PROGRAMMA NNvT CONGRES 2020
Locatie: Zilveren Vosch te Utrecht
09.00-09.30
ONTVANGST
09.30-09.40
PLENAIRE OPENING (KROONZAAL)
Marc Willemsen, dagvoorzitter
09.40-10.25
PLENAIRE KEYNOTE (KROONZAAL)
Spreker
Onderwerp
Huib Mansvelder
Roken tijdens de puberteit: leuk om te proberen, of schadelijk voor je brein?
10.25-10.40
Uitreiking Nationale onderzoeksprijs tabaksontmoediging (KROONZAAL)
10.40-11.00
KOFFIE EN THEEPAUZE (KROONZAAL)
11.00-12.15
PARALLELSESSIES
Sprekers
Onderwerp
Kroonzaal
Impact van rookvrije zones
(voorzitter: Andrea Rozema)
Brigit Toebes
- Mensenrechten en tabak: taking stock
Jeroen Bommelé
- In de rook van een ander: luchtkwaliteitsmetingen op terrassen, bij ovhaltes en bij ziekenhuisingangen
Janneke Harting
- Een rookvrije generatie implementeren in de wijk: een casusonderzoek in
Haarlem Oost
Jasper Been
- Impact van rookvrije wetgeving op blootstelling aan tabaksrook en
gezondheidsuitkomsten bij kinderen: protocol voor een review en metaanalyse
Tuinzaal
Anne Buitenhuis
Marijn de Bruin
Ciska Hoving
Matty Crone

Poortzaal
Mirte Kuipers
Heike Garritsen
Nikita Poole
Ties Keyzer

Effectiviteit van stoppen met roken programma’s
(voorzitter: Marc Willemsen)
- Een stoppen-met-roken interventie voor koppels met 1 roker: maakt
samenwerken met de partner implementatie plannen effectiever?
- Het adresseren van onderrapportage en variabiliteit in controlegroepen in
stoppen-met-roken interventie trials
- Goed, Beter, Best: Inventarisatie van Werkzame Elementen van stoppen
met roken programma toepassingen in de eerstelijns gezondheidszorg
- Goed, Beter, Best: Inventarisatie van Werkzame Elementen van
programma’s gericht op het verbeteren van stoppen-met roken
ondersteuning door professionals in de eerstelijns gezondheidszorg
Nationaal tabaksbeleid
(voorzitter: Anton Kunst)
- Vergunningen voor tabaksverkoop in Europa
- De relatie tussen een rookverbod in de horeca en rookgedrag van
jongeren: een literatuurreview
- Krantenberichtgeving over toekomstig Nederlands tabaksbeleid:
accijnsverhoging, neutrale verpakkingen en het uitstalverbod
- De staat van het Nederlandse tabakstoezicht
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12.15-13.00
13.00-14.15
Sprekers
Kroonzaal

LUNCH (KELDER)
PARALLELSESSIES
Onderwerp
Meet-up: Lopend onderzoek naar effect, implementatie en beleid
(voorzitter: Onno van Schayck)

Jasper Been
Jeroen Bommelé
Cloé Geboer
Mirte Kuipers
Naomi Lagerweij
Tessa Magnée
Liza Meeuwsen
Lilian Peters
Nikita Poole
Andrea Rozema
Barbara van Straaten
Tuinzaal

Tijdens deze sessie presenteren 9 projectteams hun onderzoek naar
tabaksontmoediging, op het gebied van effect, implementatie en beleid. Van
onderzoek naar rookvrije sportclubs, infrastructuur stoppen met roken, tot het
meten van blootstelling aan sigarettenrook op het terras. Luister naar de pitches,
sluit aan bij een groepje en denk mee!

Eefje Willemse
Arjen Neven
Nienke Boderie
Nazmi Dereci
14.15-14.25
14.25-15.40
Sprekers
Kroonzaal

Mathis Elling
Thomas Gültzow

Eline Smit

Danielle Zijlstra
Tuinzaal

Janneke Harting
Marloes Derksen
Willeke van Dijk
Leonieke Breunis

Rookvrij leven
(voorzitter: Bas van den Putte)
- Rookvrije kinderopvang: wat gaat goed en waar liggen kansen?
- Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ? Een
literatuurstudie
- Een rookvrij academisch ziekenhuis: Wat vinden patiënten, personeel en
bezoekers?
- Een rookvrije zone in Rotterdam: wat is er te winnen?
WISSELPAUZE
PARALLELSESSIES
Onderwerp
Symposium: Never change a winning team? Of blijft het belangrijk om nieuwe
manieren te zoeken om tabaksgebruik aan te pakken?
(voorzitter: Ciska Hoving)
- Invloed op gebruikerservaring van animaties versus tekst in een
computer-tailored stoppen-met-roken interventie
- De interactie tussen geïnformeerde besluitvorming en
gedragsverandering: hoe kunnen we deze benaderingen combineren om
mensen zo effectief mogelijk te helpen bij het stoppen-met-roken
- Van het op maat maken van de inhoud van stoppen-met-roken advies
naar het op maat maken van de communicatiestijl die wordt gebruikt in
online advies-op-maat programma’s
- Het stimuleren van verwijzingen naar effectieve counseling buiten de
huisartspraktijk dóór de huisartspraktijk
Symposium: Stoppen met roken interventies voor zwangere vrouwen: kansen
en onmogelijkheden
(voorzitter: Jasper Been)
- Dóórlopend of míslopend? Een groepstraining stoppen-met-roken voor
zwangere vrouwen en jonge ouders in een aandachtswijk
- Stoppen met roken tijdens en na de zwangerschap: inzet van sociale
netwerken bij kwetsbare vrouwen
- Stress- en rookvrij zwanger: een RCT naar de effectiviteit van de app
‘Samen met Eva’
- Smoke- and Alcohol Free with EHealth and Rewards: wat kunnen we leren
van de SAFER pregnancy studie
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Poortzaal
Esther Croes
Erna Krüsemann
Gera Nagelhout

Symposium: Risico's en kansen van e-sigaretten
(voorzitter: Hein de Vries)
- De e-sigaret: effectiviteit bij stoppen met roken en beleid in verschillende
landen
- De rol van e-liquid smaken in de aantrekkelijkheid van e-sigaretten
- Is het gebruik van e-sigaretten onder jongeren een opstapje richting het
roken van tabaksproducten?

15.40-16.00

KOFFIE EN THEEPAUZE

16.00-17.00

PARALLELSESSIES

Sprekers
Kroonzaal

Onderwerp
eHealth & Stoppen met roken: interventies - apps - blended treatment
(voorzitter: Gera Nagelhout)
- Adherentie aan een blended stoppen met roken behandeling en
voorspellers van adherentie: vergelijk van blended face-to-face en webgebaseerd behandeling met face-to-face behandeling
- Visie op eHealth interventies bij stoppen met roken: kansen,
mogelijkheden en barrières
- Implementatie van De Stopcoach: een stoppen-met-roken app voor
rokers met een lagere socio-economische status
Roken en stoppen met roken tijdens de zwangerschap en in de kraamtijd
(voorzitter: Carlijn van der Aalst)
- 'Wat betekent die sigaret voor mij?' Ervaringen en behoeften van
vrouwen en hun naasten met de stoppen-met-roken ondersteuning
tijdens de zwangerschap
- “Morgen stop ik echt!”: Een focusgroeponderzoek naar roken en stoppen
met roken voor en tijdens de zwangerschap
- Verkenning rookbeleid in de kraamzorg
De rol van omgevingsprikkels bij beginnen met roken en stoppen met roken
(voorzitter: Maartje Luijten)
- Het ontwikkelen van een implementatiestrategie voor stoppen-metrokentrainingen met financiële beloningen op de werkplek
- Onderzoek naar de associatie tussen roken en meeroken op brein
activiteit gerelateerd aan beloningsverwerking in experimentele rokers
- Impuls controle en responsiviteit op rook cues in het brein van
experimenteel rokende jongeren en hoog risico jongeren

Lutz Siemer

Sigrid Troelstra
Eline Meijer
Tuinzaal
Stella Weiland

Leonieke Breunis
Marieke van Aerde
Poortzaal
Floor van den Brand
Joyce Dieleman
Maartje Luijten
17.00-18.00

BORREL EN HAPJES (KELDER)
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