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“Humor
als middel
om roken om te keren”

Miriam de Kleijn (links) en
Marieke Helmus, twee van de vier
initiatiefnemers van ‘DE sTOPPERS’
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Een bevlogen groep artsen zet zich belangeloos in om ervoor te zorgen dat kinderen rookvrij
opgroeien. Met de humoristische theatershow De sTOPPERS brengen ze rokers in verbinding
met een professioneel aanbod om van het roken af te komen.
De theatervoorstelling kan op eigen locatie worden gehouden, maar een theaterzaal voor
een bredere doelgroep behoort ook tot de mogelijkheden. Interesse? Neem contact op met
info@destoppers.com voor meer informatie.

Vier bevlogen artsen willen kinderen rookvrij laten opgroeien. Ze namen daarom het
initiatief voor de theatervoorstelling ‘DE sTOPPERS’ die zorgorganisaties, bedrijven of
gemeenten kunnen boeken om hun werknemers op weg te helpen om hun rookgedrag
om te keren. “Met humor willen we de brug slaan naar een rookvrije en dus gezondere
maatschappij.”
“We willen het land in met onze theater
show om op een ludieke manier het gesprek
met rokers aan te gaan en hen zo in ver
binding te brengen met de mogelijkheden
om te stoppen”, licht oud-huisarts Miriam
de Kleijn toe. Ze vertelt graag over het initiatief met collega-artsen Robert van de Graaf
(verslavingsarts), Marieke Helmus (versla
vingsarts) en Ilona Statius Muller (huisarts).
Als artsen hebben ze vrijwel dagelijks te
maken met de ziekmakende en dodelijke
gevolgen van roken. En daar willen ze graag
wat aan doen, omdat ze zien dat het niet
makkelijk is om te stoppen en het aanbod
bovendien versnipperd is.
Zelf heeft De Kleijn grote affiniteit met public
health en het in gang zetten van gezonde
veranderingen. “Als epidemioloog hield ik
me bezig met onderzoek. Daarna werd ik
huisarts en zag ik in de praktijk veelvuldig
de gevolgen van ongezond gedrag en ver
slavingen. Graag wilde ik gezond gedrag
stimuleren; niet alleen in de spreekkamer
maar ook daarbuiten. Tijdens onderzoek
dat ik in Amerika deed over hoe roken onder
jongens en meisjes kan worden voorkomen,
ontstond mijn fascinatie voor dit onder
werp.”

Rookvrije start

De Kleijn vervolgt: “Als artsen binnen dit
project zijn we allemaal actief binnen de
Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief
van het Longfonds, KWF en de Hartstichting.
Daar kennen we elkaar dus van. Een van de
speerpunten is rookvrij opgroeien. De door
VWS ingestelde taskforce ‘Rookvrije Start’
wil daar ook een bijdrage aan leveren.
Namens het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap neem ik daaraan deel. Doel
is roken bij de ouders tijdens en na de
zwangerschap terug te dringen om schade

bij het (ongeboren) kind te voorkomen.
En om te voorkomen dat het kind zelf gaat
roken. Door de aandacht voor de rookvrije
generatie en voor rookvrij opgroeien komen
er steeds meer rookvrije sportclubs, speel
tuinen en zelfs straten. Rokers willen zelf
ook dat hun kinderen niet gaan roken en
voelen aan dat de maatschappelijke norm
kantelt naar niet-roken. Dat brengt hen in
een lastig parket. Schaamte en schuldge
voelens over hun verslaving zorgen ervoor
dat zij niet altijd gemakkelijk hulp zoeken.
Er zijn heel veel mogelijkheden om rokers
te ondersteunen bij het stoppen, maar dat
aanbod is versnipperd en niet altijd goed
vindbaar.”

Humor is krachtig middel

Om dat te veranderen, hebben de vier
initiatiefnemers de theatervoorstelling
ontwikkeld: een confronterende show die
rokers en mee-rokers meeneemt in de
rollercoaster die ‘stoppen’ heet. “De roker
wil heus wel van zijn verslaving af en we
denken dat humor een goede manier is om
daarover het gesprek aan te gaan”, meent
De Kleijn. “Op het toneel staan een stiekem
rokende vader, een fanatiek gestopte moeder
en een kritische dochter. Het gaat over hoe
mensen ooit zijn begonnen met roken, over
mislukte stoppogingen en natuurlijk over
de moeilijke momenten. De voorstelling is
voor elke roker een ‘feest’ der herkenning. De
bezoekers krijgen door de voorstelling een
duidelijker beeld van de nicotineverslaving.
Na de pauze wordt in gesprek met de zaal
meer uitleg gegeven over hoe je kunt stop
pen, en kunnen de aanwezigen kennis
maken met lokale mogelijkheden voor
ondersteuning bij stoppen.”
De initiatiefnemers willen de drempel tot het
zoeken van steun en hulp bij het stoppen

met roken verlagen, grote groepen rokers
tegelijkertijd bereiken, en het gesprek over
roken tussen rokers en niet-rokers stimu
leren. “We denken dat dit een krachtige
manier is om rokers te enthousiasmeren
om écht te stoppen.”

Goed te combineren?

De groep bestaat uit een mix van artsen in
loondienst en zelfstandigen. Ook zijn er
twee ‘stoppen met roken’-coaches bij be
trokken. Door de sterke drive investeert
ieder belangeloos zijn of haar tijd in het
project en combineert dit met de reguliere
werkzaamheden. Bij het opzetten van de
productie komt veel kijken, vertelt De Kleijn.
“Zo richten we een stichting op, zijn er
contacten gelegd met instellingen, hebben
we professionele theatermakers betrokken
en natuurlijk moet er ook een script komen
en gerepeteerd worden. Niemand doet het
er dus zomaar even bij.” Het scheelt dat
werkgevers van degenen in loondienst het
nut ervan inzien en zich flexibel opstellen,
zodat afspraken soms ook onder werktijd
kunnen plaatsvinden. De Kleijn juicht dat
toe. “Wat we met de theatervoorstelling
doen, ligt min of meer in het verlengde van
onze dagelijkse werkzaamheden en past bij
de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van artsen.” Zelf adviseert ze zorgorgani
saties over innovatie en samenwerking,
ook op het gebied van gezondheidsbe
vordering. De initiatiefnemers willen, als
de ‘formule’ eenmaal staat, het project
duurzaam inbedden. “Onze ambitie is dit
onderwerp nu eerst op deze vernieuwende
manier stevig neer te zetten, zodat we het
daarna aan een zakelijke partij kunnen
overdragen en de show structureel kan
gaan draaien.”
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