V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

We moeten echt eens praten.
Weet je, vroeger was het spannend. We
waren verslaafd aan elkaar. Maar nu.
Het vuur is uit. Ik wil mijn eigen ding
kunnen doen. Mijn vrienden storen zich
eraan dat je er altijd bij bent.
Ik heb nu iemand om hierover te praten,
want deze relatie maakt mij kapot.

Waar
vind je een
tabakoloog?
Of je nu kiest voor persoonlijke of groepsbegeleiding,
je vindt steeds een tabakoloog dicht bij jou in de
buurt. Kijk op tabakstop.be, bel Tabakstop op het
gratis nummer 0800 111 00 of vraag meer informatie
aan je (huis)arts.

www.tabakstop.be

Stoppen met roken
doe je niet alleen!
Laat je begeleiden
door een tabakoloog.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
www.zorg-en-gezondheid.be
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IK GA VERDER
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0800 111 00 of bespreek het met je (huis)arts.

Wie is de
tabakoloog?

Hoe werkt een
tabakoloog?

Een tabakoloog is een specaal opgeleide rookstopspecialist; een arts, psycholoog of andere gezondheidsprofessional. Zij of hij kan jou helpen om op
een efficiënte en doeltreffende wijze te stoppen met
roken. Is het je eerste of toch al je vijfde poging?
Geen zorgen, de tabakoloog houdt rekening met je
specifieke situatie en de mogelijkheden om je op
een correcte manier te begeleiden tijdens je breuk
met roken.

Afhankelijk van jouw voorkeur kan je kiezen voor persoonlijke begeleiding of in groep. De tabakoloog werkt
een rookstopplan uit op basis van jouw behoeften en
je situatie. Als je kiest voor persoonlijke begeleiding
word je stap voor stap begeleid door dit plan.
Wil je je laten motiveren door een groep, je ervaringen delen en samen de breuk op een goede manier
verwerken? Dan zijn groepssessies iets voor jou.
Deze sessies worden begeleid door een tabakoloog.
Als je niet naar de tabakoloog kan gaan, kan je ook
kiezen voor telefonische begeleiding door een
tabakoloog op het nummer 0800 111 00 of praat
erover met je (huis)arts.

Je betaalt zelf maar
een deel van de
kosten!
Woon je in Vlaanderen? Dan betaal je maar een
deel van de kosten zelf. De Vlaamse overheid
betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog.
Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je
situatie (een verhoogde tegemoetkoming of niet),
de soort begeleiding (individueel of in groep) en de
duur van de begeleiding.
Ga naar www.tabakstop.be om te weten hoeveel
begeleiding voor jou kost.
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