Wat kunt u verwachten?
De begeleiding bij het stoppen met roken kan worden
gegeven door uw eigen arts, praktijkondersteuner of
assistente in de praktijk of door een stopcoach op een
locatie bij u in de buurt.
Zij hebben een speciale training gevolgd om u zo goed
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De nadruk bij groepsbegeleiding ligt op het samen
stoppen: je geeft elkaar tips, wisselt ervaringen uit
en moedigt elkaar aan als het moeilijk wordt. Deze
begeleiding wordt op verschillende locaties in de
regio georganiseerd (afhankelijk van het aantal
aanmeldingen).
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Wat wordt er van u verwacht?
Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van
een werkboek, waarmee u zelf thuis actief aan de
slag gaat. De rookstop-begeleider of stopcoach
ondersteunt u graag bij uw stoppoging. Uiteindelijk
maakt u zelf het besluit: IK STOP MET ROKEN!

Vergoeding
Het stoppen met roken programma van zorggroep
West-Brabant wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Wel is het verplicht eigen risico van toepassing. Voor
vragen hierover kunt u contact opnemen met uw
eigen zorgverzekeraar.
Het niet meer roken heeft voor u ook een financieel
voordeel: als u 1 pakje sigaretten per dag heb gerookt,
levert u dit al gauw € 1800,- per jaar op.
Als u zonder overleg met uw begeleider besluit
eerder te stoppen, vergoedt de zorgverzekeraar
niets. U betaalt dan zelf de gemaakte kosten voor
de begeleiding en medicijnen aan zorggroep WestBrabant. U ontvangt hiervoor dan een rekening.
Bij de start van het traject wordt dit door uw
begeleider uitgelegd en ondertekent u hiervoor een
verklaring.

Wilt uu
Wilt
stoppen
stoppen
met roken?
roken?
met

Het niet tijdig afmelden van afspraken (uiterlijk 24 uur
van tevoren) wordt altijd bij u in rekening gebracht.
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