
 
 

 

 

 
Vanaf 2019 hebben het Trimbos-instituut en het Partnership Stoppen met Roken hard gewerkt aan 
een verbeterslag van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Zo was in 2020 de transitie van het 
register naar Kabiz een feit (stap 1) en werd stap 2 ingezet, namelijk: een inhoudelijke verbeterslag 
waarbij de criteria voor inschrijving en accreditatie naar een kwalitatief hoger niveau worden getild. 
Dit alles in het kader van de doelstelling uit het Nationaal Preventieakkoord om o.a. door effectieve 
en toegankelijke stoppen-met-rokenzorg het aantal rokende volwassenen in 2040 tot 5% terug te 
hebben gebracht. 
 
In lijn hiermee is in 2022 een nieuw competentieprofiel voor SMR coaches vastgesteld dat per 1 
januari 2023 zal ingaan. De belangrijkste aanvullingen in het nieuwe competentieprofiel zijn: 
• Farmacotherapie 
• Evidence-based gesprekstechnieken (cognitief gedragsmatig) 
• Kwaliteit: epidemiologie, resultaten en kwaliteitsindicatoren, intercollegiaal overleg, netwerk 
• Regelgeving, laatste ontwikkelingen, aansluiting en verwijzing 
 
Vanaf 2026 zal elke geregistreerde SMR-coach aan de eisen van het nieuwe competentieprofiel 
moeten voldoen. Voor elke SMR-coach die zich voor 1 januari 2023 op basis van de in het verleden 
erkende basisopleiding heeft geregistreerd is er vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2026 is een 
overgangsregeling van kracht. 
 
Hoe werkt de overgangsregeling voor al eerder geregistreerde SMR-coaches? 
Hoe gaat het in zijn werk? 
A. Heb je bij- of nascholing gevolgd op het gebied van tenminste deze twee aanvullingen: 

 Farmacotherapie en  
 Evidence based Gesprekstechnieken (motiverende gesprekstechnieken)  
Dan is dat voor de overgangsperiode voldoende en hoef je geen extra bij- of nascholing te 
volgen.   

B. Heb je de genoemde bij- of nascholingen nog niet gevolgd dan heb je tot 1 januari 2026 de tijd 
om dat te doen. Scholingsaanbieders zullen Farmacotherapie en Evidence based 
Gesprekstechnieken als losse bij- en nascholingen aanbieden. De punten van de scholingen tellen 
dan gelijk mee voor de herregistratie.  

 
Hoe toon je aan dat je voldoet aan de overgangsregeling? 
Elke vijf jaar moet je herregistratie aanvragen, de einddatum van je registratieperiode is vermeld in je 
digitaal portfolio. Op het moment dat je herregistratie aanvraagt krijg je twee extra vragen: 

 Ik heb scholing Farmacotherapie afgerond op ……….. (datum). Als de scholing niet vermeld is 
in je digitaal portfolio dan voeg je een certificaat of bewijs van deelname toe. 

 Ik heb scholing Evidence based Gesprekstechnieken (motiverende gesprekstechnieken) 
afgerond op ………..(datum). Als de scholing niet vermeld is in je digitaal portfolio dan voeg je 
een certificaat of bewijs van deelname toe. 

Hoe werkt de overgangsregeling voor nog niet-geregistreerde SMR-coaches? 
Heb je de in het verleden erkende basisopleiding gevolgd en wil je je alsnog in 2023 of 2024 
inschrijven in het register dan heb je tot 1 januari 2026 de tijd voor aanvullende scholing zoals 
beschreven staat bij de geregistreerde SMR-coaches. Uiteraard tellen ook hier de punten dan gelijk 
mee voor de herregistratie.   
 
Let op: 
De overgangsregeling is niet van toepassing voor SMR-coaches die vanaf 1 januari 2023 beginnen aan 
een in het verleden erkende basisopleiding. Kijk voor de erkende basisopleidingen die voldoen aan 
het nieuwe competentieprofiel op www.kabiz.nl 
 
Heb je vragen? Mail Info@Kabiz.nl 


