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Alle ziekenfondsen De overheid (Riziv) voorziet een gedeeltelijke terugbetaling voor de
rookstopgeneesmiddelen Zyban® (bupropion) en Champix®
(varenicline) via de wettelijke ziekteverzekering. Let op: Champix® is
momenteel niet meer beschikbaar bij de apotheek. Het is ziet er naar
uit dat dit voor lange tijd is.
Voorwaarden Zyban®:
> Je bent ouder bent dan 35 en lijdt aan chronisch obstructief

longlijden (COPD).
> Je hebt een doktersvoorschrift nodig.
> Je arts dient een aanvraag bij de adviserende arts van je

ziekenfonds. Na de goedkeuring van de aanvraag bezorgt je
ziekenfonds je een attest. Dat moet je dan bij de aankoop van het
geneesmiddel samen met het doktersvoorschrift aan je apotheker
bezorgen.
> Je moet je professioneel laten begeleiden tijdens het hele

stoptraject.

CM

Je krijgt een terugbetaling van 50% voor nicotinevervangende
rookstopmiddelen (pleister, tabletten, kauwgom, inhaler,
mondspray). Maximaal 50 euro per rookstopbehandeling.
Voorwaarden:
> De middelen zijn aangekocht bij een apotheker (ofwel met

vestiging in België, ofwel online apotheek erkend door FAGG).
> Je hebt 2 sessies gevolgd bij een erkend tabakoloog.
> Je deed je aankoop binnen de 3 maanden na eerste sessie bij

tabakoloog.
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/gezondheid-enpreventie/stoppen-met-roken/rookstopmiddelen

LM

Je krijgt een éénmalige terugbetaling van maximaal 50 euro:
> Ofwel voor de aankoop van nicotine vervangende

rookstophulpmiddelen. Vraag een BVAC-attest bij de apotheker en
bezorg je dit aan het ziekenfonds.
> 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. Laat je het behandelingsattest invullen en
bezorg je het terug aan je kantoorbediende
https://www.lm-ml.be/nl/voordelen-en-diensten/rookstop

Vlaams en
neutraal
ziekenfonds

Wie stopt met roken, krijgt een terugbetaling van 50% van de
aankoopprijs van alle nicotine rookstopmiddelen en -behandelingen,
met een maximum van 50 euro per kalenderjaar en per persoon.
Voorwaarde:
> je mag geen gebruik maken van de gedeeltelijke tegemoetkoming

van rookstopgeneesmiddelen via de wettelijke ziekteverzekering.
> Vraag een BVAC-attest bij de apotheker en bezorgd dit aan het

ziekenfonds.
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/rookstopmiddel/
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