
 

Programma  
Nascholingsdag Stop met roken! Hoe is de begeleiding in 2019? 
 

Vrijdag 25 januari 2019 
 
 
09.30 uur Opening 
 
09.35 uur Stoptober: (hoe) het werk! 
  Dr. J. (Janneke) Harting, PhD 

Elk najaar roept Stoptober alle rokers in Nederland op om te stoppen. Maar hoe 
effectief is Stoptober? En wat maakt Stoptober effectief? Daar deed afdeling 
Sociale Geneeskunde van het AMC/UMC Amsterdam in 2016 uitgebreid 
onderzoek naar. Janneke presenteert de theorie achter Stoptober en de 
belangrijkste resultaten van het onderzoek.  
Haar bijdrage gaat ook nader in op wát stoppen met roken nu zo moeilijk maakt, 
hoe Stoptober daarop op inspeelt én welke extra steun gestopte rokers kunnen 
gebruiken om gestopt te blijven. Janneke illustreert haar verhaal met uitspraken 
van deelnemers aan Stoptober ten behoeve van het onderzoek. 

 
 
10.45 uur Pauze 
 

 
11.15 uur De rol van genen bij roken 
  Mevr. J.L (Jorien) Treur, PhD 

Rookgedrag is voor een deel genetisch bepaald. Genetische invloed is met name 
belangrijk voor de mate waarin een persoon verslaafd raakt aan sigaretten (en 
wat minder belangrijk als het gaat om het wel of niet beginnen met roken). Maar 
hoe zit dit dan precies, welke genen zijn dit? En wat hebben we aan deze 
informatie?  
Eerst wordt een overzicht gegeven van de nieuwste inzichten uit recent, 
genetisch onderzoek. Vervolgens zal Jorien laten zien hoe we genetische 
informatie kunnen gebruiken om belangrijke vervolgvragen te beantwoorden, 
zoals de vraag waarom mensen die roken ook vaker dan gemiddeld psychische 
problemen hebben. 
 
 

12.00 uur SMR-begeleiding bij jongeren en jongvolwassenen; de effecten van een 
videogame op het rookgedrag van jongeren en jongvolwassenen  
Mevr. H. (Hanneke) Scholten, MSc 
Vorig jaar heeft Hanneke Scholten, promotie kandidaat aan de Radboud 
Universiteit, de stand van zaken op het gebied van stoppen met roken 
interventies voor jongeren en jongvolwassenen en de potentie van games als 
interventies besproken. Dit jaar zal zij de resultaten van een grote studie naar 
de effecten van een videogame op het rookgedrag van jongeren en 
jongvolwassenen bespreken. Daarnaast zal ze ingaan op de implicaties van 
deze resultaten voor de klinische praktijk en de aanknopingspunten voor verder 
onderzoek en de verdere ontwikkeling van interventies voor jongeren. 
 
  

12.45 uur  Lunchpauze 
  



 

13.45 uur  Start workshopronde I  
 
 
Workshop 1 Actuele ontwikkelingen in de motiverende gespreksvoering: MITI 4.2.1  
 De motiverende gesprekvoering is volop in ontwikkeling en hiermee ook de 

eisen die aan een echt motiverende gesprek worden gesteld. Altijd al eens een 
'stoppen met roken gesprek' willen scoren op een strenge motiverende 
gespreksvoeringsmeetlat? Altijd al willen weten wanneer het 'echte' 
motiverende gespreksvoering is en wanneer iets anders? Dan is dit je kans! 
Tijdens een unieke workshop kun je onder begeleiding van Frans Vlek, erkend 
MGV assessor, een gesprek beoordelen. Dit mág ook je eigen gesprek zijn dat 
je hebt opgenomen en vooraf hebt opgestuurd! 

 
 
Workshop 2  Waar kom jij je bed voor uit?  
 Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat over de manier waarop wij de 

wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. Een belangrijk 
onderwerp in de NLP zijn kernwaarden. Heb je altijd al willen weten wat jou drijft 
en wat je tegen houdt? En wil je deze techniek uit de NLP leren toepassen in je 
stoppen met roken begeleiding? Volg dan deze workshop van Simone Königs 
en je hebt een tool in handen tot verandering. 

 
 
Workshop 3 De ins en outs van waterpijpgebruik in Nederland  
 Hoe werkt een waterpijp nou eigenlijk? Wat roken mensen als ze waterpijp 

roken? Waarom roken mensen waterpijp? En hoe schadelijk is het gebruik 
van een waterpijp? In deze workshop onder leiding van Eefje Willemse krijg je 
een antwoord op deze vragen en krijg je een beeld van het waterpijp gebruik 
in Nederland. 

 
 
15.00 uur Pauze 
 
 
15.15 uur Start workshopronde II  
 
   
16.30 uur Einde van de nascholingsdag 


