
Stoppen Met Roken consulent
De Stoppen Met Roken (SMR) consulent in de tweede lijn 

Op weg naar de juiste zorg op de juiste plaats voor de rokende patiënt

Motivatie
Roken en de juiste weg naar stoppen met roken (SMR) is onderbelicht in de dagelijks 
praktijk binnen de tweede lijn. In Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede is begonnen met 
een SMR consulent om de rokende patiënt actief te begeleiden naar een passend 
SMR traject.

De SMR consulent
 Verwijzing. Via een digitale aanmelding neemt de SMR consulent contact op met 

de cliënt nadat een medische specialist of andere zorgverlener een kort gesprek 
met de patiënt heeft gehad en deze heeft verwezen.

 Afspraak. De SMR consulent roept de patiënt op voor een motiverend gesprek 
(fysiek of online)

 1e gesprek. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken óf en welke hulp bij  
SMR gewenst is.

 Doorverwijzing. De SMR consulent zorgt d.m.v. ‘warme doorverwijzing’ voor  
het juiste contact en traject voor SMR. De opties voor doorverwijzing zijn:  
1. POH/huisarts. 2. SMR coachingsbureau (individueel/groep). 3. Online SMR 
coaching. 4. Allen Carr methode.

 Follow-up. Na 1-2 maanden is er een afspraak om het SMR traject te bespreken  
en evt. aanvullende adviezen te geven.

 Terugkoppeling. De verwijzer krijgt een korte terugkoppeling over het SMR traject.

Beloop
In de eerste 9 maanden van het project is 516 keer SMR besproken en geregistreerd. 
225 maal is verwezen naar de SMR consulent. In totaal 15 verschillende medisch 
specialismen verwezen door (medisch specialist 176, verpleegkundige 49). Er werden 
83 SMR consulten verricht. 5 cliënten waren al zelfstandig gestopt. Bij 67 werd een 
SMR traject opgestart: HA/POH (18), SMR coachingsbureau (groep 21; individueel 
(online of telefonisch) 22), zonder begeleiding gestopt n.a.v. het consult (6).  
De resultaten van de follow-up volgen.

Financiering
De financiering was in de opstartfase op projectbasis en zal verder binnen het 
regulier budget opgenomen worden.

Conclusie
Een SMR consulent zorgt voor persoonlijk afgestemde SMR zorg voor de rokende 
patiënt. Het verdient de voorkeur dat er een aparte betaaltitel voor deze functie 
komt.
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