
Rookstopbegeleiding - Terugbetaling van prestaties 
tabakologie 

 
Sinds 1 januari 2017 werden de tarieven voor rookstopbegeleiding aangepast door de Vlaamse 
Overheid. Afhankelijk van het statuut van de patiënt (wel of geen verhoogde tegemoetkoming) en 
het soort begeleiding (individueel of in groep), gelden andere tarieven. Jongeren t.e.m. 21 jaar vallen 
voor rookstopbegeleiding onder de tarieven van de verhoogde tegemoetkoming. 
 

Hoe werkt dit nieuwe systeem? 
 
Vanaf 1 januari 2017 worden geen prestatiebriefjes met pseudonomenclatuurcodes 
tabaksontwenning meer opgesteld, maar wordt gewerkt met een puntensysteem:  
 
Elke Vlaamse deelnemer heeft per kalenderjaar recht op 48 punten.  
Bij elke begeleiding gaan er punten af: 

• voor een individuele begeleiding gaan er drie punten per kwartier af; 

• voor een groepsbegeleiding wordt één punt per kwartier afgehouden. 

 

Het is mogelijk om te wisselen van 

groepsbegeleiding naar individuele begeleiding 

en omgekeerd (zie onderstaand schema).  

 

Als de jaarlijkse punten op zijn, stopt de 

tussenkomt van de Vlaamse overheid. We 

rekenen per kalanderjaar.  

 

Op 1 januari van ieder jaar, heeft elke 

deelnemer opnieuw recht op 48 punten.  

 

 

 

 

 

 

Een groepsbegeleiding bestaat uit minstens 3 en maximaal 20 deelnemers. 

Per dag mogen maximum 12 punten (= 1 uur) besteed worden aan individuele begeleiding of 

maximum 7 punten (= 1 uur 45 min) aan groepsbegeleiding per deelnemer. 
 
 
 
 
 
 



Welke tarieven hanteren? 

 

Afhankelijk van het statuut van de deelnemer (wel of geen verhoogde tegemoetkoming) en het soort 

begeleiding (individueel of in groep) gelden andere tarieven. 

 

  
Individuele begeleiding per 
kwartier 

Groepsbegeleiding per kwartier 

Verhoogde 
tegemoetkoming 

Persoonlijke bijdrage 

Tussenkomst 

max. € 1 

€ 14 

Persoonlijke bijdrage 

Tussenkomst 

max. € 0,5 

€ 2,5 

Zonder verhoogde 
tegemoetkoming 

Persoonlijke bijdrage 

Tussenkomst 

max. € 

7,5 

€ 7,5 

Persoonlijke bijdrage 

Tussenkomst 

max. € 1 

€ 2 

  
 
 
Meer informatie over het nieuwe terugbetalingssyteem vindt u HIER terug. 
 
Artsen die nog geen opleiding volgden als tabakoloog maar patiënten wensen te begeleiden tijdens 
hun rookstop, moeten zich melden bij het kadaster van tabakologen via 
www.saviscio.be/vlaanderen/tabak . Tot juni 2020 heeft de arts de tijd om deze specifieke 
bekwaamheid inzake rookstopbegeleiding aan te tonen. De wijze waarop dit zal gebeuren wordt nog 
uitgewerkt. 
 
 
Meer informatie:  
 
Burgers  www.vlaanderenstoptmetroken.be 
Professionals  Tabakstop  
 
 
  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/preventie/rookstopbegeleiding
http://www.saviscio.be/vlaanderen/tabak
http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/
http://www.tabakstop.be/

