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UITBETALINGSSYSTEEM IN VLAANDEREN

Doel?
Het personeel is op de hoogte van het uitbetalingssysteem voor rookstopbegeleiding 
in Vlaanderen.

Strategie?
Educatie en sensibilisering

Doelgroep?
Personeel

Hoe?

Licht het rookstopaanbod en bijhorende uitbetalingssysteem toe aan personeelsleden 
die in contact komen met rokers. Verspreid het aanbod via:

 ▶ intranet

 ▶ nieuwsbrief personeel

 ▶ agendapunt op de personeelsvergadering

 ▶ folders met het aanbod voor patiënten 

 ▶ ….

De patiënt woont in Vlaanderen of verblijft in het Vlaamse Gewest
Woon- of verblijfplaats in Vlaanderen of het Vlaamse Gewest? Dan geldt het Vlaamse 
uitbetalingssysteem en moet de patiënt alleen een eigen geplafonneerde persoonlijke 
bijdrage (remgeld) betalen. De patiënt heeft elk kalenderjaar recht op 4 uur individu-
ele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als het jaarlijkse aantal uren op is, heeft 
de patiënt geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. 
De patiënt kan nog meer begeleiding krijgen, maar het tarief is dan hoger. 

Voorwaarden

 ▶ Om recht te hebben op de tussenkomst van de Vlaams overheid 
moet de patiënt een beroep doen op een erkend tabakoloog. 
De meeste tabakologen vind je op tabakologen.be. 

 ▶ Het uitbetalingssysteem geldt steeds én uitsluitend voor 
deelnemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest 
of verblijven in een instelling in het Vlaamse Gewest.

Bedrag
Hoeveel de patiënt precies moet betalen, hangt af van de situatie (een verhoogde te-
gemoetkoming of niet), soort begeleiding (individueel of in groep) en duur van de be-
geleiding.

Individuele begeleiding maximaal 7.5 euro per  kwartier

maximaal 1 euro per  kwartier maximaal 0.5 euro per  kwartier

maximaal 1 euro per  kwartier

Zonder verhoogde
tegemoetkoming

Met verhoogde
tegemoetkoming

Groepsbegeleiding

http://tabakologen.be
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UITBETALINGSSYSTEEM IN VLAANDEREN

Hoe?

Jongeren hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming tot en met het jaar waarin 
ze 21 worden. Vanaf het jaar waarin ze 22 worden, gelden de tarieven voor volwasse-
nen. Rekent de tabakoloog meer aan dan het vastgelegde maximumbedrag? Dan valt 
de consultatie niet onder het uitbetalingssysteem en moet je als deelnemer het volle-
dige bedrag zelf betalen.

Meer weten over terugbetaling

De patiënt woont in Brussel of Wallonië
De patiënt heeft recht op 8 terugbetaalde raadplegingen in de loop van 2 kalender-
jaren. Zwangere vrouwen hebben recht op maximaal 8 sessies per zwangerschap. De 
eerste raadpleging duurt 45 minuten, de 7 volgende sessies telkens 30 minuten. Om 
te genieten van een terugbetaling moet je een arts in Brussel of een geregistreerd ta-
bakoloog raadplegen en moet de patiënt aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Bedrag
Hoeveel je terugbetaald krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie:

 ▶ 30 euro voor de eerste sessie

 ▶ 20 euro voor de zeven volgende sessies

 ▶ 30 euro voor zwangere vrouwen (bij het getuigschrift voor verstrekte hulp 
of het facturatiedocument moet een zwangerschapsattest zitten).

Voorwaarden
Na de rookstopbegeleiding bij de arts of tabakoloog moet de patiënt de volgende 
documenten bezorgen aan het ziekenfonds:

 ▶ het ondertekende zorgcertificaat, als de rookstopbegeleiding gebeurt door 
een erkend tabakoloog die zorgverstrekker is (bv. huisarts, verpleegkundige, …);

 ▶ de ondertekende factuur, als de rookstopbegeleiding gebeurt door 
een erkend tabakoloog die geen zorgverstrekker is (bv. psycholoog).

Sinds 1 januari 2019 is Iriscare bevoegd voor de terugbetaling van rookstopconsulta-
ties in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

Meer info: 
https://rookstop.vrgt.be/wat-een-tabakoloog/terugbetaling

Wat heb je nodig?   ▶▶ Communicatiekanalen van de zorginstelling (vb. nieuwsbrief, intranet, website, …)

Wie betrekken?   ▶▶ Werkgroep

  ▶▶ Communicatiedienst

Tijd?   ▶▶ Tijdsinvestering communicatiedienst

Kostprijs?   ▶▶ Tijdsinvestering communicatiedienst + eventueel kostprijs 
gebruik van de verschillende communicatiekanalen

https://rookstop.vrgt.be/wat-een-tabakoloog/terugbetaling
https://rookstop.vrgt.be/wat-een-tabakoloog/terugbetaling

