GGD Brabant-Zuidoost. Een gezonde keuze

Landelijke ondersteuning
De beste stopmethode bestaat niet. Kies een methode die bij je past.
Misschien ben je al eerder gestopt, maar is het toen niet gelukt.
Hoe pak je het dit keer aan?
Op www.stivoro.nl /stoppen met roken/wat of wie helpt u? lees je over de
verschillende manieren van stoppen, zoals de StopSite, smokealert (digitaal
aanbod voor jongeren), telefonische coaching, nicotinevervangers,
en soft lasertherapie.
Of bel: 0900 - 93 90 (€ 0,10 / min)

Kosten
Zorgverzekeraars vergoeden over het algemeen de kosten voor ondersteuning
bij stoppen met roken. Soms valt stopondersteuning echter onder het eigen
risico. Medicijnen en nicotinevervangers zijn ook niet altijd gratis.
Neem daarom eerst contact op met je zorgverzekeraar.

Meer informatie
Kijk op www.ggdbzo.nl
of neem contact op met de sector Gezondheidsbevordering van de
GGD Brabant-Zuidoost:
Secretariaat
Telefoon: 088 0031 436
e-mail: gb-secretariaat@ggdbzo.nl

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 810
5700 AV Helmond
Telefoon 088 0031 100
info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl
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medicijnen, methode Allen Carr, accupunctuur, advies aan zwangere vrouwen

Stoppen met roken
in Zuidoost-Brabant

Stoppen kun je leren

SineFuma: begeleiding bij stoppen met roken
waar: locatie in de regio Helmond of bij jou thuis via telefonische coaching

Stoppen met roken is voor de meeste rokers moeilijk.

door wie: gecertificeerde ‘stop roken’ trainers
hoe: In een groep of individueel via telefonische coaching

De kans dat stoppen lukt, is zeker vier keer groter wanneer je

informatie: op www.rookvrijookjij.nl of 040 - 283 86 53
Let op: afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar is verwijzing van huisarts

ondersteuning zoekt. Als je daarbij kiest voor een manier die bij

of specialist noodzakelijk. Informeer hiernaar.

jou past, heb je meer kans op succes!

St. Anna ziekenhuis: Rook-stop-poli
waar: Geldrop
door wie: gespecialiseerd longverpleegkundige

Waar kun je terecht in de regio?

hoe: individueel of in een groep
informatie: 040 - 286 48 71 en www.st-anna.nl

De huisarts: begeleiding bij stoppen met roken
waar: in je eigen huisartsenpraktijk

Máxima Medisch Centrum: afdeling STOPPERS

door wie: de huisarts of praktijkondersteuner

waar: Eindhoven en Veldhoven

hoe: individueel

door wie: gespecialiseerd medewerker

informatie: in je huisartsenpraktijk

hoe: individueel of in een groep
informatie: 040 - 888 59 11 en www.mmc.nl

De Zorgboog Gezondheidsservice
Cursus stoppen met roken ‘Pakje kans’

Catharina Ziekenhuis: polikliniek stoppen met roken

waar: Helmond

waar: Eindhoven

door wie: gespecialiseerd longverpleegkundige

door wie: gespecialiseerd longverpleegkundige

hoe: in een groep

hoe: individueel of in een groep

informatie: 0492 - 34 86 77 en www.zorgboog.nl

informatie: 040 - 239 72 80 en www.catharina-ziekenhuis.nl
Let op: alleen met verwijzing van huisarts of specialist.

RoderConsult: cursus stoppen met roken ‘Pakje kans’
waar: op meerdere plaatsen in de regio

Elkerliek ziekenhuis: stoppen-met-rokenpoli, poli longartsen

door wie: gecertificeerde ‘stop roken’ trainers

waar: Helmond

hoe: in een groep

door wie: gespecialiseerd verpleegkundige

informatie: 0413 - 48 58 00 of info@roderconsult.nl en www.roderconsult.nl

hoe: individueel

Let op: alleen met verwijzing van huisarts

informatie: 0492 - 59 54 52 en www.elkerliek.nl
Let op: alleen met verwijzing door een specialist

