
 

  

Belangrijke punten na de training 

 
1. Jouw besluit. Het besluit dat je hebt genomen is jouw besluit, waarvan je weet dat het de enige 

juiste beslissing is. Ga dus ook niet meer twijfelen aan je besluit. 

 

2. Je geeft niets op. Je hebt niets opgegeven. Integendeel! Accepteer dat roken geen kwestie van 

genieten is, dat het dat nooit is geweest en ook nooit zal zijn. De gedachte dat een sigaret een 

steuntje of een beloning is, is een illusie. De realiteit is dat er niets is om op te geven. 

 

3. Vervangingen. Het nadeel van vervangingen is dat je daarmee ten onrechte het idee in stand houdt 

dat je iets zou hebben opgegeven en dus iets vervangends nodig zou hebben. Heb je een vervanging 

nodig bij griep? Je hebt voor nicotine geen vervangingen nodig. Over een paar dagen zal het gevoel 

van spanning waarschijnlijk verdwenen zijn. 

 

4. Die ene sigaret. Je kunt niet af en toe een sigaret roken. Die ene sigaret of dat ene trekje bestaat 

niet. Als je één sigaret als een steuntje of beloning ziet, zie je duizenden sigaretten als een steuntje 

of beloning. Het enige dat je krijgt als je dat ene trekje of sigaretje toch neemt is… de zekerheid dat 

je een volgende zult opsteken en een volgende en een daaropvolgende. 

 

5. Het voelt nog zo onwennig. Het kan zijn dat je niet meer weet hoe het is of hoe het voelt om een 

niet-roker te zijn, omdat het zo lang geleden is. Hoe dan ook, net als bij leren fietsen, of bij voor het 

eerst in een nieuwe auto rijden, heb je even tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. 

Accepteer dat en geniet van de nieuwe belevingen. 

 

6. Houding bepalen. Als je zo’n ontwenningsscheut zou hebben, of een impuls krijgt om er één op te 

steken, zeg dan niet tegen jezelf: “Ik wil een sigaret en wat vervelend nou dat dat niet kan”, maar 

denk dan: “Dit is inderdaad geen prettig gevoel. Niet-rokers hebben geen last van dit gevoel en wat 

heerlijk dat ik daar binnenkort ook geen last meer van zal hebben!”. Blijf je steeds realiseren dat 

datgene waar je last van hebt niet is omdat je gestopt bent met roken, maar omdat je ooit die 

allereerste opgestoken hebt. 

 

7. Ga rokers niet benijden. Als je een roker een sigaret op ziet steken en je hebt de neiging om die 

roker te benijden, realiseer je dan weer even dat die roker niet geniet omdat hij rookt, maar alleen 

maar omdat als hij niet kan roken ongedurig, gestrest en geïrriteerd raakt. Laat goed tot je 

doordringen: diep in hun hart benijden alle rokers jou, omdat jij ervan af bent. 

 
8. Gooi al je rookwaar weg. Gooi alle rookwaar die je nog thuis, op je werk of in de auto had weg! 

Niet-rokers hoeven geen sigaretten of andere rookwaar bij de hand te hebben. Dat is nou juist zo 

heerlijk!  Het weggooien is een goede gelegenheid om je besluit nog eens te bekrachtigen. 

 



 

  

Als je eenmaal dat moment van bevrijding hebt ervaren 

 

Het moment waarop je beseft dat het roken voorgoed achter je ligt, is een heerlijk moment. Duizenden 

rokers die met de methode van Allen Carr gestopt zijn, hebben dat al ervaren. Prent dit gevoel goed in 

je geheugen. Misschien vind je het zelfs zinvol om die ervaring op te schrijven. Ook al ben je ervan 

overtuigd dat je nooit meer een sigaret zult opsteken, toch kan er de komende tijd af en toe gevaar op 

de loer liggen, zoals: 

 

1. Je hebt zo’n dag waarin niets lijkt te lukken, een zogenaamde pechdag. Je wordt geconfronteerd met 

een tegenvaller… 

 

2. Realiseer je dan dat een sigaret geen hulp of troost zal bieden, een sigaret zal niets aan die 

vervelende situatie veranderen. Integendeel, je zult je na het roken van een sigaret nog vervelender 

voelen! 

 

3. Je bent op een feestje, een gezellige bijeenkomst van rokers en niet-rokers. Je ziet iemand roken en 

opeens is er weer dat verlangen naar een sigaret… 

 

4. Realiseer je dan dat rokers niet vrolijk, gezellig of gelukkig zijn, omdat ze roken, maar wel omdat de 

situatie kennelijk prettig is. Bedenk ook dat er geen reden is om jaloers te zijn; in tegendeel: zij 

zouden dolgraag in jouw schoenen staan. 

 

5. Je bevindt je in zo’n typische situatie waar vroeger een sigaret bij hoorde. Je voelt je prima en toch 

is er opeens weer een verlangen… 

 

6. Realiseer je dat die ene sigaret niet bestaat. Het is makkelijk om te stoppen, maar het is 

ONMOGELIJK om het roken onder controle te houden. Zie meteen die enorme berg die er aan vastzit! 

 

Als die sigaret weer door je hoofd gaat spoken, stel jezelf dan niet de vraag: “Wil ik een sigaret?”, maar: 

“ Wil ik een roker zijn en dag in dag uit die dingen weer in mijn mond stoppen en weer aansteken en 

weer oproken en weer uitmaken en weer een volgende erin stoppen en weer aansteken enz., enz.?” Je 

antwoord is natuurlijk: “Neen, wat heerlijk dat ik daar vanaf ben!” 

 

Blijf op je hoede: de hele hersenspoeling rondom je gaat onverminderd door. De reclamemachine werkt 

nog steeds op volle toeren. Mocht je nog vragen of twijfels hebben, even het spoor kwijt zijn of gewoon 

willen zeggen hoe het gaat, aarzel dan echt niet om te bellen: 085-073 33 99 

 

We zijn altijd bereikbaar. Mocht je toch een voicemail treffen: we luisteren deze altijd snel af, ook ‘s 

avonds, in het weekend en op feestdagen. Spreek altijd je naam en telefoonnummer in en je wordt zo 

snel mogelijk teruggebeld.  



 

  

Gewichtstoename na het stoppen met roken? 

 

Je bent gestopt met roken volgens de methode van Allen Carr. Dat is een besluit waar je de rest van je 

leven plezier van zult hebben. Helaas, veel mensen geven aan dat hun blijdschap om het stoppen met 

roken wordt getemperd door de angst voor gewichtstoename. In deze brief leggen we uit dat die angst 

niet reëel is. 

 

De methode van Allen Carr gaat juist over angst. Over de angst om te stoppen met roken, maar ook 

over de nog veel grotere angst: de rest van je leven te moeten blijven roken. Over de angst voor 

gewichtstoename, maar ook over de nog veel grotere angst: dieet te moeten houden. 

Het mooie van de Carr-methode is dat je angst verdwijnt, zodra alle misverstanden zijn opgehelderd. 

Dat geldt voor stoppen met roken, dat geldt ook voor een goed gewicht. 

 

Vraag en antwoord over gewichtstoename na het stoppen met roken: 

 

Vraag 1: “Ik ben al eens eerder gestopt met roken, toen kwam ik in korte tijd kilo’ s aan en 

ben om die reden weer gaan roken. Nu wil ik weer stoppen maar ik ben ontzettend bang om 

opnieuw weer zo aan te komen…” 

In korte tijd aankomen is heel vervelend en dat willen we geen van allen. Daar moet je dus iets aan 

doen. Je kunt een kaakklem laten zetten, je kunt speed of heroïne gaan gebruiken of je kunt kiezen voor 

vetverbranders, pillen en poeders waarmee je extreem snel afvalt.   

 

Waarschijnlijk doe je niets met dit advies. De kaakklem vind je belachelijk, de drugs verslavend en de 

pillen ongezond. Maar…weer gaan roken is net zo belachelijk, verslavend en ongezond. En het helpt niet! 

Ergens heb je toch de illusie gekoesterd dat sigaretten je slank en fit houden en die illusie kun je je hele 

leven als excuus blijven gebruiken om weer te gaan roken. 

 

Vraag 2: “Maar ik kwam toch echt aan na het stoppen met roken. Hoe verklaar je dat dan?” 

Het is een wijdverbreid misverstand dat je aankomt door het stoppen met roken. Dit heeft het niveau 

van een hersenspoeling gehaald: iedereen gelooft erin! Het vervelende daarvan is dat als jij er zo bang 

voor bent, de kans groot is dat het ook zal gebeuren. Laat die angst los, hij is niet gebaseerd op feiten. 

Kijk om je heen, rokers zijn niet slanker, energieker, fitter en gezonder dan andere mensen. 

Integendeel!  

 

Als roker ken je echter het verschil niet meer tussen het lege gevoel als je een tijdje niet gerookt hebt 

en een hongergevoel. Omdat je lichaam gaandeweg ongevoelig wordt voor het effect van nicotine zal je 

zelfs terwijl je rookt last blijven houden van dat lege gevoel. Als roker heb je altijd honger! Maar het is 

een onechte honger die niet weggaat door eten en ook niet meer door het opsteken van een sigaret. 

Rokers hebben daarom bijna altijd iets in hun mond. Is het geen sigaret dan wel een pen, kauwgom, 

pepermunt of drop.  



 

  

Stoppen met roken betekent dat je lichaam weer in een normale situatie terechtkomt. Dat is een enorme 

vooruitgang, maar je hebt wel tijd nodig om eraan te wennen. Fysiek en psychisch zal je na het stoppen 

moeten wennen aan de nieuwe situatie. Gun jezelf die tijd. Stoppen met roken is niet slecht voor je 

gewicht. Steeds weer beginnen en dan weer stoppen en weer beginnen, dát is slecht. Daar kom je kilo’s 

van aan. Carr’s advies luidt dan ook: Stop met stoppogingen en wees blij dat je definitief het besluit 

hebt genomen nooit, maar dan ook nooit meer een sigaret op te steken. 

 

Vraag 3: “Maar hoe zit het dan met die stofwisseling?” 

In één van haar shows zei Brigitte Kaandorp: “Een mens zit heel eenvoudig in elkaar, hij heeft een 

ingang en een uitgang.” Dat is zo, alleen, tussen die in- en uitgang gebeurt er iets met ons voedsel. Er 

worden bouwstoffen uitgehaald en de rest wordt verteerd en uitgescheiden. Dit verwerken noemen we 

stofwisseling ofwel metabolisme. Mensen die voedsel snel verbranden hebben een hoog metabolisme. Je 

kent ze wel: die mensen die alles kunnen eten zonder ook maar een gram aan te komen. Het 

metabolisme kan ook laag zijn. Dan verbrand je in een laag tempo en zal het lichaam onverwerkte 

stoffen omzetten in vet. Het niveau van het metabolisme is deels erfelijk, maar voor het overgrote deel 

is het te beïnvloeden! Evolutionair gezien is een laag metabolisme prima. Je springt zuinig om met 

voedingsstoffen en legt een voorraad vet aan die je beschermt tegen kou en in tijden van 

voedselschaarste kun je die vetvoorraad opgebruiken.  

 

ALLEEN, in onze verwarmde huizen, auto’s en in het openbaar vervoer hebben we niet zo’n last van kou 

en van voedselschaarste is gelukkig geen sprake. Daarom is het beter ervoor te zorgen dat de 

vetvoorraad niet te groot wordt, want je brandt hem niet meer op! Hoe hoger het metabolisme, des te 

beter. Hoe bereik je dat? 

 

Doen: 

- Eten. Door voldoende natuurlijk voedsel te eten vol bouwstoffen, vocht en vezels houd je je 

spijsvertering aan de gang. Natuurlijke oliën, noten, granen en producten als fruit en groenten 

verhogen je metabolisme. 

- Ademen. Laat die snelle hoge rokersademhaling los. Die heb je niet meer nodig. Een kalme, 

ontspannen ademhaling verhoogt je metabolisme. 

- Bewegen. Door bewegen neemt ook je verbranding in rusttoestand toe. Nu je gestopt bent met roken 

zul je merken dat je meer energie krijgt. Gebruik die energie om te bewegen, daar is een mens 

immers voor gemaakt. Bewegen doe je niet een uurtje per week in de sportschool of op de golfbaan, 

bewegen doe je de hele dag door. 

 



 

  

Niet doen: 

- Op dieet gaan. Door een caloriebeperkt dieet te volgen, komt er minder brandstof binnen dan je 

verbruikt. Je lichaam gaat als reactie daarop zuinig met die brandstof om, het verlaagt het 

metabolisme met 15-30 %. Iets wat bij jou dus al laag is – anders heb je geen gewichtsproblemen – 

verlaag je nog eens extra door op dieet te gaan. 

- Roken. Nicotine versnelt je stofwisseling, je lichaam herkent die verhoging als ‘niet goed’ en zal zodra 

de sigaret is uitgemaakt alles in het werk stellen om de stofwisseling te verlagen. Er wordt onder 

andere extra insuline afgescheiden en daardoor daalt je bloedsuikergehalte. Het metabolisme van een 

roker is eigenlijk voortdurend te laag en wordt alleen verhoogd tijdens het roken. Als je stopt met 

roken kan de stofwisseling nog een tijdje te laag blijven, het lichaam heeft tijd nodig om weer in 

balans te komen. 

- Na stoppen met roken weer beginnen met roken. Iedere stoppoging is er één te veel en heeft 

nadelige gevolgen voor je stofwisseling plus de kans dat je voorgoed te zwaar blijft. 

 

Wat ons advies is? 

- Geniet ervan dat je niet meer hoeft te roken! 

- Wees niet al te bang om aan te komen, dat is nergens voor nodig. Als het toch problemen geeft, raden 

we aan om even telefonisch contact met ons op te nemen (078 – 073 33 99) om te zien in hoeverre 

het samenhangt met het gestopt zijn en het zoeken naar vervanging. 

 

Wilt u ons blijven volgen? Zoek ons eens op via Facebook of Twitter en kom direct in contact met één 

van onze trainers. Wij vinden het erg leuk om te horen hoe het met jou gaat! 

 

 Facebook: je vindt ons via Allen Carr’s Easyway Stoppen met Roken  

  Twitter: je vindt ons via AllenCarr_nl 

 

U krijgt van ons binnen een paar dagen een mail waarin u gevraagd wordt hoe het gaat. Wij stellen het 

zeer op prijs als u op de mail reageert. Zo kunnen wij enerzijds de resultaten beter meten en anderzijds 

beter inschatten of en zo ja welke nazorg/ondersteuning nodig is. Ook stellen we het zeer op prijs 

wanneer u ons volgt op Facebook. U wordt op de hoogte gehouden van actuele berichtgeving, vindt er 

tips en kunt zelf ook een post plaatsen. 

  


