
 

Belangrijke tips vervolgtraining 
 
1. (H)erken het onderscheid tussen het kleine en het grote monster.  

Houd de twee monsters steeds zo goed mogelijk uit elkaar. Als je ergens last van hebt, ga dan 

even voor jezelf na: welk monster is het? Het grote of het kleine? In het begin kunnen ze allebei 

tegelijk aanwezig zijn. Dat hindert niet, zolang je maar zorgt dat ze geen geraffineerd spel met 

elkaar gaan spelen. Jij bent de baas en jij communiceert, óf met de een óf met de ander. 

 

2. Denk niet “Ik mag niet meer roken”, maar denk “Ik hoef niet meer te roken”.  

Door deze gedachtegang plaats je stoppen met roken in een heel ander perspectief. Het hoeft niet 

meer! 

 

3. Ga rokers observeren. 

Lach rokers niet uit en maak ze niet belachelijk. Maar observeer ze en realiseer je dat iedere 

sigaret die een roker opsteekt niets te maken heeft met vrijheid of keuze. Het nicotinemonster 

dicteert namelijk het gehele rookgedrag. 

 

4. Probeer niet om er niet aan te denken. 

Je hoeft niet je best te doen om niet aan roken te denken. Schrik dus niet als je er wel aan denkt. 

Er is dan niets aan de hand. Zolang je je maar realiseert dat er door te stoppen met roken niets 

vervelends is gebeurd, maar juist iets prettigs. Dus denk daar vooral lekker wel aan! 

 

5. Vermijd moeilijke situaties niet. 

Doe zoveel mogelijk alle dingen die je normaal gesproken ook zou doen. Hoe eerder je (misschien 

nu nog wat onwennig) situaties meemaakt zonder te roken, hoe eerder je ook weer het vertrouwen 

terug krijgt dat je alles aankunt zonder sigaretten. 

 

6. Zoek geen vervangingen. 

Als je stopt met roken, heb je geen vervangingen nodig. Net zoals de vervelende verschijnselen 

van een griep overgaan, zo gaan ook ontwenningsverschijnselen over. Die 

ontwenningsverschijnselen zijn in zeer korte tijd achter de rug. Het is daarnaast belangrijk om je 

zoveel mogelijk aan je vaste eet- en drinkgewoonten te houden en ook daarin geen vervanging te 

zoeken. 

 

7. Tel de dagen niet af. 

Tel niet af naar een verwachtingspatroon. Denk niet: “Het is nu dinsdag, dus dan moet ik me 

donderdag beter voelen”. Dat werkt namelijk averechts, doordat je jezelf onder druk zet. Het is 



 

daarentegen wel leuk om af en toe terug te tellen. Je mag best bedenken hoeveel dagen je niet 

hebt gerookt. Of hoeveel sigaretten je niet hebt gerookt. Die leuke manier van tellen, mag 

natuurlijk wel! 

 

8. Gooi alle rookwaar weg. 

En doe dit meteen als je thuis bent. Bewaar niets, want dan breng je jezelf in een moeilijke positie. 

 

9. Twijfel nooit meer. 

Nooit meer twijfelen, lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is ook zo, maar toch is het een 

belangrijk punt. Bij alle beslissingen die je neemt in het leven, weet je vaak op dat moment nog 

niet zeker of het de juiste beslissing is. Dat blijkt na verloop van tijd. Het heerlijke van dit besluit 

om te stoppen met roken is echter dat je nu al 100% zeker weet dat je de goede beslissing neemt 

en dat je er nooit spijt van zult krijgen. En dat ik dat kan stellen, is omdat ik dat zelf zo heb 

ervaren en nog nooit iemand heb gesproken die weer begonnen is met roken en daar geen spijt 

van had. Blijf daarom bij je besluit en twijfel nooit meer! 

 

Probeer meteen te genieten van het feit dat je niet meer hoeft te roken! 

 

 

Tot slot 
Die ene sigaret bestaat niet! En een verstokte roker bestaat ook niet! 

 

Heb je trek in een sigaret? Als je daaraan toegeeft en een sigaret opsteekt, gaat die trek nooit 

meer weg! Heb je trek in een sigaret en steek je die sigaret niet op? Dan gaat die trek vanzelf 

wel over! 

 

Bedenk steeds: Nicotine maakt niet rustig! Een gebrek aan nicotine maakt onrustig. 

 

 
Twijfel je of heb je een moeilijk moment?  

NIET opsteken, WEL bellen! 085-0733399 
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