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PROGRAMMA NNvT CONGRES 2021 
 

10.00-10.10 PLENAIRE OPENING 

Marc Willemsen, dagvoorzitter 
 10.10-10.45 PLENAIRE KEYNOTE 

Spreker Onderwerp 

Gera Nagelhout Wat kunnen we doen als er straks alleen nog mensen met een lagere 
sociaaleconomische positie roken? Een gezamenlijk gedachte-experiment 

10.45-11.00 PAUZE 

11.00-12.00 PARALLELSESSIES 

Sprekers Onderwerp 

Sessie 1A 
 
 
Eefje Willemse 
 
Sigrid Troelstra 
 
Naomi van Westen-
Lagerweij 
Marthe Mansour 

Symposium:  Stoppen-met-roken zorg in de huisartsenpraktijk: waar staan we nu en 
waar liggen kansen? 
  (voorzitter: Miriam de Kleijn) 

- Hoe wordt de stoppen-met-rokenzorg in en rondom de huisartsenpraktijk 
georganiseerd? 

- Hoe wordt er gebruik gemaakt van eHealth bij stoppen-met-roken zorg in de 
huisartsenpraktijk? 

- Het verwijzen van patiënten naar stoppen-met-roken begeleiding: percepties 
en ervaringen van zorgverleners in de huisartspraktijk 

- Stopadvies na uitstrijkje 

Sessie 1B 
 
 
Metehan Bebek 
Heike Garritsen 
Tessa van Deelen 
 
Cloe Geboers 
 

Ontmoedigingsbeleid: vooral een kwestie van tabak duurder maken en uit het zicht 
halen?  
  (voorzitter: Mirte Kuipers) 

- Het effect van een rookvrije zone binnen de stad op rookpatronen buiten 
- Rookvrije sport: waarom sportverenigingen (g)een rookvrij beleid invoeren 
- Ex ante evaluatie van de impact van beleidsmaatregelen gericht op het 

verkooppunt in vier steden in Nederland 
- Reacties op prijsverhogingen: vraag naar sigaretten en shag onder subgroepen. 

Resultaten van het International Tobacco Control Nederland project 

Sessie 1C 
 
Kristell Penfornis 
 
 
Floor van den Brand 
 
Daniel Kotz 
 
 
Nikita Poole 

De psychologie van het stoppen met roken 
 (voorzitter:  Jacqueline Vink) 

- Mijn toekomstige zelf is (niet) gestopt met roken: Een experimentele studie 
naar de effecten van een toekomstige-zelf interventie op de zelfidentiteit van 
rokers 

- Opgesloten in het Stoptoberhuis: helpt het daadwerkelijk om te stoppen met 
roken en wat zijn de effectieve elementen?  

- Validity of urges to smoke measures in predicting smoking relapse in primary 
care patients attempting to quit: exploratory analysis of a randomised 
controlled trial 

- Hoe gender, leeftijd en opleiding het effect van mediacampagnes bepalen: 
Resultaten van het International Tobacco Control Nederland project 
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12.00-12.45 PAUZE 

12.45-13.00 Chatrooms 

13.00-14.00 PARALLELSESSIES 

Sprekers Onderwerp 

Sessie 2A 
 
 
Jasper Been 

Heike Garritsen 

Jan Meijdam 

Nikita Poole 

Désirée Stolker 

Mischa Stubenitsky 

 

ZonMw en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij: Implementatie van onderzoek  
  (voorzitter:  Fleur Boulogne) 
 
Hoe zorg je ervoor dat jouw onderzoeksresultaten door de juiste mensen worden 

opgepikt en gebruikt gaan worden? In deze interactieve sessie gaan we in op de vraag: 

Hoe pak je dat als onderzoeker aan en op welk moment? Wat voor tips hebben 

onderzoekers voor elkaar? Welke tips komen uit de praktijk en journalistiek? Stap even 

in de wereld van een beleidsadviseur (GGD), een gemeenteambtenaar en ga in gesprek 

met een woordvoerder op het gebied van roken en doe er je voordeel mee!  

 

Sessie 2B 
 
Sanne van der Heijden 
 
Arjen Neven 
Arjen Neven 
Albert Batalla 

Symposium: Maak de GGZ Rookvrij 
  (voorzitter: Jentien Vermeulen) 

- Risico op risico? Rookgedrag onder jongvolwassenen met een verhoogd risico 
op psychose 

- Leidt een rookverbod tijdens een opname tot stoppen met roken? 
- Leidraad rookvrije GGZ in de context van verplichte zorg 
- Rookvrijezorg op de afdeling psychiatrie: attitudes en verwachtingen 

Sessie 2C 
 
Eline Meijer 
 
Lutz Siemer 
 
Leonieke Breunis 
 
Jan Mathis Elling 

E-health ondersteuning bij stoppen met roken: hoe werkt dat in de praktijk? 
   (voorzitter:  Marc Willemsen) 

- Perfect Fit: een identiteitsgebaseerde virtuele coach die ondersteunt bij 
stoppen met roken en meer bewegen 

- Effectiviteit van blended en face-to-face rookstopbehandeling: 6 maanden 
uitkomsten van een Randomized Controlled Non-Inferiority Trial 

- De SAFER pregnancy studie: Hulp bij stoppen met roken voor en tijdens de 
zwangerschap 

- Advies op maat over de e-sigaret in een eHealth stoppen-met-roken 
interventie: Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep 
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14.00-14.15 PAUZE 
14.15-15.00 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
Sessie 3A 
 
Jeroen Bommelé 
 
Jacqueline Vink 
 
Esther Croes 

Welke impact heeft de coronacrisis tot nu toe op rokers gehad?  
  (voorzitter: Bas van den Putte) 

- Hoe gaat het met rokers in deze coronacrisis? Resultaten van de monitor 
Roken en Covid-19 

- Hebben de COVID-19 maatregelen impact op roken, drinken en blowen in een 
studentenpopulatie? 

- Zijn rokers beschermd tegen SARS-CoV-2-infectie (COVID-19)? De oorsprong 
van de mythe 

Sessie 3B 
 
Mirte Kuipers 
 
Maartje Luijten  
 
Famke Mölenberg  
 

Naar een Rookvrije Generatie: problemen en oplossingen  
  (voorzitter: Carlijn van der Aalst) 

- Trends in sociaaleconomische ongelijkheid in roken onder jongeren in 
Europa: Ontwikkeling en toepassing van een nieuwe methode  

- Blootstelling aan omgevingsrook en neurocognitief functioneren bij niet-
rokende adolescenten  

- De impact van rookvrije wetgeving in auto’s op de blootstelling aan 
tabaksrook en gezondheidsuitkomsten bij kinderen: een review en meta-
analyse 

Sessie 3C 
 
Nienke Boderie 
 
Anna Boormans 
 
 
Daan de Frel 

Stoppen met roken hulpverlening in de zorg 
  (voorzitter: Gera Nagelhout) 

- The impact of a social care programme on the intention to quit smoking in 
households facing multiple problems: exploring the theory of scarcity 

- Behoeften, attitudes, barrières en facilitatoren rondom stoppen met roken: 
Het perspectief van rokende, ex-rokende en niet-rokende cliënten, naasten, 
hulpverleners én management in de Nederlandse verslavingszorg 

- Het effect van een gecombineerde interventie op het toepassen van 
tabaksontmoediging door zorgverleners 

15.00 – 15.30 Netwerkborrel (chatrooms) 


