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Kosten

Afhankelijk van uw verzekeringstoestand zal een eigen 
bijdrage van 2 tot 15 euro worden aangerekend per 
gesprek, naast de kosten die uw ziekenfonds vergoedt. 
Sommige geneesmiddelen zijn met en andere zonder 
voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek. De tabakoloog zal 
dit in detail met u bespreken. Vraag ook na bij uw zieken-
fonds of u recht hebt op een (eenmalige) tussenkomst en 
bewaar dan het aankoopticket van uw apotheker.

Contact

Raadpleging pneumologie, volg route 147
tel.: 03 821 47 13
fax: 03 821 44 47
e-mail: rookstop@uza.be
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Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Beste roker,

Welkom in het UZA. Definitief stoppen met roken is een
uitdaging. U kunt uw slaagkansen verhogen door
professionele begeleiding in te roepen. Het rookstop- 
programma van het UZA biedt u meer kans op succes
op lange termijn.

Op basis van een aantal concrete stappen en acties ver-
andert u uw rookgewoonte en komt u tot een effectieve 
rookstop. Ook na uw rookstop blijven we u opvolgen om te 
zorgen dat u rookvrij blijft. De tabakoloog blijft gedurende 
die volledige rit de coach die voor u klaarstaat.

In deze folder vindt u meer informatie over onze werking.
Hebt u nog vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren. 
Het begeleidingsteam wenst u veel succes.

Rookstopprogramma

Professionele begeleiding, deskundig advies en onder-
steuning zijn van groot belang om uw doel te bereiken: 
stoppen met roken. Op basis van 8 gesprekken komt u 
stap voor stap tot een rookvrij leven.

•	 Tijdens het eerste gesprek bepalen we uw rookprofiel 
en bekijken we uw ervaring met het stoppen met roken.  
Op basis van een korte vragenlijst gaan we na in welke 
mate u afhankelijk bent van nicotine. Uiteraard bespreken 
we ook uw motivatie en maken we afspraken over haal-
bare aanpassingen aan uw rookgedrag op korte termijn.

•	  Tweede gesprek: we gaan na op welke manier het u 
gelukt is om aanpassingen door te voeren in uw rook-        
gedrag. We bespreken de verschillende geneesmiddelen  
die een ondersteuning kunnen bieden bij de rookstop.  
U beslist uiteraard zelf of u een hulpmiddel wenst te  
gebruiken. Tijdens deze sessie leggen we een stopdag 
vast die we grondig voorbereiden.

•	 In een derde gesprek, kort na de stopdag, gaan we na  
wat geholpen heeft bij het rookvrij blijven en welke de 
moeilijkere momenten waren. Vooral de tips, oplossingen 
en hulpmiddeltjes die u zelf ontdekt en gebruikt hebt, 
bespreken we uitgebreid. Deze succeservaringen vormen 
de basis voor de volgende rookvrije week.

•	  Vierde tot achtste gesprek: dit zorgt voor het verankeren 
van de rookstop en het verder toepassen van de technieken  
om rookvrij te blijven. Tijdens deze periode blijft de 
tabakoloog u ondersteunen en helpt hij u bij het omgaan 
met moeilijkere momenten, het vermijden van valkuilen  
en het voorbereiden van risicosituaties. In geval u een  
geneesmiddel gebruikt, maken we tijdens elke sessie een 
evaluatie van het gebruik van dit hulpmiddel en wordt u  
begeleid bij het afbouwen ervan. Normaal gezien loopt  
deze opvolging tot ongeveer drie maanden na de rookstop.


