
Nieuwe regels voor tabak in de Tabaks-en rookwarenwet 
Nascholingsavond voor leden van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken  
Georganiseerd door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en het Trimbos-instituut 
 
Stoppen met roken houdt niet op bij de deur van uw praktijk. In de hele maatschappij zijn 
tabaksontmoedigingsmaatregelen zichtbaar. Welke maatregelen komen voort uit de nieuwe Tabaks- 
en rookwarenwet die op 20 mei in werking treedt? Hebben enge plaatjes op pakjes wel een effect op 
de roker? Wat doet de nieuwe telefonische ikstopnu-lijn 0800-1995 (die op de pakjes komt te staan)? 
En wat doen andere landen eigenlijk? Kom voor de antwoorden naar deze nascholing op 28 juni! 
 
Accreditatie:  
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken: accreditatie wordt aangevraagd voor 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. 
 
Datum: dinsdag 28 juni 2016, 17.30-21.00 uur 
Kosten: geen. Na bevestiging van inschrijving verwachten we dat u aanwezig zult zijn. 
Aanmelding: stuur een mail naar Danielle Branderhorst: dbranderhorst@trimbos.nl  
 
Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT 
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. 
 
Voorlopig Programma  
 
17.30   Ontvangst met een broodje 
18.15-18.45 De wijzigingen in de nieuwe tabakswet samengevat (Chanella Mackay) 
18.45-19.15 Enge plaatjes op pakjes: werken die wel? (Jeroen Bommelé) 
19.15-19.45 De nieuwe stop-website en stop-telefoonlijn (Monique Croes en Wieke ter Weijde) 
19.45-20.00  pauze 
20.00-20.30 De Nederlandse wetgeving in internationaal perspectief (Sanne Heijndijk) 
20.30-21.00 Discussie (o.l.v. Esther Croes) 
 
 
Over de sprekers:  
Chanella Mackay is senior beleidsmedewerker bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en 
Preventie van het Ministerie van VWS, met in haar portefeuille de Tabakswet.  
 
Jeroen Bommelé is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. Hij promoveert op het 
onderwerp “hardcore rokers” en is co-auteur van een factsheet over grafische waarschuwingen.  
 
Monique Croes en Wieke ter Weijde zijn wetenschappelijk medewerkers bij het Trimbos-instituut en 
werken bij het coördinatiepunt stoppen met roken. Beiden hebben de website ikstopnu.nl opgezet. 
 
Sanne Heijndijk is beleidsadviseur bij de Alliantie Nederland Rookvrij en richt zich daar onder andere 
op de juridische aspecten van tabaksontmoediging. 
 
Esther Croes is arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut en zit in de kwaliteitscommissie van het 
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. 
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