Conclusie nieuwe Richtlijn Tabaksverslaving:

Verschil in effect van nicotinevervangende
middelen is nog nauwelijks bestudeerd
De pasklare oplossing voor het stoppen met roken bestaat niet. Een goede
motivatie en voorbereiding om te stoppen en op de persoon toegesneden inter
venties vergroten de slagingskans echter fors. Dat is een conclusie uit de
nieuwe Richtlijn Tabaksverslaving die multidisciplinair (onder meer Stivoro,
N H G, huisartsen, longartsen en cardiologen) werd opgesteld.

De richtlijn geeft daarnaast aan dat
nauwelijks vergelijkende studies zijn
gedaan naar het verschil in effecti
viteit van de nicoti nevervangende
middelen nicotinepleisters, -tablet
ten, -kauwgom, -pilletjes, -neus
sprayen -i n halators. Duidelij.k is
wel dat het effect van nicotinever
vangers bij mensen die minder
dan tien tot vijftien sigaretten per
dag roken, onvoldoende is aange
toond. Daarnaast leidt het gebruik
van meerdere soorten nicotinever
vangende middelen niet vanzelf
sprekend tot betere stopresulta
ten. Toch ligt de slagingskans met
deze middelen ongeveer zeven
procent hoger ten opzichte van
placebo. Nicotineverslaafde jonge
ren vanaf twaalf jaar kunnen de

middelen gebruiken . Dat geldt ook
voor mensen die leiden aan hart
en vaatziekten . Dat laatste is op
merkelijk, want dat strookt niet
met de informatie die op de bij
sluiters van de producten staat ver
meid (kader 1) .
Volgens de richtlijn zijn de anti
depressiva nortriptyline en bupro
pion
(Zyban)
even effectief.
Clonidine is minder doeltreffend.
Huisartsen en patiënten grijpen
pas naar deze middelen als andere
opties zijn mislukt. Logisch want
ze hebben meer bijwerkingen dan
nicotinevervangers,
bupropion
vindt de consument duur en nor
triptyline is in Nederland niet gere
gistreerd voor stoppen met roken.
Een goede controle van de huisarts

tijdens het gebruik van bupropion
wordt aanbevolen.
Saskia Doornweerd, arts en hoofd
communicatie bij GlaxoSmithKline,
de fabrikant van Zyban, merkt op
dat het 'duur' zijn van bupropion
'zeer betrekkelijk' is . Volgens haar
kost een kuur van 130 tabletten

€

159,67. Per tablet is dat € 1,23.
Een volledige kuur komt per dag op
€ 2.35. De apotheker rekent hier
6,10 recept
over per uitgifte €
regel-vergoeding en zes procent
BTW (over het totaal) . Voor de con
sument komt een gehele kuur, in
twee uitgiftes, dan op € 2,68 per
dag. Volgens GlaxoSmithKline ligt
de prijs voor bupropion voor de
consument in dezelfde orde van
grootte als nicotine vervangende

Huisarts staat met de rug tegen de muur (1 )
'Huisartsen vragen niet of patiënten willen stoppen met roken omdat er andere onderwerpen tijdens een spreekuur aan bod
komen . Dan zijn tien minuten zo voorbij', zegt L. Boomsma, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG, afdelingen
Richtlijnontwikkeling en Wetenschap en Preventie. 'Sommige huisartsen zijn bang voor irritaties van de patiënt als ze te veel
over stoppen met roken praten. Maar, patiënten hebben er geen probleem mee als de vraag een relatie heeft met de klacht.'
Een tweede reden is volgens hem dat huisartsen te weinig doorverwijzen naar stoppen-met-roken-poli's. Meestal omdat de
poliklinieken niet in alle regio's aanwezig zijnen het ziekenfonds de begeleiding niet altijd vergoedt.
Patiënten met hartklachten kunnen volgens de bijsluiters maar beter geen nicotinevervangende middelen gebruiken . Maar
de richtlijn meldt het tegenovergestelde. Boomsma: 'De fabrikant is uit voorzorg heel voorzichtig met deze categorie men
sen. Dat is de huisarts natuurlijk ook, maar voor ons is het een afv.Jeging van risico's. Stoppen met roken kan z6 belangrijk
zijn voor het hart dat dit opweegt tegen de risico's van bijvoorbeeld nicotinepleisters. Dit voorschrift is maatwerk.'
Boomsma kan - net als de richtlijn - geen hoge slagingskansen van middelen en methodes geven. 'Het is grotendeels af
hankelijk van de groep die je onderzoekt en hoe je het onderzoek aanpakt. Soms komen industrieën met gunstige cijfers . Die
hebben dan meer energie in een onderzoek gestopt dan in de praktijk doorgaans reëel is.'
Doornweerd van GlaxoSmithKlline vindt deze bewering 'tendentieus'. 'In registratieonderzoek wordt de werkzaamheid van
een geneesmiddel vastgesteld. Ons registratieonderzoek voldoet aan alle daarvoor verplichte richtlijnen (Good Clinical
Practice). Bovendien wordt registratieonderzoek door peers en autoriteiten beoordeeld.'
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middelen. Doornweerd: ' Bovendien

de, auricolotherapie ofwel oor-acu

is de prijs van een pakje sigaretten

punctuur: de behandelaar prikkelt
punten op het oor en kan daarmee

gemiddeld € 4,60 per 25 sigaret
ten. De kosten van Zyban komen

de behoefte aan nicoti ne therapeu

per dag overeen met vijftien siga
retten , een uitgave die mensen be

tisch beïnvloeden .

sparen omdat ze zijn gestopt met
roken .'

en pijnloze lasertherapie het even
wicht van het endorfinegehalte te

Een soflaser kan tijdens een veilige

rugbrengen waardoor de nicotine

Alternatief

behoefte verdwijnt.

Aanwijzingen dat alternatieve thera

Slechts weinig onderzoek is gedaan

pieën beter werken dan placebo

naa r het effect van ondersteuning.

ontbreken volledig. Dat geldt bij

Wel is dUidelijk dat een combinatie

voorbeeld voor pillen op plantaar

van gedragsmatige interventie en

dige basis die ontwenningsver

nicotinevervangers de slagingskans

schijnselen voorkomen en krui
denzuigtabletjes die een sigaret

verhoogt met een factor anderhalf
tot twee . Ook een grotere effectivi

niet 'lekker' doen sma ken . De acu

teit van groepstherapie in combi

puncturist kan volgens eigen zeg

natie met nicotinevervangers is

gen tijdens gemiddeld d rie behan

aangetoond. Belangrijk is in ieder

delingen in vier weken tijd de long

Het hedendaagse devies: Wie niet buiten roken kan,
moet maar buiten roken.

geval dat rokers de aanval openen

van

op sociale aspecten die tot roken

mensen om te stoppen versterken.

aanleiding geven, zo blijkt uit de

Ook bestaat de Brevoord -metho-

richtlijn .

energie

en

de

wilskracht

Stivoro 'maakt tijd' voor huisartsen
Huisartsen kunnen meer doen om rokers van hun vers laving af te helpen, meent Stivoro. De organisatie wil hen daarom op
termijn via informatiemateriaal een handje helpen. Doel is dat zij snel en gemakkelijk een stopadvies kunnen geven en
mensen kunnen doorverwijzen.
Stivoro, de landelijke organisatie voor voorlichting over de gezondheidsrisico's van
roken, gaat huisartsen hel pen bij het doorverwijzen van rokers. De huisarts krijgt in
formatie over het kortdurend stopadvies dat slechts voor één uit leg vatbaar is. 'De
veelgehoorde kreet: wellicht zou u moeten stoppen met roken, is voor veel patiënten
niet duidelijk. Dit in tegenstelling tot 'ik adviseer u te stoppen met roken', vertelt
Ingrid Stevens van Stivoro.
Daarnaast kan de huisarts via het aangeboden materiaal goed en snel de antwoorden
van patiënten op eenvoudige vragen noteren. De patiënt kan vervolgens op de toe
komstige website www.Stivoro .nlfhulpvanhuisarts tests doen en vragen beantwoor
den. Tijdbespadng voor de arts is een groot voordeel van de nieuwe maatregelen.
Fleur van Bladeren, projectcoördinator Stop met Roken (zo'n twintig samenwerken
de organisaties gericht op verbetering behandeling tabaksverslaving), benadrukt
eveneens dat huisartsen meestal niet makkelijk over roken praten. 'Ze vrezen dat de
arts-patiëntrelatie op het spel staat. Die angst is echt niet nodig.
Longkankerpatiënten zeggen wel dat ze - in de aanloop naar de ziekte - geen direct
stopadvies hebber] gekregen . De goed bedoelde boodschap is dan helaas niet overge
komen.' Van Bladeren is een groot voorstander van praktijkondersteuners in de huis
Fleur van Bladeren,
artsenpraktijk die aan rokers gedragsmatige ondersteun ing bieden. De huisarts be
projectcoördinator Stop met Roken
perkt zich dan tot het geven van een sto:padvies en het eventueel voorschrijven van
middelen. Bovendien meent zij dat de overheid kan zorgen voor betere facilitering van hun antirookbeleid. 'De huisarts heeft
vaak onvoldoende mogelijkheden om rokers door te verwijzen. Daarnaast zou de ondersteuning moeten worden vergoed .
Rookpoli's moeten beter in de zorg worden ingebed.' Zij verwijst naar de situatie in Engeland, waar de National Health
Service zorgt voor een goede doorverwijzing. 'Huisartsen voelen zich gesteund i'n die aanpak. Daarom doen ze er veel meer
aan op dat gebied.'
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Onmachtig
Momenteel adviseert eenderde van

Stoppen-met-roken-poli blijkt succes

de huisartsen hun patiënten die

De Stoppen met roken poli van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is sinds de op
richting in 2001 een succes gebleken. Gemidddd 39 procent van de deelnemers rookt
een jaar na het volgen van de therapie (nog) niet. Dat lijkt in vergelijking tot het lande
liJk percentage (tien tot twintig procent) een prima score.
Astma-COPD-verpleegkundige Hanneke Leroux: 'Het intakegesprek leidt tot een plan
van aanpak. Mensen kiezen in overleg met ons een geschikt middel. Ook doorverwij 
zen naar andere instanties is mogelijk. Maar dan blijven wij ze uiteraard wel begelei
den . We hebben minstens vijf keer contact.' Leroux weet niet welk percentage 'stop
pers' een jaar na beëindiging van het contact weer met roken begint. Maar ze acht de
kans klein dat ex-rokers wederom in hun oude gewoonte vervallen. 'De meeste men
sen hebben alle sociale verl'eidingssituaties die voorheen leidden tot het opnieuw be
ginnen met roken met succes doorstaan. Dat zijn dus valkuilen waar ze dit keer niet
meer intrappen.'
Een interessant detail is dat de astma-COPD-verpleegkundigen tijdens het intakege
sprek net interactieve computerprogramma 'Diagnoses4Health' gebruiken. Ze sturen
via dit systeem de gegevens naar de centrale server. Deze vergelijkt de informatie met
andere rookstoppoli's. Doel is om de begeleiding vanuit de poliklinieken nog verder
te verbeteren.

roken via de Minimale Interventie
Strategie voor de huisartsenprak
tijk (H -M IS). Bij voldoende motiva
tie volgt een begeleidingstraject.
Longafdelingen hebben spreekuren
en stoppen -met-roken-poli 's in di
verse ziekenhuizen bieden hulp.
Zware en hardnekkige rokers kun 
nen sinds kort, na een medische in
dicatie, in de Amsterdamse Jellinek
kliniek terecht. Ook gedragsthera
peuten behandelen deze categorie
rokers , na doorverwijzing van de
huisarts . De zogenoemde C-MIS
training is speciaal bedoeld voor
cardiologische patiënten. Daarnaast
biedt Stivoro vele mogelijkheden
om te stoppen, zoals een telefoni
sche

begeleidingsmethode,

een

groepstraining en een zelfhulppak
ket inclusiefsteun tijdens moeilijke
momenten .
De huisarts is momenteel onmach
tig om (alle) rokers te helpen , zo
blijkt uit de richtlijn. De aanbeve
ling voor hen luidt: geef jaarlijks
een stop-met-rokenadvies . Aan
niet-gemotiveerde rokers moet dit
vaker plaatsvinden (kader 1) .

Acties
De richtlijn informeert niet over de
effectiviteit van antirookacties. Maar
volgens directeur Trudy Prins van

trainingen aan bijvoorbeeld wijkver

rokers tussen'5 en 19 jaar, meldde

Stivoro hebben massamediale cam

pleegkundigen en kraamverzorgers.

pagnes zeker effect. Dat geldt ook

Demotiverende teksten op pakjes

het NIPO vorig jaar. Duidelijk is
dat 'tevreden rokers' geen makke

voor lesprogramma's op scholen en

sigaretten hebben vooral effect bij

lijke tijd doormaken: roken op het
werk en in treinen is sinds 1 januari
2004 verboden . De prijs van siga

Teerlongen op sigarettenpakjes

retten steeg met bijna een euro. De

Europees commissaris David Byrne van Volksgezondheid wil op pakjes

'Wereld Niet Roken Dag' vorig jaar

sigaretten in de EU-lidstaten afschrikwekkende foto's laten plaatsen:

zette de niet-rokers in de schijn

teerlongen , rotte tanden, keeltumor. Byrne wil het voorbeeld van onder

werpers. AI deze ontwikkelingen

andere Canada en Brazilië overnemen . België en Ierland willen de

verklaren wellicht dat het percen

plaatjes verplicht stellen. Nederland bestudeert nog of een extra waar
schuwing effect heeft. Daarnaast is sinds kort in Liverpool roken in de

tage rokers het afgelopen jaar
aanmerkelijk is afgenomen van 30

horeca verboden . Japan neemt aankomende zomer dezelfde maatregel.
In Ierland, Noorwegen en New York geldt al een rookverbod voor de

naar 27 procent en dat de 'Neder
land Start met Stoppen-actie' van

horeca. De Nederlandse overheid durft de stap nog niet te zetten.

Stivoro tijdens de jaarwisseling
succes had. Maar liefst 350.000
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Ook het lezen van begeleidende
boeken kan wonderen doen . Denk
aan : Stoppen met roken , van Allen
Carr; Stoppen met roken doe je
zelf, van dr.

J. L.

Mommaerts, en

Leven zonder verslaving, van Yefim
Shubentsov en Barbara Gordon .
Uiteraard kunnen slechte ervarin
gen al voldoende zijn voor een ij
zersterke motivatie. Minister Hans

Brochure
Stivoro.

Hoogervorst van Volksgezondheid
bijvoorbeeld, ontdekte in de Ver
enigde Staten dat roken daar niet

gemiddeld zes tot tien jaar korter

populair is. En in Brazilië walgde

leven. Stoppen was voor hem toen
niet meer zo moeilijk.•:.

hij van de smaak en de sterkte van
een sigarettenmerk. I n Nederland
strookt roken niet met zijn functie.

Evert Visser

H ij ontdekte bovendien dat rokers

journalist

Stoppen met roken met AI/en Carr.

WHO-prijs voor antirookbeleid
deelnemers van de in totaal een

Oud-minister Els Borst van VWS ontving eind vorig jaar de WHO-prijs 2003- De

miljoen mensen waren in maart

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf haar de prijs vanwege haar rokenont

nog vrij van sigarettenrook. 'Dat is

moedigingsbe'leid. Borst probeerde in Europa een gezamenlijk antirookbeleid te

veel, stopcurven prognosticeren on

creëren en heeft zich ingezet om op wereldniveau tot een antirookverdrag te

geveer tien procent bij zes maan
den', vertelt Prins .

komen. Ze trof in Nederland maatregelen om het aantal rokers te verminderen.
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