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Wil je stoppen met roken? 
Wij kunnen je helpen.



2

Heeft je arts je aangeraden om te 
stoppen met roken? Ben je opgenomen 
in het ziekenhuis en overweeg je om 
te stoppen met roken? Ben je zwanger 
of wil je zwanger geraken en denk je 
hierdoor na over een rookstoppoging?
 
Er zijn redenen genoeg om een 
rookstoppoging te ondernemen, 
maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je te 
werk om die rookstop te doen slagen 
of ook op lange termijn te kunnen 
volhouden?  
 
Daar kan een tabakoloog je bij helpen. 
Samen met je tabakoloog wordt er aan 
de hand van je rookprofiel een plan 
opgesteld om een rookstoppoging 
te ondernemen. Op deze manier sta 
je er niet alleen voor en wordt deze 
moeilijke opdracht opgedeeld in 
verschillende stappen. 
 
Een tabakoloog helpt je door 
informatie te geven, door je te 
motiveren en te ondersteunen. Er 
wordt voldoende uitleg  gegeven 
over wat een rookverslaving juist 
is, over het correcte gebruik van 
de verschillende hulpmiddelen en 
de verschillende stappen van een 
rookstop.  

Het is belangrijk om te weten dat 
alle beslissingen door jou genomen 
worden en dat jij het tempo van de 
verschillende stappen bepaalt. Er 
wordt een persoonlijk plan opgesteld 
waarbij veel aandacht gegeven wordt 
aan je motivatie en je zelfvertrouwen 
om de rookstop tot een goed einde te 
brengen. 
 
Wanneer je samen met een 
tabakoloog deze uitdaging aangaat 
dan weet je zeker dat er iemand is 
die jou gedurende heel deze periode 
ondersteunt, en dat je slaagkans op 
een succesvolle rookstop groter is dan 
wanneer het alleen probeert.

Hulp nodig bij je rookstoppoging?
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Kathleen is in het ziekenhuis 
aanwezig op donderdagvoormiddag 
van  8 tot 12 u.  
Niet gehospitaliseerden dienen een  
afspraak te maken. 
Voor gehospitaliseerden kan 
een eerste kennismaking met de 
tabakologe ook plaatsvinden op de 
kamer. Afspreken hierover kan je 
met de verpleging. 

Onze tabakologe

Voor de rookstopbegeleiding 
betaal je: 
• Sessie 1 (45 min.):  

22,5 euro 
• Sessie 2 tot 8 (30 min.):  

15 euro
 
Mensen met verhoogde 
tegemoetkoming betalen € 3 voor 
de eerste sessie en € 2 voor de 
volgende sessies. 
 
Het aantal sessies is afhankelijk 
van de patiënt. 
 

Wat kost het ?

Poli 3 bevindt zich op de tweede 
verdieping van het ziekenhuis. 
Vanuit de inkomhal volg je de witte 
pijlen. Ter plaatse vind je enkele 
duidelijke aanwijsborden. 
 
Gelieve je steeds eerst aan te 
melden op het secretariaat in het 
begin van de gang.

Mijn naam is Kathleen Vanhove.  
Als tabakologe sta ik in het 
Sint-Dimpna Ziekenhuis voor je 
klaar.
 
Voor vragen mag je mij altijd bellen 
op:  0472/38.60.51
 
Een eerste afspraak maken kan via 
het secretariaat Poli 3  
(014/57 70 33).
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Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
J.B. Stessensstraat 2   |   2440 Geel

014 57 77 77 
www.ziekenhuisgeel.be


