
De patiënt geeft aan er nog niet 
klaar voor te zijn

MAAND VAN DE PREVENTIE - HOE REGISTREER IK MIJN ACTIES?

WIE IS MIJN PATIËNT?
 
• Een roker
• Iemand die ik, als apotheker, zelf aanspreek

Patiënt komt de apotheek binnen

Heeft de patiënt een voorschrift bij voor een rookstopmiddel  
of vraagt hij/zij zelf naar een NRT-geneesmiddel

Ga je na of de patiënt  
een roker is?

Wat is het resultaat  
van je gesprek?

Je verwijst door naar een 
zorgverlener*

De patiënt probeert te stoppen 
zonder hulp(middelen)

Je levert NRT af  
aan de patiënt

Ga je het gesprek  
aan over het rookgedrag  

van de patiënt?

EINDE  
geen registratie nodig

EINDE  
geen registratie nodig

EINDE  
geen registratie nodig

NEEN NEEN JA

JA

JA

NEEN

• Bedankt voor je duidelijke uitleg, ik denk 
dat pleisters voor mij de beste optie zijn.

• Ooh goed idee, geef mij maar die muntjes 
zodat ik rap van die sigaretten af ben.

• Ja ik wil graag stoppen, geef mij maar de 
pleisters en de spray zodat ik kan combi-
neren als dat nodig is.

De patiënt geeft aan er nog 
niet klaar voor te zijn

• Ik ben er nog niet klaar voor ...

• Ik kom later wel eens terug ...

• Ik zal er eens over nadenken ...

• Ik denk dat ik jouw advies ga opvolgen en 
het met mijn huisarts bespreken.

• Ik zal eens contact opnemen met de  
tabakoloog bij mij in de straat.

• Tabakstop bellen lijkt me echt iets voor mij!

• Ik ga eens met mijn cardioloog bespreken 
of een geneesmiddel (op voorschrift) geen 
oplossing is voor mij.

• Je hebt me helemaal overtuigd! Ik stop 
met roken maar ik ga dat cold turkey doen.

• Ik ga gewoon nu mijn sigaretten in de  
vuilnisbak gooien en nooit meer aanraken.

• Ik heb geen geneesmiddelen nodig,  
ik smijt ze thuis meteen weg die stink- 
stokken!

WIE IS MIJN PATIËNT NIET?
• Niet-roker
• Roker die al in een medicamenteuze behandeling is
• Roker die al in behandeling is met NRT
• Roker die al wordt opgevolgd door een zorgverlener*

*zorgverlener = tabakoloog,Tabakstop, huisarts, specialist ...

Met de steun van


