Bepalingencluster Roken:
rookgedrag en rookverleden
Cluster voor het nagaan van het huidige rookgedrag en het rookverleden. Dit cluster maakt deel uit van het adviseren, voorbereiden, start van de begeleiding en
de follow-up rondom stoppen met roken. Gebruik voor het volledig adviseren te
stoppen achtereenvolgens de volgende clusters: dit cluster rookgedrag en rookverleden en stopmotivatie van roken en stoppen met roken: plan. Gebruik voor het
verhogen van de motivatie en stoppen voorbereiden achtereenvolgens dit cluster,
voorbereiden: stopmotivatie en hulpmiddelen en plan van stoppen met roken. Het
cluster is afgeleid van de Prodigmo-protocollen rondom stoppen met roken. Deze
Prodigmo-protocollen zijn gebaseerd op de NHG-Standaard Stoppen met roken
(2007), de Zorgmodule Stoppen met Roken (2009, Partnership Stop met Roken) en
Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).
bepaling

antwoord/toelichting

1

roken

ja / voorheen / nooit

2

soort tabak

sigaretten / shag / sigaren / pijp

3

aantal (shag)sigaretten per dag

.. stuks

4

aantal sigaren per dag

.. stuks

5

aantal pijpen roken per dag

.. stuks

6

eerste sigaret < 30 min na opstaan

ja / nee / onduidelijk

7

gestopt met roken sinds

8

aantal jaren gerookt

.. jaren

9

aanvullende gegevens rookstatus

[vrije tekst]
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Bepalingencluster Roken: stopmotivatie
Cluster voor het vastleggen van de stopmotivatie in het kort. Gebruik voor het
volledig adviseren te stoppen achtereenvolgens de volgende clusters: Roken:
rookgedrag en rookverleden, dit cluster en het cluster Stoppen met roken: plan.
Het cluster is afgeleid van het Prodigmo-protocol adviseren te stoppen: rookstatus, stopmotivatie, stopadvies. Het Prodigmo-protocol is gebaseerd op de NHGStandaard Stoppen met roken (2007), de Zorgmodule Stoppen met Roken (2009,
Partnership Stop met Roken) en Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).
bepaling

antwoord/toelichting

1

motivatie stoppen met roken

gemotiveerd / overweegt te stoppen /
ongemotiveerd / onduidelijk

2

toestemming terugkomen op roken

ja / nee

3

advies stoppen met roken gegeven

[aanvinken indien aanwezig/gedaan]
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Bepalingencluster Stoppen met roken
follow-up: anamnese
Cluster met bepalingen van het onderdeel anamnese bij de follow-up van een patïënt,
die probeert te stoppen met roken. Gebruik voor de volledige follow-up aansluitend
op dit cluster het cluster Stoppen met roken: plan. De clusters zijn afgeleid van het
Prodigmo-protocol Follow-up stoppen met roken, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard Stoppen met roken (M85, juli 2007), de Zorgmodule Stoppen met roken (2009,
Partnership Stop met Roken) en Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).
bepaling

antwoord/toelichting

1

roken

ja / voorheen / nooit

2

reden terugval/niet stoppen (roken)

[vrije tekst]

3

problemen gerelateerd aan stoppen(roken)

[vrije tekst]

4

bijwerkingen medicatie(stoppen m roken)

nee / ja / onduidelijk

5

aanvullende gegevens stoppen met roken

[vrije tekst]
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Bepalingencluster Stoppen met roken
voorbereiden: stopmotivatie
Cluster voor het in kaart brengen van de stopmotivatie bij het voorbereiden van het
stoppen met roken. Gebruik voor het volledig adviseren te stoppen achtereenvolgens
de volgende clusters: Roken: rookgedrag en rookverleden, dit cluster en het cluster
Stoppen met roken: plan. Het cluster is afgeleid van het Prodigmo-protocol adviseren
te stoppen: rookstatus, stopmotivatie, stopadvies. Het Prodigmo-protocol is gebaseerd
op de NHG-Standaard Stoppen met roken (2007), de Zorgmodule Stoppen met Roken
(2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).
bepaling

antwoord/toelichting

1

belangrijkste reden stoppen met roken

[vrije tekst]

2

voordelen stoppen,nadelen roken besprokn

[aanvinken indien aanwezig/gedaan]

3

barrières om te stoppen met roken

angst gewichtstoename / stress / sociale druk /
ontwenningsverschijnselen / toename luchtwegklachten / eerdere mislukte stoppogingen / niet
het juiste tijdstip / geen

4

andere barrières om te stoppen met roken

[vrije tekst]

5

aantal stoppogingen (roken)

..

6

reden mislukken eerdere stoppoging(en)

[vrije tekst]

7

nicotinevervangers bij stoppen gebruikt?

nee / ja / onduidelijk

8

aanvullende gegevens stoppen met roken

[vrije tekst]

9

motivatie stoppen met roken

gemotiveerd / overweegt te stoppen /
ongemotiveerd / onduidelijk
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Bepalingencluster Stoppen met roken: plan
Cluster met bepalingen van het onderdeel plan bij een consult (adviseren, voorbereiden, start of follow-up) rondom stoppen met roken. Gebruik voor het volledige
adviseren achtereenvolgens de volgende clusters: Roken: rookgedrag en rookverleden, Roken: stopmotivatie en dit cluster. Hanteer voor het voorbereiden van het
stoppen met roken het cluster Roken: rookgedrag en rookverleden, gevolgd door
Stoppen met roken: stopmotivatie en dit cluster plan. Hanteer voor het starten
van de begeleiding het cluster Roken: stopafspraak en hulpmiddelen gevolgd door
dit cluster. Gebruik voor de follow-up het cluster Stoppen met roken follow-up:
anamnese en hulpmiddelen en dit cluster. Het cluster is afgeleid van het Prodigmoprotocollen rondom stoppen met roken, die gebaseerd zijn op de NHG-Standaard
Stoppen met roken (M85, juli 2007), de Zorgmodule Stoppen met roken (2009,
Partnership Stop met Roken) en Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).
bepaling

antwoord/toelichting

1

advies nicotinevervangende middelen

[aanvinken indien aanwezig/gedaan]

2

afspraak follow-up (roken)

initiatief patiënt / in volgend contact roken
aankaarten / telefonisch contact / vervolgconsult
/ overig

3

termijn vervolgconsult (roken)

1 dag / 2 dagen / 3 dagen / 4 dagen / 5 dagen /
6 dagen / 1 week / 2 weken / 3 weken / 1 maand
/ 6 weken / 2 maanden / 3 maanden / 4 maanden
/ 5 maanden / half jaar / 9 maanden / 1 jaar /
1.5 jaar / 2 jaar / zo nodig / overig

4

vervolgconsult over roken bij

huisarts / praktijkondersteuner / praktijkassistente
/ andere praktijkmedewerker

5

inschakelen zorg/verwijz. stoppen roken

gedragstherapeut / groepscursus / stop-roken
poli / Stivoro / overig

6

vorm van behandeling (roken)

[vrije tekst]

7

uitgereikte informatie stoppen met roken

[vrije tekst]

8

overige afspraken stoppen met roken

[vrije tekst]
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Bepalingencluster Stoppen met roken:
stopafspraak
Cluster met bepalingen rondom de stopafspraak die worden nagegaan bij de start
van de begeleiding van een patiënt, die probeert te stoppen met roken. Gebruik
voor de volledige start van de begeleiding aansluitend op dit cluster het cluster
Stoppen met roken: plan. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol start
begeleiding stoppen met roken, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard Stoppen
met roken (M85, juli 2007), de Zorgmodule Stoppen met roken (2009, Partnership
Stop met Roken) en Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).
bepaling

antwoord/toelichting

1

stopafspraak gemaakt (roken)

ja / nee

2

afgesproken stopdatum

3

aanvullende gegevens stoppen met roken

[vrije tekst]
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