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C  Cochrane wees ook op het feit dat snelwerkende vormen van 
NST, zoals kauwgom en zuigtabletten, even effectief zijn als ni-
cotinepleisters.

Wist u dit?
De kansen op succes voor het stoppen met roken kunnen 
verdubbelen als de patiënt wordt geholpen met de behan-
deling en een opvolging.

 

  Verkoopverbod van tabak aan personen jonger 
dan 18 jaars 

In april is de wettelijke leeftijd om tabak te kunnen kopen verhoogd 
naar 18 jaar. Kinderen en jongeren krijgen te maken met veel prik-
kels om te roken. Omdat hun brein nog in ontwikkeling is, hebben 
jongeren meer zin in experimenteren dan volwassenen. Nicotine 
heeft bovendien een schadelijke invloed op de ontwikkeling van de 
hersenen van adolescenten. 

De mening van een expert
Volgens neuropsycholoog Jelle Jolles, "heeft nicotine een 
andere impact op adolescenten dan op volwassenen. De 
stof beschadigt en vernietigt cellen in de volledige her-
senen op elke leeftijd, maar bij tieners is de schade het 
ernstigst in de hippocampus (verantwoordelijk voor het 
opslagproces en dus ook het leren). In vergelijking met vol-
wassenen lijden tieners vaker aan perioden van depressie 
en hartritmestoornissen. Ze lopen ook een verhoogd risico 
op de ontwikkeling van een snelle en langdurige verslaving 
aan nicotine."

Studies tonen verder ook aan dat hoe vroeger jongeren beginnen 
met roken, hoe sneller de nicotineverslaving optreedt en hoe moei-
lijker het is om te stoppen.

Wist u dit?
De verhoging van de leeftijdsgrens waarop jongeren 
beginnen te roken vermindert dus het risico op een snel-
le tabaksafhankelijkheid.

90%
 van de rokers begon overigens te roken 

vóór de leeftijd van 18 jaar.

Referenties: Lindson N, Chepkin SC, Ye W, Fanshawe TR, Bullen C, Hartmann Boyce 
J. Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy 
for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. 
No.: CD013308. DOI: 10.1002/14651858.CD013308.

  Effectieve en goedverdragen behandeling
"In België alleen al is roken verantwoordelijk voor 30% van de 
sterfgevallen door kanker", zegt Dr. Didier Vander Steichel, al-
gemeen directeur van de Stichting tegen Kanker. Roken is de 
belangrijkste factor bij hart- en vaatziekten en chronische ob-
structieve longziekte (COPD). Stoppen met roken is dan ook een 
prioriteit! De optimale hulp bij het stoppen met roken combineert 
psychologische ondersteuning en medicatie die de verschijnselen 
bij de nicotineontwenning moeten verminderen. De behandeling 
moet in dosering en duur worden aangepast aan de specifieke 
noden van elke roker.
De behandeling met NST - nicotinesubstitutietherapie - is de me-
dicamenteuze eerstelijnsbehandeling (voordeel / risicoverhouding) 
om te stoppen met roken. Ze wordt aanbevolen bij een plots of 
geleidelijk stoppen met roken. 

VErschillEndE toEdiEningsVorMEn

De pleisters
of patches 

Ze worden gekenmerkt door een 
lage absorptiesnelheid en relatief 
constante nicotinemie, evenals een 
goede compliantie.

Kauwgom
(2 en 4 mg)

Net als andere orale vormen, 
komen ze vooral van pas wanneer 
de drang om te roken groot wordt.

De zuigtabletten Enkele keren op zuigen en dan 
tussen het tandvlees en de wang te 
houden totdat de tablet is opgelost. 

tabletten voor 
sublinguaal 

gebruiK

Deze gaan onder de tong waar 
ze binnen ongeveer 30 minuten 
helemaal opgelost zijn.

De orale
inhalator

Hij wordt gebruikt om in te ade-
men, zoals een sigaret en behoudt 
dus het gebaar van het roken.

monDspray Hier wordt een dosis in de mond 
gespoten. Het helpt bij het behee-
rsen van de drang naar roken, 
maar het is wel noodzakelijk om af 
te zien van echt roken tijdens een 
orale spraybehandeling.

het succes van het stoppen met roken 
is afhankelijk van de dosering en het 

juiste gebruik van de nst, maar ook van 
de hulp die gezondheidswerkers, 

inclusief het apotheekteam, de roker 
die wil stoppen, aanreikt.

  de combinatie van galenische vormen 
Een recente publicatie van de onderzoeksorganisatie Cochrane die 
op 24 april verscheen, onthulde dat NST in meerdere vormen effec-
tiever kan zijn bij het stoppen met roken dan een NST in enkele vorm.
De onderzoekers haalden deze conclusies na een grondige studie 
van gegevens uit 63 onderzoeken met 41.509 deelnemers.

Zij vonden aanwijzingen met ruime zekerheid, waarbij een NST 
gebruikt in snelwerkende vorm die wordt toegevoegd aan het 
gebruik van pleisters op lange termijn een hogere score haalt bij het 
stoppen met roken dan een enkele NST. 
C  Het stoppen met roken was hoger met 21mg pleisters dan met 

14 mg (op 24-uur) pleisters.
C  Het gebruik van pleisters van 25mg resulteerde in een hogere 

stopsnelheid dan het gebruik van 15mg pleisters (op 16 uur).
C  De resultaten suggereerden dat de toepassing van kauwgom 

met 4mg nicotine betere resultaten haalde dan het gebruik van 
kauwgom met 2mg nicotine.

Hoewel de OTC-markt eerder wat krimpt, groeit de 
verkoop van nicotinesubstituten duidelijk. Dat verdient 
een nauwere kijk. Het aantal nicotinesubstituten verkocht 
in de apotheek nam toe met 1,8%, goed voor een 
waardestijging met 9,1%. Een overzicht.

De verkoop van nicotinevervangers 
bloeit als nooit

n.evrarD IN SAmENWERKINg mET bachi,
DE BELgISCHE BEROEPSVERENIgINg VAN DE INDuSTRIE 

VAN VOORSCHRIFTVRIJE gENEESmIDDELEN EN
gEZONDHEIDSPRODuCTEN VERKOCHT IN APOTHEEK.


