
Uw stopadvies heeft een bewezen effect! 

Het advies dient goed aan te sluiten bij de

patiënt. Exploratie van motivatie en wensen

t.a.v. eventuele ondersteuning zijn van groot

belang. Geef advies op maat!

Heel Twente Stopt: 

overzicht mogelijke interventies

Zelfmanagement

Ondersteuning Doelgroep Kosten

Telefonische/digitale ondersteuning via bv:

 

 

 

Apps: Stopstone, Stoptober, Quit Smoking

Buddy, Quit Now, Rookvrij Pro, Stopmaatje

Roker met

zelfmanagementvaardigheden

Deze ondersteuning is meestal

kosteloos

Begeleiding in de huisartsenpraktijk

Ondersteuning Doelgroep

Stoppen-met-rokenadvies op maat

ouders van kinderen met astma en recidiverende

bovenste luchtweginfecties 

vrouwen die hormonale anticonceptie (gaan)

gebruiken 

zwangere vrouwen

vrouwen met zwangerschapswens en hun partners 

patiënten met aan roken gerelateerde klachten

Gedragsmatige interventie met of zonder

farmacologische behandeling.

Alle rokende patiënten die gemotiveerd zijn om te

stoppen

Alle rokende patiënten die overwegen te stoppen en

patiënten met aan roken gerelateerde klachten

Motivatieverhogende behandeling

 (voor inhoud zie flowcharts THOON)

Alle rokende spreekuurbezoekers

Focus op

www.ikstopnu.nl

www.thuisarts.nl

www.rokeninfo.nl



Heel Twente Stopt: 

overzicht mogelijke interventies

 

· Veel ervaring in de begeleiding van rokers die willen stoppen. 

· Hoge stoppercentages (40% na 1 jaar) 

· Groepsbegeleiding op diverse locaties in Twente 

· Geen belasting op de huisartsenpraktijk

 

Aanmelding:

· Patiënt kan zichzelf aanmelden via www.rookvrijookjij.nl of

· Verwijzing via ZorgDomein (uw verwijzing is effectiever voor deelname dan zelfverwijzing en heeft de voorkeur) 

 

Farmacologische ondersteuning:

· SineFuma verwijst patiënt naar eigen huisarts met een verzoek voor medicatie

· Huisarts maakt/accordeert en herhaalt het  recept 

 

Vergoeding:

· Menzis vergoedt deelname 100%, zonder aanspraak van het eigen risico, eenmaal per kalenderjaar 

. Farmacologische ondersteuning gaat wel ten laste van het eigen risico

· Andere verzekeraars: kijk op www.rookvrijookjij.nl voor de details per verzekeraar

*SineFuma

AANPASSING PER 2020: VOOR ALLE PATIËNTEN (OOK BINNEN DE KETENZORG VAN THOON) WORDT, VAN DE

BEHANDELINGEN DOOR SINEFUMA, ZOWEL DE GROEPSBEHANDELING ALS DE INDIVIDUELE BEHANDELING VERGOED.

Begeleiding extern

Ondersteuning Doelgroep Kosten en logistiek

Intensieve behandeling

tabaksverslaving door *SineFuma

Alle rokende patiënten die

gemotiveerd zijn te

stoppen en niet geholpen

kunnen worden in de

huisartsenpraktijk of met

zelfmanagement

Zie tekst *SineFuma hieronder

Intensieve behandeling

tabaksverslaving Stoppen met

Roken Poli MST, met of zonder

farmacologische ondersteuning

Als hierboven. Met name de

patiënt met comorbiditeit

en de patiënt binnen de

ketenzorg die individuele

begeleiding wenst

Kosten: specialistische zorg

(basisverzekering met aanspraak eigen

risico)

Verwijzing naar longarts via ZorgDomein

Intensieve behandeling complexe

verslaving Tactus of POH

verslavingszorg (indien aanwezig

in eigen praktijk)

Rokers met een dubbele

verslaving (alcohol, drugs

en roken)

Kosten: verslavingszorg (basisverzekering

met aanspraak eigen risico) of POH-GGZ

regeling

Verwijzing naar Tactus via ZorgDomein of

naar POH verslavingszorg eigen praktijk

 

Groepsbehandeling 

Individuele (telefonische)

coaching

Telefonische coaching speciaal

gericht op zwangeren

Individuele coaching

Groepsbehandeling


