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SMR begeleiding 

1. Ind ividuele begeleiding  
Advies en Motivatie  

Het adviseren en motiveren om te stoppen met roken valt expliciet niet onder de prestatie 
van het Stoppen-Met-Rokenprogramma. Dit is onderdeel van een regulier consult binnen het 
zorgprogramma/de keten-DBC. Bij advisering kunt u hierbij denken aan het kortdurend 

stopadvies.  
 
De individuele begeleiding ingezet via de huisartsenpraktijk  

Individuele begeleiding wordt vormgegeven door middel van het stepped care principe. Dit 
houdt in dat de zorg en begeleiding binnen het SMR-programma op de persoon wordt 

afgestemd en indien nodig, geleidelijk in het zorgproces wordt aangepast door de 
zorgverlener. De interventie kan bestaan uit individuele begeleiding, telefonische begeleiding 
en/of e-health ondersteuning (wordt (nog) niet via Hadoks aangeboden). Deze intensieve 

individuele begeleiding bij SMR binnen de huisartsenpraktijk bestaat uit minimaal vier 
consulten van 20 minuten en twee telefonische consulten van 10 minuten door de 
praktijkondersteuner en een consult van 10 minuten door de huisarts.  

2. Groepsbegeleiding 
In het kader van stepped-care is er naast de individuele begeleiding door de 
huisartsenpraktijk ook de mogelijkheid voor een patiënt om middels groepsbegeleiding te 

stoppen met roken. Hadoks heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met Indigo en 
Sinefuma. Wilt u een groepstraining in uw praktijk organiseren door Indigo of Sinefuma neem 
dan contact op met een van de stafverpleegkundigen. Kijk voor meer informatie en 

trainingsdata op de website van Hadoks onder Scholing/Academie. Voor meer informatie 
over  Sinefuma  kijk op rookvrijookjij.nl. 

Criteria bij begeleiding in de huisartsenpraktijk  
Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij Stoppen Met Roken 

aanbieden, dienen zorgverleners aan de volgende criteria te voldoen: 
1) Hadoks verwacht dat de zorgverlener zich bekwaamt in het intensief begeleiden van 

patiënten die willen stoppen met roken zodat de zorgverlener gaat voldoen aan de 
kwaliteitscriteria die van toepassing zijn voor inschrijving in het kwaliteitsregister 
stoppen met roken.  

2) De zorgaanbieder handelt conform de inhoud van de Zorgmodule Stoppen met Roken, 
de NHG Standaard Stoppen met roken en de CBO Richtlijn Behandeling van 

Tabaksverslaving.  

Farmacologische ondersteuning 
Naast gedragsmatige ondersteuning kan de patiënt aanvullend gebruikmaken van nicotine 
vervangende (genees)middelen. Voorschrijven gebeurt door de huisarts. Ook verpleegkundig 

specialisten en physician assistant mogen (deze) geneesmiddelen zelfstandig voorschrijven.  
Per 1 januari 2016 is voor het voorschrijven van stoppen met roken medicatie vermelding van 
de letters SMR op recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier 

aan te leveren. Vergoeding van de geneesmiddelen maakt geen onderdeel uit van de DBC-
afspraak die Hadoks met zorgverzekeraars is overeengekomen. Voor vergoeding wordt 
verwezen naar de (aanvullende) verzekering van de patiënt. Het kan daarbij per 
zorgverzekeraar verschillen bij welke apotheek de medicatie vergoed wordt, dit is niet altijd 
standaard de eigen apotheek: 

 
CZ: Thuisapotheek of ApotheekZorg, Zorgteam luchtwegen, zie website CZ voor meer 
informatie.  
Menzis/azivo: Apotheek Zorg te Sittard. Meer info op website Menzis. 
VGZ: Nationale Apotheek, zie website VGZ voor meer informatie  
Achmea: meerder apotheken, zie website Achmea  
 

SMR binnen de ketenzorg 
 
Binnen de ketenzorgprogramma's 
DM2, COPD, Astma en CVRM kan 
Stoppen met Roken (SMR) 
begeleiding aan de patiënten 
aangeboden worden. Dit kan 
individuele begeleiding of 
groepsbegeleiding zijn. 

 
Financiering 
Voor patiënten die in een van de 

Hadoks ketens, DM2, COPD of CVRM 
zijn opgenomen, worden de kosten 

van Stoppen Met Roken (SMR) 
vergoed vanuit de keten. 
 

Individuele begeleiding: € 115,- 
Te declareren via het KIS. In het 

patientdossier links in beeld 
declaratie. Declaratie kan 
plaatsvinden vanaf moment dat u de 

interventie start.  
 
Groepsbegeleiding: wordt volledig 
door Hadoks vergoed aan de 
gecontracteerde partijen Indigo of 
Sinefuma.  
 
 
Wilt u meer weten over het 
aanbieden van SMR binnen uw 

praktijk? 
Stuur een mail naar  
chronischezorg@hadoks.nl of bel 

(070) 820 08 30. 
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