
Mini-conference: Self-help for smoking cessation 
 
Datum: vrijdag 22 september 2017, 12.00-17.00 uur 
Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT 
 
 
Met 3,5 miljoen rokers is het onmogelijk om alle rokers in Nederland een combinatie van 
gedragsondersteuning en medicatie te bieden bij het stoppen met roken. En dat hoeft ook niet, want 
velen lukt het op eigen kracht of met de juiste zelfhulp. Maar hoe ziet het stoppen-met-roken 
zelfhulp landschap er in Nederland uit, welk aanbod is er of zit er in de pijplijn en waar vallen de 
gaten? Wat kunnen we leren uit het buitenland? Deze vragen komen aan bod in dit (Engelstalige) 
minisymposium, dat georganiseerd is rond professor Thomas Brandon, een van de belangrijkste 
tabaksonderzoekers uit de VS.  
 
PROGRAMMA 
 
12.00 - 12.30: Inloop met broodjes 
 
12.30 – 13.15 The need for self-help smoking cessation support in the Netherlands: A population 
perspective. 
Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar Health Promotion, School for Public Health and Primary Care, 
Fac. Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University 
 
13.15 - 14.15 Self-help for smoking cessation: Seeking the balance between efficacy and reach. 
Thomas Brandon, Trimbos Institute/ Visiting Scholar from Moffitt Cancer Center, Tampa, FL USA 
 
=== PAUZE === 
 
14.45 – 15.30 Help Yourself Help Yourself; The (im)possibilities of self-help programmes in smoking 
cessation  
Ciska Hoving, Universitair Docent Gezondheidscommunicatie in de Gezondheidszorg, Maastricht 
University/CAPRHI 
 
15.30 – 16.15 Self-regulation in smoking cessation from a phased perspective 
Arie Dijkstra, hoogleraar aan de faculteit gedrags- & maatschappijwetenschappen, Groningen 
 
16.15 – 16.45 DISCUSSIE: waar zitten de lacunes in self-help smoking cessation support in 
Nederland? 
 
16.45 – 17.00  afsluiting 
 
De presentaties tijdens deze bijeenkomst zijn in het Engels. 
 
Kosten: geen. 
Vanwege het beperkte aantal plaatsen (70) verwachten we dat u aanwezig zult zijn na bevestiging 
van inschrijving. Eventuele dieetbeperkingen graag doorgeven bij aanmelding. 
Aanmelding: stuur een mail naar Danielle Branderhorst: dbranderhorst@trimbos.nl  
Accreditatie: aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. 
 
Routebeschrijving: http://www.trimbos.nl/contact/contact-en-route 
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de binnenstad van Utrecht voor autoverkeer druk kan zijn. 
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