PROGRAMMA NNvT CONGRES 2019
Locatie: Zilveren Vosch te Utrecht
09.00-09.30
ONTVANGST
09.30-09.40
PLENAIRE OPENING
Marc Willemsen, dagvoorzitter
09.40-10.40
PLENAIRE KEYNOTE
Spreker
Onderwerp
Henk Hilderink (RIVM)
De toekomst van volksgezondheid en roken: Naar een rookvrije samenleving in
2040?
Sanne Heijndijk (Alliantie Het Nationaal Preventieakkoord en onderzoek: onlosmakelijk met elkaar
Nederland Rookvrij!)
verbonden
10.40-11.00
KOFFIE EN THEEPAUZE
11.00-12.20
PARALLELSESSIES
Sprekers
Onderwerp
Kroonzaal
Symposium: Adoptie en effecten van beleid ter preventie van roken door
jongeren: het SILNE-R project
(voorzitter: Anton Kunst)
Thomas Kuijpers
- Hoe kunnen nationale anti-tabak coalities verder worden versterkt?
Michael Schreuders
- De toekomstige rookvrije schoolpleinen: een goede invloed op alle jongeren?
Naomi Lagerweij
- Waarom steeds meer publieke ruimten rookvrij gemaakt moeten worden
Paulien Nuyts
- Verhoging van minimum verkoopleeftijd voor tabak naar 21: noodzaak en
verwachte effecten
Tuinzaal
Tabaksverslaving: uitdagingen voor de individuele roker en voor de samenleving
(voorzitter: Margriet van Laar)
Marieke van Aerde
- Rookprevalentie in Europa: een vergelijking
Jeroen Bommelé
- Roken in Nederland: kerncijfers
Kim Romijnders
- Exploring e-liquid flavor preferences, attitude, and risk perception: differences
between e-cigarette users, dual users, smokers, and non-users
Maartje Luijten
- Doelgericht en gewoontegedrag bij rokers
Poortzaal
Floor van den Brand
Liza Meeuwsen
Gera Nagelhout

Stoppen met roken ondersteuning
(voorzitter: Onno van Schayck)
- Financiële beloningen verhogen het stopsucces, maar zijn beloningen ook
kosteneffectief?
- Verslaafd of gebrek aan wilskracht? Een “latent class analysis” van percepties
van zorgverleners over rokers
- Ervaringen met een wijkaanpak stoppen met roken in Den Haag en Utrecht
met de focus op sociaal kwetsbare doelgroepen
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12.20-12.55
LUNCH
12.55-13.10
Uitreiking Nationale onderzoeksprijs tabaksontmoediging
13.10-14.30
PLENAIRE SESSIE
Consortia Tabaksontmoediging presenteren zich
(voorzitter: Onno van Schayck)
15
- Anton Kunst (Amsterdam UMC): Smoke-free sports clubs for a smoke-free generation
- Liza Meeuwsen (LUMC) en Naomi Lagerweij (Trimbos-instituut): Strengthening the Dutch national
smoking cessation infrastructure to support the Smokefree Generation movement
- Daniëlle Jansen (VUmc): Together we’ll quit smoking! Optimizing the implementation of the Trimbos
guideline ‘smoking cessation counseling’ in daily practice of healthcare professionals supporting low SES
pregnant women in the North of the Netherlands
- Gera Nagelhout (IVO): Financial incentives for successful smoking cessation: an implementation study to
increase reach and adoption among companies and their employees with a low socioeconomic status
14.30-15.30
Sprekers
Kroonzaal
Paulien Nuyts
Laura Nijkamp

Hanneke Scholten
Tuinzaal
Jeroen Bommelé
Michael Schreuders

Els van Wijk

Poortzaal
Marloes Derksen
Mirte Kuipers
Lutz Siemer

PARALLELSESSIES
Onderwerp
Bouwstenen van de Rookvrije Generatie
(voorzitter: Reina de Kinderen)
- Leeftijdsgrens op tabaksverkoop van 16 naar 18 jaar in Nederland:
veranderingen in rookuitkomsten van jongeren in vergelijking met België
- Sociaaleconomische gezondheidsverschillen aanpakken door lokaal antitabaksbeleid: de Rookvrije Generatie als routekaart naar een integrale
strategie
- De effectiviteit van een mobiele videogame om jongeren te helpen stoppen
met roken
Een rookvrije omgeving voor kinderen
(voorzitter: Bas van den Putte)
- Lokaal tabaksbeleid in het buitenland
- Why secondary schools decide not to make school hours a smoke-free time
for all students: in-depth interviews with school staff members in the
Netherlands
- Differences between smoking and non-smoking parents in the process of
implementing a smoke-free home and the views of children: A qualitative
study
Stoppen-met-roken interventies
(voorzitter: Daniel Kotz)
- Serious Games voor stoppen met roken: een systematisch
literatuuronderzoek
- Stoppogingen gedurende de ‘Stoptober’ campagne in Engeland van 2012 tot
2017: Een quasi-experimentele herhaald cross-sectionele studie
- Adherentie aan een blended stoppen-met-roken interventie: hoe meten we
adherentie, hoe adherent zijn patiënten en wat voorspelt adherentie?
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15.30-15.50

KOFFIE EN THEEPAUZE

15.50-17.10

PARALLELSESSIES

Sprekers
Kroonzaal

Onderwerp
Symposium: De rol van het International Tobacco Control (ITC) Nederland Project
in de evaluatie van nationaal tabaksontmoedigingsbeleid
(voorzitter: Marc Willemsen)
Het International Tobacco Control (ITC) Nederland Project: méér dan alleen
evaluatie van tabaksbeleid
E-sigaret waarschuwingen werden nauwelijks opgemerkt door rokers:
resultaten van het International Tobacco Control (ITC) Nederland Project
Draagvlak onder (ex-) rokers voor nieuw en huidig e-sigaret beleid in
Nederland: resultaten van het International Tobacco Control Nederland
Stabiliteit van rookpatronen tussen 2015 en 2017: resultaten van het
International Tobacco Control (ITC) Nederland Project

Marc Willemsen
Dirk-Jan van Mourik
Gerjanne Vennegoor
Karin Hummel
Tuinzaal
Jentien Vermeulen
Jorien Treur
Joyce Dieleman
Helle Larsen
Poortzaal
Eefje Willemse
Leonieke Breunis
Tessa Scheffers-Van
Schayck
Anne Buitenhuis
17.10-18.00

Nieuwe neurocognitieve inzichten in tabaksverslaving
(voorzitter: Jacqueline Vink)
- Als de rook om je hoofd is verdwenen: Roken en cognitie in een longitudinale
studie onder patiënten met een psychose, familieleden en controles
- Bi-directionele effecten tussen ADHD en roken: een Mendeliaanse
randomisatie studie.
- Effecten van meeroken op neurocognitief functioneren in niet-rokende
adolescenten
- The Effectiveness of Online Cognitive Bias Modification on Smoking Cessation
Roken en zwangerschap
(voorzitter: Zeenah Harakeh)
- Het rokende sociale netwerk van zwangere vrouwen – een kwalitatief
onderzoek
- Smoke and Alcohol Free with EHealth and Rewards: het protocol van de SAFER
pregnancy studie
- Rookvrije Ouders: Implementatie van een effectief stoppen-met-roken
programma voor ouders
- Long-term single-smoking couples: attitudes, conflicts and relationship
satisfaction
BORREL EN HAPJES
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