
De e-sigaret: hype, hobby, hazard en/of hulpmiddel? 
Nascholingsavond voor leden van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken  
Georganiseerd door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en het Trimbos-instituut 
 
Accreditatie:  
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken: 3 punten. Registratie van deelname aan deze nascholing in het 
Kwaliteitsregister moet door de deelnemer zelf gedaan worden. De bevestiging van uw deelname die 
per e-mail aan u verstuurd is, geldt als bewijs van inschrijving. Tevens zal er een presentielijst zijn op 
de avond zelf, die geparafeerd moet worden. 
GAIA: accreditatie is aangevraagd 
 
Datum:  

- Donderdag 28 januari 2016, 17.30-21.00 uur (VOL) 
- Donderdag 31 maart 2016, 17.30-21.00 uur 

Kosten: geen. Bij inschrijving verwachten we dat u aanwezig zult zijn. 
Aanmelding: stuur een mail ovv “inschrijving nascholing e-sigaret 31 maart” naar Danielle 
Branderhorst: dbranderhorst@trimbos.nl  
 
Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT 
Routebeschrijving: http://www.trimbos.nl/contact/contact-en-route 
 
Programma  
 
17.30   Ontvangst met een broodje 
18.15-18.45 Hype? De omvang van het gebruik in binnen- en buitenland (Esther Croes) 
18.45-19.15 Hobby? De ins & outs van verschillende modellen (Muriël Schipper & James Young) 
19.15-19.45 Hazard? Risico-analyse van het RIVM (Wouter Visser) 
19.45-20.00  pauze 
20.00-20.30 Hulpmiddel? De (on)mogelijkheden van de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen 

met roken (Trudi Tromp-Beelen) 
20.30-21.00 Hoe beoordelen we het belang van de verschillende H’s? Discussie en afsluiting olv 

Paul van Spiegel 
 
 
Over de sprekers:  
Esther Croes is arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut en schreef verschillende factsheets en 
artikelen over de e-sigaret. 
 
Muriël Schipper & James Young zijn beiden bestuurslid van stichting Acvoda, een 
consumentenorganisatie opgericht door gebruikers van e-sigaretten.  
 
Wouter Visser is wetenschappelijk medewerker bij het RIVM en eerste auteur van het RIVM rapport 
over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van e-sigaretten. 
 
Trudi Tromp-Beelen is gepensioneerd verslavingsarts en algemeen erkend als goeroe op het gebied 
van stoppen met roken. 
 
Paul van Spiegel is gepensioneerd longarts met een groot track record op het gebied van 
tabaksontmoediging. 
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