
    

ZorgmoduleZorgmoduleZorgmoduleZorgmodule    Stoppen met rokenStoppen met rokenStoppen met rokenStoppen met roken    

Veel mensen vinden het lastig om te stoppen met 

roken. Er zijn echter verschillende manieren om  

van uw nicotineverslaving af te komen. Zo kunt  

u persoonlijk contact hebben met uw 

praktijkondersteuner, deelnemen aan een 

groepstraining of een online behandeling volgen. 

 

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners patiënten  

op een goede manier begeleiden bij het stoppen  

met roken, is er een ZZZZorgmodule Stoppen met orgmodule Stoppen met orgmodule Stoppen met orgmodule Stoppen met     

rokenrokenrokenroken ontwikkeld. In deze zorgmodule wordt de 

norm voor goede zorg bij het stoppen met roken 

(tabaksverslaving) beschreven.  

 

KwaliteitsregisterKwaliteitsregisterKwaliteitsregisterKwaliteitsregister    

De praktijkondersteuners van Het Huisartsenteam die 

patiënten begeleiden bij het stoppen met roken en de 

trainers van zowel TWB, Thuiszorg met Aandacht als 

RoderConsult zijn geregistreerd in het 

kwaliteitsregister.  

 

Individuele Stoppen met roken zorgIndividuele Stoppen met roken zorgIndividuele Stoppen met roken zorgIndividuele Stoppen met roken zorg 

De praktijkondersteuner kan u begeleiden met het 

stoppen met roken. Zij zal tijdens een intakegesprek 

eerst uw rookprofiel vaststellen. Vervolgens wordt 

uw motivatie om te stoppen verhoogd en barrières 

geïnventariseerd en besproken.  

Eventueel wordt al een concrete stopafspraak  

gemaakt en worden de hulpmiddelen besproken.  

 

De begeleiding bestaat uit een aantal telefonische en 

persoonlijke contacten. Het intakegesprek duurt ca. 40 

minuten, vervolgens nog 2 consulten van ieder 20 

minuten.  

 

    

GroepstrainingGroepstrainingGroepstrainingGroepstraining    

Zowel TWB als RoderConsult verzorgen Stoppen met 

roken groepstrainingen. 

 

Groepstraining RoderConsultGroepstraining RoderConsultGroepstraining RoderConsultGroepstraining RoderConsult 

De korte intensieve groepstraining van RoderConsult 

heet ‘‘‘‘Stoppen met roken...je nStoppen met roken...je nStoppen met roken...je nStoppen met roken...je nieuwe gewoonte'ieuwe gewoonte'ieuwe gewoonte'ieuwe gewoonte'.  

De training bestaat uit drie hoofdelementen: 

motivatie, zelfcontrole en terugvalpreventie.  

U wordt geholpen om deze stadia van verandering  

te doorlopen middels interventies die passen bij  

elk stadium. Fase 1 is de voorbereidende fase.  

Fase 2 is de actie- en volhoudfase. In de laatste  

fase maakt u een noodplan. 

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten gedurende 

negen weken. Een bijeenkomst duurt 2 uur.  

 

Groepstraining TWBGroepstraining TWBGroepstraining TWBGroepstraining TWB, Thuiszorg met Aandacht, Thuiszorg met Aandacht, Thuiszorg met Aandacht, Thuiszorg met Aandacht    

De cursus wordt gegeven door een longverpleeg-

kundige. In de cursus krijgt de deelnemer 

ondersteuning bij de vier fasen van het stoppen met 

roken, te weten: de voorbereidingsfase, de actie 

(stoppen met roken, dat gebeurt tijdens de derde 

bijeenkomst), het volhouden en tot slot het maken van 

een noodplan (terugvalpreventie). 

De cursus is een gedragsmatige interventie, bedoeld 

voor rokende mensen die één of meerdere vergeefse 

stoppogingen hebben gedaan en bestaat uit 9 

bijeenkomsten van 1,5 uur in een periode van 12 

weken.  

 

 

 

    

Online Stoppen met ROnline Stoppen met ROnline Stoppen met ROnline Stoppen met Roken trainingoken trainingoken trainingoken training    

RoderConsult biedt eveneens een online behandeling 

aan. Bij een online behandeling wordt u behandeld  

via het internet.  

Online behandeling is een volwaardige behandeling, 

gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.  

De behandeling vindt plaats vanuit uw eigen 

vertrouwde omgeving op een moment dat het u 

uitkomt. 

De online behandeling bestaat uit 9 sessies van 20 

minuten. U wordt gekoppeld aan een vaste 

behandelaar die u gedurende het hele traject 

begeleidt. Er is ook mogelijkheid tot persoonlijk 

contact.   

 

MedicijnenMedicijnenMedicijnenMedicijnen    

Medicijnen die u helpen te stoppen met roken  

worden uitsluitend vergoed wanneer u zich  

gedragsmatig laat begeleiden.  

 

Kosten en vergoedingKosten en vergoedingKosten en vergoedingKosten en vergoeding 

De kosten voor de stoppen met roken  

behandelingen worden op dit moment vergoed  

door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de  

polisvoorwaarden is het eigen risico van toepassing.   

 

 

 



    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

EEEE----sigaret en Stoppen met Rokensigaret en Stoppen met Rokensigaret en Stoppen met Rokensigaret en Stoppen met Roken    

Hoewel de e-sigaret een stuk minder schadelijk is dan 

de normale sigaret bevat deze ook schadelijke 

bestanddelen. Volgens de World Health Organisation 

(WHO) is er geen wetenschappelijk bewijs dat de e-

sigaret u van de gewone sigaret af helpt, wat wel vaak 

als verkoopargument wordt gebruikt. De consulent 

voor stoppen met roken vertelt u graag meer over het 

gebruik van de e-sigaret.  

    

    

    

    

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    

www.hethuisartsenteam.nl 

 

Onder kopje: 

⊲Gezonder leven  

⊲Stoppen met roken 

 

Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?    

Meld u via de website aan voor de  

Huisarts Prestatie Monitor.    

    

    

Meepraten & geïnformeerd worden?Meepraten & geïnformeerd worden?Meepraten & geïnformeerd worden?Meepraten & geïnformeerd worden?    

Schrijf u via de website in voor onze  

digitale nieuwsbrief en gezondheidstips.  

 

Stel vragen en deel ervaringen  

op ons forum en onze facebookpagina.  

 

Forum.hethuisartsenteam.nl 

Facebook.com/HetHuisartsenteam 
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ContactContactContactContact    

• IndIndIndIndividuele Stoppen Met Roken Zorgividuele Stoppen Met Roken Zorgividuele Stoppen Met Roken Zorgividuele Stoppen Met Roken Zorg    

Neem contact met de Coördinator Stoppen 

met Roken Zorg van Het Huisartsenteam 

stoppenmetrokenzorg@hethuisartsenteam.nl    

of via 06-28910506.  

 

• GroepstrainingenGroepstrainingenGroepstrainingenGroepstrainingen 

RoRoRoRoderConsult:derConsult:derConsult:derConsult:  

Geef u op via de website:  

www.jenieuwegewoonte.nl of via    076-

5236330 (onder kopje Behandelaanbod) 

Locaties: Locaties: Locaties: Locaties: Breda, Etten-Leur 

 

TTTThuiszorg huiszorg huiszorg huiszorg WWWWest est est est BBBBrabantrabantrabantrabant: : : :  

Geef u op via de website:  

www.twb.nl (onder kopje Cursussen – 

Stoppen met Roken) of via 088-5602206 

Locaties: Locaties: Locaties: Locaties: Roosendaal, Oudenbosch,  

      St. Willebrord 

 

• Online Stoppen Met Roken trainingOnline Stoppen Met Roken trainingOnline Stoppen Met Roken trainingOnline Stoppen Met Roken training    

RoderConsultRoderConsultRoderConsultRoderConsult    Geef u op via de website:  

www.jenieuwegewoonte.nl (onder kopje 

behandelaanbod)    

    

 

Wij helpen u te  Wij helpen u te  Wij helpen u te  Wij helpen u te  
stoppen met rokenstoppen met rokenstoppen met rokenstoppen met roken    


