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Welkom! 

Dit is de tweede van een serie Nieuwsbrieven 

waarmee we jullie op de hoogte houden van de 

ontwikkeling van het NNvT congres van 6 maart 

2015 in De Zilveren Vosch in Utrecht.  

  

Voor de deadline van 12 januari jl.is een groot  

aantal van 45 abstracts ingediend voor symposia 

en presentaties. De abstracts zijn zeer gevarieerd 

qua onderwerp en geven een mooi beeld van alle 

instituten en universiteiten waar 

tabaks(gerelateerd) onderzoek plaatsvindt. 

De Programma Commissie heeft alle abstracts 

beoordeeld en toegewezen aan een mondelinge of 

poster presentatie. Het definitieve programma zal 

vanaf 1 februari a.s. op de website staan. In deze 

Nieuwsbrief vind je alvast de beschrijving van de 

symposia. 

Tenslotte bevat deze Nieuwsbrief verdere 

informatie over aanmelding voor het NNvT congres 

en een uitnodiging je profiel te plaatsen op 

www.nnvt.org 

 

Tientallen abstracts  

Naarmate de deadline voor het indienen van 

abstracts op 12 januari naderbij kwam, is de 

stroom met abstracts toegenomen. De Programma 

Commissie heeft maar liefst 45 abstracts mogen 

beoordelen. Drie waren van de keynotes (Ingmar 

Franken, Hein de Vries en Luk Joossens) en 16 

maakten onderdeel uit van 4 symposia.  Met de 

overige abstracts worden 4 parallelle subsessies 

samengesteld. Voor 8 abstracts is er mogelijkheid 

een posterpresentatie te houden. Sommigen kozen 

zelf voor een poster; voor anderen was het 

onderwerp volgens de Programma Commissie 

geschikter voor een posterpresentatie.  

http://www.nnvt.org/
http://www.dezilverenvosch.nl/
http://www.nnvt.org/


De komende dagen zullen alle indieners van 

abstracts via email worden geïnformeerd over de 

beoordeling van de Programma Commissie.  

Uiteindelijk heeft de Programma Commissie 

kunnen vaststellen dat de ingediende abstracts 

leiden tot een gevarieerd en vol programma, dat 

een breed en kwalitatief sterk inhoudelijk congres 

zal opleveren. Het programma is vanaf 1 februari 

te bekijken op de website www.nnvt.org.   

 

Symposia  

Het NNvT congres zal vier symposia bevatten.  

Het eerste symposium heeft de titel “De rol van 

neurocognitie in onderzoek naar stoppen met 

roken en de effecten van blootstelling aan tabak.” 

In dit symposium wordt aandacht besteed aan de 

relatie tussen neurocognitieve factoren en 

blootstelling aan tabak en stoppen met roken. 

Kunnen EEG, fMRI en cognitieve interventies de 

onderliggende mechanismen van stoppen met 

roken blootleggen? En wat kunnen 

neurocognitieve data ons leren over de effecten 

van blootstelling aan tabak en verslaving bij 

jongeren? Vier sprekers zullen in dit symposium 

antwoorden formuleren op deze vragen. In drie 

studies trachten onderzoekers aan de hand van 

neurocognitieve maten te voorspellen of mensen 

al dan niet succesvol kunnen stoppen met roken. In 

de vierde studie wordt onderzocht of 

neurocognitieve maten gebruikt kunnen worden in 

onderzoek naar de effecten van blootstelling aan 

tabak onder jongeren.  

 

Het tweede symposium draagt de titel 

“Waarschuwingen op sigarettenpakjes: 

Verstandig of onverstandig?”. Ten gevolge van 

nieuwe Europese regelgeving komen in 2016 in 

Nederland afbeeldingen op sigarettenpakjes te 

staan. In de wetenschap circuleren hierover twee 

standpunten: (1) verstandig, (2) onverstandig. Vier 

wetenschappers is gevraagd om hierover hun licht 

te laten schijnen, met als doel aan het einde van de 

sessie meer inzicht te hebben in twee vragen.  

(1) Als het nu eenmaal toch gaat gebeuren, hoe 

kan dit dan zo effectief mogelijk?  

(2) Als jij het mag bepalen, hoe zou je 

sigarettenpakjes verstandiger kunnen gebruiken?  

De eerste zal betogen dat de introductie van 

angstaanjagende afbeeldingen effectiever is indien 

dit wordt gecombineerd met een begeleidende 

massamediale campagne. In een tweede 

presentatie word getoond dat tekstboodschappen 

op sigarettenpakjes over de korte termijn positieve 

gevolgen van stoppen, meer effect hebben dan 

boodschappen over de lange termijn negatieve 

gevolgen. Vervolgens wordt in de derde 

presentatie dieper ingaan op de werking van angst 

en de consequenties hiervan voor de effectiviteit 

van angstcommunicatie. Tot slot zal op basis van 

een literatuuronderzoek naar de 

gedragsdeterminanten van starten en stoppen met 

roken besproken worden of angstcommunicatie 

een voor de hand liggende strategie is. 

 

Het derde symposium is getiteld ´De effectiviteit 

van stoppen-met-roken interventies in "real life". 

Het is belangrijk dat elke poging om te stoppen 

met roken de grootst mogelijke kans van slagen 

heeft. Verschillende gedragsmatige en 

farmacologische  behandelingen kunnen deze 

succeskans aanzienlijk vergroten. De effectiviteit 

van deze behandelingen is veelvuldig aangetoond 

in studies die onder optimale omstandigheden 

werden doorgevoerd. Deze omstandigheden 

komen echter niet overeen met de werkelijke 

wereld ("real life"). Daarom is het van belang om 

de effectiviteit van stoppen-met-roken 

behandelingen ook in de algemene bevolking en in 

de reguliere zorgsetting te onderzoeken. In dit 

symposium worden resultaten van dergelijk 

onderzoek gepresenteerd waarbij ook 

procesmatige en methodologische uitdagingen aan 

de orden komen. 

 

Tenslotte heeft het vierde symposium als 

onderwerp “De aantrekkingskracht van de e-

sigaret. En hoe zit het met de risico´s?” 

De discussie over de pro’s and cons van de e-

sigaret is nog niet beslecht en ondanks 

toenemende wettelijke eisen aan de 

eigenschappen van dit product neemt het aantal 

“vapers” in Nederland toe. Waar zit de 

aantrekkingskracht van de e-sigaret nu eigenlijk in? 

http://www.nnvt.org/


In dit symposium wordt geëxploreerd wat het 

effect is van de vele smaakjes, het nicotinegehalte 

en het type e-sigaret, worden de expliciete 

verwachtingen van jongeren en impliciete 

processen gerelateerd aan gebruik onderzocht en 

wordt de relatieve invloed van erfelijke factoren op 

het gebruik geschat met behulp van tweelingdata. 

Is de ‘genetische risicoscore’ van traditionele 

sigarettenrokers ook geassocieerd is met het 

gebruik van e-sigaretten? De laatste presentatie 

richt zich op de vraag of het gebruik van de e-

sigaret wel zo veilig is… Een recente 

risicobeoordeling van het RIVM werpt  hier nieuw 

licht op. 

 

 
Aanmelding en registratie NNvT congres 2015 
 
Vorig jaar hebben we 80 deelnemers mogen verwelkomen op het eerste NNvT congres. Dit aantal zal dit jaar 
waarschijnlijk hoger worden, afgaande op het grote aantal aanmeldingen van abstracts. De locatie De Zilveren 
Vosch kent echter een maximum grens van 100 voor het aantal deelnemers. Het toewijzen van deelname gaat 
op basis van volgorde van inschrijving. De inschrijfkosten bedragen € 175. S00tudenten kunnen tegen 
gereduceerd tarief deelnemen (€ 85 met een maximum van 10 studenten, waarbij wordt toegekend op 
volgorde van inschrijving).  
 
Je kunt je aanmelden door bijgevoegd aanmeldingsformulier volledig ingevuld te sturen aan info@nnvt.org. 
Vergeet niet de juiste adressering van de factuur te vermelden wanneer betaling door een andere partij wordt 
verzorgd. Studenten die in aanmerking willen komen voor het gereduceerde tarief dienen hun inschrijving 
vergezeld te laten gaan van een aanbevelingsbrief van hun universitaire stagebegeleider. 

 
Na ontvangst van je aanmelding sturen we je een digitale factuur voor deelname aan het congres. Je registratie 
is pas definitief als de betaling is ontvangen. De factuur is echter zo opgesteld dat deze geschikt is om later te 
declareren. Indien er hiervoor specifieke vermeldingen op de factuur moeten staan kan je dat bij je aanmelding 
op het formulier aangeven. 
 
Wanneer we de betaling ontvangen is je registratie definitief. Je ontvangt hiervan digitaal de bevestiging, die 
tevens je toegangsbewijs is voor het congres. 

 

 

Plaats je profiel op www.nnvt.org 
 

 
 
Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek is 

meer dan alleen een jaarlijks congres. Omdat 

Tabaksonderzoekers in Nederland verspreid zijn 

over verschillende faculteiten, instituten en 

organisaties is het lastig elkaar te vinden of te 

weten wat andere onderzoekers bezighoudt. Via 

het Netwerk kunnen we elkaar vinden, maar… dan 

moeten we wel vindbaar zijn! Naast de LinkedIn 

pagina van het NNvT, waar vragen aan elkaar 

gesteld kunnen worden, is via de NNvT-website de 

mogelijkheid om onderzoekers te vinden via 

verschillende zoekcriteria. Maak jezelf vindbaar als 

tabaksonderzoeker en zichtbaar in het netwerk 

door een profielformulier op te vragen en terug te 

sturen. 

 

De volgende NNvT Nieuwsbrief verschijnt half februari 2015  
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