij de bekenden de succespercentages bij het geheel van de cliënten weer. Dit geeft het meest 
gunstige succespercentage. In Tabel 5 geven we voor het geheel van de opvolggesprekken de percentages volgens beide 
berekeningswijzen: de percentages volgens de 1e berekeningswijze staan in de kolom ‘TOT%’; deze volgens de tweede 
berekeningswijze in de kolommen ‘TOTgekend%’, ‘NLgekend%’ en ‘FRgekend%’. 



 9 

Tabel 6. Succespercentage bij het opvolggesprek na 6 maanden in functie van de rookstopstatus aan het 

einde van de begeleiding bij het totaal van de begeleidingen5 

 

 

 

 
 

 

 

 

De kans dat men na 6 maanden gestopt is met roken, is sterk afhankelijk van de rookstopstatus 

aan het einde van de begeleiding (Tabel 6). 58% van de personen die aan het einde van de 

begeleiding meer dan 4 weken gestopt zijn, zijn ook na 6 maanden gestopt met roken. 14% van de 

personen die aan het einde van de begeleiding minder dan 4 weken gestopt zijn, zijn ook na 6 

maanden gestopt met roken.. 

 

Opvolggesprek na 1 jaar 

 

Het opvolggesprek na 1 jaar wordt voor de personen die aan het einde van de begeleiding 

gestopt zijn met roken 1 jaar na de stopdatum gepland. De overige cliënten worden 1 jaar na het 

einde van de begeleiding getelefoneerd. Van de 4.350 personen die tot midden 2017 voldeden aan 

deze criteria, kent men de rookstopstatus na 1 jaar van 3.453 personen (79%). We gaan uit van deze 

mensen waarvan we de rookstopstatus na 1 jaar kennen om iets te zeggen over het 

succespercentage. 

 

Tabel 7. Rookstopstatus na 1 jaar6 

Rookstopstatus Nederlands NLgekend% Frans FRgekend% Totaal TOTgekend % TOT%

Gestopt>1jr 395 23% 389 22% 784 23% 18%

Gestopt>6m<1jr 120 7% 101 6% 221 6% 5%

Gestopt>4w<6m 102 6% 105 6% 207 6% 5%

Gestopt<4weken 56 3% 45 3% 101 3% 2%

Terugval 431 26% 286 16% 717 21% 16%

Voorbereiding 138 8% 190 11% 328 9% 8%

Beschouwing 440 26% 655 37% 1 095 32% 25%

Totaal bekend 1 682 100% 1 771 100% 3 453 100% 79%

Onbekend 488 409 897 21%

Totaal 2 170 2 180 4 350 100%  
                                                 
5 Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten beschouwing 
gelaten. 
6 Het succespercentage kan op twee wijzen berekend worden. Vooreerst kan men er van uitgaan dat de mensen waarvan we 
de rookstopstatus niet kennen, niet gestopt zijn met roken. Deze berekeningswijze haalt het succespercentage waarschijnlijk 
naar beneden. Verder kan men er van uitgaan dat de mensen waarvoor we de rookstopstatus niet kennen dezelfde verdeling 
over de antwoordcategorieën hebben dan de mensen waarvoor we de rookstopstatus wel kennen. In dat geval geven de 
percentages berekend bij de bekenden de succespercentages bij het geheel van de cliënten weer. Dit geeft het meest 
gunstige succespercentage. In Tabel 7 geven we voor het geheel van de opvolggesprekken de percentages volgens beide 
berekeningswijzen: de percentages volgens de 1e berekeningswijze staan in de kolom ‘TOT%’; deze volgens de tweede 
berekeningswijze in de kolommen ‘TOTgekend%’, ‘NLgekend%’ en ‘FRgekend%’. 

 

TOTAAL

Opvolggesprek 6 

maanden

Niet gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt/Herval 1852 184 490 88% 55% 28%

Gestopt<4weken 73 7 25 3% 2% 1%

Gestopt>4w<6m 164 96 217 8% 29% 13%

Gestopt 6m 7 48 1 003 0% 14% 58%

Totaal 2096 335 1 735 100% 100% 100%

Rookstopstatus aan het einde van de begeleiding
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Het succespercentage op lange termijn wordt gedefinieerd als het aandeel van de begeleidingen 

waarbij de cliënt minstens een volledig  jaar rookvrij gebleven is. Dit is gelijk aan 23%. In 6% van de 

gevallen stopte de cliënt langer dan 6 maand met roken, maar geen volledig jaar. Eenzelfde 

percentage (6%) stopte  4 weken met roken. In totaal is na een periode van 1 jaar 35% van de cliënten 

gedurende meer dan 4 weken gestopt. De percentages voor het aandeel cliënten dat 1 jaar, minstens 

6 maanden of minstens 4 weken gestopt bleven, verschillen weinig tussen de Franstalige en 

Nederlandstalige begeleidingen. 

Ten slotte onderzoeken we hoe het succespercentage bij opvolggesprek na 1 jaarsamenhangt met 

het succespercentage aan het einde van de begeleiding. 

 

Tabel 8. Succespercentage bij het opvolggesprek na 1 jaar in functie van de rookstopstatus aan het einde van 

de begeleiding7 

TOTAAL

Opvolggesprek 1 jaar

Niet gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt/Herval 1446 158 530 84% 57% 37%

Gestopt<4weken 66 12 23 4% 4% 2%

Gestopt>4w<6m 112 20 75 7% 7% 5%

Gestopt>6m<1jr 80 44 97 5% 16% 7%

Gestopt>1jr 15 42 725 1% 15% 50%

Totaal 1719 276 1 450 100% 100% 100%

Rookstopstatus aan het einde van de begeleiding

 

De kans dat men na 1 jaar gestopt is met roken blijft sterk afhankelijk van de rookstopstatus aan 

het einde van de begeleiding. 50% van de personen die aan het einde van de begeleiding meer dan 4 

weken gestopt zijn, zijn ook na 1 jaar gestopt met roken. 15% van de personen die aan het einde van 

de begeleiding minder dan 4 weken gestopt zijn, zijn ook na 1 jaar gestopt met roken.  

 

1.3. Succespercentage in functie van de kenmerken van de begeleiding 

 

In dit deel wordt de samenhang onderzocht tussen enerzijds de succespercentages op het einde 

van de begeleiding, na 6 maanden en na 1 jaar en anderzijds het aantal telefonische gesprekken en 

het gebruik van hulpmiddelen. Deze samenhang wordt onderzocht voor de coaching-cliënten van 1 

mei 2007 tot en met 31 mei 2017, die de begeleiding hebben afgesloten of die in aanmerking komen 

voor het betreffende opvolggesprek. Bij de hulpmiddelen zoomen we voor het project 

‘Tegemoetkoming nicotinevervangers’ verder in op deze samenhang voor de NRT-cliënten, waarbij 

het dossier werd goedgekeurd voor deze tegemoetkoming,  versus de anderen. 

 

 

 

 

                                                 
7 Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 

beschouwing gelaten. 
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1.3.1. Aantal telefonische gesprekken 

 

Na het aantal telefonische gesprekken bij de afgesloten coaching-gesprekken onderzocht te 

hebben, gaan we na of er een verband is tussen het aantal gesprekken tijdens de begeleiding en het 

succespercentage aan het einde van de begeleiding, na 6 maanden en na 1 jaar. 

 

Aantal telefonische gesprekken aan het einde van de begeleiding 

 

 

Grafiek 3. Aandeel van de begeleidingen naar het totaal aantal gesprekken bij het einde van de begeleiding 

 

 

Grafiek 3 laat zien dat het aantal telefonische contacten dat plaats vond per deelnemer erg 

variabel is, gaande van 2 tot meer dan 9 contacten. De meest voorkomende categorie is deze van 8 

contacten, wat sterker geldt bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen. 45% van de cliënten had 

6 tot 8 gesprekken (NL: 42%, FR: 47%) en 14% meer dan 8 gesprekken (NL: 13%, FR: 16%). In 41% van 

de begeleidingen waren er 2 tot 5 gesprekken (NL 46%, FR 36%). 
 

Aantal telefonische gesprekken en het succes aan het einde van de begeleiding 

 

Het aantal gesprekken hangt sterk samen met het succespercentage op het einde van de 

begeleiding.  

 

Tabel 20: Resultaat aan het einde van de begeleiding in functie van het aantal gesprekken 

<6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6%

Gestopt>4w<6m 302 26% 747 53% 205 22% 784 47% 507 24% 1 531 50%

Gestopt<4weken 78 7% 95 7% 91 10% 172 10% 169 8% 267 9%

Hervallen 239 20% 343 24% 180 19% 339 20% 419 20% 682 22%

Niet gestopt 551 47% 227 16% 467 50% 359 22% 1018 48% 586 19%

Totaal 1170 100% 1412 100% 943 100% 1654 100% 2113 100% 3 066 100%

Totaal gestopt 380 32% 842 60% 296 31% 956 58% 676 32% 1 798 59%

Frans TotaalNederlands
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In de groep die minstens 6 gesprekken had, was op het einde van de begeleiding 59% gestopt met 

roken. In de groep met minder dan 6 gesprekken was 32% van de cliënten gestopt aan het einde van 

de begeleiding. Voor de cliënten die minstens 4 weken gestopt waren aan het einde van de 

begeleiding zijn de verschillen eveneens groot in functie van het aantal gesprekken. Deze verschillen 

gelden in beide taalgroepen.  

 

Aantal telefonische gesprekken en het succes na 6 maanden 

 

Tabel 21. Resultaat bij het opvolggesprek na 6 maanden in functie van het aantal gesprekken 

<6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6%

Gestopt 6m 148 17% 343 30% 122 16% 445 32% 270 16% 788 31%

Gestopt>4w<6m 110 13% 169 15% 81 11% 119 9% 191 12% 288 11%

Gestopt<4weken 24 3% 25 2% 16 2% 40 3% 40 2% 65 3%

Hervallen 214 24% 348 30% 137 18% 347 25% 351 21% 695 27%

Niet gestopt 380 43% 264 23% 405 53% 438 32% 785 48% 702 28%

Totaal 876 100% 1149 100% 761 100% 1389 100% 1637 100% 2 538 100%

Nederlands Frans Totaal

 

In de groep die minstens 6 gesprekken had, was 31% van de cliënten gestopt gedurende 6 

maanden. In de groep met minder dan 6 gesprekken was 16% van de cliënten gestopt met roken 

gedurende 6 maanden. Deze verschillen komen voor in beide taalgroepen.  

 

Aantal telefonische gesprekken en het succes na 1 jaar 

 

Tabel 22. Resultaat bij het opvolggesprek na 1 jaar in functie van het aantal gesprekken 

<6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6%

Gestopt>1jr 119 17% 276 29% 87 14% 302 26% 206 15% 578 27%

Gestopt>6m<1jr 51 7% 69 7% 45 7% 56 5% 96 7% 125 6%

Gestopt>4w<6m 47 7% 55 6% 32 5% 73 6% 79 6% 128 6%

Gestopt<4weken 29 4% 27 3% 16 3% 29 3% 45 3% 56 3%

Hervallen 161 23% 270 28% 98 16% 188 16% 259 19% 458 22%

Niet gestopt 307 43% 271 28% 343 55% 502 44% 650 49% 773 36%

Totaal 714 100% 968 100% 621 100% 1 150 100% 1335 100% 2 118 100%

Nederlands Frans Totaal

 

In de groep die minstens 6 gesprekken had, was 27% van de cliënten  gestopt gedurende een 

volledig jaar. In de groep met minder dan 6 gesprekken was 15% van de cliënten gestopt met roken 

gedurende een volledig jaar. Deze verschillen in functie van het aantal gesprekken komen voor in 

beide taalgroepen.  

 

1.3.2. Gebruik van hulpmiddelen bij alle coaching-cliënten 

 

Vervolgens analyseren we het gebruik van hulpmiddelen bij de afgesloten begeleidingen, en 

daarna gaan we na of er een verband is tussen het gebruik van hulpmiddelen tijdens de begeleiding 

en het succespercentage aan het einde van de begeleiding, na 6 maanden en na 1 jaar. 

Voor de e-sigaret onderzoeken we alleen het effect aan het einde van de begeleiding, gegeven de 

korte duur dat deze op de markt is. 

 

Gebruik van hulpmiddelen 

 

Eerst komen de traditionele hulpmiddelen aan bod. De laatste jaren werd de e-sigaret steeds 

populairder. 
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Traditionele hulpmiddelen   

 

Tabel 23. Gebruik van hulpmiddelen8 

Hulpmiddel Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%

Geen hulpmiddel 898 35% 688 26% 1 586 31%

Nicotinevervangers 1 247 48% 1 780 68% 3 027 58%

Medicatie 403 16% 85 3% 488 9%

Ander 47 2% 46 2% 93 2%

Totaal bekend 2 595 100% 2 599 100% 5 194 100%

Missend 1 6 7

Totaal bekend 2 596 2 605 5 201  

 

De meerderheid van de deelnemers gebruikte bijkomend een farmacologisch hulpmiddel om te 

stoppen met roken in de vorm van nicotinevervangers (58%) of medicatie (Zyban of Champix, 9%). Er 

blijkt een groot verschil te zijn in het gebruik van hulpmiddelen bij Franstaligen en Nederlandstaligen.  

 

Bij de Franstaligen gebruikt men vaker een hulpmiddel dan bij de Nederlandstaligen. De voorkeur 

voor nicotinevervangers versus medicatie is sterker uitgesproken bij de Franstaligen (68% versus 3%) 

dan bij de Nederlandstaligen (48% versus 16%). Dit verschil tussen de taalgroepen kan (gedeeltelijk) 

een gevolg zijn van het hoger aandeel deelnemers aan het programma ‘Tegemoetkoming 

nicotinevervangers’ (zie hoodstuk 3) bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen. 31% van de 

cliënten probeert zonder hulpmiddel te stoppen. Dit percentage ligt een stuk hoger bij de 

Nederlandstalige dan bij de Franstalige begeleidingen (NL 35%, FR 26%). 
 

Tabel 24. Type van de gebruikte hulpmiddelen9 

 

Hulpmiddel Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%

Champix 375 22% 75 4% 450 12%

Zyban 28 2% 10 1% 38 1%

Kauwgom 80 5% 62 3% 142 4%

Tablet 259 15% 155 8% 414 11%

Pleister 381 22% 537 28% 918 25%

Inhaler 50 3% 83 4% 133 4%

Spray 86 5% 55 3% 141 4%

Combi 391 23% 888 46% 1 279 35%

Ander 47 3% 46 2% 93 3%

Totaal bekend 1 697 100% 1 911 100% 3 608 100%

Onbekend 1 6 7

Geen 898 688 1 586

Totaal 2 596 2 605 5 201  

                                                 
8 Nicorette Spray kwam in 2013 op de markt. Hiervoor werd in juni 2014 een categorie voorzien. Tot dan kwamen de 
gebruikers van de spray waarschijnlijk bij de categorie ‘ander’ terecht.  
9 Nicorette Spray kwam in 2013 op de markt. Hiervoor werd in juni 2014 een categorie voorzien. Tot dan kwamen de 
gebruikers van de spray waarschijnlijk bij de categorie ‘ander’ terecht.. 
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Over de voorbije 10 jaar zijn Champix, de tablet, de pleister en een combinatie van 

nicotinevervangers de meest populaire hulpmiddelen bij de cliënten van Tabakstop. Er zijn grote 

verschillen over de taalgroepen. De aandelen voor de pleister en de combinatietherapie zijn hoger bij 

de Franstaligen; de aandelen voor Champix bij de Nederlandstaligen. De Nederlandstaligen gebruiken 

vaker de tablet als enige nicotinevervanger.  

 

E-sigaret  

 

Tabel 25. Gebruik van de e-sigaret10 

E-sigaret Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT% 

Geen e-sigaret 895 90% 887 84% 1 782 87% 

E-sigaret 100 10% 163 16% 263 13% 

Totaal bekend 995 100% 1 050 100% 2 045 100% 

 

Tabel 26. Gebruik van de e-sigaret al dan niet in combinatie met een traditioneel hulpmiddel11 

Hulpmiddel e-sigaret Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%

Missend nee 8 1% 10 1% 18 1%

ja 23 2% 21 2% 44 2%

Geen nee 310 31% 221 21% 531 26%

ja 28 3% 23 2% 51 2%

Medicatie nee 119 12% 22 2% 141 7%

ja 12 1% 4 0% 16 1%

Nicotinevervangers nee 458 46% 634 60% 1 092 53%

ja 37 4% 115 11% 152 7%

Totaal bekend 995 100% 1 050 100% 2 045 100%  

De e-sigaret kan als enig hulpmiddel gebruikt worden of het kan gecombineerd worden met een 

traditioneel hulpmiddel (zoals nicotinevervangers of medicatie). In 8% van de begeleidingen werd de 

e-sigaret gecombineerd met een traditioneel hulpmiddel. In Franstalig België werd in 11% van de 

begeleidingen een elektronische sigaret gecombineerd met een traditioneel hulpmiddel in 

Nederlandstalig België in 5%.  
 

Rookstopstatus einde van de begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen  
 

Tabel 27. Resultaat aan het einde van de begeleiding in functie van het gebruik van een hulpmiddel  

TOTAAL Geen

Nicotine-

vervangers Medicatie Hulp Geen

Nicotine-

vervangers Medicatie Hulp

Gestopt>4w<6m 461 1 307 240 1 547 29% 43% 49% 44%

Gestopt<4weken 107 283 41 324 7% 9% 8% 9%

Hervallen 223 755 101 856 14% 25% 21% 24%

Nooit gestopt 782 679 105 784 50% 22% 22% 22%

Totaal 1 573 3 024 487 3 511 100% 100% 100% 100%

Totaal gestopt 568 1 590 281 1 871 36% 53% 58% 53%  

                                                 
10 Gegevens van 1/1/2015 tot en met 31/5/2017  
11 Gegevens van 1/1/2015 tot en met 31/5/2017 
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Het succespercentage voor de gebruikers van een farmacologisch rookstophulpmiddel is 53% 

tegen 36% voor de niet-gebruikers. 58% van de medicatiegebruikers (meestal Champix) en 53% van 

de gebruikers van nicotinevervangers is gestopt op het einde van de begeleiding. De meeste 

percentages verschillen ook weinig over de taalgroepen.  

 

Tabel 28. Resultaat aan het einde van de begeleiding in functie van het gebruik van een hulpmiddel en/of de 

e-sigaret12 

 

 

 

 

 

 

 

Het succespercentage voor het gebruik van de e-sigaret in combinatie met een hulpmiddel werd 

berekend voor de data vanaf 1 januari 2015. Het aandeel cliënten dat aan het einde van de 

begeleiding meer dan 4 weken gestopt is met roken, is het hoogst in de twee categorieën waar er een 

traditioneel hulpmiddel werd gebruikt (al dan niet in combinatie met een e-sigaret). Bij de mensen 

die alleen de e-sigaret gebruiken, is het succespercentage hoger dan wanneer er niets werd gebruikt.  

 

Rookstopstatus bij het opvolggesprek na 6 maanden bij het gebruik van hulpmiddelen 

 

Tabel 29. Resultaat bij het opvolggesprek na 6 maanden in functie van het gebruik van een hulpmiddel  

 

 

 

 

 

 

 

Bij het opvolggesprek van 6 maanden is 27% van de gebruikers van een rookstophulpmiddel erin 

geslaagd om 6 maand rookvrij te blijven. Bij stoppers die geen rookstophulpmiddel gebruiken, is dat 

21%. 38% van de gebruikers van een farmacologisch rookstophulpmiddel zijn gestopt met roken  

tegen 34% voor de niet-gebruikers.   
 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 mei 2017. Missend voor hulpmiddel en e-sigaret aangeduid dan opgenomen bij  
‘alleen e-sigaret’. Niet opgedeeld in beide talen gegeven de kleine aantallen in de cellen. 

 

Eindfase Niets Niets%
Alleen e-

sigaret

Alleen e-

sigaret%

Traditione

el 

hulpmidd

el

Traditioneel 

hulpmiddel

%

Traditione

el en e-sig

Traditioneel 

en e-sig%
Totaal

Gestopt>4w<6m 166 32% 37 39% 548 45% 74 44% 825

Gestopt<4weken 43 8% 6 6% 130 11% 29 17% 208

Hervallen 57 11% 16 17% 264 21% 33 20% 370

Niet gestopt 259 49% 35 37% 287 23% 32 19% 613

Totaal 525 26% 94 5% 1229 61% 168 8% 2 016

TOTAAL Geen

Nicotine-

vervangers Medicatie Hulp Geen

Nicotine-

vervangers Medicatie Hulp

Gestopt 6m 263 661 120 781 21% 27% 29% 27%

Gestopt>4w<6m 163 263 42 305 13% 11% 10% 11%

Gestopt<4weken 27 70 8 78 2% 3% 2% 3%

Hervallen 216 670 149 819 17% 27% 36% 29%

Nooit gestopt 589 775 96 871 47% 32% 23% 31%

Totaal 1 258 2 439 415 2 854 100% 100% 100% 100%
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Rookstopstatus bij het opvolggesprek na 1 jaar bij het gebruik van hulpmiddelen  

 

Tabel 30. Resultaat bij het opvolggesprek na 1 jaar in functie van het gebruik van een hulpmiddel  

TOTAAL Geen

Nicotine-

vervangers Medicatie Hulp Geen

Nicotine-

vervangers Medicatie Hulp

Gestopt>1jr 212 476 87 563 20% 24% 25% 24%

Gestopt>6m<1jr 78 112 28 140 7% 6% 8% 6%

Gestopt>4w<6m 63 125 16 141 6% 6% 5% 6%

Gestopt<4weken 30 56 14 70 3% 3% 4% 3%

Hervallen 190 422 93 515 18% 21% 27% 22%

Niet gestopt 475 817 110 927 45% 41% 32% 39%

Totaal 1 048 2 008 348 2 356 100% 100% 100% 100%  

We zien dat het succespercentage op lange termijn nog altijd hoger is bij de gebruikers van een 

rookstophulpmiddel (24%) tijdens de begeleiding dan bij wie die geen rookstophulpmiddel gebruikte 

(20%)  
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2. Project 'Tegemoetkoming nicotinevervangers' 

 

In juni 2010 werd van start gegaan met het project “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers”. 

In dit gedeelte houden we rekening met de NRT (Nictone Replacement Therapy) cliënten vanaf het 

begin van het project tot en met 31/05/2017. In een eerste deel wordt gestart met een omschrijving 

van het project en de bijhorende kosten. In analogie met de telefonische coaching omschrijven we 

vervolgens de methode en de resultaten. 

   

2.1. Omschrijving en kosten 

 

Het project ‘Tegemoetkoming nicotinevervangers’ heeft het doel nicotinevervangers 

toegankelijker te maken voor kansarme rokers die in coaching zijn bij Tabakstop. Zij krijgen de kosten 

voor maximaal 6 weken nicotinevervangers terugbetaald of ze kunnen wanneer het voor hen moeilijk 

is om deze kost voor te schieten de nodige nicotinevervangers toegestuurd krijgen. Via deze 

bijkomende ondersteuning wil men de kans op stoppogingen, therapietrouw en slaagkansen 

verhogen. De terugbetaling kan maximaal om de 2 jaar aangevraagd worden. 

De selectie van de begunstigden vindt plaats via Tabakstop zelf. Aan Franstalige zijde zijn er ook 

enkele deelnemers ingestroomd via de “maison medicales”, aan Nederlandstalige zijde via de 

wijkgezondheidscentra. Voorwaarden voor deelname zijn: in coaching bij Tabakstop zijn én 

rechthebbende zijn op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of financiële steun 

genieten van het OCMW. De huisarts wordt ingeschakeld om contra-indicaties uit te kunnen sluiten. 

Bepaalde groepen worden uitgesloten: zwangere vrouwen, mensen jonger dan 18 jaar, personen met 

een recente hart- of vaatziekte of met een zeer hoge bloeddruk.  

 

Tabel 9. Aandeel cliënten van het project ‘Terugbetaling nicotinevervangers’ die hun kosten hebben 

ingediend naar taalgroep 

  Kosten Geen kosten Totaal 

  N % N % N 

Nederlandstalig 253 23% 118 42% 371 

Franstalig 862 77% 160 58% 1022 

Totaal 1115 100% 278 100% 1393 

 

Van de 1.393 deelnemers die de begeleiding op 31 mei 2017 hebben beëindigd, hebben er 1.115 

(80%) hun apothekerskosten ingediend. 278 deelnemers die in aanmerking kwamen voor 

terugbetaling hebben geen apothekerskosten ingediend (20%). 

Hier willen we een beeld geven van de kosten van het project. Deze worden berekend bij de 

mensen die de begeleiding hebben afgesloten en die minstens twee coaching-gesprekken hadden. 
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Tabel 10. Aantal cliënten die de begeleiding voor 31/05/2017 hebben afgesloten en die hun kosten voor 

nicotinevervangers hebben ingediend, het aan hun uitgekeerde totale en gemiddelde bedrag in euro13 

  Aantal 
Totaal bedrag 

in € 
Gemiddeld bedrag 
per persoon in € 

Nederlandstalig 253 30 527 121 

Franstalig 862 129 773 151 

Totaal 1115 160 300 144 

 

Het gemiddeld uitbetaalde bedrag per persoon is 144 euro. Het uitbetaalde bedrag is wat hoger 

in Wallonië dan in Vlaanderen (151 tegen 121 euro).   

2.2. Methode 

 

De gegevens zijn afkomstig van dezelfde operationele databank als deze die beschreven werd bij 

de telefonische coaching. Het verloop van het dossier is eveneens identiek, zodat we voor het verloop 

verwijzen naar de methodesectie van de telefonische coaching (supra). Het enige verschil in de 

behandeling van de cliënten uit dit project is dat ze een terugbetaling kunnen krijgen van hun 

nicotinevervangers. 

In de verdere analyses in dit deel van het verslag gaan we uit van de personen waarvoor het 

dossier goedgekeurd werd voor de terugbetaling van nicotinevervangers, onafhankelijk of de 

terugbetaling ook effectief zal gebeuren of is gebeurd. De analyses gebeuren ook op de dossiers 

waarvan de begeleiding nog loopt. 

In de verdere analyses voor het project ‘terugbetaling nicotinevervangers’ worden twee groepen 

cliënten vergeleken die in de periode van het begin van juni 2010 tot eind mei 2017 de coaching 

gevolgd hebben: de groep van cliënten die een beroep kunnen doen op 6 weken terugbetaling van 

hun nicotinevervangers en de overige cliënten die hier geen beroep op kunnen doen. 

2.3. Resultaten project ‘tegemoetkoming nicotinevervangers’ 

 

Dit deel van het rapport geeft een beschrijvend overzicht van de gegevens die verzameld 

werden bij personen die een terugbetaling van nicotinesubstituten genoten Deze groep wordt de 

‘NRT-groep’ genoemd. NRT staat voor ‘nicotine replacement therapy’, wat het gebruik van 

nicotinevervangers inhoudt. Mensen die begeleid werden die geen beroep konden doen op die 

terugbetaling, noemen we “andere cliënten”.  

 Eerst en vooral analyseren we het aantal begeleidingen naar de fase van het verloop van het 

dossier (inschrijving, effectieve coaching, einde coaching en opvolggesprekken) bij beide groepen. 

Daarna bestuderen we het profiel van de twee groepen. Tenslotte komt het resultaat van de coaching 

bij beide groepen aan bod. 

  

2.3.1. Aantal cliënten naar de fase in het verloop van het dossier  

 

                                                 
13 De bedragen werden afgerond tot op de eenheid 
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Tabel 11. Aantal cliënten die al dan niet goedkeuring kregen voor het project ‘Terugbetaling 

nicotinevervangers’ in de periode van 1 juni 2010 tot 31 mei 2017, naar de fase van de bevraging14 

NL FR Totaal NRT NL FR

 Totaal 

anderen

Aantal inschrijvingen 424 1 121 1 545 2 415 1 860 4 275 5 820

Start coaching 391 1 067 1 458 1 996 1 532 3 528 4 986

Einde coaching 371 1 022 1 393 1 893 1 461 3 354 4 747

Opvolggesprek 6 maanden 334 921 1 255 1 725 1 356 3 081 4 336

Opvolggesprek 1 jaar 298 814 1 112 1 540 1 244 2 784 3 896

NRT-groep Andere cliënten
Algemeen 

totaal

 

 

Sinds de start van het project in juni 2010 tot eind mei 2010 kregen 1.545 personen na inschrijving 

een goedgekeurd dossier  voor de  ‘Tegemoetkoming nicotinevervangers’, op een totaal van 5820 

mensen ingeschreven voor telefonische begeleiding.   De NRT-clienten maken bijna 27% uit van het 

totaal van de inschrijvingen. Voor de Franstalige inschrijvingen is dat 38%, voor de Nederlandstalige 

15%. 

Omdat het eerste gesprek eerder een intake betreft dan een coaching, spreken we pas van 

een telefonische coaching vanaf 2 gesprekken. Dit zijn 1.458 NRT-cliënten en 3.528 andere cliënten. 

Het succes aan het einde van de begeleiding wordt onderzocht bij dat deel van de coaching-cliënten 

dat de begeleiding heeft afgesloten. Dit zijn 1.393 NRT-cliënten en 3.354 andere cliënten. 

 

Wanneer de persoon aan het einde van de begeleiding gestopt is met roken, wordt hij 6 maanden 

en 1 jaar na de rookstopdatum getelefoneerd om te zien in welke rookstopstatus hij zit. De cliënten 

die aan het einde van de begeleiding (terug) rookten, worden 6 maanden en 1 jaar na het einde van 

de rookstopbegeleiding getelefoneerd. 

 

Tot en met 31 mei 2017 kwamen 1.255 NRT-cliënten en 3.081 andere cliënten in aanmerking voor 

het opvolggesprek na 6 maanden. Over de gehele periode konden 1.089 personen uit de NRT-groep 

(87%) en 2.688 andere cliënten (87%) bereikt worden voor het opvolggesprek na 6 maanden. 1.112 

NRT-cliënten en 2.784 andere cliënten kwamen in aanmerking voor het opvolggesprek na 1 jaar. Over 

de gehele periode konden 873 personen uit de NRT-groep (79%) en 2.208 andere cliënten (79%) 

bereikt worden voor het opvolggesprek na 1 jaar.  

 

2.3.2. Profiel van de deelnemers 

 

In dit deel wordt onderzocht of het geslacht, de leeftijd, het tabaksproduct, het aantal gerookte 

sigaretten per dag en de psychische kwetsbaarheid anders is bij de NRT-cliënten dan bij de andere 

                                                 
14 Aantal inschrijvingen = iedereen die ten laatste op 31/05/2017 ingeschreven heeft; start coaching = alle begeleidingen die 

ten laatste op 31/05/2017 werden afgesloten en waarbij er minstens 2 gesprekken waren en alle actieve dossiers; einde 
coaching = groep die ten laatste op  31/05/2017 de begeleiding beëindigde en die minstens 2 gesprekken had, opvolggesprek 
6 maanden = groep die minstens 2 gesprekken had en die op 31/05/2017 of minstens 6 maanden de begeleiding is gestopt of 
gestopt is met roken; opvolggesprek 1 jaar = groep die minstens 2 gesprekken had en die op 31/05/2017 of minstens 1 jaar 
de begeleiding is gestopt of gestopt is met roken. 
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cliënten. Voor de psychische kwetsbaarheid wordt dit onderzocht voor de personen die de coaching 

hebben afgesloten.  

Geslacht 

 

Tabel 12. Aantal cliënten die de begeleiding startten volgens geslacht bij de NRT-groep en bij de andere 

cliënten15 

 

  

Zowel bij de NRT-cliënten als bij de andere cliënten zijn er meer vrouwen dan mannen. Voor de 

Vlaamse cliënten is er geen verschil in het aandeel vrouwen in de NRT-groep en bij de andere 

cliënten. Bij de Waalse cliënten is het overwicht van de vrouwen minder sterk in de NRT-groep (55%) 

dan bij de andere cliënten (61%).    

 

Leeftijd 

 

Tabel 13. Leeftijd bij de NRT-cliënten en bij de andere cliënten16 

 

 

70% van de deelnemers in de NRT-groep is minstens 46 jaar. In de groep van de ‘andere cliënten’ 

is dat 62%. Het verschil zit in de leeftijdscategorieën van 46 tot 65 jaar, die voor beide landstalen 

sterker vertegenwoordigd zijn bij de NRT-cliënten dan bij de andere cliënten.  

 

Tabaksproduct 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 NRT-groep: cliënten waarvoor het dossier voor de terugbetaling van NRT werd goedgekeurd. 
16 NRT-groep: cliënten waarvoor het dossier voor de terugbetaling van NRT werd goedgekeurd. 
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Tabel 14. Aandeel cliënten per tabaksproduct bij de NRT-cliënten en bij de andere cliënten, meerdere 

antwoorden mogelijk17 

 

 

In heel België zijn de NRT-cliënten vaker roltabak-rokers (59%), gevolgd door filtersigaret-rokers (49%). 

In Wallonië staat roltabak duidelijk aan de leiding met 62% van de cliënten, tegenover 46% 

filtersigaret-rokers. In Vlaanderen zijn de meeste NRT-cliënten filtersigaret-rokers (56%), en daarna 

komen de roltabak-rokers met 50%. Vergeleken met de “andere cliënten” grijpen meer NRT cliënten 

naar roltabak, waarschijnlijk door de lagere prijs. Bij de “andere cliënten” staat de filtersigaret 

duidelijk op kop met 76%.   

 

Aantal gerookte sigaretten 

 

Tabel 15. Aandeel cliënten naar het aantal gerookte sigaretten per dag, bij de NRT-cliënten en bij de andere 

cliënten18 

Sigaretten per dag NL% FR% TOT NL% FR% TOT

<10 7% 9% 8% 15% 16% 15%

11-20 30% 33% 33% 42% 42% 42%

21-30 34% 30% 31% 29% 29% 29%

31-40 11% 14% 13% 8% 8% 8%

>40 18% 14% 15% 6% 6% 6%

Totaal gekend 100% 100% 100% 100% 100% 100%

> 30 29% 28% 28% 14% 14% 14%

> 20 63% 58% 59% 43% 43% 43%

NRT-groep Andere cliënten

 

59% van de NRT-cliënten rookt meer dan 20 sigaretten per dag en kan bijgevolg ondergebracht 

worden in de categorie van zware rokers. Bij de andere cliënten daalt dit percentage tot 43%. 

Daarnaast is 28% van de NRT-cliënten een zware roker (>30 sigaretten/dag) tegenover 14% bij de 

« andere rokers ».  
 

Psychische kwetsbaarheid 

Tabel 16. Aandeel cliënten met psychische klachten bij de NRT-cliënten en bij de andere cliënten19 

                                                 
17 NRT-groep: cliënten waarvoor het dossier voor de terugbetaling van NRT werd goedgekeurd.  
18  NRT-groep: cliënten waarvoor het dossier voor de terugbetaling van NRT werd goedgekeurd. 
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Het aandeel cliënten dat aangeeft psychisch kwetsbaar te zijn, is heel wat hoger bij de NRT-

cliënten (51%) dan bij de andere cliënten (29%). Dat verschil is nog sterker bij de Nederlandstalige 

begeleidingen dan bij de Franstalige. 

 

2.3.3. Resultaat van de begeleiding 

 

Het succespercentage wordt tijdens het volledige verloop van het dossier drie keer onderzocht: 

bij het einde van de begeleiding en bij de opvolggesprekken van 6 maanden en van 1 jaar. 

 

Eindresultaat 

 

Tabel 17. Aandeel cliënten naar de rookstopstatus aan het einde van de begeleiding bij de NRT-cliënten en bij 

de andere cliënten20 

 

47% van de NRT-cliënten zijn gestopt en 24% is na een stop terug hervallen.  71% van de NRT-

cliënten tegen 69% van de andere cliënten deed een rookstoppoging. Bij Franstalige cliënten die al 

een stoppoging ondernamen, is het verschil het grootst (73% bij NRT-cliënten tegen 66% bij de 

andere cliënten).  

 

Opvolggesprek na 6 maanden 

 

Het opvolggesprek na 6 maanden wordt voor de personen die aan het einde van de begeleiding 

gestopt zijn met roken 6 maanden na de stopdatum gepland. De overige cliënten worden 6 maanden 

na het einde van de begeleiding getelefoneerd. Over de gehele periode konden 1.089 personen uit de 

NRT-groep (87%) en 2.688 andere cliënten (87%) bereikt worden voor het opvolggesprek na 6 

maanden.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
19 De vraag omtrent de psychische kwetsbaarheid is 2 keer gewijzigd. Het aandeel is het aantal cliënten waarvoor minstens 
één van de voorhanden categorieën voor psychische kwetsbaarheid aangeduid werd over het totaal aantal cliënten in de 
categorie.  
20 NRT-groep: cliënten waarvoor het dossier voor de terugbetaling van NRT werd goedgekeurd. 
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Tabel 18. Rookstopstatus na 6 maanden21 

NL% FR% TOT NL% FR% TOT

Gestopt>6m 18% 25% 23% 25% 28% 26%

Gestopt>4w<6m 13% 7% 9% 15% 11% 13%

Gestopt<4weken 2% 2% 2% 2% 3% 3%

Terugval 25% 27% 26% 28% 18% 24%

Voorbereiding 11% 10% 10% 6% 11% 8%

Beschouwing 31% 29% 30% 23% 29% 26%

Totaal bekend 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NRT- groep Andere cliënten

 

 

Het succespercentage op middellange termijn wordt gedefinieerd als het aandeel van de cliënten 

dat minstens een half jaar rookvrij is bij het opvolggesprek na 6 maanden. Ter herinnering, het profiel 

van de NRT-cliënt is specifiek. Het gaat vaker om een zware roker met frequentere psychologische 

problemen. 23% heeft niet gerookt gedurende ten minste 6 maand op het moment van het 

opvolggesprek na 6 maand tegenover 26% van de andere cliënten. 32% van de NRT-cliënten is 

minstens 4 weken gestopt op het moment van het opvolggesprek na 6 maand. Dit percentage ligt 

lager bij NRT-cliënten (32%) dan bij de andere cliënten (39%). Dat is te wijten aan het “specifieke” 

profiel van de NRT-cliënt.  

 

Opvolggesprek na 1 jaar 

 

Tabel 19. Rookstopstatus na 1 jaar22 

NL% FR% TOT NL% FR% TOT

Gestopt>1jr 18% 19% 19% 25% 24% 24%

Gestopt>6m<1jr 6% 4% 4% 7% 7% 7%

Gestopt>4w<6m 5% 5% 5% 7% 7% 7%

Gestopt<4weken 2% 3% 3% 4% 2% 3%

Terugval 24% 17% 19% 26% 14% 20%

Voorbereiding 12% 12% 12% 7% 10% 8%

Beschouwing 33% 41% 39% 24% 37% 30%

Totaal bekend 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NRT- groep Andere cliënten

 

 

Het opvolggesprek na 1 jaar wordt voor de personen die aan het einde van de begeleiding 

gestopt zijn met roken 1 jaar na de stopdatum gepland. De overige cliënten worden 1 jaar  na het 

einde van de begeleiding getelefoneerd. Over de gehele periode konden 873 personen uit de NRT-

groep (79%) en 2.208 andere cliënten (79%) bereikt worden voor het opvolggesprek na 1 jaar. 

Het succespercentage op lange termijn wordt gedefinieerd  als het aandeel van de cliënten dat 

minstens een jaar rookvrij is bij het opvolggesprek na 1 jaar. Dit is het geval voor 19% van de NRT-

cliënten tegenover 24% van de andere cliënten. Het aandeel cliënten dat bij dit opvolggesprek 

minstens 4 weken rookvrij is, is 28% bij de NRT-cliënten tegenover 38% bij de andere cliënten. Deze 

lagere succespercentages van de NRT-cliënt hangen samen met zijn profiel. 

 

                                                 
21 De percentages worden alleen berekend voor de bekenden. 
22 De percentages worden alleen berekend voor de bekenden. 
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2.4. Gebruik van hulpmiddelen bij het project ‘Tegemoetkoming 

nicotinevervangers’ 

 

Na het gebruik van hulpmiddelen onderzocht te hebben bij de cliënten waarvoor het dossier 

goedgekeurd werd voor de terugbetaling van de nicotinevervangers - hier NRT-cliënten genoemd - en 

de andere cliënten, gaan we na of er een verband is tussen het gebruik van hulpmiddelen tijdens de 

begeleiding en het succespercentage aan het einde van de begeleiding, na 6 maanden en na 1 jaar.  

We bekijken hier alleen de traditionele farmacologische hulpmiddelen. 

 

2.4.1. Gebruik van hulpmiddelen 

 

Tabel 31. Aandeel cliënten naar het rookstophulpmiddel aan het einde van de begeleiding  

 

 

Van de NRT-cliënten maakt 85% gebruik van nicotinevervangers (77% NL en 89% FR)  en 3% (6% NL 

en 1% FR) gebruikt rookstopmedicatie. Bij de andere cliënten maakt 53% gebruik van 

nicotinevervangers en 10% gebruikt rookstopmedicatie. NRT-cliënten gebruiken vaker de 

zogenoemde « combitherapie ».  

 

2.4.2. Rookstopstatus einde van de begeleiding naar NRT gebruik  

 

Tabel 32. Rookstopstatus bij NRT-cliënten aan het einde van de begeleiding, gerangschikt naar farmacologisch 

hulpmiddel.  
TOTAAL

N % N % N % N % N % N %

Actie >4w <6m 22 13% 506 42% 528 38% 389 32% 916 45% 1305 40%

Actie<4weken 9 5% 113 9% 122 9% 94 8% 193 10% 287 9%

Terugval 24 14% 303 25% 327 24% 170 14% 490 24% 660 20%

Voorbereiding 61 36% 213 18% 274 20% 322 26% 288 14% 610 19%

Beschouwing 52 31% 78 6% 130 9% 257 21% 138 7% 395 12%

Totaal_gekend 168 100% 1 213 100% 1381 100% 1 232 100% 2 025 100% 3257 100%

Gestopt 31 18% 619 51% 650 47% 483 39% 1109 55% 1592 49%

Totaal gekend 

NRT-groep Andere cliënten

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend Geen hulpmiddel Hulpmiddel

 

 

Het gebruik van een hulpmiddel verhoogt de kans om aan het einde van de begeleiding gestopt 

te zijn sterk. Deze tendens valt vooral op bij de NRT-cliënten (geen hulpmiddel 18%, hulpmiddel 51%). 
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Bij de andere cliënten lagen de stoppercentages als volgt: geen hulpmiddel 39%, hulpmiddel 55%. Dit 

is ook het geval bij elke taalgroep afzonderlijk. 

 

In de NRT-groep blijft 67% steken in de contemplatie- of de preparatiefase wanneer ze geen 

hulpmiddel gebruiken, wat 24% is bij degenen die wel een hulpmiddel gebruiken. Bij de andere 

cliënten blijft 47% van de cliënten die geen hulpmiddel gebruiken steken in de contemplatie- of de 

preparatiefase, wat nog 21% is als ze wel een hulpmiddel gebruiken. 

 

2.4.3. Rookstopstatus bij het opvolggesprek van 6 maanden  

 

Tabel 33. Rookstopstatus bij NRT-cliënten bij het opvolggesprek na 6 maand, gerangschikt naar 

farmacologisch hulpmiddel  
TOTAAL

N % N % N % N % N % N %

Actie>6m 10 7% 239 25% 249 23% 224 23% 473 28% 697 26%

Actie >4w  <6m 10 7% 83 9% 93 9% 137 14% 200 12% 337 13%

Actie<4w eken 0 0% 24 3% 24 2% 24 2% 49 3% 73 3%

Terugval 22 16% 264 28% 286 26% 160 17% 468 28% 628 24%

Voorbereiding 29 21% 81 9% 110 10% 94 10% 125 7% 219 8%

Beschouw ing 67 49% 253 27% 320 30% 325 34% 354 21% 679 26%

Totaal_gekend 138 100% 944 100% 1082 100% 964 100% 1669 100% 2633 100%

NRT-groep Andere cliënten

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

 

 

Het gebruik van een hulpmiddel tijdens de begeleiding verhoogt de kans om bij het 

opvolggesprek na 6 maanden gestopt te zijn. Dat geldt zowel in de NRT-groep (14% versus 37%) als in 

de andere groep (40% tegen 43%) al is het verschil in de NRT-groep meer uitgesproken. Dit is ook het 

geval bij elke taalgroep afzonderlijk. 

In de NRT-groep had 30% van de cliënten een rookstoppoging (gestopt plus hervallen) gedaan 

wanneer ze geen hulpmiddel hadden gebruikt tijdens de begeleiding, wat 65% is bij degenen die wel 

een hulpmiddel hadden gebruikt.  

 

2.4.4. Rookstopstatus bij het opvolggesprek van 1 jaar  
 

Tabel 34 Tabaksstatus bij NRT-cliënten bij het opvolggesprek na 1 jaar, gerangschikt naar farmacologisch 

hulpmiddel  
TOTAAL

N % N % N % N % N % N %

Gestopt>1jr 7 6% 157 21% 164 19% 185 23% 345 25% 530 24%

Gestopt>6m<1jr 3 3% 32 4% 35 4% 66 8% 95 7% 161 7%

Gestopt>4w <6m 6 5% 38 5% 44 5% 53 7% 89 7% 142 7%

Gestopt<4w eken 3 3% 22 3% 25 3% 26 3% 42 3% 68 3%

Terugval 12 11% 149 20% 161 19% 139 17% 301 22% 440 20%

Voorbereiding 19 17% 84 11% 103 12% 67 8% 110 8% 177 8%

Beschouw ing 61 55% 276 36% 337 39% 260 33% 386 28% 646 30%

Totaal_gekend 111 100% 758 100% 869 100% 796 100% 1368 100% 2164 100%

NRT-groep Andere cliënten

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

 

 

 Het gebruik van een hulpmiddel tijdens de begeleiding verhoogt bij de NRT-cliënten de kans om 

bij het opvolggesprek na 1 jaar gestopt te zijn. Dat valt meer op bij de NRT-cliënten (17% tegen 33%) 

dan bij de andere cliënten. (41% tegen 42%). Dit is ook het geval bij elke taalgroep afzonderlijk. In de 

NRT-groep had 28% van de cliënten een rookstoppoging (gestopt plus hervallen) gedaan wanneer ze 
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geen hulpmiddel hadden gebruikt tijdens de begeleiding, wat 53% is bij degenen die wel een 

hulpmiddel hadden gebruikt. Bij de andere cliënten had 59% van de cliënten die geen hulpmiddel 

hadden gebruikt tijdens de begeleiding een rookstoppoging gedaan, wat 64% was als ze wel een 

hulpmiddel hadden gebruikt. Het gebruik van hulpmiddelen tijdens de begeleiding hangt vooral bij 

de NRT-cliënten samen met een grotere kans op een rookstoppoging. 
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3. Evolutie over de voorbije 10 jaar 
 

Gegeven het 10-jarig jubileum willen we de evolutie in kaart brengen wat het aantal 

begeleidingen, het profiel van de deelnemers en het resultaat van de begeleidingen betreft. 

3.1. Aantal begeleidingen 

 

Grafiek 4. Aantal coaching-cliënten naar jaar van inschrijving23 

 

 
 

 

 

Over de voorbije 10 jaren is er een gestage groei in het aantal begeleidingen per werkjaar. Alleen 

in werkjaar 9 (1/6/2015-31/5/2016) was er een kleine terugval in het aantal begeleidingen tegenover 

het voorgaande jaar, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt in het laatste werkjaar waar er terug 

een stevige groei was. Het aantal Franstalige begeleidingen steeg van 1 juni 2007 tot 31 mei 2014 

sterker dan het aantal Nederlandstalige begeleidingen. De Franstalige begeleidingen stabiliseerden 

zich vervolgens, in tegenstelling tot het aantal Nederlandstalige begeleidingen, dat meer lineair 

steeg. het aantal Nederlandstalige en het aantal Franstalige begeleidingen is gelijk in het laatste 

werkjaar. 

 

 

 

                                                 
23 Het betreft alle begeleidingen die ten laatste op 31/05/2017 werden afgesloten en waarbij er minstens 2 gesprekken 
waren en alle actieve dossiers. Het werkjaar start op 1 juni van het jaar dat eerst vermeld is en eindigt op 31 mei van het jaar 
dat als tweede vermeld staat (07-08: start op 1/6/2007 en eindigt op 31/5/2008).  
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Grafiek 5. Aantal coaching-cliënten naar gewest en naar jaar van inschrijving24 

 

 

Het aandeel cliënten uit het Vlaamse Gewest daalde van 73% in het eerste werkjaar tot 40% in 

werkjaar 7, waarna er terug een stijging was tot 51% in het voorbije jaar. Het aandeel cliënten uit het 

Waalse Gewest steeg in de eerste zeven jaren van 16% tot 47%, en is in het voorbije jaar gelijk aan 

38%. Het aandeel van de cliënten uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest schommelt over de 

gehele periode van 10 jaar rond de 11%. 

 

Grafiek 6. Aantal coaching-cliënten naar jaar van inschrijving bij de NRT-groep25 

 
  

                                                 
24 Het betreft alle begeleidingen die ten laatste op 31/05/2017 werden afgesloten en waarbij er minstens 2 gesprekken 
waren en alle actieve dossiers. Het werkjaar start op 1 juni van het jaar dat eerst vermeld is en eindigt op 31 mei van het jaar 
dat als tweede vermeld staat (07-08: start op 1/6/2007 en eindigt op 31/5/2008). 
25 Het betreft alle begeleidingen die ten laatste op 31/05/2017 werden afgesloten en waarbij er minstens 2 gesprekken 
waren en alle actieve dossiers; NRT: cliënten waarvoor het dossier werd goedgekeurd voor het project ‘tegemoetkoming 
nicotinevervangers’. Het werkjaar start op 1 juni van het jaar dat eerst vermeld is en eindigt op 31 mei van het jaar dat als 
tweede vermeld staat (10-11: start op 1/6/2010 en eindigt op 31/5/2011). 
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Het totaal aantal cliënten waarvoor het dossier goedgekeurd werd voor het project 

‘Tegemoetkoming nicotinevervangers’ stijgt continu over de voorbije 7 jaren. Tussen 2013 en 2015 

observeren we een stabilisatiefase, maar in 2016 neemt de groei weer toe. Dat geldt over de ganse 

periode ook voor de Franstalige begeleidingen binnen dit project. Bij de Nederlandstalige 

begeleidingen was er in het werkjaar van 2012-2013 een terugval in het aantal begeleidingen binnen 

dit project, maar hierna is er ook bij de Nederlandstaligen een gestage groei in het aantal 

begeleidingen binnen dit project. 
 

3.2. Profiel van de deelnemers 

 

In dit deel wordt onderzocht of het profiel van de deelnemers is gewijzigd. Dit wordt onderzocht 

aan de hand van het geslacht, de leeftijd, het tabaksproduct en het aantal gerookte sigaretten per 

dag. 

 

Geslacht 

Het aandeel van de vrouwen schommelt over de jaren van 53% tot 62%, waarbij er geen 

duidelijke dalende of stijgende trend is over de jaren. Dit overwicht aan vrouwen geldt zowel voor de 

Nederlandstalige als de Franstalige begeleidingen. Er is maar 1 uitzondering: bij de Nederlandstalige 

begeleidingen waren er in het eerste werkjaar meer mannen dan vrouwen (52% tegen 48%). 

 
Leeftijd 

Grafiek 7. Leeftijd van de coaching-cliënten naar jaar  

 

De cliënt is over de voorbije 10 jaren gemiddeld 50 jaar oud. In de eerste 5 werkjaren lag dat 

gemiddelde tussen 47 en 49 jaar; in de laatste 5 jaar tussen 50 en 51 jaar. De leeftijdsgroepen vanaf 

56 jaar versterken over de jaren hun aanwezigheid in het totaal van de  cliënten. Het gemiddeld 

jaarlijks aandeel voor de 56- tot 65-jarigen stijgt van 20% in de eerste 5 jaren tot 26% in de laatste vijf 
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jaar; en voor de 65-plussers van 8% tot 12%. De aandelen per leeftijdsgroep blijven over de 

werkjaren vrij stabiel voor de jongere leeftijdsgroepen tot 35 jaar.  

 

Tabaksproduct 

 

Grafiek 8. Aandeel coaching-cliënten naar jaar van inschrijving en naar tabaksproduct26 

 
 

De overgrote meerderheid van de cliënten rookt filtersigaretten of gerolde sigaretten, 

vergeleken met pijp, sigaar of cannabis. Het aandeel cliënten dat filtersigaretten rookt, neemt af over 

de tijd. Het aandeel dat gerolde sigaretten rookt, neemt toe over de tijd. Deze trend is sterker bij de 

Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen. 
 

 

Aantal gerookte sigaretten 

Het gemiddeld aantal gerookte sigaretten is over de 10 voorbije jaren gelijk aan 25. In de eerste 5 

jaren was dat gemiddeld wat meer (24 tot 28). In de laatste jaren gemiddeld wat minder (24 tot 25). 

Deze dalende trend vinden we alleen terug in de Nederlandstalige begeleidingen, waar het 

gemiddelde daalt van 28 sigaretten in de eerste 2 jaren tot 23 in de twee laatste jaren. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 De N-waarden betreffen al de cliënten waarvoor een tabaksproduct gekend is. Sigaar, cannabis, pijp en ander werden niet 
opgenomen in de grafiek. Het werkjaar start op 1 juni van het jaar dat eerst vermeld is en eindigt op 31 mei van het jaar dat 
als tweede vermeld staat (07-08: start op 1/6/2007 en eindigt op 31/5/2008). 
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3.3. Resultaat van de begeleiding 

 

Succespercentage einde begeleiding 

 

Grafiek 9. Aandeel coaching-cliënten naar jaar van inschrijving en naar rookstopfase aan het einde van de 

begeleiding27 

 

 

 

De resultaten aan het einde van de begeleiding schommelen wel wat over de jaren,. We zien in 

werkjaar 4 een trendbreuk voor de meeste categorieën. Dat is het jaar waarin ‘Tegemoetkoming 

nicotinevervangers’ is gestart. Wanneer we de trends sinds de start van dit deelproject bekijken, dan 

zien we over de jaren een stijging in het aandeel cliënten dat aan het einde van de begeleiding is 

gestopt met roken; een trend die vooral duidelijk is voor de groep die minder dan 4 weken gestopt is 

aan het einde van de begeleiding. Het aandeel cliënten dat hervallen is, daalt over deze periode.  

 

In beide taalgroepen is er sinds werkjaar 4 een daling in het aandeel cliënten dat aan het einde 

van de begeleiding is hervallen en een stijging in het aandeel cliënten dat aan het einde van de 

begeleiding gestopt is met roken.   

 

                                                 
27 Het werkjaar start op 1 juni van het jaar dat eerst vermeld is en eindigt op 31 mei van het jaar dat als tweede vermeld 
staat (07-08: start op 1/6/2007 en eindigt op 31/5/2008). 
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Gebruik van hulpmiddel 

 

Grafiek 10. Aandeel coaching-cliënten naar jaar van inschrijving en naar het gebruikte hulpmiddel28 

 

 

  

Ook hier is er een duidelijke trendbreuk sinds de start van het project ‘Tegemoetkoming 

nicotinevervangers’ in juni 2010 (werkjaar 4). In dat jaar stijgt het aandeel cliënten dat 

nicotinevervangers gebruikt en daalt het aandeel cliënten die geen hulpmiddel maar wel medicatie 

gebruik. Voor het gebruik van nicotinevervangers stijgt het aandeel van werkjaar 4 tot 6/7 om 

vervolgens te stabiliseren.   

 

                                                 
28 Het werkjaar start op 1 juni van het jaar dat eerst vermeld is en eindigt op 31 mei van het jaar dat als tweede vermeld 
staat (07-08: start op 1/6/2007 en eindigt op 31/5/2008). 
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4. Conclusie  
 

4.1. Conclusies project coaching (01/05/2007-31/05/2017) 

 

Het project “persoonlijke coaching” van Tabakstop werd gelanceerd in mei 2007. Het project 

biedt rokers die willen stoppen met roken gratis hulp op maat. Het project omvat 6 

telefoongesprekken met dezelfde tabakoloog. Het aantal gesprekken kan worden opgetrokken als de 

tabakoloog dat nodig acht. 

 

Op tien jaar tijd (2007 – 2017) vonden er 41 229 gesprekken plaats, hebben 6 354 mensen zich 

ingeschreven voor de telefonische begeleiding, en namen 5 440 personen deel aan minstens 2 

gesprekken. De meerderheid van de deelnemers aan de coaching waren vrouwen (59%). De meeste 

deelnemers (64%) zijn minimum 46 jaar oud. De meeste deelnemers aan het programma (69%) roken 

filtersigaretten, 35% rookt roltabak, 4% sigaren en 2% cannabis.29 

 

De “persoonlijke coaching” van Tabakstop leidt tot overtuigende resultaten. 48% van de 

deelnemers is gestopt met roken op het einde van de begeleiding. 25% van de deelnemers bevestigde 

gestopt te zijn geweest gedurende meer dan 6 maanden en 23% gedurende meer dan 1 jaar. De 

waarschijnlijkheid om te stoppen met roken na 6 maanden en 1 jaar hangt sterk af van hun situatie 

op het einde van de begeleiding. 58% van de personen die op het einde van de begeleiding meer dan 

4 weken waren gestopt, zijn 6 maanden rookvrij gebleven en 50% van hen zijn 1 jaar lang rookvrije 

gebleven. 

 

Ook het aantal gesprekken heeft een zeer grote invloed op het welslagen van de rookstop. 59% 

van wie deelnam aan minstens 6 gesprekken is gestopt met roken op het einde van de begeleiding. 

31% van de cliënten zijn 6 maanden rookvrij gebleven en 27% zijn 1 jaar rookvrij gebleven.  

 

Ten derde is het al dan niet gebruiken van farmacologische hulpmiddelen een bepalend aspect 

voor het succes van een rookstop. Het succespercentage bij wie farmacologische hulp gebruikt, ligt 

op 53% tegenover 36% bij diegenen die een dergelijke hulp niet hebben gebruikt. 27% van wie een 

rookstophulpmiddel heeft gebruikt, is erin geslaagd 6 maanden niet te roken en 24% rookte niet 

gedurende een heel jaar. De hulpmiddelen die de cliënten van Tabakstop het vaakst gebruiken, zijn 

Champix, tabletten, patches en de combinatie van NRT.  

 

Naast deze farmacologische hulpmiddelen nemen meer en meer mensen hun toevlucht tot de e-

sigaret. Sinds januari 2015 gebruikten cliënten in 13% van de begeleidingen de elektronische sigaret 

met of zonder nicotine en in 8% van de begeleidingen werd dat gecombineerd met een traditioneel 

farmacologisch hulpmiddel. Bij wie enkel de elektronische sigaret gebruikt, ligt het slaagpercentage 

hoger dan bij wie geen enkel hulpmiddel gebruikt.  

 

                                                 
29 Het totaal bedraagt meer dan 100% omdat de deelnemers verschillende producten kunnen consumeren. 
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4.2. Conclusies NRT-project (01/06/2010-31/05/2017) 

 

Het NRT- of Nicotine Replacement Therapy project, gelanceerd op 1 juni 2010, heeft de 

doelstelling de nicotinevervangers (NRT) toegankelijker te maken voor kansarme rokers 

(rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds) die zijn ingeschreven voor de 

coaching van Tabakstop. Het is effectief wetenschappelijk bewezen dat de combinatie van begeleiding 

en NRT een efficiënte methode is om succesvol te stoppen met roken. De kansarmen die zijn 

ingeschreven in dit programma genieten maximum 6 weken30 van de terugbetaling van de 

nicotinevervangers. De terugbetaling mag maximum een keer om de 2 jaar worden aangevraagd. 

  

Sinds de lancering van het project in juni 2010 tot in mei 2017 hebben 1 545 personen zich 

ingeschreven in het project “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers” en 1458 cliënten hebben 

minstens 2 gesprekken gehad. De NRT-cliënten vertegenwoordigen bijna 27% van alle inschrijvingen 

voor de “persoonlijke coaching” van Tabakstop. Het gemiddelde terugbetaalde bedrag per persoon is 

144 euro.  

 

De personen die beroep doen op het NRT-project van Tabakstop zijn vooral vrouwen (55%). 

Daarnaast is 70% van de deelnemers 45 jaar of ouder. In België roken de cliënten van de NRT-groep 

het vaakst roltabak (59%), gevolgd door filtersigaretten (49%). In vergelijking met de “andere 

cliënten”, roken zij veel vaker roltabak, wat te verklaren is door de lage prijs.  

 

58% van de NRT-cliënten zijn “verstokte rokers”, d.w.z. dat ze meer dan 20 sigaretten per dag 

roken. 28% van hen zijn zware rokers (die meer dan 30 sigaretten per dag roken). Meer dan de helft 

van de NRT-cliënten (51%) geeft aan psychische problemen te hebben. Dit percentage ligt veel hoger 

dan bij de “andere cliënten” (29 %). 88% van de NRT-cliënten maakt gebruik van een hulpmiddel. Bij 

3% is dat medicatie en bij 85% zijn dat nicotinesubstituten. Ze maken ook vaker gebruik van 

combitherapie. 

 

Wat betreft de resultaten, is 47% van de NRT-cliënten gestopt met roken op het einde van de 

begeleiding. 23% zijn 6 maanden rookvrij gebleven en 19% zijn 1 jaar rookvrij gebleven.  

 

4.3. Conclusies volgens de taalgemeenschappen 

 

Tijdens de bestudeerde periode hebben 3 201 Nederlandstaligen zich ingeschreven voor de 

coaching en 3 153 Franstaligen. 2719 Nederlandstaligen en 2721 Franstaligen hebben deelgenomen 

aan minstens 2 gesprekken. Op een totaal van 41 229 gesprekken, vonden er 19 515 plaats in het 

Nederlands en 21 714 in het Frans.  

 

Het aantal cliënten uit het Waalse Gewest ligt hoger dan men zou verwachten op basis van het 

demografische aandeel (37% versus 32%). De Provincies Luik, Luxemburg en Namen zijn ook hoger 

vertegenwoordigd dan men zou verwachten op basis van het demografische aandeel. Het aantal 

                                                 
30 Wie het bedrag niet kan voorschieten, kan de nodige nicotinevervangers toegestuurd krijgen. 
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cliënten uit het Vlaamse Gewest ligt lager dan men zou verwachten op basis van het demografische 

aandeel (52% versus 57%). Dat is ook het geval voor Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en 

West-Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het aantal cliënten ongeveer in de lijn 

van het demografische aandeel (11% in beide gevallen). 

 

De Nederlandstalige deelnemers roken vaker filtersigaretten (76%) in vergelijking met de 

Franstalige deelnemers (63%). De Franstaligen roken daarentegen vaker roltabak (42%) dan de 

Nederlandstaligen (27%).   

 

De Franstaligen hebben gemiddeld meer gesprekken. 47% van de Franstaligen hadden 6 tot 8 

gesprekken tegenover 42% van de Nederlandstaligen.  

 

Ook wat betreft het gebruik van farmacologische hulpmiddelen, zijn er verschillen tussen 

Franstaligen en Nederlandstaligen. 35% van de Nederlandstalige cliënten probeert te stoppen zonder 

hulmiddelen, tegenover 26% van de Franstaligen. Dit verschil tussen de twee taalgemeenschappen 

kan een (gedeeltelijk) gevolg zijn van het hoger aantal deelnemers aan het NRT-programma bij de 

Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen (zie infra). 68% van de Franstaligen kiest voor 

nicotinevervangers tegenover 48% van de Nederlandstaligen. De Franstaligen gebruiken ook vaker de 

elektronische sigaret dan hun tegenhangers in het noorden van het land (16% tegenover 10%) en 

combineren deze vaker met NRT.  

 

Het project “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers” heeft ten slotte meer succes in het 

zuiden van het land. Van de ingeschreven deelnemers zijn, 38% van de NRT-cliënten Franstalig, 15% 

Nederlandstalig.  

 

4.4. Conclusies 10 de verjaardag van het project 

 

De tiende verjaardag van het project “persoonlijke coaching” van Tabakstop was de aanleiding 

om de voorbije tien jaar in kaart te brengen. We stellen vast dat het aantal begeleidingen gedurende 

deze periode constant is gestegen. Enige uitzondering: er was sprake van een lichte daling in het jaar 

2015-2016. Deze daling werd echter het daaropvolgende jaar (2016-2017) ruimschoots 

gecompenseerd dankzij een nieuwe grote stijging.  

 

Tijdens deze tien jaar zien we dat vooral vrouwen beroep doen op het programma. Dit aandeel 

schommelde tussen 53% en 62%. Een enkele uitzondering: in 2007-2008 werden er bij de 

Nederlandstaligen meer mannen dan vrouwen begeleid (52% tegenover 48%). 

 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is beduidend gestegen tijdens de onderzochte 

periode. Tijdens de eerste 5 jaar lag die tussen 47 en 49 jaar en de voorbije 5 jaar lag de gemiddelde 

leeftijd tussen 50 en 51 jaar. De voorbije jaren steeg het aantal personen ouder dan 56 jaar gestaag.  
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Een verpletterende meerderheid van de cliënten rookt filtersigaretten of roltabak, in vergelijking 

met de pijp, sigaar of cannabis. Het aantal cliënten dat filtersigaretten rookt, daalt echter ten 

opzichte van roltabak. 

 

Het gemiddelde aantal gerookte sigaretten tijdens de voorbije 10 jaar ligt op 25. Dit gemiddelde 

ligt iets hoger tijdens de eerste 5 jaar (26) in vergelijking met de 5 laatste jaren (24). 

 

Wat betreft de resultaten, zien we sinds 2010 een stijging van het aantal cliënten dat is gestopt 

met roken op het einde van de begeleiding. Het aantal hervallen rokers daalt ook tijdens deze 

periode. Deze positieve resultaten kunnen worden verklaard door de lancering van het project 

“Tegemoetkoming voor nicotinevervangers” in juni 2010. We zien dat jaar ook een stijging van het 

aantal cliënten dat een farmacologisch hulpmiddel en nicotinevervangers gebruikt. 

 

Het project “Tegemoetkoming voor nicotinevervangers” blaast nog maar haar 7de kaarsje uit, 

aangezien het pas van start ging in juni 2010. Het is echter interessant dat op die 7 jaar tijd, het 

aantal goedgekeurde dossiers is blijven stijgen. Tussen 2013 en 2015 stabiliseerde de trend zich, 

maar in 2016 ging het terug in stijgende lijn.  
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