VERY BRIEF ADVICE VOOR ROKERS IN DE PRAKTIJK

EEN LEVEN REDDEN IN
30 SECONDEN
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Very Brief Advice voor rokers in de praktijk

Een leven redden in
30 seconden
In een halve minuut levensreddend advies geven: dat is de Very Brief Advicemethode voor rokers in de huisartsenpraktijk. Volgens deze methode adviseer je
patiënten wel hoe ze kunnen stoppen met roken, maar geef je niet het standaard
stoppen met roken-advies. Deze niet-traditionele aanpak blijkt snel, efficiënt en
bijzonder doeltreffend.

L

ongkanker, hart- en vaatziekten,
longemfyseem, bronchitis,
chronische longaandoeningen en
andere vormen van kanker. De
gemiddelde roker weet heus wel dat roken
niet zonder gevolgen of risico’s is. En dat
de huisarts adviseert ermee te stoppen.
Vaak reageren patiënten geïrriteerd
als het onderwerp op tafel komt. Of ze
schieten in de verdediging of ontkennen
dat er überhaupt een verslaving is – al is
95 procent van de rokers daadwerkelijk
verslaafd aan nicotine. Maar als arts
hoef je niet te blijven hameren op die
negatieve boodschap. Met het Very Brief
Advice pak je het anders aan. Je brengt
telkens kort een positieve boodschap:
langdurig stoppen met roken is mogelijk
met de juiste begeleiding en medicatie.
Bij Britse huisartsen blijkt deze aanpak
in de praktijk te werken. Bijna de helft
van de Britse rokers probeert alleen op
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Roken: een moeilijk bedwingbare en dodelijke verslaving
•

Roken heeft een mortaliteit van meer dan 50%1
Percentage
dat stopt a

Alle rokers

Rokers die willen
stoppen 1,2

Handige links
Voor meer informatie, presentaties
en video’s over Very Brief Advice
over stoppen met roken, kijk op:
- elearning.ncsct.co.uk/vba
- www.peervoice.com/d/pvr281

60%-70%
Rokers die actief
elk jaar proberen
te stoppen 1,3
20%-30%
Rokers die per jaar
succesvol stoppen 4
~2%-3%
a

Gebaseerd op 13 miljoen volwassen rokers in het Verenigd Koninkrijk
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Very Brief Advice (VBA) voor rokers

Bevestig huidige status
van rookgewoonte
Zou in minder
dan 30
seconden
afgehandeld
moeten zijn

Geef advies hoe te
stoppen

• Blijf tot ten minste 3 jaar na stoppen vragen om
de beste kans op een succesvolle stoppoging te
garanderen, aangezien roken een chronische
aandoening is en met terugvallen gepaard kan
gaan.

• Alleen ondersteunend en behandelend advies.
• Geen advies om te stoppen, geen vragen over
hun rookgewoonten en geen vragen over of ze
willen stoppen.

• Hoe en waar ze hier toegang toe kunnen
krijgen, bij jou of bij een vaste stop-poli of
stoppen-met-rokenadviseur.
Bied steun of
behandeling

Dit voorkomt dat de roker in de verdediging of ontkenning schiet of de interesse verliest.
•

Voor meer informatie en voorbeelden van scenario’s (Engelstalig):
http://www.ncsct.co.uk/publication_very-brief-advise.php

Very Brief Advice Training Module. http://www.ncsct.co.uk/publication_very-brief-advice.php.
Published 2014. Accessed August 9, 2016.

wilskracht te stoppen met roken, maar
dit werkt langdurig voor een schamele 2
tot 3 procent. Met gespecialiseerde hulp
en medicatie lukt het bij ongeveer een
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kwart wel. Maar: zeer weinig rokers,
slechts 4 procent, schakelt deze hulp in.
Met het Very Brief Advice kun je hierin
verandering brengen.

Hoe werkt het Very Brief Advice?
Het Very Brief Advice bestaat uit drie simpele
stappen: vragen, vertellen en vervolgen/
verwijzen.

Stap 1 - Vraag: Rookt u? Of rookt u weer?
Stel deze vraag na elk consult met een roker
en doe dit ook bij ex-rokers; 70 procent van
de stoppogingen mislukt binnen 3 jaar.
Stap 2 - Vertel: Met goede begeleiding
en de juiste medicatie kunt u stoppen
met roken.
Negeer het instinct om de patiënt te vertellen
dat hij moet stoppen met roken. Vertel wel
dat de meest succesvolle manier om langdurig te stoppen met roken een combinatie is
van professionele begeleiding en ondersteunende medicatie. Dit kan vergoed worden
via de basisverzekering.
Stap 3 - Vervolgen of verwijzen: Wilt u
hiervoor een nieuwe afspraak maken of
een doorverwijzing?
Wil de patiënt (nog) niet stoppen? Prima. Het
belangrijkst is dat de patiënt nu weet dat hulp
altijd binnen handbereik is. Wil de patiënt
wel stoppen? Maak dan een vervolgafspraak
om te bespreken hoe je de patiënt kunt
helpen – bijvoorbeeld met ondersteunende
medicatie. Of verwijs de patiënt naar bijvoorbeeld een stoppen-met-rokenbegeleider.
De kracht van het Very Brief Advice is dat het
heel kort is: je stipt het onderwerp aan, vertelt
dat er goede ondersteuningsmogelijkheden
zijn en vraagt of een vervolgafspraak of
verwijzing een optie is. Daardoor wordt
de methode gemakkelijk onderdeel van je
routine. Het bespaart je tijd en voorkomt
frustratie bij de patiënt – zo behoud je dus de
goede relatie met de patiënt. Geef het Very
Brief Advice na elk consult met een roker
mee. Ook als de patiënt komt voor bijvoorbeeld een gekneusde enkel. n
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