Longgeneeskunde

Stop Roken Poli
Inleiding
Probeert u al geruime tijd te stoppen met roken, maar is dat nog niet gelukt? Of
moet u op advies van een arts stoppen met roken?
U krijgt nu de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te stoppen.
In deze folder informeren wij u over de hulp, die de Stop Roken Poli u kan bieden
bij het stoppen met roken. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze
dan gerust aan de longarts of de verpleegkundig specialist.
Voor wie is de Stop Roken Poli?
De polikliniek is bedoeld voor iedereen die gemotiveerd is om te stoppen met roken
en daar hulp bij wenst. De Stop Roken Poli is er om u een steuntje in de rug te
geven. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of medisch
specialist.
Waar vindt u de Stop Roken Poli?
De Stop Roken Poli bevindt zich op de begane grond bij de polikliniek
longgeneeskunde. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag van
8.30 – 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 45 10.
Uw eerste bezoek
Tijdens uw eerste bezoek aan de Stop Roken Poli neemt de gespecialiseerd
verpleegkundige een intakegesprek bij u af. In dit gesprek bespreekt zij onder
andere uw rookgedrag en of u eerdere pogingen hebt ondernomen om te stoppen
met roken. Ook komen de redenen waarom u wilt stoppen en de verwachtingen
hierover ter sprake.
Tevens overlegt de verpleegkundige samen met u wat voor u de meest geschikte
manier is om te stoppen met roken. Zij geeft informatie over de hulpmiddelen die u
bij het stoppen met roken kunt gebruiken.
Ook informeert zij u over het vervolg van de begeleiding. Om u voor te bereiden op
dit gesprek vragen wij u bijgaande vragenlijst van te voren in te vullen en deze mee
te nemen naar het gesprek. Dit eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
Op hetzelfde dagdeel als uw afspraak brengt u een bezoek aan de longarts. De
longarts zal een aantal vragen stellen over uw gezondheid met betrekking tot
hoestklachten en kortademigheid.
Wanneer u medicijnen gebruikt, verzoeken wij u deze mee te nemen (of een lijst te
maken en mee te nemen) naar dit bezoek. Deze informatie is nodig indien de
longarts in overleg met u ondersteunende medicijnen voorschrijft.
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Vervolg van uw begeleiding
Tijdens het tweede bezoek bespreekt u met de verpleegkundige uw ervaringen van
de afgelopen tijd. Zij zal vragen wat uw goede en moeilijke momenten waren. Als u
hulpmiddelen gebruikt, bekijkt zij het resultaat en past het eventueel aan. Als het u
nog niet gelukt is om helemaal te stoppen met roken, zal zij met u bespreken hoe
dit kan komen en hoe u anders met de situatie om zou kunnen gaan.
Daarna vinden er vervolggesprekken plaats, soms in de vorm van telefonische
ondersteuning. Deze gesprekken kunnen ook in de avonduren gepland worden.
Kosten
Voor vergoeding van de begeleidingsgesprekken en eventuele hulpmiddelen
adviseren wij u contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar. Indien het in de
basisverzekering vergoed wordt, dient u wel rekening te houden met uw (verplicht
of vrijwillig) eigen risico.
Tot slot
Als u nog ideeën hebt, die de werkwijze op de polikliniek ten goede komen, stellen
wij het op prijs als u ons dat laat weten. Praat erover met de arts of de
verpleegkundige.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in
de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de
afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te
vinden op: www.skbwinterswijk.nl
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Wilt u ter voorbereiding van uw eerste bezoek aan de Stop Roken poli
onderstaande vragenlijst thuis invullen en meenemen?

Vragenlijst Stop Roken poli
Wilt u het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen?
01. Hoeveel sigaretten rookt u per dag?

…….…. per dag

02. Hoeveel jaren rookt u al?

……..……. Jaar

03. Bent u al eens eerder gestopt met roken?

Ja / Nee

04. Bent u wel eens kortademig in rust?

Ja / Nee

05. Bent u kortademig bij inspanning?

Ja / Nee

06. Heeft u wel eens een piepende ademhaling?

Ja / Nee

07. Moet u hoesten?

Ja / Nee

Zo ja, hoest u slijm op?

Ja / Nee

08. Heeft u de afgelopen 2 jaar een bronchitis of
luchtweginfectie doorgemaakt waarvoor u medicatie
van de huisarts heeft ontvangen?

Ja / Nee

09. Heeft u allergieën?
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ja / Nee

10. Slaapt u goed?

Ja / Nee

11. Snurkt u?

Ja / Nee

12. Ervaart u de laatste tijd toename van vermoeidheid?

Ja / Nee

13. Heeft u last van overmatig transpireren?

Ja / Nee

14. Bent u de laatste tijd afgevallen?
Zo ja, hoeveel ? …… kg

Ja / Nee

15. Heeft u een onregelmatige hartslag of hartkloppingen?

Ja / Nee

16. Bent u onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis?
Zo ja, voor welke ziekte/aandoening?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ja / Nee

3/4

17. Heeft u een longziekte?
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ja / Nee

18. Heeft u familieleden die bekend zijn met een longziekte?
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ja / Nee

19. Gebruikt u medicijnen?

Ja / Nee

Zo ja, wilt u deze meenemen of op een lijst noteren en
deze lijst meenemen?
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