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Nieuwsbrief
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken
JULI 2020

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken registreert zorgverleners met
specifieke expertise op het gebied van bewezen effectieve, intensieve
gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken. Ook staan in het
register de Nederlandse interventies die volgens wetenschappelijk
onderzoek werkzaam zijn. Zorgverzekeraars gebruiken het
Kwaliteitsregister bij het contracteren van stoppen-met-roken zorg.

Beheer kwaliteitsregister per juli belegd bij Kabiz
Per 15 juli 2020 heet Kabiz u van harte welkom!
Kabiz is de nieuwe verwerker van het Kwaliteitsregister
Stoppen met Roken. Het Partnership Stoppen met
Roken, dat als eigenaar verantwoordelijk is voor het
Kwaliteitsregister SMR, heeft voor Kabiz gekozen en
neemt daarmee afscheid van de huidige verwerker
ZonderZorg (Mijn Register). Het partnership kijkt vol
vertrouwen uit naar de samenwerking met Kabiz.
De verhuizing zelf zal voor u als registrant nauwelijks tot niet merkbaar zijn. Wel brengt de
transitie naar Kabiz een aantal structurele en direct merkbare voordelen met zich mee.
Hieronder leest u meer.
Over Kabiz
Kabiz staat voor ‘Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg’, en
is een onafhankelijke en ervaren organisatie voor (her)registratie van beroepsbeoefenaren
in de zorg. Daarnaast voert Kabiz de accreditatie van deskundigheids-bevorderende
activiteiten uit voor de geregistreerde beroepsgroepen. Kabiz beheert onder meer de
registraties van doktersassistenten en leefstijlcoaches. Kabiz is een afsplitsing van het
Kwaliteitsregister Paramedici, in 2017 zijn deze registers separaat verder gegaan. Het
register voor SMR-begeleiders past inhoudelijk goed bij Kabiz.

Wat betekent de verhuizing voor u?
De verhuizing naar Kabiz brengt voor u de volgende voordelen met zich mee:
- Digitaal portfolio
Uw punten worden verwerkt in een digitaal portfolio van PE-online. Zo kunt u eenvoudig op
elk moment uw gegevens bekijken, activiteiten toevoegen aan uw dossier, berichten lezen
of in de scholingsagenda een geaccrediteerde scholing opzoeken. PE-online is tevens
beschikbaar via de app, zodat u niet meer afhankelijk bent van een vaste plek. Ook kunt
u zo (tijdelijk) inzage van uw portfolio geven aan iemand anders of in één klik bewijslast
van een activiteit toevoegen, bijvoorbeeld via een foto. Geaccrediteerde activiteiten
(nascholingen) worden voortaan automatisch bijgeschreven in uw portfolio. U houdt zelf
alleen nog de niet-geaccrediteerde (overige) activiteiten bij. Via het digitaal portfolio is
bovendien het actuele geaccrediteerde scholingsaanbod in te zien.
- Nieuwe website
Omdat Kabiz de kwaliteitsregistraties van
bijna 20 beroepsgroepen beheert,
beschikt zij over een overzichtelijke en
gebruiksvriendelijke infrastructuur en
website. Hier zal ook de registratie van
SMR-coaches wordt ondergebracht. Op
de website kunnen bezoekers eenvoudig
een ingeschrevene zoeken, o.a. specifiek
binnen het veld van SMR-coaches.
Ingeschreven coaches kunnen er inloggen om hun digitaal portfolio te beheren. Kabiz
toont op haar website een helder overzicht van veel gestelde vragen, bijvoorbeeld over de
eerste registratie, de herregistratie en het digitaal portfolio.
Ook houdt Kabiz haar ingeschrevenen op de hoogte via nieuwsberichten. Nieuws voor
SMR-coaches blijft u per e-mail ontvangen via de vertrouwde nieuwsbrief, maar wel in een
moderner jasje.
- Verruimde contactmogelijkheden
Op de website van Kabiz vindt u een handig overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw
vraag er niet bij? Dan kunt u Kabiz bellen of mailen. Kabiz is per 15 juli 2020 via 0302322184 dagelijks bereikbaar op:
Maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur
Dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur
Per e-mail kunt u Kabiz per 15 juli 2020 bereiken via info@kabiz.nl.
Let op: dit e-mailadres kan door Hotmail en Gmail aangemerkt worden als spam. Zorg er
dus voor dat info@kabiz.nl bij u als veilige afzender is gemarkeerd.
- Contributie blijft gelijk
De jaarlijkse contributie à €60 blijft gelijk. In het derde kwartaal van dit jaar ontvangt u van
Kabiz een factuur voor het resterende deel van de contributie over 2020. Om de

uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden, wordt per 1-1-2021 de jaarlijkse contributie
in de maand januari geïnd onafhankelijk van de maand waarop u bent ingeschreven.
Met twee derde van het inschrijfgeld onderhoudt en Kabiz het register en bemenst zij de
frontdesk. Een derde van het inschrijfgeld komt ten goede aan het Partnership, namelijk
voor:
Benodigde administratieve en communicatieve ondersteuning voor partnership en
kwaliteitsregister. Bijvoorbeeld periodieke overleg kwaliteitscommissie en
nieuwsbrieven.
Vergoeding partnershipbestuur. Vergoedingen en vacatiegelden zijn beperkt, want
conform richtlijnen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Een (zeer) kleine bedrage voor de (periodieke updates van) richtlijn en zorgstandard
Tabaksverslaving en SMR Ondersteuning.

De verhuizing zelf verloopt zo soepel en snel mogelijk. Waarschijnlijk merkt u er niets van,
maar:
- Persoonlijk portfolio tijdelijk buiten gebruik
De transitie van het register start op 1 juli. Omdat de verhuizing enige tijd in beslag neemt,
kunt u de eerste helft van juli geen wijzigingen t.b.v. herregistratie aanbrengen in uw
persoonlijk portfolio. Naar verwacht is dit in de loop van juli weer mogelijk.
Kabiz geeft u een seintje wanneer uw portfolio is
overgezet en weer toegankelijk is.
U ontvangt hierbij tevens instructies met de nieuwe
(eenvoudige!) werkwijze.
Voor dringende zaken kunt u lopende de transitie
contact opnemen met de ‘oude’ verwerker ZonderZorg.
Zij noteren eventuele mutaties; waar nodig worden deze
verwerkt in uw dossier nadat het transport is voltooid. Er
wordt zorg voor gedragen dat de verhuizing geen
consequenties heeft voor uw herregistratie(termijn).
Ook op de langere termijn brengt de verhuizing naar Kabiz mogelijk veranderingen voor u
mee:
- Toekomstige aanscherping vereisten SMR-coaches in Kwaliteitsregister SMR
Eén van de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord is dat meer rokers een
serieuze stoppoging gaan doen, en daarbij vaker gebruik maken van effectieve smr-zorg.
Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken poogt het aanbod van effectief bewezen
intensieve smr-begeleiding systematisch in kaart te brengen. Medio 2020 telt het register
ca. 1500 ingeschreven smr-coaches, 20 erkende interventies en 48 basisopleidingen.
In haar huidige vorm functioneert het register echter niet optimaal; zo bieden niet alle
geregistreerde coaches bewezen effectieve (geaccrediteerde) smr-begeleiding aan, en
geldt omgekeerd dat niet alle aanbieders van evidence-based smr-begeleiding optimaal
worden verleid om zich te registreren. Website en portfolio waren bovendien onvoldoende
gebruiksvriendelijk. Kortom: er is een forse verbeterslag nodig. De eerste stap is gezet met

de transitie van het register naar Kabiz. De tweede stap zal bestaan uit een inhoudelijke
verbeterslag waarbij de criteria voor inschrijving en accreditatie onder de loep worden
genomen.
Daarom wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een competentieprofiel voor smrcoaches. Dit competentieprofiel zal, zodra gereed, worden vertaald naar minimale
vereisten voor (her)registratie in termen van scholing en praktijkervaring. De laatste fase is
om deze minimale vereisten te implementeren in het huidige register, uiteraard via een
overgangsregeling. Naar verwachting worden de verscherpte vereisten in 2021 ingevoerd.
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte.
Deze kwaliteitsslag wordt aangestuurd door het Partnership SMR i.s.m. een visiegroep van
smr-coaches, zorgprofessionals en scholingaanbieders. Een representatieve
gebruikersgroep van geregistreerde smr-coaches heeft tevens input geleverd.
Nieuwsbrieven blijven
De nieuwsbrieven van het Kwaliteitsregister SMR die u gewend bent te krijgen blijft u
ontvangen. Deze nieuwsbrieven bieden een greep uit relevant nieuws ten aanzien van
beleid, campagnes, scholing, onderzoek en ontwikkelingen op de publiekssite Ikstopnu.nl.
Heeft u behoefte aan meer nieuws rondom tabaksontmoediging en stoppen met roken?
Misschien is één van de volgende nieuwsbrieven dan ook iets voor u:
NET Nieuwsbrief Tabaksontmoediging
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg
Nieuwsbrief Rookvrije Start

Veilige transitie en verwerking van gegevens
Vanzelfsprekend gaan het Partnership Stoppen met
Roken en Kabiz zorgvuldig met uw gegevens om. De
partijen hebben via een verwerkersovereenkomst
gesteld dat bij de uitvoering van werkzaamheden alle
geldende wet- en regelgeving in acht worden genomen,
waaronder de wet- en regelgeving met betrekking tot
bescherming van persoonsgegevens, waaronder de
AVG.

Stoptober 2020
De voorbereidingen voor de zevende
editie van de landelijke campagne
‘Stoptober, 28 dagen niet roken in
oktober!’ zijn begonnen! Net als
voorgaande jaren faciliteert Trimbosinstituut ook in 2020 de inzet van
Stoptober via zorgprofessionals.

Webinar 'Stoptober 2020'
Op 23 juni organiseerde het Trimbos-instituut samen met Stoptober een drukbezocht
webinar. Wilt u meer weten over de plannen van Stoptober 2020, inspiratie vanuit de
praktijk, het belang van Stoptober en misvattingen rondom roken en corona? Kijk dan het
webinar terug via deze link (duur: 60 minuten).
Bestellen van Stoptober-posters, -flyers en -visitekaartjes
U kunt de Stoptober Toolkit 2020 vanaf nu GRATIS bestellen via de Trimbos-webwinkel.
U ontvangt de toolkit in de loop van augustus. Zo heeft u het materiaal op tijd in huis voor
de campagne die op 3 september start (op 1 oktober stopt iedereen dan massaal met
roken) en kunt u dit gebruiken om uw patiënten of cliënten te motiveren mee te doen aan
Stoptober! Voor meer informatie, zie www.trimbos.nl/stoptober.
Een Stoptober Toolkit bestaat uit:
2 posters
100 flyers
100 visitekaartjes
Stoptober website
Op 3 september is de kick-off van Stoptober. Op dat moment gaat ook de website van
Stoptober live. Tot die tijd is er een tijdelijke variant van de website Stoptober.nl live.
Vanaf 3 september komt er op de website van Stoptober een regionale kaart met een
overzicht van regionale activiteiten en activiteiten uit de zorg. Als u Stoptober-activiteiten
organiseert, kunt u dat ook bekend maken via deze pagina. Houd deze nieuwsbrief in de
gaten voor meer informatie!
Zorgverleners en smr-coaches kunnen voor de implementatie van Stoptober richting
patiënten terecht op de website van het Trimbos-instituut.

Webinar 'Goede zorg = rookvrije zorg'
Op 30 juni 2020 vond het webinar 'Goede zorg = Rookvrije zorg’ van Verslavingskunde
Nederland plaats. De webinar is bedoeld voor professionals van zorginstellingen die hun
organisatie rookvrij willen maken, zoals medewerkers van de GGZ, ouderenzorg,
jeugd(gezondheids)zorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg, verslavingszorg,
gehandicaptenzorg en iedereen die vragen heeft over het rookvrij maken van de
organisatie. Gemist, maar alsnog geïnteresseerd? Kijk dan het webinar terug via deze link
(duur: 60 minuten).

SMR coaches gezocht voor aanbesteding 'Rookvrij Rijkskantoren 2021'
In het kader van het Nationaal Preventieakkoord wil de rijksoverheid als werkgever zelf
ook toewerken naar een rookvrije organisatie. Onderdeel hiervan is het per 2021 sluiten
van voorzieningen als rookruimten in Rijkskantoren en het intensiveren van het aanbod
van stoppen met roken programma’s voor medewerkers.

Aanbieders van bewezen effectieve smr-interventies worden opgeroepen om zich in te
schrijven voor deze aanbesteding. Procedure en tijdlijn vindt u hier (zie de link ‘Documents’
onderaan de pagina). De sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving is vrijdag
31 juli 2020, 14.00u. LET OP: de deadline voor indienen vragen, tekstsuggesties en
meldingen verstrijkt maandag 6 juli 2020, 17.00u.
Binnen de sector Rijk werken ruim 120.000 medewerkers, verdeeld over 10
departementen. De werkplekken van de medewerkers zijn verdeeld over het hele land. Het
aanbod van ondersteuning bij het stoppen met roken dient voor alle medewerkers
bereikbaar te zijn.
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