STOPPEN
MET ROKEN
Wat zijn de voordelen en
hoe pak je het aan?

www.stopmetrokenhotel.nl

Feiten en cijfers
Iedereen weet dat roken slecht voor je is, vanwege de schadelijke stoffen als
nicotine, teer en koolmonoxide die je binnen krijgt. Roken zorgt onder meer
voor schade aan de luchtwegen, longen, hart, vaten en nog vele andere
organen. De belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte is in Nederland
dan ook roken. Maar toch weerhoudt het mensen niet om dag in dag uit
sigaretten te blijven opsteken. Roken is niet zomaar een slechte gewoonte,
nee het is een verslaving! (DIEP – Diabetes Interactief Eductaie Programma)

Jaarlijks krijgen 19.000 Nederlanders kanker als gevolg
19.000 van roken. Dat is bijna 1 op de 5 gevallen van alle
kanker in Nederland.
Roken is de belangrijkste veroorzaker van
longziekten. Ieder jaar gaan er door roken ruim 6.000
mensen dood aan COPD en 10.000 aan longkanker.
22,4% van de volwassenen rookte in 2018.
Dat zijn ongeveer 3 miljoen mensen.
Zo’n 80% van de rokers wil stoppen met roken.
Ieder jaar voegen ruim 1 miljoen rokers de daad bij
het woord en doen één of meer stoppogingen.
Het zijn vooral de zorgen om de gezondheid van hun
kinderen (91%) en de eigen gezondheid (87%) die
voor rokers redenen kunnen zijn om te (willen)
stoppen met roken.
Tussen de 20 en 30% van de rokers lukt het
om na een groepstraining te stoppen, tegen
een kleine 10% die het alleen aanpakken.
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Voordelen stoppen
met roken
In iedere roker zit ook een stopper. Maar wat motiveert jou nou echt
om te gaan stoppen? Stoppen met roken brengt veel voordelen met
zich mee. Zo zal na het stoppen met roken een deel van de schadelijke
effecten verminderen. Daarnaast zal het uiterlijk van de roker positief
veranderen. Hieronder vind je tien voordelen van stoppen met roken om
jou te overtuigen om die sigaret dan nu toch echt te laten liggen
(Trimbos Instituut):

Betere conditie

Je conditie verbetert vanaf het moment dat je stopt met roken. Al binnen 3 dagen merk je dat je meer
energie hebt en dat je al een stuk vrijer kunt ademen. Je raakt veel minder snel buiten adem als je bijvoorbeeld
de trap oploopt.

Meer geld

Je houdt natuurlijk veel meer geld over als je stopt met roken. Wat kan je daar allemaal van doen? Een pakje
sigaretten kost gemiddeld € 7,- per dag. Door 365 dagen niet te roken houd je € 2.550 extra geld over.

Beter seksleven

Uit onderzoek blijkt dat als je rookt minder zin in seks kan hebben of dat hetgeen lastiger gaat.
Daarnaast kunnen mannen (ook jonge mannen!) last hebben van erectieproblemen.

Alles smaakt lekkerder

Je reukvermogen verbetert als je stopt met roken. Daardoor proef en ruik je veel beter. Alles smaakt daardoor
lekkerder. Dat kan er ook voor zorgen dat je meer zin krijgt in eten, dus blijf goed op je voeding letten. Eet gevarieerd en bovenal gezond om er voor te zorgen dat je niet in gewicht toeneem.

Mooiere huid

Je huid krijgt direct een gezondere en frissere kleur als je stopt met roken. In je gezicht is dit het beste zichtbaar.
Dit komt doordat de doorbloeding van je huid beter wordt.

Mooiere tanden

Je tanden blijven witter als je stopt met roken. Roken geeft een donkere aanslag op je tanden en tandvlees die
niet goed weg te poetsen is. Je mond wordt gezonder binnen 2 tot 6 weken nadat je gestopt bent.
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Frissere adem

Als je stopt met roken, heb je de volgende dag al een frissere adem. Door roken krijg je vaak ontstoken tandvlees.
Dat geeft ook een slechte adem. Door te stoppen met roken, wordt je tandvlees weer gezond.

Vruchtbaarder

Roken vermindert de vruchtbaarheid. Bij mannen én bij vrouwen. Bij veel rokende vrouwen die zwanger willen
worden, duurt het langer voordat het lukt. Het is ook erg belangrijk dat je stopt met roken vóórdat je zwanger raakt.
Roken is erg slecht voor een ongeboren baby. Je vruchtbaarheid is meestal weer helemaal normaal als je bent
gestopt met roken.

Beter humeur

Als je net met roken bent gestopt, kun je je onrustig en somber voelen. Dit is echter alleen in de eerste weken of
maanden. Daarna voel je je blijer en stabieler. Uit onderzoek blijkt dat mensen die gestopt zijn met roken zcich
prettiger voelen dan rokers. Geef het dus niet op in die eerste periode.

Meer verjaardagen

Een niet-roker leeft gemiddeld 10 jaar langer dan een roker! Als roker heb je namelijk veel meer kans op kanker en
hart- en vaatziekten. Het heeft altijd zin om te stoppen, ook als je al wat ouder bent. Na 5 jaar stoppen met roken is
de kans op kanker al met de helft gedaald. Je leeft waarschijnlijk langer en gezonder.

Voordelen voor jouw
werkgever
Tot voorkort mocht je bijna overal roken, denk hierbij aan het café, het restaurant en in het
openbaar vervoer. Maar dat is verleden tijd! Bedrijven verwijderen juist de interne rookruimtes en kiezen voor een
geheel rookvrije omgeving. Het is in het belang van elke organisatie om gezonde werknemers te hebben, vandaar dat
zulke beslissingen worden genomen. Naast de tien voordelen van hierboven ben je ook van meerwaarde voor jouw
werkgever als je gestopt bent met roken. Onderstaand zijn de voordelen voor jouw werkgever (stichting stopbewust):
• Minder verzuim door een afname van de kans op ziekten;
• Fittere medewerkers met een actief en gezond leven;
• Productievere medewerkers (door onder meer minder rookpauzes) met een beter humeur;
• Positief effect op de gezondheid van de medewerkers in de omgeving

Quote Longarts – Wanda de Kanter - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis:
"Het is een kwestie van het doorbreken van ingesleten gedragspatronen. Vijf dagen werken aan het doorbreken van
ingesleten gedragspatronen door middel van kennis, voorbereiding en begeleiding vergroot de kans op een rookvrij
leven.”
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Gezondheidseffecten op
korte en lange termijn
Je weet nu de voordelen van
stoppen met roken.
Maar wanneer merk je de
effecten? Hieronder lees je
welke gezondheidseffecten
optreden op korte en op
lange termijn.
Bron: WHO, 2014

Wist je dat..
stoppen met roken voor je 50ste,
de kans halveert om te overlijden
aan roken? Hoe langer geleden
je bent gestopt met roken, hoe
kleiner het risico op een ziekte die
door roken is veroorzaakt
(Trimbos Instituut)

Na 20 minuten
Daling bloeddruk en hartslag

Na 12 maanden
Verhoogd risico op coronaire
hartziekten is gedaald

Na 12 uur
Koolstofmonoxide in bloed is gedaald tot
normaal niveau

Na 5 tot 15 jaar
Is de kans op een beroerte
verminderd tot die van een niet
-roker

Na 2 tot 12 weken
Longfunctie en bloedsomloop zijn
verbeterd

Na 10 jaar
Is het verhoogde risico op longkanker
gehalveerd en het risico op andere
kankersoorten verminderd

1 tot 9 maanden
Rokershoest is verminderd en je hebt
meer adem

Na 15 jaar
Is het risico op hart- en vaatziekten
ongeveer gelijk aan dat van een
niet-roker
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Verdubbel de kans op
succes

Nu is het tijd om aan de slag te gaan en de stap te zetten om te stoppen met roken.
Zoals eerder in dit whitepaper genoemd, zijn groepstrainingen gemiddeld effectiever dan als je alleen probeert te
stoppen. Ga dus samen de uitdaging aan met vrienden, familie of andere rokers die je misschien nog niet kent.
Daarnaast is de effectiviteit van de hulp bij stoppen met roken groter als rokers worden begeleid door professionals,
die hier speciaal voor zijn opgeleid.

Quote Elfi van der Valk:
"Zelf ben ik ook roker geweest en ik weet hoe moeilijk het is om te
stoppen, zeker zonder coaching en in je gebruikelijke omgeving. Mij heeft
het enorm geholpen om mijzelf echt volledig te kunnen focussen op het
stoppen, daarbij geholpen door mede-stoppers én professionals, in een
rustgevende omgeving waar je dan even niet met de dagelijkse zaken
bezig hoeft te zijn. Het stoppen met roken voelt echt als een overwinning
en ik was enorm trots toen ik uiteindelijk van het roken verlost was. Dat
gun ik echt iedereen!"

Kom naar het stoppen met roken hotel!
Waar Van der Valk Hotels de afgelopen jaren met haar Vitaal-concept al grote stappen zette in de gezondheidsmarkt,
willen wij onze gasten nu ook helpen met het stoppen met roken. In een 5-daags intern programma wordt er middels
zowel groeps- als individuele coaching een extra stimulans gecreëerd om nu eens echt die sigaretten voorgoed uit te
doven.
Trainingen bij Van der Valk
Naast de professionele coaching. zal met name de uitgebreide combinatie van hospitality, sportmogelijkheden, gezonde voeding én de steun van de rokers onder elkaar, de kans van slagen op het stoppen met roken enorm vergroten. De
trainingen staan onder leiding van ervaren en gecertificeerde trainers. De 5-daagse programma's worden aangeboden
in Van der Valk Hotel Tiel en Amersfoort én ook in Hotel Barcarola, gelegen in Noord Spanje, vlakbij Barcelona. Ook hier
zijn de trainingen gewoon in het Nederlands en heerlijk onder de Spaanse zon.
Met het Stoppen met roken programma willen wij als Van der Valk Vitaal onze gasten de uitdaging aan laten gaan én de
positieve effecten van stoppen met roken al direct laten ervaren.
Gun jij jezelf een rookvrij leven en lukt het maar niet om alleen te stoppen met roken? Van der Valk Vitaal biedt jou de
oplossing! De kosten voor dit vijfdaagse traject bedraagt een jaar lang elke dag € 7,-. Dit ben je immers ook kwijt als je
een jaar lang een pakje per dag rookt. Na dit programma bespaar je ieder jaar € 2.550,- als je permanent gestopt bent
met roken. Vraag zelf bij jouw eigen zorgverzekeraars na welk deel van het traject mogelijk wordt vergoed.
CONTACT
Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website www.stopmetrokenhotel.nl of neem contact met ons op
via info@vandervalkvitaal.nl.
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