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Wat vind ik
van mijn roken?

Wat gaan
jullie doen?
Je praat met je begeleider een aantal
keer over roken. Over wat roken voor
jou betekent. Wat je er fijn aan vindt, en
ook wat je niet fijn vindt.

Dit zijn Stephanie en haar begeleider
Stephanie is moeder van Maikel (6 jaar). Ze rookt al sinds ze 16 is en wil stoppen.
Sigaretten worden steeds duurder. Ook weet ze dat het niet goed is voor haar gezondheid
en die van Maikel. Maar het is zo moeilijk. En ze heeft ook zoveel aan haar hoofd.

Vijf gesprekken:

Ze vindt het heel vervelend als anderen haar vertellen dat ze moet stoppen met roken.
Met haar begeleider heeft ze hier laatst wel een fijn gesprek over gehad. Dat zette haar
weer even aan het denken. Misschien kan ze wel vaker met haar begeleider hierover
praten. Zou ze het dan toch nog eens proberen? Wie kan haar dan helpen op moeilijke
momenten?

Gesprek 1
Gesprek 2
Gesprek 3

Gezond leven is belangrijk. We weten dat dit soms
Gesprek 4

moeilijk is. Zeker als je ook zorgt voor je kind.
Stoppen met roken is een voorbeeld van gezonder
leven. Misschien weet je wel dat roken niet goed voor

Gesprek 5

je is. Maar stoppen met roken is ook niet makkelijk.
Jouw begeleider wil graag meer weten over jouw
gezondheid en roken. En hoe begeleiders daar
mee om moeten gaan. Als jouw begeleider je goed
begrijpt kan hij of zij jou ook beter helpen. Daarom
wil jouw begeleider graag jouw mening horen.

“Gezond leven
is belangrijk.”

De gesprekken duren tot:

