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Summary

SUMMARY

Smoking is still one of the leading causes of illness and premature death among the general 
population, but especially among groups with a lower socioeconomic status. It is therefore 
crucial to improve smoking cessation strategies. The primary care setting (PCS) can play 
a key role in reaching smokers because of its strategic position in the health-care system 
and the existence of guidelines aimed at providing evidence based smoking cessation care 
by practice nurses (PNs) and other primary care professionals (PCPs). These guidelines 
recommend discussing the use of evidence-based smoking cessation interventions 
(EBSCIs) such as behavioral counseling (face-to-face counseling, eHealth, group counseling, 
or counseling over the telephone) and pharmacological supplementations (nicotine 
replacement therapy or pharmacotherapy in the form of non-nicotine medication). Using 
EBSCIs can double the chance of success of a smoking cessation attempt, but unfortunately, 
EBSCIs are still structurally underused. To increase the use of EBSCIs and to support referral 
by PCPs to EBSCIs during consultations, a referral aid (RA) for smoking cessation 
interventions for smoking patients within the PCS was developed. The overall aim of the 
dissertation is to describe the process of the development of this RA and to investigate its 
potential.

Chapter 1 provides a general introduction to Chapters 2–7 of this dissertation, including 
important background information, details on the theoretical groundings, and the research 
questions of the studies reported on in this dissertation. Chapters 2–5 describe the potential 
of the RA in the PCS, and Chapters 6 and 7 explore further applications of the RA.

Part I: The potential of an RA in the PCS
Chapter 2 presents a Delphi study that aimed to obtain an overview of the knowledge and 
viewpoints on the effectiveness and use of EBSCIs among PCPs. A three-round online 
Delphi study was conducted among researchers and PCPs to gain an overview of (1) the 
criteria that are important for recommending EBSCIs, (2) the perceptions of both groups 
on the effectiveness of EBSCIs, (3) the factors to consider when counseling different (high-
risk) groups of smokers, and (4) the perceptions of both groups on the use of e-cigarettes 
as an EBSCI. We found a high level of agreement within the groups on which characteristics 
of smokers should be considered when recommending an EBSCI. We also found that PCPs 
displayed a lower consensus on the effectiveness of EBSCIs. Both groups valued the use 
of special protocols for different (high-risk) groups of patients, but the two groups did not 
reach a consensus on the use of e-cigarettes as an effective means to quit. This inventory 
of PCPs’ needs regarding EBSCIs, and their usage provided us with clear directions to 
facilitate a higher uptake of and referral to EBSCIs in the PCS.
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Chapter 3 describes the study protocol of the RA, including the RAs development and study 
design of the randomized controlled trial (RCT). The RA was named the “StopWijzer,” which 
can be translated as either “Stop guide” or “Stop smarter.” The RA aimed to help PNs, and 
smokers identify an individual patient’s preferred method for quitting smoking, and the aim 
of developing this resource was to increase the use of EBSCIs for smoking cessation. The 
PNs in the experimental condition received an intervention manual to aid them in discussing 
smoking cessation with their patients and to help them select an EBSCI that fits patients’ 
needs and preferences. Smoking cessation interventions included in the RA are (1) face-
to-face counseling, (2) counseling via the Internet (eHealth), (3) telephone counseling, (4) 
group counseling, (5) pharmacotherapy, and (6) nicotine replacement therapy. The latter 
two were preferably combined with a counseling method. Patients who agreed to participate 
in the study were counseled in accordance with the RA and were stimulated to use an 
included EBSCI to quit. The principal component was an instruction manual for using the 
RA, which was also available online. Additional elements were a handout with flowcharts 
from the manual, a placemat with an overview of all available EBSCIs, and several promotion 
materials (flyers, posters, business cards, notebook, and pen). 

Chapter 4 presents the results of the process and effect evaluation among smoking patients 
recruited through PNs in the PCS throughout the Netherlands. The aim of this study was 
to explore the use, appreciation, and effects of the RA from the perspective of two user 
groups: (1) PNs (n = 73) and (2) smokers (n = 285). To optimally explore the experiences 
of both groups, two studies were conducted, namely (1) an RCT among smoking patients 
recruited by PNs and (2) a process evaluation among a subgroup of these PNs that 
participated in the trial to investigate the course of the recruitment process. In both groups, 
the response was low. Overall, PNs found the RA materials to be clear and understandable. 
Smokers had similar but (slightly) fewer positive opinions. However, the RA was not 
intensively used, and the experimental groups of smokers did not differ in their rate of 
smoking abstinence compared with the control group. Since the RA was well-received by 
both PNs and smokers, the RA is potentially suitable for implementation in the PCS. We 
concluded that further research should be aimed at determining how to facilitate the 
adoption of the RA within the PCS as well as how to better involve PNs and smokers when 
recruiting for an RCT and at how to foster effective counseling and referral to EBSCIs. 

Chapter 5 presents the factors associated with the intention to adopt an RA facilitating the 
referral to EBSCIs by PCPs in charge of smoking counseling in the PCS (partly from the 
main study described in Chapter 4 and partly newly gained). Participants (n = 85) were 
recruited for a cross-sectional study from June to September 2020 and were asked to fill 
in online questionnaires that were based on the I-Change Model. T-tests were used to 
compare adopters (n = 37) with nonadopters (n = 48) on predisposing (demographics), 
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motivational (attitude, social support, and self-efficacy), and post-motivational (perceived 
skills and barriers) factors. Logistic regression analyses were conducted to explore factors 
explaining the intention to adopt. Although appreciation was high in both groups, most 
PCPs did not intend to adopt the RA (>50%). Nonadopters reported an overall more negative 
attitude toward the RA than adopters by perceiving fewer advantages and more 
disadvantages, experienced less social support, and had a low level of self-efficacy. They 
also experienced more barriers such as a lack of time and a lack of skills. These factors 
were also associated with the intention to adopt. Recommendations for future adoption 
include improving the tool itself through a second round of co-creation focusing on the 
adoptability of the RA in practice. A second recommendation pertains to communicating 
the added value of referring to EBSCIs and integrating the RA’s use in smoking cessation 
training for PCPs. Doing so may help to increase a positive attitude, social support, self-
efficacy, and perceived skills toward using the RA among PCPs.

Part II: Future applications and possibilities
Chapter 6 describes the outcomes of a scoping review that explored the literature regarding 
decision aids (DAs) supporting decision making about diet, physical activity, sleep, and 
substance use, including smoking cessation. Interventions had to (1) support informed 
decision making and (2) provide information and assist in choosing between a minimum 
of two options. Thirty-five scientific articles and four DAs (gray literature) were included, 
among which 29 (94%) described substance use. All DAs offered users information and 
possibilities for value and/or preference clarification as well as many other elements, such 
as goal setting. Few articles used standardized measures, such as decisional conflict (n = 
4, 13%). Although the review only found some positive behavioral effects of the use of DAs, 
this study contributes to charting the existing decision aids and RAs in health promotion, 
their behavioral effects, and the areas of improvement (e.g., effective intervention elements 
and development).

Chapter 7 describes a freestanding usability study conducted in September 2020 on a 
standalone version of the RA (DA) with smokers (n = 497) recruited through an online 
research panel using a cross-sectional design. The aim of this study was threefold: (1) to 
conduct a usability evaluation of a standalone version of the RA; (2) to evaluate the level 
of appreciation and informed decision making after using the RA; and (3) to determine a 
possible change in the intention to use EBSCIs before and directly after reviewing the DA. 
T-tests and Chi-square tests were conducted to test the differences between smokers who 
differed in perceived usability of the DA in program appreciation and in decisional conflict. 
Most participants evaluated the usability of the DA as moderate (MU; n = 393, 79.1%) or 
good (GU; n = 104, 20.9%); by contrast, those who intended to quit found it more usable. 
Most Participants found the DA only moderately usable, although those who found it more 
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usable often had a significant higher intention to quit. Participants who found the usability 
of the DA to be good rated all elements higher concerning the evaluation of the DA (including 
recommendation to others and overall mark) and experienced less decisional conflict with 
regard to choosing a potential EBSCI after reviewing the DA. Furthermore, after reviewing 
the DA, participants on average had a significantly higher intention to use more EBSCIs, 
particularly in the form of eHealth. We concluded that the RA can be of use to smokers who 
have an intention to quit smoking. Recommendations for making the DA more usable and 
well-received among a broader group of smokers include performing tailoring, transforming 
text-based information into video-based information, and including value-clarification 
methods. Furthermore, as the DA was only found to be moderately usable in the standalone 
version, a hybrid variant where smokers can use the DA on their own and with the guidance 
of a PCP could aid both groups in choosing a fitting EBSCI option.

Finally, Chapter 8 discusses the results presented in Chapters 2–6 of the dissertation and 
contains some considerations of the studies described above, including recommendations 
for future research and practice. The goal of the research was to develop an RA to help 
PCPs refer to EBSCIs in order to increase the use of EBSCIs among smokers.  The studies 
described in this dissertation show that the RA was well appreciated among PCPs and that 
its use led to slightly more discussion and referral to EBSCIs. The RA was also appreciated 
by smokers, especially those who are motivated to quit smoking. Although the RA introduced 
a wide range of EBSCIs, this did not lead to decisional conflict among its users. However, 
no effects on smoking abstinence could be reported. This was most probably caused by 
both conditions receiving evidence-based counseling by their PN and the small study 
sample. Furthermore, the RA was not intensively used during the RCT, which was probably 
cased by barriers such as lack of time and a high workload. In this chapter we addressed 
some considerations regarding facilitating the recruitment of PCPs and smoking patients 
and their adherence to the RA. We also stated some recommendation for further research  
related to (1) the PCS (e.g., potentially increasing participation and improving 
implementation); (2) the RA described in this dissertation (e.g., developing a hybrid variant 
and supplementing the RA with various forms of motivational techniques, tailoring, video-
based materials, and value-clarification exercises); and (3) smoking cessation in general 
(addressing the health insurance system and policy makers and improving the availability 
of and access to EBSCIs).  
 Overall, to increase the use of EBSCIS and implement the RA in the daily routine of 
PCPs, we can see the potential of the RA as described in this study in the PCs, for example 
as part of the Ask–Advise–Refer strategy. The available EBSCIs should be explained to 
smokers during the refer phase, or the RA should be used as a reference that smokers can 
consult themselves after talking to their PCP, which could decrease active counseling time. 
In order to stimulate implementation, the RA could therefore be included in national smoking 
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cessation trainings aimed at PCPs. Furthermore, the development of a hybrid variant can 
support the use of the RA in preparation for a consultation with a PCP or allow the smoker 
to make their own choice regarding the use of EBSCIs in case the tool is offered online as 
a self-help tool.
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SAMENVATTING

Roken is nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en vroegtijdig overlijden 
onder de algemene bevolking, maar vooral onder groepen met een lagere sociaaleconomische 
status (SES). Het is daarom belangrijk om de bestaande stoppen-met-rokenstrategieën te 
verbeteren. Vanwege de strategische positie in het gezondheidssysteem kan de 
eerstelijnszorg bijdragen in het bereiken van rokers. Ook beschikt de eerstelijnszorg over 
duidelijke richtlijnen gericht op het verbeteren van de effectieve stoppen-met-rokenzorg 
door praktijkondersteuners (POHs) en andere (eerstelijns-)zorgprofessionals (ZPs). In deze 
richtlijnen wordt ook gesproken over het gebruiken van evidence-based stoppen-met-roken-
interventies (EBSMRIs). Deze EBSMRIs bestaan uit vormen van gedragscounseling (face-
to-facecounseling, eHealth, groepscounseling of counseling via de telefoon) en uit 
farmacotherapie (nicotinevervangende middelen of SMR-medicatie). Het gebruik van 
EBSMRIs kan de kans op succes van een stoppoging verdubbelen, maar helaas worden 
EBSMRIs structureel onderbenut. Om POHs te ondersteunen bij het bespreken van EBSMRIs 
en hiermee het gebruik van EBSMRIs te verhogen is een verwijshulp ontwikkeld. Het 
algemene doel van dit proefschrift is het beschrijven van het ontstaan van deze verwijshulp 
en het onderzoeken van de mogelijkheden ervan. 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven op de hoofdstukken 2 – 7 van dit 
proefschrift, met inbegrip van achtergrondinformatie, de theoretische onderbouwingen en 
de onderzoeksvragen van de studies in dit proefschrift.  In hoofdstukken 2 – 5 wordt 
vervolgens de potentie van een verwijshulp in de huisartspraktijk beschreven, waarna in 
hoofdstukken 6 en 7 mogelijke andere toepassingen van de verwijshulp geëxploreerd 
worden.  

Deel I: Het potentieel van een verwijshulp in de eerstelijnsgezondheidszorg
In hoofdstuk 2 wordt een Delphi-studie gepresenteerd waarin de kennis en standpunten van 
professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg met betrekking tot het gebruik en de 
doeltreffendheid van EBSMRIs wordt beschreven. Een online Delphi-studie van drie ronden 
is uitgevoerd onder onderzoekers en ZPs om een overzicht te verkrijgen van 1) de criteria 
die belangrijk zijn voor het aanbevelen van SMR-interventies, 2) de visies van beide groepen 
op de effectiviteit van SMR-interventies, 3) de factoren waarmee rekening gehouden moet 
worden bij het begeleiden van verschillende (hoogrisico)groepen rokers en 4) de visies op 
het gebruik van e-sigaretten als een hulpmiddel om te stoppen. Beide groepen vertoonden 
een hoge mate van overeenstemming omtrent karakteristieken van rokers die in aanmerking 
dienen genomen te worden bij het selecteren van een te adviseren EBSMRI. Voorts bleken 
de ZPs een lagere mate van consensus te vertonen over de doeltreffendheid van EBSMRIs. 
Daarnaast waardeerden beide groepen het gebruik van speciale protocollen voor 
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verschillende (hoogrisico)groepen patiënten, maar bereikten geen consensus over het 
gebruik van e-sigaretten als stophulpmiddel. Deze inventarisatie van de behoeften van ZPs 
met betrekking tot EBSMRIs gaf ons een beter inzicht in de wijze waarop het gebruik van 
en verwijzen naar EBSMRIs in de eerstelijnszorg gefaciliteerd kan worden.

Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoeksprotocol van de verwijshulp (de StopWijzer), inclusief 
de ontwikkeling en de opzet van het gerandomiseerde onderzoek met zowel een 
experimentele- als controlegroep om de effectiviteit van de verwijshulp te toetsen. Het doel 
van de verwijshulp was het ondersteunen van POHs bij het verwijzen van rokende patienten 
naar EBSMRIs en daardoor het gebruik van EBSMRIs te verhogen. De POHs in de 
experimentele groep ontvingen een handleiding voor de interventie met het doel om hen te 
ondersteunen bij het SMR-gesprek met hun patiënten en het selecteren van een EBSMRI 
die aansluit op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. EBSMRIs die in de verwijshulp 
waren opgenomen zijn 1) face-to-facecounseling, 2) counseling via internet (eHealth), 3) 
telefonische counseling, 4) groepscounseling, 5) farmacotherapie en 6) 
nicotinevervangingstherapie. De laatste twee werden bij voorkeur gecombineerd met een 
gedragsveranderingsmethode. Patiënten die instemden met deelname aan het onderzoek 
werden conform de verwijshulp begeleid. Naast de eerdergenoemde handleiding, die het 
belangrijkste onderdeel van de verwijshulp was en ook online te bekijken, ontvingen 
deelnemende POHs ook aanvullende elementen in de vorm van een hand-out met de in de 
handleiding weergegeven stroomdiagrammen, een placemat met een overzicht van alle 
beschikbare EBSMRIs en diverse promotiematerialen (flyers, posters, visitekaartjes, 
notitieboek en pen). 

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de evaluatie van het proces en de effectiviteit 
van de StopWijzer onder rokende patiënten die door POHs zijn geworven in de eerstelijnszorg 
in heel Nederland. Het doel van deze studie was om het gebruik, de waardering en de 
effecten van de verwijshulp te onderzoeken vanuit het perspectief van twee 
gebruikersgroepen: 1) POHs (n=73) en 2) rokers (n=285). Om de ervaringen van beide 
groepen optimaal in kaart te brengen zijn twee verschillende onderzoeken uitgevoerd; 
namelijk 1) een gerandomiseerde gecontroleerde studie onder rokende patiënten die door 
POHs zijn geworven en 2) een procesevaluatie onder een subgroep van deze POHs om het 
verloop van het wervingsproces te onderzoeken. In beide groepen was de respons laag. 
Over het algemeen vonden POHs de StopWijzermaterialen duidelijk en begrijpelijk. Rokers 
hadden doorgaans een vergelijkbaar maar (iets) minder positief oordeel. De verwijshulp 
werd echter niet intensief gebruikt, en de rokers in de experimentele groepen verschilden 
niet in hun mate van rook abstinentie in vergelijking met de rokers in de controlegroep. 
Aangezien de verwijshulp wel goed werd ontvangen door zowel POHs als rokers en er een 
hoger aantal EBSMRIs werd gebruikt in de experimentele conditie (vooral in de vorm van 
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eHealth, groepsconsultatie en nicotinevervangingstherapie, waar deze toename significant 
was), is de verwijshulp mogelijk geschikt voor implementatie in de eerstelijnszorg. Wij 
concluderen dat vervolgonderzoek gericht moet zijn op het beoordelen van 1) hoe de adoptie 
van de verwijshulp binnen de eerstelijnszorg kan worden vergemakkelijkt en 2) hoe POHs 
en rokers beter kunnen worden betrokken bij de werving voor een RCT en hoe effectieve 
begeleiding en verwijzing naar EBSMRIs kunnen worden bevorderd.

Hoofdstuk 5 presenteert factoren die samenhangen met de intentie van ZPs die 
verantwoordelijk zijn voor SMR-begeleiding in de huisartsenpraktijk om een verwijshulp ter 
bevordering van het gebruik van EBSMRIs te adopteren. Deelnemers (n=85; deels geworven 
onder deelnemers aan het hoofdonderzoek beschreven in hoofdstuk 4 en deels nieuw 
geworven) werden geworven voor een cross-sectioneelonderzoek van juni tot september 
2020 en werden gevraagd om online vragenlijsten in te vullen die gebaseerd waren op het 
I-Change Model. T-tests werden gebruikt om adoptanten (n=37) te vergelijken met niet-
adoptanten (n=48) op predisponerende (demografisch), motivationele (attitude, sociale 
steun en zelfeffectiviteit) en post-motivationele (waargenomen vaardigheden en barrières) 
factoren. Hoewel de waardering voor de verwijshulp in beide groepen hoog was, waren de 
meeste ZPs niet van plan om deze te adopteren (>50%). Niet-adoptanten rapporteerden 
over het algemeen een negatievere houding ten opzichte van de verwijshulp dan adoptanten 
door minder voordelen en meer nadelen te zien, minder sociale steun te ervaren, en een 
lagere eigen effectiviteit te ervaren. Verder ervaarden zij meer barrières, zoals gebrek aan 
tijd en gebrek aan vaardigheden. Deze factoren werden ook geassocieerd met de intentie 
tot adoptie. Aanbevelingen voor toekomstige adoptie zijn onder andere het verbeteren van 
het instrument zelf door een aanvullende ronde van co-creatie gericht op het verbeteren 
van de praktische adopteerbaarheid van de verwijshulp. Verdere aanbevelingen hebben 
betrekking op het communiceren van de toegevoegde waarde van het gebruik van en het 
verwijzen naar EBSMRIs en het integreren van het gebruik van de verwijshulp in stoppen-
met-rokentraining voor ZPs. Dit kan helpen om onder ZPs de attitude, sociale steun, eigen 
effectiviteit en waargenomen vaardigheden in relatie tot het gebruik van de verwijshulp te 
verhogen.

Deel II: Toekomstige veranderingen en mogelijkheden
Hoofdstuk 6 beschrijft de uitkomsten van een scoping-review waarin onderzoek werd 
gedaan naar literatuur over keuzehulpen die besluitvorming over voeding, lichaamsbeweging, 
slaap en middelengebruik (waaronder SMR) ondersteunen. De interventies moesten 1) 
geïnformeerde besluitvorming ondersteunen en 2) informatie verstrekken en helpen om te 
kunnen kiezen tussen ten minste twee opties. Vijfendertig wetenschappelijke artikelen en 
vier keuzehulpen werden geïncludeerd, waarvan er 29 (94%) middelengebruik betroffen. 
Alle keuzehulpen boden gebruikers informatie en mogelijkheden tot waarde- en/of 
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voorkeursverheldering. Daarnaast werden ook vele andere elementen aangeboden, zoals 
doelformulering. In slechts weinig van de geïncludeerde artikelen werd gebruik gemaakt 
van gestandaardiseerde maten, zoals bijvoorbeeld beslissingsconflict (n = 4; 13%). Hoewel 
uit het onderzoek slechts enkele positieve gedragseffecten van keuzehulpen bleken, heeft 
deze studie bijgedragen aan het in kaart brengen van de bestaande besluitvormings- en 
doorverwijzingshulpmiddelen binnen de gezondheidsbevordering, hun positieve 
gedragseffecten en de verbeterpunten.  

Hoofdstuk 7 beschrijft een vrijstaande usability (gebruiksgemak) studie uitgevoerd in 
september 2020 op basis van een standalone versie van de verwijshulp (beslissingshulp) 
onder rokers (n=497) gerekruteerd via een onlineonderzoek panel met behulp van een 
cross-sectioneeldesign. Het doel van dit onderzoek was drieledig: 1) het uitvoeren van een 
gebruiksgemakevaluatie van een op zichzelf staande versie van de verwijshulp 2) het 
evalueren van de mate van waardering en geïnformeerde besluitvorming na gebruik van de 
verwijshulp en 3) het bepalen van een mogelijke verandering in de intentie om EBSMRIs te 
gebruiken vóór en direct na het beoordelen van de beslissingshulp. De mogelijke 
veranderingen in de intentie om EBSMRIs te gebruiken tijdens een stoppoging vóór en na 
het beoordelen van de DA werden getest met t-tests en McNemar. Deelnemers beoordeelden 
de bruikbaarheid van de beslissingshulp als matig (MU; N=393, 79,1%) of goed (GU; N=104, 
20,9%). De meeste deelnemers vonden de beslissingshulp slechts matig bruikbaar, 
deelnemers die de beslissingshulp meer bruikbaar vonden hadden ook vaak een hogere 
intentie om te stoppen. Deelnemers die de beslissingshulp wel goed bruikbaar vonden, 
beoordeelden alle elementen betreffende de evaluatie van de beslissingshulp (inclusief de 
aanbeveling aan anderen en het algemene rapportcijfer) beter en ervaarden minder 
beslissingsconflicten ten opzien van het kiezen van een potentiele EBSMRIs nadat zij de 
materialen hadden bekeken. Daarnaast hadden de deelnemers na het doornemen van de 
beslissingshulp gemiddeld een significant hogere intentie om EBSMRIs te gebruiken, met 
name in de vorm van eHealth. Aanbevelingen om de beslissingshulp bruikbaarder te maken, 
waardoor deze beter zal worden ontvangen door een bredere groep rokers, zouden kunnen 
bestaan uit tailoring op de voorkennis van de gebruikers, het omzetten van op tekst 
gebaseerde informatie in op video gebaseerde informatie en het opnemen van methoden 
voor het verhelderen van de waarde. Omdat de beslissingshulp slechts matig bruikbaar 
bleek in de standalone versie, zou een hybride variant waarbij rokers de beslissingshulp 
zowel zelfstandig als met begeleiding van een ZP kunnen gebruiken, beide groepen mogelijk 
kunnen helpen bij het kiezen van een passende EBSMRI.

Ten slotte bespreekt hoofdstuk 8 de resultaten gepresenteerd in de hoofdstukken 2-7 van 
dit proefschrift. Ook bevat dit hoofdstuk een aantal overwegingen van de hierboven 
beschreven studies inclusief aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en de 
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uitvoeringspraktijk. Het doel van het onderzoek was om een RA (referral aid, verwijshulp) 
te ontwikkelen om ZPs te helpen bij het verwijzen naar EBSMRIs om zo het gebruik van 
EBSMRIs onder rokers te verhogen.  De studies beschreven in dit proefschrift laten zien dat 
de RA goed werd gewaardeerd door ZPs en dat het gebruik ervan leidde tot iets meer 
discussie en doorverwijzing naar EBSMRIs. De RA werd ook gewaardeerd door rokers, vooral 
door degenen die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. Hoewel de verwijshulp een 
breed scala aan EBSMRIs introduceerde, leidde dit niet tot beslissingsconflicten onder de 
gebruikers. Er konden echter geen effecten op rookabstinentie worden gemeld. Dit werd 
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat beide condities evidence-based 
counseling ontvingen van hun POH en door de kleine studiesteekproef. Verder werd de 
verwijshulp niet intensief gebruikt tijdens de RCT, wat waarschijnlijk werd veroorzaakt door 
barrières zoals gebrek aan tijd en een hoge werkdruk. In dit hoofdstuk hebben we een aantal 
overwegingen besproken met betrekking tot het vergemakkelijken van de werving van ZPs 
en rokende patiënten en hun therapietrouw aan de verwijshulp. We hebben ook enkele 
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek met betrekking tot (1) de ZPs (bijv. mogelijk 
verhogen van deelname en verbeteren van implementatie); (2) de verwijshulp beschreven 
in dit proefschrift (bijv. ontwikkelen van een hybride variant en aanvullen van de verwijshulp 
met verschillende vormen van motiverende technieken, tailoring, video-gebaseerde 
materialen, en waarde-verklaringsoefeningen); en (3) stoppen met roken in het algemeen 
(aanspreken van het zorgverzekeringssysteem en beleidsmakers en het verbeteren van de 
beschikbaarheid van EBSMRIs).  
 Om het aantal gegeven stopadviezen in de eerstelijnszorg te verhogen en de verwijshulp 
in de dagelijkse routine van de ZPs (voornamelijk POHs) te implementeren, zien we 
mogelijkheden om de verwijshulp te implementeren in de praktijk, bijvoorbeeld binnen het 
verwijsonderdeel van de strategie Ask-Advize-Refer (AAR: vraag, adviseer, verwijs). Op deze 
manier kan de verwijshulp dienen om de beschikbare EBSMRIs aan rokers uit te leggen 
tijdens de verwijsfase, maar ook als een referentie die rokers zelf kunnen raadplegen na 
het gesprek met de ZP, wat de actieve begeleidingstijd kan verminderen. Om de 
implementatie te stimuleren, zou de RA daarom kunnen worden opgenomen in nationale 
stoppen met roken trainingen gericht op POHs. Verder kan de ontwikkeling van een hybride 
variant het gebruik van de RA ondersteunen ter voorbereiding op een consult met een ZP 
of de roker in staat stellen een eigen keuze te maken met betrekking tot het gebruik van 
EBSMRIs in het geval de tool online wordt aangeboden als een zelfhulp tool.




