
Startgesprek
(waar sta je, welke 

behoefte is er)

Advies bij plan 
van aanpak

Evaluatie
(hoe is het gegaan)

Advies en  
hulpmiddelen 

voor uitvoering

Vergoeding

Ga aan de slag met stoppen met roken in jouw  
VSV of JGZ-organisatie

Werk jij aan stoppen-met-roken zorg in jouw VSV of JGZ-organisatie? Of wil je hiermee aan 
de slag? Maak gebruik van onze ondersteuning en krijg hiervoor een vergoeding.

Ga aan de slag met het maken van een zorgpad, scholing, verwijzing, draagvlak,  
registratie, overdracht, monitoring of andere onderwerpen die van belang zijn voor goede 
stoppen-met-roken zorg in jouw VSV of JGZ-organisatie. 

›  Krijg hierbij ondersteuning in de vorm van adviesgesprekken, materialen, scholing, formats 
en tools.

› En ontvang een vergoeding voor de tijd die nodig is om aan de slag te gaan.

Wat houdt de ondersteuning in?

Voorwaarden voor de vergoeding
  Er is een werkgroep of er zijn een aantal personen die hiermee aan de slag gaan.
  Er is/wordt gewerkt aan afspraken over de stoppen-met-roken zorg (zorgpad/protocol).
  Er wordt aantoonbaar gewerkt aan het stoppen-met-roken-beleid door bovenstaande 

stappen te doorlopen. 

Wil je meer weten of meedoen?
Mail naar rookvrijestart@trimbos.nl of kijk op www.zorgpadrookvrijestart.nl.

mailto:rookvrijestart%40trimbos.nl?subject=
http://www.zorgpadrookvrijestart.nl


Start een lokale Taskforce Rookvrije Start!

Wil jij je samen met collega’s uit de geboortezorg en/of jeugdgezondheidszorg inzetten  
voor een rookvrije start voor alle kinderen? Of heb je al een bestaande werkgroep die zich 
hiervoor inzet? Meld je aan als een lokale Taskforce en zet het onderwerp in jullie regio  
(verder) op de kaart. Samen bereik je meer!

  Mobiliseer collega’s binnen je VSV of JGZ. Of bundel de krachten met ambassadeurs  
uit jouw regio.

		Zorg dat alle beroepsgroepen uit de geboortezorg en/of jeugdgezondheidszorg  
vertegenwoordigd zijn.

	Meld alle leden aan als ambassadeur, voor gratis scholing.
	Geef jullie lokale Taskforce een naam en zorg voor zichtbaarheid en bereikbaarheid.
		Geef jullie lokale Taskforce door via rookvrijestart@trimbos.nl voor zichtbaarheid en  

gratis materialen en ondersteuning.
		Ga aan de slag met jullie stoppen-met-roken zorg. Je kan hierbij gebruik maken van  

onze ondersteuning en een vergoeding ontvangen. Bekijk de andere kant van deze flyer 
voor meer informatie.

Wil je meer weten of meedoen?
Mail naar rookvrijestart@trimbos.nl of kijk op www.zorgpadrookvrijestart.nl.

Start een lokale Taskforce en ontvang 
gratis materialen en ondersteuning!
Als lokale Taskforce agendeer je het 

onderwerp en zet je je in om stoppen-
met-roken hulp aan (aanstaande) 

ouders te verbeteren.

Krijg een vergoeding als je aan de slag 
gaat met het (verder) ontwikkelen van 

je stoppen-met-roken beleid!

AL MEER DAN 13
LOKALE TASKFORCES

mailto:rookvrijestart%40trimbos.nl?subject=
http://www.zorgpadrookvrijestart.nl

