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overzicht terugbetaling rookstopmiddelen  - ziekenfondsen 
 

CM Voorziet een tegemoetkoming van 50% voor nicotinevervangende 
rookstopmiddelen (pleister, tabletten, kauwgom, inhaler, mondspray). 
Maximum €50/rookstopbehandeling. 
 
Voorwaarden 

- Middelen zijn aangekocht bij een apotheker (ofwel met vestiging in 
België of online apotheek erkend door FAGG). 

- 2 sessies gevolgd bij een erkend tabakoloog. 
- Aankoop is gebeurd binnen de 3 maanden na eerste sessie bij 

tabakoloog . 
 

• (https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/gezondheid-en-

preventie/stoppen-met-roken/rookstopmiddelen ) 

Bond Moyson Voorziet enkel in de normale terugbetaling van de geneesmiddelen Bupropion 
en Varenicline (op doktersvoorschrift).  

➔ Uitleg: zie hierboven 
 
(https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/hulpmiddelen-om-te-stoppen-
met-roken) 

LM Je krijgt een éénmalige tussenkomst van maximaal 50 euro: 
- Ofwel voor de aankoop van rookstophulpmiddelen. 
- Ofwel voor het volgen van een rookstoptraining via de methode Allen 

Carr’s Easyway. Die organisatie geeft leden van LM een extra korting 
van 50 euro. 

Er zijn hierbij geen extra voorwaarden aan gebonden. Men dient enkel een 
BVAC attest te vragen bij de apotheker. 
 
(https://www.lm-ml.be/nl/voordelen-en-diensten/rookstop) 
 

Partena 
(Helan vanaf 
januari ’22) 

Voorziet enkel in de gedeeltelijke terugbetaling van de geneesmiddelen 
Bupropion en Varenicline (op doktersvoorschrift). 

- Bupropion: indien ouder dan 35 jaar en COPD. 
- Varenicline: elke 5 jaar terugbetaling voor het starterpakket (2 weken 

testbehandeling en 3 behandelingen).  
 
Voorwaarden 

- Vooraf akkoord nodig van de adviserende arts van je ziekenfonds. 
 
(https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-
voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/tabaksontwenning) 

OZ 
(Helan vanaf 
januari ’22) 

Voorziet ook in de gedeeltelijke terugbetaling van Bupropion en Varenicline 
(zie hierboven). 

➔ Uitleg: zie hierboven 

 

(https://www.oz.be/gezondheid/thema/stoppen-met-roken#wat-is-een-
tabakoloog) 
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Neutraal 
ziekenfonds 

Voorziet ook in de gedeeltelijke terugbetaling van Bupropion en Varenicline 
(zie hierboven). 

➔ Uitleg: zie hierboven 
 
(https://www.nzvl.be/news/2021/06#node-2167) 

Vlaams en 
neutraal 
ziekenfonds 

Wie stopt met roken krijgt een tussenkomst van 50 % van de aankoopprijs 
(max. 50 euro per kalenderjaar en per persoon). Deze tussenkomst is geldig 
voor alle rookstopmiddelen en -behandelingen. 
 
Voorwaarden 

- Je mag geen recht hebben op een tussenkomst via de verplichte 
ziekteverzekering. 

 
(https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/rookstopmiddel/) 
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