
SAMEN OP WEG NAAR 

EEN ROOKVRIJE GENERATIE
Martijntje Hesselink& Sarah Nienke van Voorthuisen, KWF Kankerbestrijding



NIEMAND WIL DAT ZIJN OF 

HAAR KIND GAAT ROKEN



Iedere week beginnen 
honderden kinderen met 
roken en raken verslaafd

Kinderen zijn extra gevoelig voor verslaving
Hoe jonger iemand begint, hoe moeilijker het is 
om te stoppen

2 van de 3 huidige volwassen rokers 
is als kind met roken begonnen

HONDERDEN KINDEREN PER WEEK RAKEN VERSLAAFD

100+



WAT IS 

ONZE 

AANPAK?





OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ GENERATIE 



GEMEENTEN
SPORT ZORG

DIEREN- & 

PRETPARKEN 
SPELENSCHOLEN & 

KINDEROPVANG



ROOKVRIJEGENERATIE.NL/ZIJ-ZIJN-OP-WEG

DE ROOKVRIJE 

GENERATIE 

GROEIT 
ALS EEN OLIEVLEK OVER 
NEDERLAND



ROOKVRIJE VOORBEELDEN



MATERIALEN 

& ADVIES:
ROOKVRIJEGENERATIE.NL

https://d3dercthehil0h.cloudfront.net/imce/rookvrijespeeltuinen/LF_A6%20flyer%20rookvrije%20speeltuin.pdf


TIPS EN TRICKS

Doe het niet alleen, maar samen

Practice what you preach

Geef het belang aan door het vast te leggen in beleid

Zorg voor commitment, bevestig het op papier

Implementeer het rookvrijbeleid en maak het zichtbaar

Geef gehoor aan de burger/patiënten/leden/deelnemers

Prioriteer



FIRST KID COP GROEP

Samen; met andere instellingen in het 
gebouw

Commitment; partner van de Alliantie 
Nederland Rookvrij

Vastleggen in beleid; convenant getekend 
met meer dan 10 partijen

Practice; rookvrije gebouwen en aanbieden 
SMR ondersteuning

Implementatie; actieve bijdrage leveren aan 
Rookvrije Generatie en aanverwante 
projecten 



NATIONAAL

PREVENTIEAKKOORD



Waar werken jullie?



AMBITIE &DOELSTELLINGEN



2040 deelakkoord Roken

Rookprevalentie Gemiddeld Lage SES / opleiding

Volwassenen > 18 jaar 23,1% 25,7%

Zwangere vrouwen 9% 22%

Jongeren 12-16 jaar 8% 17% (vmbo) 

Jongeren 16-18 jaar 32,8% (mbo en hbo) -

HUIDIGE SITUATIE 

AMBITIE &DOELSTELLINGEN

• >  5% Nederland 18 jaar en ouder 

• 0% Jongeren & zwangere vrouwen



Laatste stand van zaken

Nationaal Preventieakkoord 



AFSPRAKEN ZORG

Doelstellingen 

De gehele zorg rookvrij in 2030

Rookvrije zorg planning

2020  - alle verslavingszorginstellingen rookvrij 

2025 - alle GGZ instellingen rookvrij

2025 - alle ziekenhuizen rookvrij



WAT BETEKENT DAT CONCREET VOOR DE ZORG



VRAGEN?





Taskforce
Rookvrije Start

Nelleke Maas

Voor de Jeugddag

7 oktober 2019



Taskforce Rookvrije Start



1001 kritieke dagen
(Kansrijke Start) 

Groepsbijeenkomsten/’gym’
Centering pregnancy
Centering parenting
Stoppen met roken

- (Extra) Consulten JGZ a.d.h.v. 
GIZ / SamenStarten

- Prenatale JGZ huisbezoeken
- Kraamzorg huisbezoeken 
- Sociaal wijkteam
- Stoppen met roken
- Specifiek: lokale programma’s

Stevig Ouderschap

VoorZorg
VoorZorg 2 
VoorZorg  Late Start

Alle 
toekomstige 
ouders

Ouders met 
praktische vragen 

Nu niet Zwanger!

Kwetsbare 
gezinnen

Zeer kwetsbare 
gezinnen  

Preventie Paraplu



Huidige situatie

• 8,6% van de zwangere vrouwen rookt de gehele 
zwangerschap door

• 22% van de laagopgeleiden doet dat

• 50-70% valt terug in het 1e jaar na de bevalling

Daardoor:

• Overlijden jaarlijks 60 baby’s

• Lopen 100.000 baby’s en peuters gezondheidsschade op



Taskforce Rookvrije Start   

Uitgangspunten

✓Elk kind heeft recht op een rookvrije start. 

✓Alle zorgprofessionals in de (geboorte)zorgketen
slaan daarvoor de handen ineen.

✓Mensen nemen een stopadvies van zorgprofessionals serieus. 

✓Het is de taak van zorgprofessionals om met (aanstaande) 
ouders in gesprek te gaan over het roken.

Zo helpen zij de gezondheid van het ongeboren en opgroeiende kind te 
beschermen.

De JGZ professionals treffen een groot deel van de ouders regelmatig



Doelen Taskforce

Het aantal vrouwen
dat rookt tijdens de 
zwangerschap neemt 
met 50% af

Het aantal partners
dat rookt tijdens de 
zwangerschap neemt 
met 25% af 

Het aantal vrouwen dat 
opnieuw gaat roken na 
de zwangerschap 
neemt met 50% af



Kennis, middelen en materialen

✓Multidisciplinaire en geaccrediteerde e-learning

✓Brochures voor ouders

✓Bureaukaarten

✓Richtlijn met addendum en multidisciplinair stroomschema

✓Posters

✓Wachtkamerfilm



Samenwerking geboortezorg

Afstemming binnen VSV verband

- Gezamenlijk beleid, dezelfde “boodschap”

- Overdracht tbv terugvalpreventie

- Multidisciplinaire scholing/ deskundige prof



Samen
voor een rookvrije start


