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Stoppen met roken beleid in Ketenzorg Diabetes en COPD 2018 
 
Sinds 1 januari 2012 heeft de GO zorggroep een stoppen met roken module gecontracteerd in de DBC’s. 
De consequenties daarvan is dat u per patiënt in het voorlopig tarief een deel (COPD) of het geheel (DM) 
vergoed krijgt voor uw inspanningen om aan de Ketenzorg DM en COPD patiënten een SMR interventie 
aan te bieden.  
 
1. Na- en bijscholing wordt eens per twee jaar door de zorggroep georganiseerd en gratis aangeboden.  
2. Jaarlijkse kosten van de registratie in het kwaliteitsregister wordt aan u vergoed. Inschrijving is niet 

verplicht.  
 
Aan het eind van enig jaar zal, na aftrek van alle door de zorggroep gemaakte kosten rond SMR, ook het 
eventuele restant van deze vergoeding aan u worden voldaan middels het definitieve tarief. Voorwaarde 
daarbij is dat de zorgaanbieder, die deze interventie uitvoert, opgeleid is volgens de voorwaarden van het 
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl. Dit kwaliteitsregister is 
ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken. Registratie in het kwaliteitsregister betekent dat u 
erkenning van bekwaamheid hebt voor het geven van intensieve begeleiding bij stoppen met roken. Lees 
s.v.p. op deze site alle informatie over dit register en over het opstellen van een persoonlijk dossier ten 
behoeve van de herregistratie per 5 jaar. http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/faq/ 
 
De kosten van registratie van uw POH-s zal de zorggroep aan u vergoeden, op vertoon van de factuur van 
het kwaliteitsregister en/of het bankafschrift van de betaling. U kunt uw factuur en/of bankafschrift ter 
betaling aanbieden via ketenzorg@gho-go.nl. Let er wel op dat degene die zich registreert ook de 
interventies moet uitvoeren. Het is geen registratie ten behoeve van collegae in de praktijk.  

De zorggroep organiseert eens per twee jaar gratis SMR na/bijscholing voor de deelnemers binnen de 
zorggroep, zodat u op deze manier een deel van de verplichte nascholingsuren kunt volgen in verband met 
een eventueel gewenste herregistratie. Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. 
In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. U houdt hiervoor begeleidingsuren 
en accreditatiepunten bij en administreert dit zelf in het register. 

NB EXTRA informatie voor uw patiënten buiten de Ketenzorg 

Effectief bewezen gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken wordt vergoed vanuit de 

basisverzekering. Het gaat hierbij om de minimale en intensieve vormen van ondersteuning in verschillende 

vormen, zoals telefonische coaching, persoonlijke begeleiding, eHealth en groepstraining.  

 

Zilveren Kruis biedt de huisartsen aan om ook buiten de Ketenzorg SMR interventies te contracteren. 

Vanaf 2020 bieden zij een 3-jarige overeenkomst aan in plaats van een 1-jarige overeenkomst. 
 

Verdere informatie via Mariska Rietman, coördinator ketenzorg, rietman@gho-go.nl  
of Leonie Bisschop & Fiona Bart, praktijkconsulenten, praktijkconsulent@gho-go.nl  


