
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Rookstop



IN IEDERE ROKER ZIT EEN STOPPER

Professionele hulp helpt en wordt terugbetaald

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 dit op lange termijn vol. Het volgen van een 
rooksropbegeleiding in groep, eventueel aagevuld met 
een rookstopgeneesmiddel, zal je kans om met succes 
te stoppen aanzienlijk verhogen.

Binnenkort gaan we van start met een nieuwe reeks 
van het rookstopprogramma in groep in az Vesalius.



VERLOOP

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,….



DATA

De 8 sessies zijn gespreid over drie maanden en gaan 
door op maandag van 17:00-18:30.

Precieze data ontvangt u van de tabakoloog

LOCATIE

az Vesalius, Hazelereik 51, 3700 Tongeren

KOSTPRIJS

De ziekteverzekering voorziet een tussenkomst voor 
rookstopconsultaties bij een erkend tabakoloog.

Sinds 01/01/2017 is je eigen bijdrage 6€ /3€* per 
sessie in groep.

Het totale inschrijvingsgeld voor de 8 sessies bedraagt 
dus 48€ /24€*.

 *bij verhoogde tegemoetkoming



INSCHRIJVEN

U kan zich aanmelden bij Goffart Inge, erkend 
tabakoloog en psycholoog.

Via e-mail: inge.goffart@azvesalius.be
Via telefoon: 012 39 60 94



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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