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PROGRAMMA NNvT CONGRES 2023 
Locatie: Villa Jongerius (Utrecht) 
 
09.00-09.30 ONTVANGST 
09.30-09.40 PLENAIRE OPENING (LINCOLN ZEPHYR zaal) 
  (dagvoorzitter: Marc Willemsen) 
 09.40-09.55 UITREIKING NATIONALE TABAKSONTMOEDIGING ONDERZOEKSPRIJS 

(LINCOLN ZEPHYR zaal) 
09.55-11.05 PLENAIRE discussiebijeenkomst (LINCOLN ZEPHYR zaal) 
Sprekers Onderwerp 
ZonMw en 
Gezondheidsfondsen 
voor Rookvrij 
 

Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging: zijn we op de goede weg? 
  (voorzitter: Onno van Schayck) 
 

11.05-11.20 PAUZE (Grand café) 
11.20-12.30 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
LINCOLN ZEPHYR zaal 
 
 
Judith Visser 
 
 
Gemma Geuke 
 
Rixt Smit 
Nikita Poole 

Rol van lokale professionals en gemeenten in stopondersteuning 
  (voorzitter: Mirte Kuipers) 
 
- Percepties van professionals uit het sociaal domein over stoppen met roken-

ondersteuning aan mensen uit lagere sociaaleconomische groepen: een kwalitatief 
onderzoek 

- Hoe kan de rol van professionals in het sociaal domein bij stoppen-met-
rokenondersteuning worden versterkt? Ervaringen van twee lokale proeftuinen. 

- Hoe gemeenten bijdragen aan het rookvrij maken van sportverenigingen 
- Uitdagingen en successen in het borgen van een stoppen-met-roken-wijkaanpak 

voor bewoners met een lagere sociaaleconomisch positie 
 

Groente zaal 
 
 
Suhaavi Kochhar 
 
Anne Zijp 
 
 
Eline Meijer 
 
 

Stoppen met roken en e-health 
  (voorzitter: Bas van den Putte) 
 
- “Wanneer Rook Jij?” Pilot testing the ESM/EMA component of a smoking cessation 

game  
- Het effect en de acceptatie van een mHealth stoppen-met-roken interventie ‘De 

Stopcoach’ gecombineerd met stoppen-met-rokenbegeleiding voor mensen met 
verschillende sociaaleconomische posities: een mixed-methods studie 

- Perfect Fit: Identiteitsgebaseerde virtuele coach die ondersteunt bij stoppen met 
roken en meer bewegen - Ontwikkeling en geleerde lessen 

https://www.villajongerius.nl/
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Texaco zaal 
 
 
Claire de Neree 
 
Eefje Willemse 
Sigrid Troelstra 
Kariene Bolt 

SYMPOSIUM: Hoe krijgen we jongeren van het roken en vapen af? 
  (voorzitter: Claire de Neree tot Babberich) 
 
- Is vapen het nieuwe roken? Eerste resultaten van een landelijke steekproef over 

roken, vapen en snusgebruik onder jongeren 
- Hoe bereik je jongvolwassenen met stoppen-met-rokenhulp? 
- Implementatie van een stoppen-met-rokenapp voor jongvolwassenen: Quiddy 
- Paneldiscussie met stellingen 

 
12.30-13.30 LUNCH (Grand café) 
13.30-14.15 PLENAIRE KEYNOTE (LINCOLN ZEPHYR zaal) 
Spreker Onderwerp 
 
Carlijn van der Aalst 
 

Gepersonaliseerde screening op longkanker: de toekomst? 
 

14.15-14.20 Wisselpauze 
14.20-15.30 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
LINCOLN ZEPHYR zaal 
 
 
Lilian Peters 
 
 
Leonieke Breunis en 
Eline Meijer 
Rukiye Turkeli 
 
Eline Nanninga 

Roken en zwangeren 
  (voorzitter: Gera Nagelhout) 
 
- Optimaliseren en evalueren van de implementatie van een richtlijn voor 

begeleiding bij het stoppen met roken voor zwangere vrouwen in Noord 
Nederland. 

- “Roken achter de kinderwagen, dat hoort toch niet?” Identiteit van rokende 
moeders in spé voor en na de SAFER pregnancy studie 

- Identiteit en autonomie van rokende zwangeren en partners in kwetsbare 
omstandigheden en de rol van professionals 

- Ongunstige uitkomsten voor moeder en kind bij zwangere vrouwen die verschillen 
in rookstatus: dampers en tabaksrokers 
 

Groente zaal 
 
 
Annelies Kruize 
Jeroen Pennings 
 
Anne Havermans 
 
Anne Havermans 

Alternatieve tabakswaren 
  (voorzitter: Esther Croes) 
 
- Gebruik en kopen snus en vape 
- Verminderen van de aantrekkelijkheid van e-liquids voor jongeren: voorstel voor 

een restrictieve lijst van tabaksgerelateerde smaakstoffen 
- Joint Action on Tobacco Control 2: Gezondheidseffecten van nieuwsoortige 

tabaksproducten en e-sigaretten 
- Wereldwijde inventarisatie van smaakaccessoires: doe-het-zelf smaaktoevoeging 

om tabaksproducten aantrekkelijker te maken 
 

Texaco zaal 
 
 
Jeroen Bommelé 
Cloé Geboers 
 
Sophie Jooren 

Monitoring en evaluatie van tabaksbeleid 
  (voorzitter: Marc Willemsen) 
 
- Monitor Tabaksverkoop in Nederland: studieopzet en eerste resultaten 
- Minderen vanwege de prijs? Beoogde en niet beoogde gedragsveranderingen na 

de tabaksaccijnsverhoging in 2020 
- Analyse van subsidieaanvragen van GGD’en over lokaal 

tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland 
 

15.30-15.50 PAUZE (Grand café) 
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15.50-17.00 PARALLELSESSIES 
Sprekers Onderwerp 
LINCOLN ZEPHYR zaal 
 
 
Gera Nagelhout 
 
Olaf Geurts 
 
Mirte Kuipers 
Mirte Kuipers 

SYMPOSIUM: Reguleren van de tabaksverkoopomgeving 
  (voorzitter: Floor van den Brand) 
 
- Het verminderen van het aantal verkooppunten van tabak: een uitgebreide 

beleidsevaluatie 
- De invloed van de tabaksindustrie op het beleidsproces m.b.t. verkooppunten en 

de verkoopomgeving 
- Tabaksverkooppunten rond middelbare scholen in vier steden in Nederland 
- Impact en naleving van verboden op uitstallen van tabak en sigarettenautomaten 

in vier steden in Nederland 
 

Groente zaal 
 
 
Nienke Boderie 
 
Linda van der Spek 
 
Nikita Poole 
 
Naomi van Westen-
Lagerweij 

Ondersteuning bij het stoppen met roken 
  (voorzitter: Sigrid Troelstra) 
 
- PERSonalised Incentives for Supporting Tobacco cessation (PERSIST) among 

healthcare employees: evaluatie en ervaringen 
- Rookvrije Ouders: Een stoppen-met-roken-interventie op maat maken voor 

kwetsbare (aanstaande) ouders en uitbreiden met financiële beloningen 
- Real-world effectiviteit van verschillende vormen van stoppen-met-

rokenbegeleiding op stopsucces en de invloed van demografische kenmerken 
- Implementatie van VBA+ in de huisartsenpraktijk tijdens de COVID-19-pandemie 

Texaco zaal 
 
 
Marieke van Aerde 
Heike Garritsen 
 
Rixt Smit 
Hanan El Marroun 

Rookvrij beleid en rookvrije generatie 
  (voorzitter: Esther Croes) 
 
- Blootstelling aan tabaksrook tijdens werk bij mensen thuis 
- De impact van rookvrije woningen op blootstelling aan tweedehands rook en 

rookgedrag 
- Het verband tussen fysiek actieve vrienden en roken onder jongeren 
- Geen associatie tussen hersenstructuur in de kindertijd en alcohol/tabaksinitiatie 

in de vroege adolescentie: een grootschalig prospectief onderzoek 
 

17.00-18.00 BORREL met hapjes/netwerken (Grand café) 
 

 
 
 
 
 
 
  


