
 

 

 

Bijeenkomst voor huisartsen en 
praktijkondersteuners 
Start 2019 met het voornemen om kinderen in uw praktijk een rookvrije 
start te geven. En kom naar de geaccrediteerde bijeenkomst op dinsdag 
29 januari van 17:30 tot 21:00 uur bij het Trimbos-instituut in 
Utrecht.  

Als huisarts of praktijkondersteuner heeft u een belangrijke rol in het 
meegeven van een rookvrije start aan kinderen. U ziet vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd of tijdens de zwangerschap regelmatig op uw 
spreekuur. Deze contactmomenten zijn waardevol om (aanstaande) 
ouders te motiveren te stoppen met roken en na de zwangerschap 
rookvrij te blijven. 

Om u te inspireren met dit onderwerp aan de slag te gaan, organiseren 
het Trimbos-instituut en het NHG een bijeenkomst. In deze bijeenkomst: 

• Informeren wij u over de feiten en cijfers van roken en het 
voorschrijven van nicotine vervangende middelen. 

• Laten wij een ‘good practice’ zien van een stoppen-met-rokencoach, 
die ervaring heeft in de begeleiding van rokende zwangere vrouwen. 

• Krijgt u handvatten mee om een gesprek te voeren met een 
rokende, zwangere vrouw. 

• Willen wij graag met u in gesprek over manieren om effectief samen 
te werken in de keten rondom zwangeren.  

Uw deelname is kosteloos 
De bijeenkomst, geaccrediteerd voor 3 punten, is door VWS gefinancierd 
en daarom voor u als deelnemer kosteloos. 

Aanmelden 
Aanmelden kan via rookvrijestart@trimbos.nl 

We hopen u te zien op 29 januari! 
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Programma 
 
Start 2019 goed en draag bij aan een Rookvrije Start 
Bijeenkomst voor huisartsen en praktijkondersteuners  
 
Datum: 29 januari 2019  
 
Locatie: Da Costakade 45 – 3521 VS Utrecht  
 
17:30: Inloop met salade en soep  
 
Deel 1: Workshop Trimbos in samenwerking met NHG  
18:00-18:05 Introductie door Miriam de Kleijn (Epidemioloog, Huisarts- 
niet praktiserend, lid Taskforce Rookvrije Start namens NHG)  
 
18:05-18:15 De feiten op een rij door Chantal van den Thillart 
(Wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut)  
 
18:15-19:00 Zwangeren begeleiden bij stoppen met roken. Hoe doe je 
dat? door Miriam de Kleijn (Epidemioloog, Huisarts- niet praktiserend, lid 
Taskforce Rookvrije Start namens NHG)  
en Roos Blom, Stoppen-met-rokencoach en psycholoog)  
 
19:00-19:15 Nicotine vervangende middelen: wel of niet voorschrijven 
door Monique Croes (Wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut)  
 
19:15-19:30 Pauze met koffie en thee  
 
Deel 2: Verdieping  
19:30-20:00 Uitwisselen ervaringen door Ingrid Schulten (Senior 
Wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut)  
 
20:00-20:45 Het motiverende gesprek Stoppen met Roken door Marion 
Zandvoort (Trainingsacteur)  
 
20:45-21:00 Afsluiting en discussie door Miriam de Kleijn (Epidemioloog, 
Huisarts-niet praktiserend, lid Taskforce Rookvrije Start namens NHG)  
 
Routebeschrijving: https://www.trimbos.nl/contact/route 
 
Accreditatie: De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 punten. 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 door u geparafeerd moet worden.  
 
Bij aanmelding gaan we ervan uit dat u aanwezig zult zijn.  
 
Aanmelden via rookvrijestart@trimbos.nl  
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