Landelijke Organisaties Rookpreventie

Inleiding
In dit document wordt kort weergegeven welke landelijke organisaties (niet volledig) op het gebied van
rookpreventie er zijn, wat hun doel is, op welke doelgroepen zij zich richten en wat hun kerntaken zijn.
De volgende vier organisaties worden beschreven:

1. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET)
2. Alliantie Nederland Rookvrij!
3. Partnership Stop met Roken
4. Stichting Rookpreventie Jeugd

1. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET)
Onderdeel van het Trimbos-instituut
https://www.trimbos.nl/themas/stoppen-met-roken1/nationaal-expertisecentrumtabaksontmoediging-het-net

Beschrijving en doel
Het NET ontwikkelt, implementeert en verspreidt kennis en expertise over tabaksontmoediging. Door
voorlichting aan algemeen publiek en samenwerking met professionals, wetenschap en overheden wil
het NET bijdrage aan minder ziekte en sterfte door tabaksgebruik.

Doelgroepen
Algemeen publiek, professionals, onderwijs, overheden en wetenschap.

Kerntaken
Het NET heeft vijf kerntaken:


Monitoren van trends in roken, determinanten van roken, en co morbiditeit onder jongeren en
volwassenen.



Voorlichten van algemeen publiek en professionals via een telefonische informatielijn (Roken
Infolijn 0900-1995) en www.rokeninfo.nl.



Kennis ontwikkelen en kennis delen door wetenschappelijke informatie uit nationale en
internationale bronnen toegankelijk te maken voor een breed publiek.



Ontwikkelen en implementeren van preventieprogramma’s en innovatieve interventies gericht
op jongeren, volwassenen en specifieke subgroepen, zoals uitgaande jongeren, werknemers
en patiënten met co-morbide problemen.



Het bundelen en verspreiden van kennis rond stoppen-met-roken zorg (SMR) en het
signaleren van knelpunten en lacunes hier in, en het (toe)zicht te houden op de praktijk,
actualiteit en kwaliteit van het aanbod in de SMR-zorg.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief Tabaksontmoediging via
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuwsbrieven

2. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
www.gezondheidsfondsenvoorrookvrij.nl

Beschrijving en doel
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij!) is een samenwerking
tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, met als doel dat niemand meer
(over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Partners
O.a. overheden, algemeen publiek, scholen, sportverenigingen. Zie
https://gezondheidsfondsenvoorrookvrij.nl/partners/.

Ambitie: een Rookvrije Generatie
Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. In Nederland sterven elk jaar
meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Iedere week raken honderden
kinderen verslaafd aan roken. De Alliantie Nederland Rookvrij wil dit voorkomen door opgroeiende
kinderen te beschermen. Samen zetten wij ons in voor het realiseren van een Rookvrije Generatie.

Met onze interventies groeien we mee met de kinderen die vanaf 2017 worden geboren. We zorgen
ervoor dat zij beschermd worden tegen blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan
roken. Zodat alle kinderen die vanaf 2035 volwassen worden niet roken en daar ook niet mee
beginnen.

Centraal in onze aanpak staat dat er steeds meer maatschappelijk draagvlak komt voor
tabaksontmoediging en dat een groeiend aantal personen en partijen stappen zet op weg naar een
Rookvrije Generatie.

Door krachten efficiënt te bundelen in de Alliantie Nederland Rookvrij en de stappen zichtbaar te
maken, brengen we een maatschappelijke beweging op gang.
Hiermee beïnvloeden we het beleid en de wetgeving van de overheid positief, verdwijnt de macht van
de tabaksindustrie en stimuleren we de Nederlanders te kiezen voor een rookvrij leven.

Het is onze missie om een samenleving te realiseren waarin niemand meer (over)lijdt aan de
gevolgen van roken.

3. Partnership Stop met Roken
https://www.partnershipstoppenmetroken.nl/

Beschrijving en doel
Het Partnership Stoppen met Roken richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het
stoppen met roken in de zorgsector.
Het Partnership Stoppen met Roken is een samenwerkingsverband van diverse partijen die zich bezig
houden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg. Zowel qua uitvoering als op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling. Het Partnership Stoppen met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid,
bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met
roken. De focus ligt met name op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-metrokenzorg.
Het Partnership heeft als missie: het zorgdragen voor een kwalitatieve en effectieve behandeling van
roken als verslavingsziekte en het, vanuit de zorginvalshoek, agenderen van de ernst van
tabaksverslaving als probleem en de urgentie om dit aan te pakken.
Het Partnership wil het volgende bereiken:


De erkenning van roken als verslavingsziekte;



Een structurele inbedding van een effectieve behandeling bij stoppen met roken in de zorg;



De bewustwording bij de samenleving en belanghebbende organisaties van de verslavende
werking van rookwaar en de aanwezigheid van effectieve stopondersteuning.

Doelgroepen
Beleidsmakers en zorgverleners die de begeleiding bij het stoppen met roken in hun zorgsector willen
implementeren.

Kernactiviteiten
Het Partnership heeft de volgende instrumenten ontwikkeld:


Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning



Zorgstandaard tabaksverslaving 2019



Het kwaliteitsregister voor stoppen-met-rokenbegeleiding

4. Stichting Rookpreventie Jeugd
http://www.stichtingrookpreventiejeugd.nl/

Beschrijving en doel
Stichting Rookpreventie Jeugd heeft één helder doel: tabak uitbannen uit de samenleving en roken
geschiedenis maken door:


overheid en politiek tot actie te bewegen



de tabakslobby te ontmaskeren op TabakNee!



te voorkomen dat kinderen gaan roken via Rookalarm



verslaafden te helpen stoppen via Nederland Stopt!

Doelgroepen
O.a. algemeen publiek (ouders), professionals, overheden en wetenschap.

Kernactiviteiten
Rookalarm
Rookalarm streeft naar hogere prijzen en minder verkooppunten voor sigaretten en andere
tabakswaren. Via de films van Rookalarm kweekt Rookpreventie Jeugd draagvlak voor haar missie
onder (groot)ouders van jonge kinderen.

TabakNee
Via de website www.tabaknee.nl stelt de stichting de abjecte praktijken van de tabakslobby aan de
kaak.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief TabakNee via http://www.tabaknee.nl/.

