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Consultaties vinden plaats in de 
Diabeteskliniek op maandagvoormiddag.

In samenspraak met je begeleider worden er 
afspraken gemaakt.

Stoppen met 
roken



Wil je stoppen met roken maar je weet niet 
goed hoe te beginnen? Dan is rookstopbegelei-
ding zeker en vast iets voor jou.

Rookstopbegeleiding
Hulp helpt bij het stoppen met roken. Rook-
stopbegeleiding in combinatie met medicatie 
verdubbelt de kans om effectief te stoppen met 
roken.

Bij rookstopbegeleiding krijg je hulp bij het 
stoppen met roken door een erkend tabako-
loog. Samen wordt er de beste behandeling 
gekozen die bij je past. Het rookgedrag en ge-
woontes wordt besproken en hoe je daar ver-
andering kan in brengen. Samen met jou wordt 
een stopdag en -traject vastgelegd. 

De rookstop wordt grondig voorbereid zodat je 
met de nodige hulpmiddelen en tips je stopdag 
tegemoet kan treden. Nadien wordt je stoppro-
ces deskundig opgevolgd.

Behandelopties
Er zijn twee sorten medicaties: nicotinebevat-
tende en niet-nicotinebevattende.

Nicotinebevattende medicatie
Gekend als nicotinevervangers geeft deze me-
dicatie een vaste dosis nicotine af, die je gelei-
delijk vermindert, waarmee je het verlangen 
naar en ontwenningsverschijnselen van een 
sigaret onder controle houdt. De verschillende 
vormen worden uitvoerig besproken tijdens de 
begeleiding.

Niet-nicotinebevattende medicatie
Deze medicatie werkt anders. Ze verminderen 
het verlangen naar nicotine en de ontwen-
ningsverschijnselen die je tijdens rookstop kan 
ervaren. Deze behandeling is op doktersvoor-
schrift. Deze medicatie wordt 12 weken ingeno-
men.

Erkend tabakoloog
Een erkend tabakoloog is een gezondheids-
werker of een psycholoog met het, door de 
overheid erkend, diploma “Tabakologie en 
Rookstopbegeleiding”. Opgelet: niet elke taba-
koloog is erkend. Enkel bij hen is een gedeelte-
lijke terugbetaling voorzien.

Kostprijs en terugbeta-
ling
Jaarlijks heb je recht op 48 punten (= 4 uur) te-
rugbetaling. Per kwartier worden 3 punten af-
getrokken en per dag kunnen max. 12 punten 
(= 1 uur) besteed worden.

Het remgeld bedraagt €7,5/kwartier. Voor pa-
tiënten met verhoogde tegemoetkoming is dit 
€1/kwartier. Als je punten zijn opgebruikt, kost 
de begeleiding €15/kwartier.
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