
Roken

We beginnen met het advies

Bron: https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf

Bron: https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/gezondheidsverschillen 13

Kunnen we de slingers opgehangen worden?

Dalende trend!

Opleidingsniveau belangrijke factor bij roken: welk percentage 

van de laagopgeleide mannen tussen 25 - 44 jaar rookt?

❑ 42

❑ 57

❑ 67

Vraag

https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/gezondheidsverschillen


Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/huidige-situatie-volwassenen#node-roken-naar-opleiding

Opleidingsniveau belangrijke factor bij roken

56,7%

15,5%

39,9%

15,0%
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Keiharde cijfers

• Nr. 1 vermijdbare doodsoorzaak

• 1 op de 2 rokers gaat eraan dood

=> Russische roulette!

Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1991.pdf
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Keiharde cijfers: Nederland

• In 2019: ± 20.000 tabaksdoden:

• 55 mensen per dag

• 1 op de 5 Nederlandse sterf-
gevallen door tabaksconsumptie

• De helft van deze doden haalt zijn 
pensioen niet

Keiharde cijfers: wereld

• Wereldwijd sterven jaarlijks bijna 
6 miljoen mensen door het roken:
• 5 miljoen rokers
• > 600.000 mee-rokers

• Als we geen actie ondernemen, 
dan sterven in 2030 jaarlijks > 8 
miljoen mensen door het roken.

Bron: https://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/de-schade-die-ze-veroorzaken/item/83-zes-miljoen-tabaksdoden-per-jaar / 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)14338-3/fulltext /

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/huidige-situatie-volwassenen#node-roken-naar-opleiding
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1991.pdf
https://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/de-schade-die-ze-veroorzaken/item/83-zes-miljoen-tabaksdoden-per-jaar
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)14338-3/fulltext%20/
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Keiharde cijfers : Nederland

Verlies aan levensjaren:
• Zware roker: 13 jaar 
• Matige roker: 9 jaar
• Lichte roker: 5 jaar

Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1991.pdf

60% van de mensen die 
één sigaret rookt, wordt
een dagelijkse roker!*

Roken:

Stress daalt

Ontwenning

Onrust dus 

stress

Roken

Stress daalt

Vicieuze cirkel

* Boek Handboek leefstijlgeneeskunde – Hoofdstuk 10 - Verslavingsproblematiek

Ziektelast Wat is het aantal ziekten en aandoeningen waarvan vaststaat 

dat ze door actief roken kunnen worden veroorzaakt?

❑ 10

❑ 20

❑ 30

Vraag

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1991.pdf


Ziekten en aandoeningen

Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf

Longkanker
(1964)

COPD 
(1964)

Ischemische 
hartziekte

(1979)

Larynx 
Kanker
(1980)

Slokdarm- en 
mondholte 

kanker (1982)

Cerebrovasc. 
aandoeningen

(1989)

Blaaskanker
(1990)

Verminderde 
longfunctie

(1990)

6 soorten kanker 
(oa nier, maag 

pancreas)
(2004)

Atherosclerose, 
aneurysma 
buikaorta

(2004)

verminderde 
vrouwelijke 

fertiliteit(2004)

Ziekteverzuim
(2004)

Osteoporose, 
heupfractuur

(2004)

Astma 
exacerbatie, TBC

(2014)

Diabetes 
mellitus type 2

(2014)Dikke -, 
endeldarm- en 

leverkanker
(2014)

Kanker

Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf

Longkanker
(1964)

Larynx 
Kanker
(1980)

Slokdarm- en 
mondholte 

kanker (1982)

Blaaskanker
(1990)

6 soorten kanker 
(oa nier, maag 

pancresas)
(2004)

Dikke -, 
endeldarm- en 

leverkanker
(2014)

• De individuele gevoeligheid voor tabaksrook 
wordt onder andere bepaald door enzymen 
(vooral varianten van cytochroom P450) die 
procarcinogenen activeren of carcinogenen 
deactiveren.  

• Tabaksrook bevat > 70 als carcinogeen 
aangemerkte bestanddelen (polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen, nitrosaminen, 
benzeen, teer en aldehyden)

Hart- en vaatziekten

Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf

Ischemische 
hartziekte

(1979)

Atherosclerose, 
aneurysma 
buikaorta

(2004)

Ontstaanswijze van ischemische hartziekte als gevolg van tabaksrook:
• Prikkeling van het sympathische zenuwstelsel via nicotine
• Koolmonoxide in tabaksrook zorgt verminderde beschikbaarheid van zuurstof voor de 

hartspier
• Andere ingrediënten zoals oxidanten en verbrandingsproducten zorgen voor 

ontstekings-verschijnselen, endotheeldisfunctie en activering van bloedplaatjes en -
stollingsfactoren

Voor hart- en vaatziekten is roken de belangrijkste risicofactor: 
• 21% van de sterfte aan coronaire hartziekten
• 14% van de sterfte aan beroerte 
• 10% van de sterfte aan hartfalen 
(CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door het RIVM) [Van Gelder 2010])

Cerebrovasc. 
aandoeningen

(1989)

Diabetes type 2 

Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf

Ischemische 
hartziekte

(1979)

Atherosclerose, 
aneurysma 
buikaorta

(2004)

Diabetes 
mellitus type 2

(2014)

Roken bleek onafhankelijk van BMI en lichaamsbeweging een 
risicofactor voor type 2 diabetes te zijn [Patja 2005, Orth 2008]

Sinds kort wordt aangenomen dat roken ook kan leiden tot 
insulineresistentie, wat via micro- en macrovasculaire
complicaties eveneens kan bijdragen aan een verhoogd risico 
op ischemische hartziekte.

Cerebrovasc. 
aandoeningen

(1989)

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d869.pdf


29Bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1991.pdf

Ziekten en aandoeningen

31

Wat kunnen en moeten wij doen?

https://www.pw.nl/archief/pw-archief/2022/pw27en28

• Het merendeel van de patiënten wil en 
verwacht dat iedere zorgprofessionals 
advies geven.

• Het probleem ligt vooral bij de aarzeling van 
de zorgprofessional om de patiënt te 
spreken op het rookgedrag

EYEOPENER: Hij weet alleen 
niet HOE hij moet stoppen.

± 80% van 
de rokers wil 
stoppen met 

roken*

* https://www.trimbos.nl/kennis/hulp-bieden-bij-stoppen-met-roken/feiten-en-
cijfers/#:~:text=Zo'n%2080%25%20van%20de,de%20rokers%20een%20serieuze%20stoppoging

• Rokers komen niet naar de zorgverlener met de vraag om te 
stoppen met roken; omdat ze verslaafd zijn!

33

Stoppoging

• Rokers komen niet naar de zorgverlener met de vraag om te 
stoppen met roken; omdat ze verslaafd zijn!

https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1991.pdf
https://www.pw.nl/archief/pw-archief/2022/pw27en28
https://www.trimbos.nl/kennis/hulp-bieden-bij-stoppen-met-roken/feiten-en-cijfers/#:~:text=Zo'n%2080%25%20van%20de,de%20rokers%20een%20serieuze%20stoppoging
https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf
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Stoppoging

• Rokers komen niet naar de zorgverlener met de vraag om te 
stoppen met roken; omdat ze verslaafd zijn!

https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf

Door-

verwijzen

Rol van de 
apotheek

Welk 

advies?

Roker, gemotiveerd om te stoppen

https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken
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Verwijs de patiënt naar gespecialiseerde hulpverleners

Voor erkende ‘Stoppen met roken’ interventies:
https://www.kabiz.nl/Documenten/2021%20Erkende%20Interventies.pdf

Medicamenteuze behandeling

• Combineer bij patiënten die ≥ 10 sigaretten per dag roken de 
interventie bij voorkeur met medicamenteuze ondersteuning, omdat 
dit de kans op stoppen vergroot. 

• Overweeg bij patiënten ≥ 15 jaar die < 10 sigaretten per dag roken 
medicamenteuze ondersteuning, bijvoorbeeld bij eerdere, mislukte 
stoppogingen. 

• Medicamenteuze behandeling op maat kan aanvullend op 
gedragsmatige ondersteuning worden toegepast bij tabaksverslaving.

https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf
https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken
https://www.kabiz.nl/Documenten/2021%20Erkende%20Interventies.pdf


Medicamenteuze behandeling

• Medicamenteuze behandeling op maat kan aanvullend op 
gedragsmatige ondersteuning worden toegepast bij tabaksverslaving.

• 1e keus: nicotinevervangende middelen (NVM: kauwgom, pleister, 
mondspray en tabletten) gezien geringe bijwerkingen

• 2e keus:  bupropion, nortriptyline en varenicline

• Bij zwangerschap moet geheel stoppen met roken met behulp van 
gedragsmatige ondersteuning worden aangeraden (zie ook advies op de 
KNMP kennisbank).

Nicotine vervangende middelen

• Medicamenteuze behandeling op maat kan aanvullend op 
gedragsmatige ondersteuning worden toegepast bij tabaksverslaving.

• De nicotine vervangende middelen (NVM) zijn gelijkwaardig; ze verhogen 
allen de kans op onthouding met factor  1,5 à 2 na ten minste 6 maanden in 
vergelijking met placebo. 

• Begeleiding bij het stoppen met roken vergroot de slagingskans van de 
therapie aanzienlijk. 

• Combinatie van toedieningsvormen NVM (bijvoorbeeld pleisters en 
kauwgom) kan de effectiviteit verder vergroten.

Bupropion, nortriptyline en varenicline

• Medicamenteuze behandeling op maat kan aanvullend op 
gedragsmatige ondersteuning worden toegepast bij tabaksverslaving.

• Op basis van effectiviteit en bijwerkingen zijn bupropion, nortriptyline en 
varenicline gelijkwaardig. 

• De combinatie van bupropion, nortriptyline of varenicline met 
nicotinevervangende middelen lijkt niet effectiever dan een 
nicotinevervangend middel en wordt niet aanbevolen.

• Controleer 2 tot 4 weken na het starten van de medicatie om het effect te 
beoordelen. 

Bupropion Nortriptyline Varenicline
Het werkingsmechanisme niet 
geheel bekend. 
Mogelijk verlicht het 
depressieve klachten nav
nicotine-onttrekking.

Het werkingsmechanisme niet geheel 
bekend. 
Mogelijk verlicht het depressieve 
klachten nav nicotine-onttrekking.

Het werkingsmechanisme niet 
geheel bekend???

Indien de behandeling van SMR 
na 7 weken geen effect heeft, 
dient deze te worden gestaakt.

Dosering opbouwen elke 3 dagen tot 75 
mg 1x per dag gedurende 6-12 weken; 
na afloop van de behandeling kan 
nortriptyline ineens worden gestaakt;

Dosering opbouwen volgens 
schema tot onderhoudsdosering 
gedurende 12 weken. 

De bloeddruk dient 
voorafgaand aan en tijdens de 
behandeling te worden 
gecontroleerd.

20 op de 100 rokers stoppen

Start als de patiënt nog rookt, bij 
voorkeur op dag 7 of 8 stoppen met 
roken; 

20 op de 100 rokers stoppen

Start 1 tot 2 weken voor de 
stopdatum. 

29 op de 100 rokers stoppen

Bupropion, nortriptyline en varenicline

Bron:  https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/stoppen-met-roken#volledige-tekst, KNMP kennisbank en https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken

https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/stoppen-met-roken#volledige-tekst
https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken


Het kabinet kan aan de bak

Uit het Country Health Profile 2021 over Nederland, opgemaakt door de OECD, de 
internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, blijkt dat 
tabaksconsumptie de belangrijkste gedragsrisicofactor is die bijdraagt aan de sterfte in 

Nederland en dat die hier hoger is dan het Europese gemiddelde. 

Bron: https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2491-tabak-is-nog-altijd-belangrijkste-vermijdbare-oorzaak-van-sterfte-in-nederland

Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel het 

terugdringen van roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik

De kansen in de zorg anno 2022: het momentum

“Dit is het eerste land dat zo’n maatregel neemt”

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_322884_22/1/ 45

NZA en IGJ

https://www.pfizer.nl/nascholing/very-brief-advice-leven-redden-30-seconden 46

Very brief advice: BINNEN 30 SEC!!

https://www.medischcontact.nl/web/file?uuid=10779eb0-555a-4ed4-9134-a4b5ae0f57ab&owner=1e836119-cfd1-4e33-a731-
da3efbb2a701&contentid=67416&elementid=1912567

• Niet confronterend: geen discussie met patiënt, dus 
geen negatieve boodschap

• Informatief: je geeft nieuwe informatie
• Uitnodigend: het activeert
• Positief: het is een soort cadeau, het is iets nieuws

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2491-tabak-is-nog-altijd-belangrijkste-vermijdbare-oorzaak-van-sterfte-in-nederland
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_322884_22/1/
https://www.pfizer.nl/nascholing/very-brief-advice-leven-redden-30-seconden
https://www.medischcontact.nl/web/file?uuid=10779eb0-555a-4ed4-9134-a4b5ae0f57ab&owner=1e836119-cfd1-4e33-a731-da3efbb2a701&contentid=67416&elementid=1912567


Very brief advice: BINNEN 30 SEC!!

Vraag

Rookt u (nog)?

Vertel
Mocht u (ooit) willen stoppen met roken, dan is de beste 
methode om dit te doen met behulp van professionele hulp 
en eventueel medicatie. Dit maakt de kans op succes vele 
male groter.

Verwijs

Indien de patiënt NIET wil stoppen: akkoord
Indien de patiënt WEL wil stoppen: Ik verwijs u graag door naar……

Very brief advice: verschillende varianten

• Je kunt in slechts 30 seconden het gesprek aangaan over roken, advies geven en doorverwijzen. Dit gesprek is 
onderverdeeld in: ASK - ADVISE - ACT.

Bron: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=960x10000:format=png/path/s4f8968bd6514a301/image/iade1aa2430222dfd/version/1590586078/image.png

Wanneer doorverwijzen naar….

Aan het 
eind van 

een consult*

* Medicatiereview, 
jaargesprek

Tijdens een 
met roken 
gerelateerd 

aandoening*

* Inhalatie-instructie, 
EU/TU/VU medicijn

Very Brief Advice bij behandeling van rookverslaving

https://www.henw.org/artikelen/very-brief-advice-bij-behandeling-van-rookverslaving

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=960x10000:format=png/path/s4f8968bd6514a301/image/iade1aa2430222dfd/version/1590586078/image.png
https://www.henw.org/artikelen/very-brief-advice-bij-behandeling-van-rookverslaving


Very Brief Advice bij behandeling van rookverslaving

https://www.henw.org/artikelen/very-brief-advice-bij-behandeling-van-rookverslaving

De huisartsen kregen een VBA-training (elearning) en werden vervolgens 
gevraagd de VBA-methode gedurende 3 maanden bij alle rokende patiënten te 
gebruiken. We hielden interviews met 19 huisartsen om inzicht in hun 
ervaringen, opvattingen, gevoelens en gedachten over VBA te krijgen.

In dit onderzoek richtten we ons op huisartsen en niet op 
praktijkondersteuners (poh’s) of assistentes omdat VBA vooral effectief 
blijkt te zijn bij huisartsen. Dat heeft mogelijk te maken met een 
wittejasseneffect.

De algemene ervaring met VBA was heel positief en alle huisartsen waren van 
plan de methode te blijven gebruiken. 
Ze gaven aan VBA prettig te vinden omdat de methode efficiënt, eenvoudig in 
gebruik en patiëntvriendelijk.

53

Wanneer doorverwijzen naar…. Apothekers?

54

Discussie

Wanneer doorverwijzen naar…. Apothekers?

Alcohol

https://www.henw.org/artikelen/very-brief-advice-bij-behandeling-van-rookverslaving


Alcohol op plek 7

Alcohol is toxisch 
voor alle cellen in 

ons lichaam!

Bron: https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf Bron: https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/gezondheidsverschillen 59

Kunnen we de slingers opgehangen worden?

Dalende trend!

9,9

9,5

6,5

6,2

Trendscenario

Definities

Definitie Man Vrouw Prevalentie man Prevalentie 
Vrouw

Overmatige 
drinkers

> 21 glazen / week > 14 glazen / week 9,9% 6,5%

Zware drinkers ≥ 1 per week 6 eenheden 
/ gelegenheid

≥ 1 per week 4 eenheden / 
gelegenheid

9% 9%

Binge drinkers ≥ 5 alc drankjes / 
gelegenheid

≥ 4 alc drankjes / 
gelegenheid

Alcoholstoornis 
(obv DSM-5) 

2 a 3 vd 11: lichte stoornis, 3 a 4 vd 11: matige stoornis 
en ≥6 ernstige stoornis

3 - 6% 3 - 6%

Problematisch 
alcoholgebruik*

Onafh van aantal Onafh van aantal ±4% (man-vrouw 
3:1)

±4% (man-vrouw 
3:1)

* Problematisch alcoholgebruik is een drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke, mentale, psychosociale en 
maatschappelijke problemen, zoals echtscheiding, (huiselijk) geweld, problemen op het werk of school, overlast, 
verkeersongevallen, overtredingen en misdrijven. 

Hoeveel probleemdrinkers zijn er per gemiddelde openbare apotheek? 

Definities

Definitie Man Vrouw Prevalentie man Prevalentie 
Vrouw

Overmatige 
drinkers

> 21 glazen / week > 14 glazen / week 9,9% 6,5%

Zware drinkers ≥ 1 per week 6 eenheden 
/ gelegenheid

≥ 1 per week 4 eenheden / 
gelegenheid

9% 9%

Binge drinkers ≥ 5 alc drankjes / 
gelegenheid

≥ 4 alc drankjes / 
gelegenheid

Alcoholstoornis 
(obv DSM-5) 

2 a 3 vd 11: lichte stoornis, 3 a 4 vd 11: matige stoornis 
en ≥6 ernstige stoornis

3 - 6% 3 - 6%

Problematisch 
alcoholgebruik*

Onafh van aantal Onafh van aantal ±4% (man-vrouw 
3:1)

±4% (man-vrouw 
3:1)

* Problematisch alcoholgebruik is een drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke, mentale, psychosociale en 
maatschappelijke problemen, zoals echtscheiding, (huiselijk) geweld, problemen op het werk of school, overlast, 
verkeersongevallen, overtredingen en misdrijven. 

Schatting: 400-600 probleem drinkers!
(van wie slechts een minderheid bij de huisarts of apotheker bekend is)

https://www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-9b37-d8002cfe959d.pdf
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/gezondheidsverschillen


https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-volledige-tekst 62

DSM-5

• Problematisch alcoholgebruik: een 
drinkpatroon dat lichamelijke, psychische 
of sociale problemen veroorzaakt en een 
adequate aanpak van problemen 
verhindert. De hoeveelheid van de 
alcoholinname is niet leidend voor de 
diagnose.

• Stoornis in het gebruik van alcohol: 
problematisch alcoholgebruik dat 
voldoet aan onderstaande DSM-5-
criteria; bij 6 of meer criteria is er sprake 
van een ernstige stoornis.

Cijfers en gevolgen alcohol

• Alcoholgebruik is wijd verbreid

• 78% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft in 2021 wel eens alcohol 
gedronken.

• 44,0% van de volwassen bevolking hield zich aan het advies van de Gezondheidsraad 
en dronk geen of weinig alcohol.

• Opleiding en alcoholgebruik

• Er zijn geen verschillen in overmatig drinken naar opleidingsniveau. 

• Middelbaar en hoogopgeleiden drinken wel vaker zwaar dan laagopgeleiden.

• Laagopgeleiden houden zich het vaakst aan het advies van de Gezondheidsraad , 
hoogopgeleiden doen dit het minst vaak. 

• De kosten voor de Nederlandse maatschappij van problematisch alcohol bedroegen in 
2011 naar schatting 3,7 miljard euro; (verslavings- en gezondheidszorg, 
productiviteitsverlies en misdrijven)

• Bovendien veroorzaakt problematisch alcoholgebruik veel gezondheidsschade!

63Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol/

Ziektelast

Afbraak alcohol: in de lever

Ethanol Aceetaldehyde Acetaat

Bron Structuurformule: https://nl.wikipedia.org/wiki/

ADH ALDH

Carcinogeen CO2, water, 

NADHNAD

Energie

NADHNAD

Energie

Vetzuursynthese 
- vetopslag

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-volledige-tekst
https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol/
https://nl.wikipedia.org/wiki/


Gezondheidsschade

Matig alcoholgebruik kan 
bijdragen aan meer dan 60

acute en chronische 
gezondheidsproblemen!

https://www.alcoholinfo.nl/gezondheid/wat-doet-alcohol-met-je-lichaam 71

Advies alcoholgebruik: historie 2006

De Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad 
adviseren het gebruik van alcohol te beperken tot:

Gemiddeld 2 standaardglazen per dag voor mannen 
Gemiddeld 1 standaardglas per dag voor vrouwen.

Bron: [Gezondheidsraad. Richtlijnen gezonde voeding 
2006. Den Haag. 2006] Voor aanbevelingen over een 
aanvaardbaar aantal drinkdagen en glazen alcohol per 
keer is onvoldoende wetenschappelijk bewijs 
voorhanden.

file:///C:/Users/rogie/Downloads/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf en https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-volledige-tekst

Bron: Boek Oerdieet Remko Kuipers, pag. 236-239 [ref 363-370]
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Advies alcoholgebruik: historie 2015

Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één 
glas per dag.

Toelichting: De huidige gegevens geven aanleiding de 
richtlijn voor mannen naar beneden bij te stellen. 

file:///C:/Users/rogie/Downloads/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf en https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-volledige-tekst

Bron: Boek Oerdieet Remko Kuipers, pag. 236-239 [ref 363-370]
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Advies alcoholgebruik: kanker

Epidemiologische resultaten wezen op het 
verband tussen alcoholgebruik en kanker van 
de keel, longen, slokdarm, maag, lever, rectum 
en borst bij vrouwen. [A]

Er is ook voldoende epidemiologische 
bevestiging verkregen met betrekking tot het 
verband tussen alcoholdosering en 
kankerrisico (dosis-responsrelatie). Deze 
studies vonden geen verschil in risiconiveaus 
tussen verschillende alcoholische dranken. [A] 

Over het algemeen neemt het relatieve risico 
op het ontwikkelen van alle soorten kanker toe 
bij alcoholgebruik. [A]

Bepaalde studies gaven aan dat alcoholgebruik 
ook het risico op kankersterfte met 5,8% 
verhoogde. [A] 

[A] : Iranpour A et al. Addict health 2019; 11(2): 129-37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6633071/pdf/AHJ-11-129.pdf

Bron: Boek Oerdieet Remko Kuipers, pag. 236-239 [ref 363-370]

https://www.alcoholinfo.nl/gezondheid/wat-doet-alcohol-met-je-lichaam
http://www.gezondheidsraad.nl/
file:///C:/Users/rogie/Downloads/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-volledige-tekst
file:///C:/Users/rogie/Downloads/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-volledige-tekst
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6633071/pdf/AHJ-11-129.pdf
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Advies alcoholgebruik: 2018: kanteljaar!

Alcoholgebruik en cardiovasculaire 
sterfte 

• 599912 huidige drinkers in 83 studies

• Folluw up 5,4 miljoen persoonsjaren

• 40310 overlijdens (all cause)

• 39018 cardiovasculaire incidenten

100g alcohol = 8EH
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext 75

Advies alcoholgebruik: 2018: kanteljaar!

Alcoholgebruik en cardiovasculaire 
sterfte 

• 599912 huidige drinkers in 83 studies

• Folluw up 5,4 miljoen persoonsjaren

• 40310 overlijdens (all cause)

• 39018 cardiovasculaire incidenten

• 12090 CVA

• 14539 myocard infarct: 

• Verhoogd alcoholgebruik was log-lineair 
geassocieerd met een lager risico op 
myocardinfarct (HR 0·94, 0·91-0·97)

• Conform BMJ 191; 3 03:211-6

• Conform Am J Epidemoil 2011: 173:319-29

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
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Advies alcoholgebruik: 2018: kanteljaar!

Alcoholgebruik en cardiovasculaire 
sterfte 

• 599912 huidige drinkers in 83 studies

• Folluw up 5,4 miljoen persoonsjaren

• 40310 overlijdens (all cause)

• 39018 cardiovasculaire incidenten

• 12090 CVA

• 14539 myocard infarct

Laagste risico op overlijden door welke oorzaak dan ook in de groep die < 100g alcohol per week dronk

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext 77

Advies alcoholgebruik: 2018: kanteljaar!

Alcoholgebruik en cardiovasculaire 
sterfte 

• 599912 huidige drinkers in 83 studies

• Folluw up 5,4 miljoen persoonsjaren

• 40310 overlijdens (all cause)

• 39018 cardiovasculaire incidenten

• 12090 CVA

• 14539 myocard infarct

0 is de norm, maar als je toch drinkt; niet meer dan 1 glas per dag!
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
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Wat kunnen en moeten wij doen? Nationale preventie akkoord: wat kan de overheid doen?

• Prijsregulering

• Belasting

• Minimum prijs voor alcohol

• Meest effectieve maatregel

• Aanbod en leefomgeving

• Verkooppunten en verkooptijden

• Restrictie marketing

• Geen reclame via social media of reclameborden 
(bij sportclubs)

• Doelstelling 2040

• Geen alcohol tijdens zwangerschap 
naar 4%

• Geen alcohol onder 18 jaar naar 25%

• Overmatig gebruik naar 5%

• Zware drinkers naar 5%

• 80% van de >12jr kennen nadelige 
gevolgen van alcohol

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19149811/
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Ondersteunende gesprekken door huisarts

• Kortdurende ondersteuning in de huisartsenpraktijk is mogelijk effectief in het verminderen van alcoholgebruik.

• Streef er naar dat de patiënt zich bewust wordt van de nadelen van het alcoholgebruik en alternatieven vindt voor de 
voordelen.

• Besteed aandacht aan de motivatie voor verandering en eventuele onderliggende sociale problematiek.

• Stel samen met de patiënt een behandelplan vast, met daarin:

• de behandeldoelen (zoals erkennen van het problematisch alcoholgebruik, verminderen of staken van het alcoholgebruik en/of 
van de problemen door het alcoholgebruik)

• aanvullende behandelmogelijkheden (wat, door wie en waar)

• Daarnaast zijn medicamenteuze terugvalpreventie door of in overleg met de verslavingsarts en verwijzing naar een 
verslavingsinstelling mogelijk

Medicamenteuze behandeling bij problematisch alcoholgebruik  

• Thiamine suppletie (vitamine B1) bij een insufficiënt dieet 

• Lorazepam bij (matig) ernstige onthoudingsverschijnselen.

Lokale preventie: wat kunnen wij doen?
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Alcohol Brief Advice: IDENTIFY and ADVISE or REFER

https://www.alcoholinfo.nl/test-je-drinkgedrag

Bron: https://assets.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/docs/67c072d5-6669-405e-a8cd-ec2523c0642d.pdf?_ga=2.224989661.615027859.1658224780-1766772094.1657534959

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19149811/
https://www.alcoholinfo.nl/test-je-drinkgedrag
https://assets.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/docs/67c072d5-6669-405e-a8cd-ec2523c0642d.pdf?_ga=2.224989661.615027859.1658224780-1766772094.1657534959


Alcohol Brief Advice: IDENTIFY and ADVISE or REFER

Vraag
Mag ik u vraag stellen over uw alcoholgebruik?
Als een patiënt bevestigt alcohol te gebruiken, vraag dan toestemming om dit 
verder in kaart te brengen.

Vertel

Het blijkt dat veel mensen meer drinken dan goed is voor hun gezondheid. 
Wanneer u zou willen minderen dan is professionele begeleiding het meest 
effectief. Met een duidelijk plan en steun van uw omgeving lukt het u beter om te 
stoppen met alcohol.

Verwijs
Als u zou willen minderen of u aan stoppen toe bent, dan kunt u een afspraak 
maken met uw huisarts of de praktijkondersteuner. U kunt ook op internet een 
zelfhulpprogramma volgen om te stoppen met alcohol drinken.

Aan het 
eind van 

een consult-
check

Tijdens een 
met alcohol 
gerelateerd 
aandoening

Rol apotheker? 

?

Waar wil je naar toe?
Bron: www.bluezones.com

Bestemmingen

http://www.bluezones.com/


Blue zones

• Sardinië
• Ikaria (Griekenland)
• Okinawa (Japan)
• Loma Linda (VS)
• Nicoya (Costa Rica)

Blue zones

Daar waar de mensen langer, gezonder en vitaler leven!

• De gebieden met de hoogste 
levensverwachting in de wereld.

• Het % 100-jarigen is extreem hoog en deze 
leeftijden worden bereikt zonder:

• chronische ziekten
• medicatie 
• invaliditeit

Leef werelds Blue zones: kenmerken

https://www.youtube.com/watch?v=OuUxTBRc9PE
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prof. dr. ir. Jaap Seidell

https://www.youtube.com/watch?v=OuUxTBRc9PE


• Actieve leefstijl!
• Kleine hechte gemeenschappen
• Zonder stress
• Voldoende slaap 
• Gezond eten
• Veel bewegen
• Zingeving

Blue zones: kenmerken

Nederland wordt 
een Blue Zone!

• Zonder chronische ziekten 
• Zonder medicatie 
• Zonder invaliditeit

Institute for Positive Health

Het doel van Institute for Positive Health (iPH) is van Nederland 
de grootste Blue Zone ter wereld maken

Blue Zones: succesformule

De Blue Zones hebben dus niet één geheim, niet een bepaald dieet! 

Het is een samenspel van factoren die de inwoners zo gezond maken. 

• Weinig stress, veel rust: ze kunnen goed afschakelen en hierdoor is hun stress 
veel minder. Een goede dagelijkse routine helpt hun veerkracht te verbeteren

• Veel bewegen met een doel: wandelen, tuinieren, klussen

• Veel buiten zijn

• Goed slapen

• Veel groenten en fruit eten en weinig bewerkte producten

• 80-20% regel: ze hanteren de 80% eetregel en stoppen met eten wanneer ze 
voor 80% vol zitten 

• Blijf werken! Of in elk geval: actief zijn

• Eet en kweek planten. Moestuin is het recept tegen veroudering

• Geloof: de meesten hebben een geloofsovertuiging

• Geliefden: geliefden staan op de eerste plek en familie is heel erg belangrijk. 
Soms wonen (groot)ouders bij de (klein)kinderen in huis en wordt er voor ze 
gezorgd;

• Een goed sociaal netwerk*:

• Zoek een ‘doel’ in je leven: een doel waarvoor ze hun bed graag uitkomen en 
hier hard voor willen werken

Pag 87 van Hanno Pijl HVZ boek

Vitaliteitskompas: opdracht thuis

Bron: https://apps.bluezones.com/en/vitality/background?_ga=2.26520696.492575199.1632393986-1053831926.1632393986 104

https://apps.bluezones.com/en/vitality/background?_ga=2.26520696.492575199.1632393986-1053831926.1632393986


Opdracht

Leef werelds

• Eet een mediterraan dieet

• Af en toe vasten

• Kies geitenmelk boven koemelk

• Dutje nemen

• Maak van familie en vrienden een 
prioriteit
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“Creëer je eigen actieve leefstijl”

Land: Griekenland

Ligging: Grieks eiland onderdeel 
van de Noord Egeïsche eilanden

Bevolking Ikaria: circa 10.000

Ikaria: Kleine leefgemeenschap in 
de hooglanden van een Grieks 
eiland

Leef werelds

• Plantaardig dieet: veel groenten, zoete 
aardappelen en soya in eigen moestuin

• Voeding bevat in verhouding weinig 
calorieën maar juiste veel mineralen, 
vitamines en vezels

• Eet tot je 80% vol zit. Caloriebeperking 
draagt bij aan een langer leven.

• Moai: bijeenkomst voor gezamenlijk doel

• Ikigai

Okinawa: Tropisch eiland dat 1000km verwijderd ligt van Tokyo 107

“Hara Hachi Bu”

Land: Japan

Ligging: Ryukyu-eilanden tussen 
de Stille Zuidzee en de Oost-
Chinese Zee

Bevolking Okinawa: 1,3 miljoen

Okinawa: Geïsoleerd
leefgemeenschap op tropisch 
eiland

Leef werelds

“Plan de vida”

Land: Costa Rica

Ligging schiereiland aan de 
westkust van Costa Rica

Bevolking Nicoya: circa 47.000

Nicoya: relatief geïsoleerd
leefgemeenschap tov de rest van 
Costa Rica

• Eet een licht traditioneel diner

• Sociale netwerken onderhouden

• Aan het werk blijven

• Richt je op je familie

• Maak een levensplan



Leef werelds

• Spaarzaam vlees eten

• Plantrijk dieet

• Eet geregeld noten

• Geen alcohol, niet roken

• Regelmatige en matig oefeningen

• Zaterdag is rustdag (sabbat): concentreren 
op familie en natuur

• Breng tijd door met gelijkgestemde 
vrienden
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“Give something back”

Land: USA

Ligging: Zuidelijk Californië, 
circa 100km ten oosten van LA

Bevolking Loma Linda: circa 
21.000

Loma Linda: thuishaven van 
Zevende-dags Adventisten 
(kerkgenootschap)

Leef werelds

• Eet een licht traditioneel diner

• Sociale netwerken 
onderhouden

• Blijf hard werken

• Hou je op familie gericht

• Heb een levensplan
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“Stay active”

Land: Italië

Ligging: eiland op 190 km ten 
Westen van Italië 

Bevolking Sardinië: 1,6 miljoen

Sardinië: Geïsoleerd leef-
gemeenschap op tropisch eiland

Leef werelds

• Natuurlijk voedsel op basis van de seizoenen

• Veel noodzaak om fysiek actief te zijn, maar er was 
ook vrije tijd

• Genoeg zonlicht

• Levensdoel: zet je stam op 1e plaats 

• Natuurlijke ritmes in het buitenleven in de natuur

• Gezonde, frisse lucht

• Blijf aan het werk
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“Dat wat de natuur ons gaf!”

VOEDING IN DE BLUE ZONES EN OERTIJD

Gevarieerd

Vers

Onbewerkt



Ultra-bewerkte levensmiddelen en dranken

Bron: https://www.foodwatch.org/nl/persberichten/2017/70-supermarkt-bestaat-uit-omstreden-ultra-processed-foods/ 121

*Sterk bewerkt fabrieksvoedsel

70% supermarkt bestaat uit 
omstreden ‘ultra-processed

foods*

Ultra-bewerkt

Ultra-bewerkte levensmiddelen en dranken

70% supermarkt bestaat uit 
omstreden ‘ultra-processed

foods*

Bron: https://www.foodwatch.org/nl/persberichten/2017/70-supermarkt-bestaat-uit-omstreden-ultra-processed-foods/ 122

• Aan 69% van het ultra-bewerkte voedsel 
is zout toegevoegd. 

• Aan 76% van het ultra-bewerkte voedsel 
is suiker toegevoegd. 

• Aan 93% van het ultra-bewerkte voedsel 
is suiker en/of zout toegevoegd.

Ultra-bewerkt

RCT-studie:  20 mensen die zich 
vrijwillig 28 dagen lieten afsluiten 
van de buitenwereld

• Diëten werden afgestemd op 
gepresenteerde calorieën, suiker, 
vet, vezels en macronutriënten*

• De onderzoekers hielden precies 
bij hoeveel iedereen at en wat ze 
binnenkregen.

• Na 2 weken ruilden de groepen 
van eetpatroon

Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Hall et al. Cell Metabolism, vol 30, issue 1, 2-7-2019; 67-77. 123

Sterk bewerkte voedingsmiddelen verhogen calorie-inname en gewicht

https://www.cell.com/cell-metabolism/pdf/S1550-
4131(19)30248-7.pdf

• De groep die het sterk bewerkte eten kreeg, bleek 
dagelijks circa 500 kcal spontaan meer binnen te krijgen 
dan de andere groep.

• Hogere calorie-inname vooral afkomstig van koolhydraten 
en vet.

• Bij het onbewerkte eten bleef de calorie-inname tijdens 
de twee weken gelijk.

• De mensen die sterk bewerkte voeding kregen, waren 
circa 900 gram aangekomen. De mensen in de andere 
groep waren juist 900 gram afgevallen.

124Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Hall et al. Cell Metabolism, vol 30, issue 1, 2-7-2019; 67-77.

Sterk bewerkte voedingsmiddelen verhogen calorie-inname en gewicht

https://www.foodwatch.org/nl/persberichten/2017/70-supermarkt-bestaat-uit-omstreden-ultra-processed-foods/
https://www.foodwatch.org/nl/persberichten/2017/70-supermarkt-bestaat-uit-omstreden-ultra-processed-foods/
https://www.cell.com/cell-metabolism/pdf/S1550-4131(19)30248-7.pdf


VOEDING

Gevarieerd VersOnbewerkt

• Minimaal verstopt suiker, vet en zout
• Hoge voedingswaarde: vol aan 

vitamines, vezels, mineralen en 
sporenelementen

• Er wordt minder van gegeten:
• Het wordt trager gegeten
• Het verzadigt meer

Bewerkt versus onbewerkt: Nova-classificatie

• Groep 1 - Onverwerkte of minimaal verwerkte levensmiddelen
• Gedroogd, gemalen, gekookt, geroosterd, bevroren; bijv. vlees

• Groep 2 - Bewerkte culinaire ingrediënten (meestal uit groep 1)
• Substanties die uit onbewerkt voedsel zijn gehaald eigenlijk; bijv suiker of boter

• Groep 3 - Bewerkte levensmiddelen (meestal uit groep 1+2)

• Alles wat is bewerkt om langer houdbaar te blijven of om een bepaalde smaak of 
uiterlijk te krijgen; bijv. brood

• Groep 4 - Sterk bewerkt fabrieksvoedsel/drank

• Dat zijn voedingsmiddelen met een industriële formule waaraan meer dan 5 
ingrediënten zijn toegevoegd. Wordt op grote schaal gemaakt obv industrieel 
bewerkte vetten en eiwitten, zetmeel en suikers en met toevoegingen zoals 
synthetische kleurstoffen, smaakversterkers, glasmiddelen, emulgatoren, 
zoetstoffen; bijv. frisdrank

Bron: Boek ‘Andere kost’. 126

Zingeving

Blue Zones: succesformule

De Blue Zones hebben dus niet één geheim, niet een bepaald dieet! 

Het is een samenspel van factoren die de inwoners zo gezond maken. 

• Een goed sociaal netwerk:

• Maak van familie en vrienden een prioriteit

• Richt je op je familie en geliefden. Soms wonen (groot)ouders bij de 
(klein)kinderen in huis en wordt er voor ze gezorgd;

• Breng tijd door met gelijkgestemde vrienden

• Kom achter je ‘doel’ in je leven: 

• Een doel waarvoor ze hun bed graag uitkomen en hier hard voor 
willen werken

• Heb een levensplan

• Ikigai: een reden van bestaan!

132



‘Principes van duurzaam geluk’ en welbevinden (Walburg, 2008)

• 6 vaardigheden die de ontwikkeling van mentale vermogens en duurzaam 
geluk:
• Positief en optimistisch denken, 

• Bewust leven en genieten,

• Interactie met anderen, 

• Gezonde leefstijl

• Geluk delen,

• Zingeving

Bron: https://welzijnoprecept.nl/wp-content/uploads/2018/09/AF1129-250214-Welzijn-op-recept-2014-1.pdf
& Walburg, J. A. (2008). Mentaal Vermogen -Investeren in geluk (Mental Capital - The investment in happiness). Amsterdam: Nieuw Amsterdam

Wat is zingeving?

• Zingeving is als begrip nog niet duidelijk 
omschreven; overlap tussen de begrippen, en men 
streeft een meer integrale benadering na

• Zingeving heeft ten diepste te maken met wat we 
voor anderen kunnen betekenen, of we het gevoel 
hebben dat we voor anderen van waarde of nodig 
zijn. 

• Zingeving is leven vanuit een helder levensmotief of 
voor een bepaald belangrijk persoonlijk doel

Bron: https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2021/06/GGzetWetenschappelijk-1-2021.geheel.pdf
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Verlies van verbinding op 5 niveaus

1. Verlies van contact met het moment

• Chronische stress, gejaagdheid

• Trainen aandachtigheid naar het nu: Yoga, mindfullness of meditatie

2. Verlies van contact met onszelf

• Gevolg: angst, depressie, suicide

• Meditatie, reflectie

3. Verlies van contact met de ander om ons heen

• Gevolg: agressie, racisme; strijd tss mensen

• Compassie training

4. Verlies van contact met de natuur en leefwereld

• Gevolg: ecocide

• Herverbinden met natuur door onze zintuigen open te zetten

5. …..

Bron: https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2021/06/GGzetWetenschappelijk-1-2021.geheel.pdf

Verlies van verbinding op 5 niveaus

5.  Verlies van contact met de essentie (religie – spiritualiteit)

• 84% van de wereldbevolking is religieus gelieerd

• 11% geloven in een hogere macht 

• Door de secularisatie in Nederland zijn religieuze hechting aan een organisaties echter deels 
verlaten en zoekt men naar nieuwe wegen tot zingeving. 

• Zingeving is geassocieerd met minder depressie, angst, zelfmoordpogingen en verslaving en meer 
kwaliteit van leven, sneller herstel van depressieve klachten en betere uitkomsten.

• Uit wetenschappelijk onderzoek in de algemene bevolking blijkt dat zingeving gecorreleerd is met:

• langer leven (Alimujiang e.a. 2019)

• een betere gezondheid (Aftab e.a. 2020) 

• een hogere kwaliteit van leven (Vitorino e.a. 2018).

Bron: https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2021/06/GGzetWetenschappelijk-1-2021.geheel.pdf

https://welzijnoprecept.nl/wp-content/uploads/2018/09/AF1129-250214-Welzijn-op-recept-2014-1.pdf
https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2021/06/GGzetWetenschappelijk-1-2021.geheel.pdf
https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2021/06/GGzetWetenschappelijk-1-2021.geheel.pdf
https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2021/06/GGzetWetenschappelijk-1-2021.geheel.pdf


From: Association Between Life Purpose and Mortality Among US Adults Older Than 50 Years

JAMA Netw Open. 2019;2(5):e194270. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4270

Figuur legenda: Overlevingscurven die de associatie tussen levensdoel en mortaliteit illustreren. 

Deze figuur illustreert de relatie tussen levensdoel en mortaliteit op een gebalanceerde pseudopopulatie, waarbij degenen in de 

laagste categorie (1,00-2,99) significant slechter overleven dan die in de hoogste categorie levensdoel (6,00). 

• We leven 2 tot 4 jaar langer 

als onze zingeving expliciet is 

en het ook uitvoeren!

• Actief bij voorkeur in 

groepsverband of individueel 

en op dagelijkse basis

Conclusie

• Zingeving lijkt een belangrijke leefstijlfactor, die positief correleert met (geestelijke) gezondheid, maar er is 
een noodzaak voor betere definiëring en aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. De 
aanbevelingen zijn derhalve ‘best practices’

• Het geven van zin aan het eigen leven lijkt daarmee de diepste behoefte van een mens (Der Wille zum Sinn) 
en daarmee de sterkste gezond makende kracht. Dat lijkt bevestigd te worden door eerdergenoemde 
associaties tussen zingeving, gezondheid en langere levensverwachting

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-11-artikel-hoenders.pdf

Ikigia: Japanse term voor levensdoel

https://doktertamara.nl/leefstijl/vind-je-ikigai-deel-1-kom-erachter-wat-je-graag-doet/ 144

Stel jezelf vragen

• Wanneer vergeet je de tijd?
• Waar word je blij van?
• Waar ben je dankbaar voor?
• Wie zijn je dierbaren?
• Waar hou je van?
• Waar ben je goed in?
• Waar kun je voor betaald worden?
• Wat heeft de wereld nodig?

Spijt op het sterfbed

1. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden trouw aan 
mezelf, in plaats van dat ik heb gedaan wat anderen van mij verwachtten.

2. Ik zou willen dat ik niet zo hard gewerkt had.

3. Ik zou willen dat ik mijn gevoelens meer geuit had. Het onderdrukken 
van gevoelens om de vrede te bewaren leidde tot allerlei klachten (mentaal 
en fysiek) en zorgde voor oppervlakkigheid in relaties.

4. Ik wou dat ik mijn vriendschappen meer gekoesterd had. Op het 
sterfbed zijn het liefde en relaties die tellen, niet status of geld.

5. Ik wou dat ik wat gelukkiger was geweest. Dat ik niet vast was blijven 
zitten in oude patronen en gewoontes,   maar dat ik de moed had gehad 
om dingen te veranderen of om gekke dingen te doen. 

“Had ik maar…”
https://act-psychologen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Had-ik-maar....pdf

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-11-artikel-hoenders.pdf
https://doktertamara.nl/leefstijl/vind-je-ikigai-deel-1-kom-erachter-wat-je-graag-doet/
https://act-psychologen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Had-ik-maar....pdf

