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Roken aan banden in verslavingskliniek
Een verslavings-
kliniek waar je
niet mag roken.
Het klinkt zo lo-
gisch, maar Bol-
sterburen in Hee-
renveen loopt lan-
delijk voorop. De
rest volgt spoedig.

GOOS BIES

Op de ruit van kliniek Bol-
sterburen staat het dui-
delijk aangegeven: Rook-
vrij. ‘U bevindt zich hier

in een rookvrije zone. Roken is hier
niet toegestaan’. ,,Eigenlijk is het
raar dat wij als verslavingsklinieken
er lang niet aan hebben gedacht ook
de verslaving aan roken aan banden
te leggen”, mijmert teamleider Je-
roen Hinneman. De verslavingskli-
niek faciliteerde het roken zelfs. ,,Op
de afdeling stond altijd een noodpot
shag.”

Allerhande argumenten werden
aangedragen. Roken is het enige dat
de mensen nog hebben, een sociaal
smeermiddel, het brengt rust, somt
Hinneman op. ,,Er werd meer agres-
sie verwacht als de cliënten niet mo-
gen roken. Maar het is net anders-
om, het geeft juist veel meer rust op
de afdeling. Een gemiddelde roker
ontwent twintig keer per dag, stress
krijgt die omdát hij geen nicotine
krijgt. Dat ben je kwijt, en ook alle
onderbrekingen van je programma
voor al die rookmomenten.”

De tijden en inzichten zijn veran-
derd en gaan momenteel behoorlijk
hard. Bolsterburen is sinds 1 juli
rookvrij, als eerste verslavingskli-
niek in Nederland. De andere klinie-
ken worden dat uiterlijk 1 januari
2019, zo is in een convenant afge-
sproken. Roken heeft invloed op an-

dere verslavingen, op het effect van
medicijnen, het is voor verslaafden
net als voor anderen alleen maar be-
ter om ook te stoppen met roken,
blijkt volgens Hinneman uit alle on-
derzoeken. ,,Als je stopt met canna-
bis, en je blijft roken, dan is het niet
een kwestie van óf je weer begint
met blowen, maar wanneer.”

Het uitvoeren van een rookver-
bod verloopt veel soepeler dan voor-
af was verwacht. Cliënten, van wie
negen op de tien rookten, krijgen
een rookvrije behandeling. Ze ko-
men in Heerenveen voor een andere
behandeling, om af te kicken van
een verslaving aan alcohol, canna-
bis, harddrugs, ghb en af en toe ook
van gokken of seks. Stoppen met ta-
bak krijgen ze erbij. ,,Best een groot
deel grijpt die kans aan. 80 procent

van de rokers wil stoppen, dus dat is
ook niet zo vreemd. We begeleiden
ze net als met andere middelen: met
therapie, tabletten en pleisters. En
dat werkt.”

Guus Woudstra (niet zijn echte
naam) beaamt dat. De 46-jarige Sne-
ker is maandag gearriveerd voor een
detox-behandeling. In vijf tot tien
dagen moet zijn lichaam ontwen-
nen van alcohol en cannabis. Dat hij
nu ook niet meer mag roken, vindt

hij ,,heel positief”. ,,Drie in één klap.
Roken nodigt uit andere dingen te
doen, zoals bier drinken”, zegt
Woudstra, die dertig jaar heeft ge-
rookt en naar eigen zeggen eerder
,,nooit langer dan een nacht” ge-
stopt is met roken.

Niet alleen de cliënten, ook het ro-
kende personeel moet tijdens werk-
tijd stoppen en krijgt dezelfde on-
dersteuning aangeboden. In Bolster-
buren – een kliniek van Verslavings-
zorg Noord Nederland die sinds
ruim een jaar in Heerenveen zit, en
eerder aan de Oostergoweg in Leeu-
warden was gevestigd – paften min-
der dan 10 van de 45 werknemers.
,,Relatief weinig, want in de hele ver-
slavingszorg rookte vorig jaar 30 tot
40 procent van de mensen, best
veel”, zegt Hinneman. Van de perso-

neelsleden was er eentje die aanvan-
kelijk stiekem bleef roken, zoals er
soms ook cliënten zijn die in het ge-
heim een sigaret opsteken. ,,Met hen
gaan we dan in gesprek.”

De cliënten die echt willen blijven
roken kiezen voor een andere kli-
niek, bijvoorbeeld die in Eelde. Dat
kan niet lang meer, want vanaf 1
april is ook die instelling rookvrij.
Vooralsnog is het afkomen van een
rookverslaving een bijvangst voor
de mensen die zich laten behande-
len in een kliniek. ,,Opname voor ta-
baksverslaving mag nog niet van de
wetgever”, legt Hinneman uit. ,,Gek
eigenlijk, want nicotine is net zo ver-
slavend als heroïne. Roken leidt tot
20.000 doden per jaar. Het is doods-
oorzaak nummer één die te voorko-
men is.”

Tot voor kort
stond op de
afdeling altijd
een noodpot shag
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