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Reactie op de column ‘Roken?’
Matthijs Blankers

Sinds een jaar of twaalf hebben verslaving en verslavingszorg in toenemende mate
mijn interesse. Regelmatig komen mij daarbij boeken, rapporten of andere bijdragen van Jaap van der Stel onder ogen. Die lees ik altijd met veel interesse, vanwege
de thema’s waar hij zijn licht over laat schijnen, de nuance die hij in de door hem
verwoorde opvattingen weet aan te brengen en de kennis van zaken die steevast in
zijn teksten doorschemert. Ook met het thema ‘roken in de verslavingszorg’ vestigt
hij in zijn recente column (zie nummer 2015/1) de aandacht op een ronduit merkwaardige status quo in onze sector, namelijk een waarin de meest dodelijke van alle
verslavingen het minste aandacht krijgt. Afgaand op recent Australisch onderzoek,
kan immers tot wel twee derde van de sterfte onder rokers worden toegeschreven
aan rookverslaving (Banks et al. 2015). In welke andere medische discipline is het
denkbaar dat een zo dodelijke aandoening onbehandeld blijft?
Merkwaardig aan de column van Jaap van der Stel vind ik echter wel, dat hij een
recente overzichtsrapportage van het Trimbos-instituut met een specifieke focus
op alcohol en drugs aangrijpt als ‘bewijs’ dat ook het Trimbos-instituut aan het
thema roken in de verslavingszorg onvoldoende aandacht besteedt. Dat doet geen
recht aan de reeks onderzoeken, rapporten, factsheets en publicaties over roken en
tabaksontmoediging die het Trimbos-instituut vanuit het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging in de afgelopen twee jaar heeft gepubliceerd (voor een
overzicht zie www.rokeninfo.nl).
Ik wil hier een bijzonder project uitlichten, dat zich juist richt op een heel moeilijke en vaak vergeten groep: rokers in de ggz en verslavingszorg. Het Trimbosinstituut heeft het afgelopen jaar, in opdracht van het Ministerie van VWS, gewerkt
aan een onderzoek naar roken en rookbeleid in (onder meer) de verslavingszorg.
Hiervoor is van 64 ggz-instellingen, verslavingszorginstellingen en RIBW’s het
rookbeleid geïnventariseerd, zijn werkbezoeken gebracht aan instellingen, interDr. M. Blankers ()
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views gehouden met medewerkers over hun ervaringen rond (stoppen met) roken
door cliënten en is landelijk een vragenlijst uitgezet, waaraan in totaal ruim twaalfhonderd medewerkers uit de sector hebben deelgenomen.
Momenteel delen we de eerste onderzoeksresultaten met de sector via nationale
en internationale congressen, en denken we met sleutelpersonen na over welke concrete vervolgstappen we het beste kunnen zetten om de tabaksontmoediging in de
ggz (inclusief verslavingszorg) naar een hoger plan te tillen. Tijdens het door ons
georganiseerde symposium ‘Roken in de ggz: samen roken of samen stoppen?’ op
18 juni 2015 wordt het eindrapport overhandigd aan VWS.
Afgaand op de inhoud van zijn column, vermoed ik dat Van der Stel zeer geïnteresseerd zal zijn in de uitkomsten en aanbevelingen. Graag zou ik ook met hem
van gedachten wisselen over welke vervolgstappen het meest kansrijk zijn om het
stoppen met roken ook in de verslavingszorg de aandacht te geven die het verdient.
Vandaar dat ik Van der Stel van harte wil uitnodigen dit symposium van het Trimbos-instituut bij te wonen.
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