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PROGRAMMA NNvT CONGRES 2017 

Locatie: Zilveren Vosch te Utrecht 

09.00-09.30 ONTVANGST  

09.30-09.40 PLENAIRE OPENING  

 Prof. dr. Onno van Schayck, dagvoorzitter 
Prof. Dr. Marc Willemsen, voorzitter NNvT 

 

09.40-10.30 PLENAIRE KEYNOTES  

Sprekers: Onderwerp Nr. 

Johan Mackenbach Roken en sociaal-economische gezondheidsverschillen 1 

Daniel Kotz 
Evidence-based behandelingen voor stoppen-met-roken:  
vertaling van wetenschap naar de dagelijkse praktijk 

2 

10.30-10.45 KOFFIE EN THEEPAUZE  

10.45-12.05 PARALLELSESSIES  

Sprekers: Onderwerp  

KROONZAAL 
 
Niels Chavannes 
Ester Croes 
Robert van der Graaf 
Paul van Spiegel 

Symposium: De herziene richtlijn tabaksverslaving en stoppen met roken 
ondersteuning (voorzitter: Joke Lanphen) 
- De rol van e-health 
- Een rol voor de e-sigaret? 
- Farmacotherapie 
- Gedragsmatige ondersteuning 

3 
 
4 
5 
6 
7 

POORTZAAL 
 
Thomas Kuijpers 
 
Jessamina Lie 
 
Marie Elske Gispen 
Dirk Jan van Mourik 

Maatschappelijk draagvlak en juridische aspecten  
(voorzitter: Onno van Schayck) 
- Het beschermen van kinderen tegen tabak door tabakswetgeving: de rol van 

ideologie en beleidsopvattingen 
- Setting the rules of the game: Tobacco industry political involvement in the 

Dutch interpretation of FCTC Article 5.3 
- Tabak en het recht: een kinderrechtenperspectief 
- Trends en voorspellers van draagvlak onder rokers (2010-2015) voor een 

display ban: bevindingen van het International Tobacco Control (ITC) Project 
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9 
 
10 
11 

TUINZAAL 
 
Daniel Kotz 
 
 
Anna Wolters 
Jorien Treur 
 
Kim Romijnders 

Alternatieve middelen: Starten of stoppen en risico’s  
(voorzitter: Jacqueline Vink) 
- Cardiovascular and neuropsychiatric risks of varenicline in smokers with 

chronic obstructive pulmonary disease: A retrospective cohort study using a 
national general practice database 

- Vaccins om te stoppen met roken: Een uitdaging voor beleidsmakers 

- Gebruik van alternatieve tabaksproducten in twee Nederlandse studies onder 

adolescenten: cross-sectionele en longitudinale associaties 

- Awareness, Prevalence & Motives for  e-cigarette use: a systematic review 
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13 
14 
 
15 

http://www.dezilverenvosch.nl/
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12.05-12.45 LUNCH  

   

12.45-14.25 PARALLELSESSIES  

Sprekers Onderwerp  

KROONZAAL 
 
Dirkjan van Mourik 
 
Esther Croes 
 
Wouter Visser 
Kim Romijnders 

Symposium: E-sigaretten: stand van zaken en aandachtspunten voor de 
toekomst (voorzitter: Hein de Vries) 
- E-sigaret gebruik door rokers in Nederland tussen 2008 en 2016: trends en 

verschillen tussen subgroepen 
- Wie zijn de gebruikers van de E-sigaret? Gegevens uit het Continu Onderzoek 

Rookgewoonten 2014 
- De gezondheidsrisico's van E-sigaretten voor omstanders 
- A qualitative assessment of motives for E-cigarette use 

16 
 
17 
 
18 
 
19 
20 

TUINZAAL 
Jizzo Bosdriesz 
 
Floor van den Brand 
 
Gera Nagelhout 
 
Els van Wijk 
Karin Hummel 

Kwetsbare doelgroepen (voorzitter: Anton Kunst) 
- De impact van tabaksbeleid op sociaaleconomische verschillen in stoppen met 

roken 
- Stop met roken en verdien 350 euro: methodes en ervaringen in een cluster-

gerandomiseerd experiment 
- Belemmerende en bevorderende factoren voor stoppen met roken onder 

volwassenen uit multiprobleem-huishoudens: Een kwalitatieve studie 
- Stoppen-met-roken ondersteuning voor minima in Amsterdam 
- Hoe heeft de economische recessie die in 2007 startte tabaksgebruik 

beïnvloed? Een systematische literatuurreview volgens realist-principes 

 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
25 

POORTZAAL 
Somaya Ben Allouch 
 
Emelie de Boer 
 
Ajla Mujcic 
 
Kei-Long Cheung 
 
Sigrid Troelstra 

Stoppen met roken interventies (voorzitter: Zeena Harakeh) 
- Bullseye?! A quantitative study to determine which smokers intent to use a 

mobile cessation application 
- I quit: The effectiveness of a one-time smoking cessation group intervention 

in primary care – a historical controlled trial 
- Patient participation in the development of an online tobacco intervention for 

cancer survivors 
- Toepassing van het EQUIPT ROI model. De kosteneffectiviteit van online 

stoppen-met-roken interventies in Nederland 
- Bereik en effectiviteit van de Stoptober campagne van 2016: een prospectieve 

cohortstudie 
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27 
 
28 
 
29 
 
30 

14.25-15.45 PARALLELSESSIES  

Sprekers: Onderwerp  

TUINZAAL 
 
Petra Hopman 
 
Dennis de Ruijter 
 
Eline Meijer 
 
Ciska Hoving 

Ondersteuning voor professionals bij stoppen met roken  
(voorzitter: Margriet van Laar) 
- Stoppen-met-roken begeleiding door de verloskundige: een 

knelpuntenanalyse 
- Ontwikkeling en gebruik van een evidence-based e-learning programma voor 

praktijkondersteuners ter ondersteuning bij de stoppen-met-roken zorg 
- Het Do-it project: Whatsapp-berichten als middel om de implementatie van 

de Richtlijn Tabaksverslaving te optimaliseren 
- Inzicht in richtlijn naleving: een clusteranalyse onder praktijkondersteuners 

 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 

POORTZAAL 
Paulien Nuyts 
 
Andrea Rozema 
 
Annelies Kruize 
 

Beleid gericht op rookvrije generatie (voorzitter: Bas van den Putte) 
- How can a ban on tobacco sales to minors be effective in changing smoking 

behaviour among youth?- a realist perspective 
- Sustainability of outdoor school ground smoking bans at secondary schools: a 

mixed method study 
- Verkoop tabaksproducten aan jongeren 

 
35 
 
36 
 
37 
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Michael Schreuders - Understanding the impact of school tobacco policies on adolescent smoking 
behaviour: a realist-informed systematic review 

38 

KROONZAAL 
Willem Bantema 
Mirte Kuipers 
Rob Ruiter (vervangende 
spreker: Gera Nagelhout) 
Timor Faber 

Effectiviteit van recente beleidsmaatregelen (Voorzitter Carlijn van Aalst) 
- Uitzonderingen bij rookverboden: uitzonderlijke missers? 
- Smoking in bars in eight European countries in 2010 and 2016  
- Dan maar niet waarschuwen? Effecten van angstaanjagende plaatjes en 

coping informatie op weerstand, motivatie en gedrag 
- Tobacco control policies and perinatal and child health: A systematic review 

and meta-analysis 

 
39 
40 
41 
 
42 

15.45-16.00 KOFFIE EN THEEPAUZE  

16.00-16.45 PLENAIRE PANELDISCUSSIE  

KROONZAAL 
Tabaksonderzoek in Nederland: prioritering en financiering 
(voorzitter Onno van Schayck) 
Inleiding: Marc Willemsen 
Panelleden: 
- Jeanet Bruil (ZonMw) 
- Henk Reinen (VWS) 
- Fleur van Bladeren (KWF) 
- Mark Monsma (ANR) 
- Hans van Oers (Tilburg University) 
- Anton Kunst (AMC) 
- Miriam de Kleijn (Pink-Fox, Huisarts) 

43 

16.45-16.50 PLENAIRE AFSLUITING  

16:50-18.00 RECEPTIE  


