
Stoppen met 
roken 
Farmacotherapie 
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Hulpmiddelen 
• Welke middelen zijn er beschikbaar? 

• Hoe werken ze en hoe worden ze gebruikt? 

• Wat zijn de contra indicaties, de bijwerkingen, de 

voor- en nadelen? 

• Welk middel is geschikt voor welke roker?  



Hulpmiddelen 
• Medicatie en nicotinevervangers verdubbelen kans 

van slagen 

• In combinatie met gedragsmatige ondersteuning is 

de kans op succes 4 keer hoger.  

 



Hulpmiddelen 
• Medicijnen: 

    - Champix 

    - Zyban 

    - Nortrilen 

• Nicotinevervangende middelen (NVM): 

    - Pleisters 

    - Kauwgom 

    - Zuigtabletten en tabs 

    - Inhalers 

• Gedragsmatige ondersteuning =  hulp bij het leren 
leven zonder roken.  



Champix 
• Maart 2008 in Nederland op de markt gekomen 

• Werkzame stof heet Varenicline (zit dus geen 

nicotine in Champix) 

• Specifiek ontwikkeld als ondersteuning bij stoppen 

met roken.  



Champix 
Hoe werkt Varenicline? 

• Nicotine stimuleert het vrijkomen van dopamine via de 

nicotinereceptoren 

• Continue stimulatie van deze receptoren door nicotine leidt 

tot verminderde afgifte van dopamine bij afwezigheid van 
nicotine (mensen kunnen depressief worden) 

• Varenicline zorgt ervoor dat er zonder nicotine toevoer toch 

voldoende dopamine wordt vrijgegeven 

• Tegelijkertijd blokkeert de varenicline de nicotinereceptor, dus 
als je rookt is de ‘beloning’ van het roken/de nicotine 

verminderd. 



Champix 
Hoe leg je dit uit aan de roker? 

• 10 receptoren in de hersenen voor nicotine 

• Varenicline vult er 6 

• Dus heb je minder trek, want 6 zijn er al gevuld 

• Als je toch rookt, komt de ‘beloning’ maar van 4 

receptoren, dus zal de ‘kick’ minder zijn.  



Champix 
Technische informatie Varenicline 

• Halfwaardetijd: 24 uur 

• Bereikt piek concentratie: 3-4 uur 

• Stabiel niveau bereikt na 4 dagen 

• Inname niet beïnvloed door eten 

• 92% van medicijn wordt onveranderd uitgescheiden 

• Geen interacties met andere medicijnen 

• Bij ernstige nierproblemen dosering aanpassen (MDRD 

<30) 

• Dosis hoeft niet aangepast voor mensen met MDRD >30 

of ouderen.  

 



Champix 
Bijwerkingen: 

Zeer vaak voorkomend (1:10) 
• Slapeloosheid 

• Abnormaal dromen 

• Hoofdpijn 

• Misselijkheid (30-40%) 

    - begint meestal in eerste week van gebruik 

    - Duurt relatief kort (15 min) 

    - Verdwijnt meestal niet, ook niet als eenmaal  

       gestopt is met roken 

    - Wat kan helpen: eerst eten, dosering verlagen, later  

       innemen (wel 12 uur tussen 2 tabletten aanhouden),  

    - Gember 

    - Domperidon 

Vaak voorkomend (1:100) 
• Toegenomen eetlust, verandering van smaak, droge mond 

• Slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid 

• Braken, verstopping, diarree, opgeblazen gevoel, maagklachten, 
spijsverteringsstoornis, winderigheid 



Champix 
Contra indicaties 

• Zeer ernstige nierproblemen (MDRD <30) 

• <18 jaar 

• Zwangerschap 

 

Extra voorzorg/waarschuwing 

• Nierproblemen: dosering reduceren tot 1 mg/dag 

• Epilepsie: omdat niet getest is 

• Autorijden: kan sufheid veroorzaken 



Champix 
Dosering 

Starterspakket (2 weken) 

Dag 1-3         0,5 mg 1x per dag 

Dag 4-7   0,5 mg 2x per dag 

Vanaf dag 8   1 mg 2x per dag 

 

Stopdag:   1-2 weken na aanvang medicijngebruik 

Duur van de kuur:  12 weken (gemiddeld gebruik 6 weken) 

Bij bijwerkingen:  lagere dosering proberen (2x0,5 mg) in plaats 

                                           van helemaal stoppen. 



Champix 
Gebruik 

• Na 12 weken kan je in een keer stoppen 

• Na ineens stoppen met Chapix kan geïrriteerdheid, trek 
om te roken (kans op terugval), slaapstoornissen of 
depressie voorkomen. 

• Kan afbouwen door startpakket omgedraaid te 
gebruiken.  

• Kan langduring (ook >12 weken) worden gebruikt 

• Geschikt voor mensen die ‘later’ zijn gestopt, dus een 
terugval hebben gehad of mensen die na 3 maanden 
nog trek in een sigaret hebben.  

• Mag eventueel i.c.m. NVM, maar niet bewezen dat dit 
succes verhoogd.  



Champix en depressie 
• Als deelnemer depressief is of psychiatrische 

medicijnen slikt dan liever geen Champix gebruiken 
of ‘extra goed’ in de gaten houden. 

• Bij agitatie, gedeprimeerde stemming, 
gedragsveranderingen of zelfmoord gedachten, 
direct gebruik stoppen en contact opnemen met 
huisarts.  

• Er bestaat een sterke link tussen roken en depressie 

• Rokers die stoppen en ooit een depressie hebben 
gehad, hebben een verhoogde kans op recidief 

• Rokers hebben vaker suïcidale gedachten kan niet 
rokers. 



Zyban 
• Gebruikt als antidepressivum in USA sinds 1989 

• Effect op rokers is per ongeluk ontdekt 

• Mechanisme van werking is niet bekend 

• Werkzame stof heet bupropion 



Zyban 
Technische informatie 
• Stabiel niveau bereikt na 5-8 dagen 

• Inname niet beïnvloed door eten 

• Heeft interacties met vele andere medicijnen; zie 
bijsluiter 

 

Effect 
Onderzoek heeft aangetoond dat: 

• Het de trek in roken vermindert 

• Het de ontwenningsverschijnselen verminderd 

• Zolang Zyban wordt gebruikt gewichtstoename beperkt 
blijft 

• Gewichtstoename plaats vindt als gebruik Zyban wordt 
gestopt.  

 



Zyban 
Bijwerkingen 
Zeek vaak voorkomend (1:10) 
• Slapeloosheid (stimulerende werking) 

Vaak voorkomend (1:100) 
• Hoofpijn, 
• Droge mond 

• Misselijkheid, braken, buikpijn en verstopping 

• Huiduitslag 

Soms voorkomend (1:1000) 
• Epileptische aanval 

• Ernstige huiduitslag (allergische reactie( 

• Bij beiden: gebruik stoppen en overleg huisarts 

Voorzichtig met autorijden tot bekend is of je er suf van wordt of 
niet.  



Zyban 
Risico’s 

• Slechts <10% stopt gebruik vanwege bijwerkingen 

• Je raakt er niet aan verslaafd 

• Minimale effecten op cardiovasculair systeem 

• Kans op epileptische aanval niet groter dan bij 

andere veel gebruikte antidepressiva  



Zyban 
Contra indicaties 

• Epilepsie 

• Eetstoornis (anorexia of boulimia) 

• Manische depressiviteit 

• Hersentumor 

• Acute alcohol onthouding 

• Lever cirrose 

• Zwangerschap of borstvoeding 

• Nooit tegelijk gebruiken met MAOI’s 
(antidepressiva) of andere geneesmiddelen die 
bupropion bevatten 



Zyban 
Dosering: 
Dag 1-6  150 mg 1x per dag 

Vanaf dag 7 150 mg 2x per dag (8 uur tussen) 

 

Stopdag: 1-2 weken na aanvang medicijngebruik 

Duur van kuur: 8 weken 

Bij bijwerkingen  lagere dosering proberen (1x 150   mg) lagere dosering 

                             bij ouderen of mensen met nier/lever problemen 

 

Na 8 weken kan je in 1 keer stoppen of afbouwen via 1x 150 mg per 

dag (geen uitgebreid onderzoek naar gedaan) 



Nortiptyline (Nortrilen) 
• Niet geregistreerd voor stoppen met roken 

• Dosering langzaam opbouwen 

• Stopdatum min. 10 dagen na start medicatie 

• Gebruik 7-12 weken 

• Bijwerkingen: meerdere 

• Contra-indicaties: meerdere 

• Succes % vergelijkbaar met Zyban 

• Goedkoper 



Nortrilen 
Bijwerkingen: 
Zeer vaak voorkomend (1:10) 

• Gewichtstoename 

• Hartkloppingen 

• Trillen (tremor) 

• Duizeligheid 

• Hoofdpijn 

• Visusstoornissen 

• Droge mond 

• Verstopping 

• misselijkheid 

• Overmatig transpireren 

• Erectiestoornis 

• Verwardheid 

Soms voorkomend: 

• Toevallen/convulsies 

• Oorsuizen 

• Diarree / braken 

• Huiduitslag / jeuk 

• Verhoogde bloeddruk 

• Slapeloosheid/nachtmerries 



Nortrilen 
Contra indicaties 

• < 18 jaar 

• Indien patiënt acuut myocardinfarct heeft gehad 

• Hartritmestoornissen  

• Epilepsie 

• Bij suïcidale gedachten 

• In combinatie met veel medicatie ; zie bijsluiter 



Nortrilen 
Nortriptyline 

Het is niet precies bekend hoe nortriptyline werkt bij 

rookverslaving. Mogelijk helpt het de 

ontwenningsverschijnselen te verminderen en verkleint 

het de behoefte om te roken. Nortriptyline is alleen op 

recept verkrijgbaar. 



Nicotine Vervangende 
Middelen 

Waarom? 

• Verminderen de (heftigheid van) 

ontwenningsverschijnselen 

• Verminderen de trek om te roken 

• Verminderen terugval 

• Stellen gewichtstoename uit 

• NVM verdubbelen de kans van slagen 



Nicotine Vervangende 
Middelen 

Alleen op advies huisarts 

• Angina pectoris of andere problemen met het hart 

• Langdurige last van hoge bloeddruk 

• Een sneller werkende schildklier 

• Diabetes Mellitus  plus het gebruik van insuline 

• Een tumor van de bijnier 

• Een slecht werkende nier of lever 

• Zwangerschap 

• Een maag- of darmzweer 



Nicotine Vervangende 
Middelen 

Bijwerkingen algemeen 

• Hoofdpijn 

• Slapeloosheid 

• Gespannenheid 

• Duizeligheid 

• Misselijkheid 

 

Bijwerkingen specifiek 

• Pleister:   huid irritatie 

• Orale NVM:  irritatie van keel en indigestie, de hik 



Nicotinepleisters 
• Nicotinepleisters werken 24 uur 

• 3 sterktes: 21 mg, 14 mg en 7 mg 

• Bereikt piek na 2-3 uur 

• Nicotine via de huid geabsorbeerd 

• Bij ernstige reactie van de huid,  

    overstappen op ander product 



Nicotinepleisters 
• Elke dag ergens anders plakken 

• Onbehaard stukje huid 

• Plakken en goed wrijven 

• Blijft vaak rode plek na verwijderen pleister  

• Geen olie bevattende producten gebruiken in bad of douche 

• Kan ermee sporten en douchen 

 
Indien eerste sigaret: 

< 30 min na ontwaken:  21mg pleister 

> 30 min na ontwaken:  14mg pleister 

 

8-12 weken, dan afbouwen volgens 

schema fabrikant 

 



Nicotinepleisters 
Voordelen 

• Kan plakken en vergeten 

• Kan goed helpen indien ‘s ochtends trek 

• Zeer discreet 

• Mensen hebben de neiging beter/langer te gebruiken 

• Weinig langdurig gebruik vanwege langzame afgifte nicotine 

 

Nadelen 

• Kan huidirritatie veroorzaken 

• Kan heftige dromen veroorzaken 

• In dat geval : ‘s avonds eraf halen en indien nodig ‘s ochtends 
eerste paar uur extra kauwgom of zuigtablet gebruiken 

• Kan niet extra gebruiken bij heftige trek 



Nicotinekauwgom 
• Beschikbaar in 2 en 4 mg 

• Beschikbaar in meerdere smaken 

• Bereikt piek na 20-30 min 

• Geabsorbeerd via slijmvlies in de wang 

• Kauwen – parkeren – kauwen 

• Na 30 min is nicotine uit kauwgom opgebruikt. 



Nicotinekauwgom 
Voordelen 

• Kan extra gebruiken bij heftige trek 

• Hand – mond actie 

 

Nadelen 

• Niet zo discreet 

• Zere kaken (niet handig indien kunstgebit) 

• Makkelijk om te weinig van de gebruiken 

• Smaak 



Nicotinekauwgom 
Dosering 
• Indien eerste sigaret < 30 min na ontwaken: 

    4 mg kauwgom 

• Indien eerste sigaret > 30 min na ontwaken: 

    2 mg kauwgom 

• 10-15 stukjes per dag (dus elk uur) 

• 8-12 weken 

• Afbouwen volgens bijsluiter van de fabrikant 

 



Nicotine Zuigtabletten 
• Beschikbaar in 1,2 3n 4 mg 

• In verschillende smaken verkrijgbaar 

• Bereikt piek na 20-30 minuten 

• Geabsorbeerd via slijmvlies van de wang 

• Zuigen – parkeren – zuigen 

• Na 30 minuten is nicotine uit zuigtablet opgebruikt.  



Nicotine Zuigtablet 
Voordelen 

• Kan extra gebruiken bij heftige trek 

• Hand – mond actie 

• Discreter dan kauwgom 

 

Nadelen 

• Makkelijk om te weinig te gebruiken 

• Smaak 



Nicotine Zuigtablet 
Dosering 

• Indien eerste sigaret <30 min. na ontwaken: 4 mg 

• Indien eerste sigaret >30 min. na ontwaken: 2 mg 

• 10-15 tabletten per dag (dus elk uur) 

• 8-12 weken 

• Afbouwen volgend bijsluiter.  



Nicotine Inhaler 
• Recent in NL verkrijgbaar 

• Dosis: 10 mg 

• Vooral geschikt voor rokers die hand – mond ritueel 

het emest missen 

• Bestaat uit mondstuk en nicotinevulling 

 



Nicotine inhaler 
Voordelen 

• Kan extra gebruiken bij heftige trek 

• Hand – mond actie 

 

Nadelen 

• Je ontwent niet aan de ‘roken’-handeling 

• Als inhaler te koud wordt werkt hij slecht, dus moet 

langer gebruikt worden voor zelfde effect. 

• Smaak 



Tot slot 
• Hulpmiddelen zijn geen tovermiddelen!  

• Motivatie is belangrijk 

• Combinatie met gedragsmatige ondersteuning 

verviervoudigt kans van slagen 




