
 
 
 
 
 
 

 
In iedere roker zit een stopper 

Professionele hulp helpt en wordt terugbetaald 
 
Geachte,  
 
Als je dit leest, ben je op zoek naar informatie over stoppen met roken. Proficiat! Dit is de eerste 
stap in de richting naar een gezonder leven! 
 
Professionele hulp helpt bij het stoppen met roken. Slechts 3 tot 5% van de rokers die zonder 
hulp stopt, houdt dat op lange termijn vol. Het volgen van een rookstopbegeleiding in groep, 
eventueel aangevuld met een rookstopgeneesmiddel, zal je kans om met succes te stoppen 
aanzienlijk verhogen! 
 
Binnenkort gaan we weer van start met een nieuwe reeks van het rookstopprogramma in groep 
in het AZ Vesalius. 

Verloop 

De acht sessies zijn gespreid over een drietal maanden. Er wordt ingezet op de drie onderdelen 
van de verslaving: de fysieke, psychologische én gewoonteverslaving. 
 
De eerste sessies zijn een uitgebreide voorbereiding op de stopdag die ná sessie 3 ingaat. Je 
motivatie om te stoppen met roken wordt verder versterkt. Je wordt je bewust van de 
gewoonten die je doorheen de jaren als roker hebt opgebouwd. Op welke manier de sigaret je 
een psychologische houvast geeft (bijvoorbeeld in sociaal contact of bij stress). In dat kader krijg 
je een aantal taken mee naar huis met het oog op verandering van je rookgedrag. Voor de 
lichamelijke hunker, krijg je advies of  je de eerste weken van de rookstop kan geholpen 
worden met nicotine vervangende middelen of met rookstopmedicatie.  
 
Tijdens de daarop volgende sessies leer je gepast omgaan met ontwenningsverschijnselen, 
momenten van drang en risicovolle situaties. Je krijgt praktische tips en adviezen om vol te 
houden en wordt geholpen bij het inoefenen van nieuwe gewoonten. Er komen specifieke 
thema’s aan  bod  zoals omgaan met stress, angst voor gewichtstoename, hervalpreventie,…. 
 
 
 
 
 



 

 

Inschrijving  
 
Je kan je inschrijven door een betaling van 48€ (of 24€ bij verhoogde tegemoetkoming) over te 
maken op het bankrekeningnummer BE25 8508 4819 5882 (BIC: NICABEBB), ten aanzien van 
‘Goffart Inge’ en onder vermelding van ‘Je naam en rookstop’. De inschrijving wordt enkel als 
definitief beschouwd, na betaling van het gevraagde inschrijvingsgeld. 
 
Per kalenderjaar is er een plafond wat betreft terugbetaling rookstopconsultaties door de ziekteverzekering – 
indien u dit kalenderjaar reeds elders rookstopbegeleiding hebt gevolgd, meldt dit dan bij de tabakoloog (mogelijks 
dient u een hoger inschrijvingsgeld te betalen). 

 
Hoe weet ik of ik de verhoogde tegemoetkoming heb?   
Op je klever staat een aangepaste code. Deze staat onderaan de klever en eindigt steeds op 1 
als je de verhoogde tegemoetkoming hebt. 
 

 
 
Vol is vol! Schrijf dus snel in om er bij te zijn. 
 
Data 
 
De 8 sessies zijn gespreid over drie maanden. Het precieze uur ontvang je van de tabakoloog na 
je inschrijving. Dit zijn steeds avonduren (>18:00). 
 
- Sessie 1: Donderdag 01/07/2021 
- Sessie 2: Donderdag 08/07/2021 
- Sessie 3: Donderdag 15/07/2021 

{de VOLLEDIGE ROOKSTOP gaat in op woensdag 21 juli 2021} 

- Sessie 4: Donderdag 22/07/2021 
- Sessie 5: Donderdag 29/07/2021 
- Sessie 6: Donderdag 12/08/2021 
- Sessie 7: Donderdag 26/08/2021 
- Sessie 8: Donderdag 16/09/2021 
 
 
 



 

 

Locatie 

AZ Vesalius, Hazelereik 51, 3700 Tongeren.  

 
Enkele praktische afspraken 
 
Bij voorkeur begin je voor de start van het programma nog niét met de inname van 
rookstopmedicatie.  
 
Bij inschrijving ga je een engagement aan ten opzichte van de andere groepsleden. We 
verwachten dan ook dat je iedere sessie aanwezig bent. 

Gelieve een klever van je mutualiteit mee te nemen naar de eerste sessie. 

 
Covid-19 veiligheidsmaatregelen 

• Meld je aan bij het onthaal en volg de richtingaanwijzers naar de 5de verdieping 
(auditorium). 

• De sessies gaan door in een auditorium zodat er tussen de zitplaatsen de social 
distance (1.5m) kan worden gehouden. 

• Bewaak de social distance (1,5 m) ook op de gang bij binnen- en buitengaan. 
• Ontsmet je handen met handgel bij aanvang van de sessie. Deze is voor u beschikbaar 

aan de ingang van het ziekenhuis. 
• Bij het betreden van het ziekenhuis zal je een mondmasker krijgen om te dragen. 
• Heb je last van corona-gerelateerde symptomen als koorts, hoesten of niezen of heeft 

één van je huisgenoten corona dan kan je niet fysiek naar de sessie komen. Er wordt 
een vervangende, telefonische sessie aangeboden door de tabakoloog  

• Omwille van de maatregelen houden wij ons strikt aan de timing van 90 minuten. 

 

Inge Goffart 
Hoofd psychosociale dienst 
Gedragstherapeut 
Tabakoloog 

 

Hazelereik 51 - 3700 Tongeren  
tel. 012 39 60 94  
www.azvesalius.be    
      

 

http://www.azvesalius.be/

