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PROGRAMMA NNvT CONGRES 2022 
Vanwege de coronamaatregelen zal het congres online plaatsvinden. 

09.30-09.40 PLENAIRE OPENING 
  (dagvoorzitter: Marc Willemsen) 
 09.40-10.25 PLENAIRE KEYNOTE 
Spreker Onderwerp 
Jasper Been Het belang van een rookvrije start en hoe deze optimaal bevorderd kan worden 
10.25-10.35 UITREIKING NATIONALE TABAKSONTMOEDIGING ONDERZOEKSPRIJS 
10.35-10.50 PAUZE 
10.50-12.00 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
Sessie 1A 
 
 
Heike Garritsen 
 
Rixt Smit 
Heike Garritsen 
 
Nienke Boderie 

Rookvrij beleid 
  (voorzitter: Andrea Rozema) 
 

- Wel of niet rookvrij? Besluitvorming op sportverenigingen met betrekking tot 
het invoeren van een rookvrij beleid 

- Verspreiding van rookvrije sportverenigingen in Nederland 
- Rookvrij Amsterdam UMC: impact van een rookvrij beleid op de prevalentie 

van roken op het ziekenhuisterrein  
- Trends in publieke steun voor vernieuwend rookvrij beleid: internationale 

meta-analyse en een landelijke survey 
Sessie 1B 
 
 
Naomi van Westen-
Lagerweij 
Daniëlle Zijlstra 
 
Demi Kustermans / 
Leonieke Breunis 
Geke Dijkstra 

Stopondersteuning via zorgverlener 
  (voorzitter: Jacqueline Vink) 
 

- Het gebruik van een hulpmiddel bij het stoppen met roken en erover horen 
van een zorgverlener: is er een verband? 

- De StopWijzer: eindevaluatie van een stoppen-met-roken verwijshulpmiddel 
voor de eerstelijnszorg 

- Inventarisatie van de stoppen-met-roken zorg voor rokende zwangere 
vrouwen en hun partners 

- Het Very Brief Advice; resultaten van de (pilot) implementatie 
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12.00-13.00 PAUZE & LUNCH CHATROOM 
13.00-14.10 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
Sessie 2A 
 
 
Elske Wits 
 
Nikita Poole 
 
Mirte Kuipers 
 
Tessa van Deelen 

Symposium:  Terugdringen van sociaaleconomische verschillen in roken 
  (voorzitter: Gera Nagelhout) 
 

- Escamp Stopt! Stoppen-met-rokenwijkaanpak gericht op mensen met een 
lagere sociaaleconomische positie in Den Haag 

- Implementatie van financiële beloningen voor stoppen met roken in bedrijven 
met relatief laag opgeleide werknemers: een kwalitatieve behoeftenanalyse 

- Het in kaart brengen van het systeem dat bijdraagt aan roken vanuit het 
perspectief van MBO studenten: een Group Model Building studie 

- Sociaaleconomische verschillen in nabijheid van en blootstelling aan 
tabaksverkooppunten 

Sessie 2B 
 
 
 
Kristell Penfornis 
Mathis Elling 
Milon van Vliet 
 
Saida Moaddine 

Symposium: De weg naar innovatieve digitale interventies bij roken: van de 
schrijftafel tot de praktijk 
  (voorzitter: Anke Versluis) 
 

- Identiteit inzetten in digitale stoppen met roken interventies  
- De rol van contextuele factoren bij terugval: een dagboekstudie 
- Het effect van gepersonaliseerd advies van een chatbot op stoppen met roken 

in risicovolle situaties: een virtual reality experiment studieprotocol. 
- Evaluatie van effect, bruikbaarheid en gepercipieerd nut van eHealth coaching 

applicatie ‘De Stopcoach’ bovenop evidence-based stoppen-met-roken 
begeleiding. 
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14.10-14.25 PAUZE 
14.25-15.25 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
Sessie 3A 
 
 
Cloé Geboers 
 
Tessa van Deelen 
 
Jeroen Bommelé 

Tabaksontmoedigingsbeleid 
  (voorzitter: Marc Willemsen) 
 

- Trends in prijsontwijkend gedrag in Europa tussen 2006-2020: bevindingen 
van het International Tobacco Control (ITC) Project 

- Blootstelling aan tabaksverkooppunten geassocieerd met pro-roken 
attitudes, opvattingen en normen onder Nederlandse niet-rokende jongeren. 

- Meeroken in de buitenlucht: Luchtkwaliteitsmetingen op plekken waar veel 
gerookt wordt. 

Sessie 3B 
 
 
Jessica Baars / Roy van 
der Hoeve 
Tessa Scheffers-van 
Schayck 
Roel Lutkenhaus 

Rookvrije generatie 
  (voorzitter: Mirte Kuipers) 
 

- Rookvrij opgroeien in perspectief van ouders en jongeren 
 

- Sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen: Een studie naar het 
bereik, draagvlak en opbrengsten van de Rookvrije Generatie in Amsterdam 

- Recht op rookvrij of recht om te roken? Een analyse van 
tabaksontmoedigingsbeleid in de Nederlandse Twitter-sfeer 

Sessie 3C 
 
 
Claire de Nerée tot 
Babberich 
Marieke van Aerde 
Sigrid Troelstra 

Stoppen-met-roken ondersteuning 
  (voorzitter: Carlijn van der Aalst) 
 

- Zelf stoppen maar niet alleen: de nieuwe smr-app ‘Quiddy’ voor 
jongvolwassenen.  

- Stoppen-met-roken apps: wat wil de gebruiker?  
- Calling to quit: een overzicht van telefonische stoppen-met-rokenhulplijnen in 

Europa 
15.25-15.45 PLENAIRE AFSLUITING 
  (voorzitter: Marc Willemsen) 
De dagvoorzitter neemt samen met alle sessievoorzitters de dag door. 
Vanaf 15.45 BORREL CHATROOM 


