
Het monitoren van de rookstatus en het SMR consult binnen de 

ketenzorg 

Het is van groot belang om jaarlijks de rookstatus te monitoren bij onze rokers 
en ex-rokers. Wij vragen om jaarlijks de rookstatus te actualiseren bij deze 

groep.  
 Bij rokers vul je de bijbehorende vragen. 
 Bij ex-rokers ververs je alleen het bolletje voorheen. Een ex-roker kan ook 

weer begonnen zijn met roken… 
Het lijkt wellicht een dubbele en zinloze handeling. Toch is er altijd een kans dat 

je een patiënt (opnieuw) kan motiveren. Je denkt misschien dat jouw advies 
geen zin heeft, maar 67% van de rokers stopt naar aanleiding van een 

zorgverleningsadvies.  

 
Jaarlijks wordt de Gezondheidsenquête van het CBS gehouden onder ca. 15.000 

respondenten van 12 jaar en ouder. Voor de prevalentiecijfers met betrekking tot 

roken wordt zoveel mogelijk de Gezondheidsenquête aangehouden. 

 

In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar 
en ouder. Dit is een daling ten opzichte van 2015 (26,3%) en 2014 (25,7%). 

 Mannen geven vaker aan dat ze wel eens roken dan vrouwen (28,1% versus 

19,5%).  

 Volwassenen met een laag opleidingsniveau roken vaker (29,0%) dan 

mensen met een middelbaar opleidingsniveau (26,4%) of hoog 

opleidingsniveau (17,6%). Dit geldt ook voor dagelijks roken: respectievelijk 

25,1%, 21,5% en 9,7%. 

 In 2016 ligt de piek in het roken bij de leeftijdsgroep 30-39-jarigen, waarvan 

29,1% wel eens rookt en 21,1% dagelijks rookt. 

 

Het onderwerp roken blijft ook voor Huisartsen Eemland een actueel. In de 

onderstaande tabel vind je een overzicht van onze eigen cijfers uit 2017. Alleen 

de cijfers van de patiënten waarbij het rookgedrag is vastgelegd zijn hierin 

meegenomen. 
 

Ketens Rookgedrag 
vastgelegd 

Percentage rokers Landelijk 
gemiddelde 

COPD 88% 34% 40% 

DM 91% 13% 15% 

CVRM 
secundair 

75% 14% 18% 

CVRM primair 73% 11% 13% 
 

SMR consulten:  

Maak gebruik van de stoppen met roken consulten binnen de ketenzorg. 
Een SMR consult moet worden ingevuld in Portavita als de patiënt bekend is 
binnen één van deze ketens. Hiervoor is een vergoeding vastgesteld van 25 euro 

per consult tot maximaal 4 consulten. Voor de overige patiënten geldt dat dit 
binnen het HIS kan worden ingevoerd en gedeclareerd. 

 
SMR Tools  



https://www.stopstone.nl: 

begeleidingsapp voor jongeren: Stopstone is ontwikkeld door het Trimbos-
instituut. Buro Klei nam, in samenwerking met Noorderstorm, de technische 

realisatie en vormgeving voor zijn rekening. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft de app gefinancierd. 
 

Voor volwassenen zijn deze apps geschikt: Quit Smoking Buddy, Kwit of 
QuitNow! Dit zijn allemaal Nederlandstalige apps die patiënten dagelijks 

motiveren en inzicht geven in de resultaten die ze hebben geboekt.   
 
www.rokeninfo.nl:  

voor alle vragen en antwoorden over roken en stoppen met roken. Hier vind je 

ook tips voor meer hulp. 

 

www.smokealert.nl:  

Deze site biedt een test waarin patiënten inzicht krijgen in hun redenen om te 

stoppen met roken, Ze krijgen ook persoonlijk advies 

 

www.watziterintabak.nl:  

Laat alle stoffen zien die fabrikanten toevoegen die de verslaving versterken  

 

www.rokeninfo.nl/professionals/voorlichting-en-factsheets/rookvrij-opgroeien 
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