
Voorkomen dat jongeren roken

Activiteiten

Achterhoek rookvrij is mede tot stand 
gekomen dankzij financiering van:

•  Lichte daling in het totaal aantal scholieren* dat rookt in de 

Achterhoek (van 3% in 2019 naar 2% in 2021).

•  Onder 2e klassers is het aantal rokers licht toegenomen (van 

0% in 2019 naar 1% in 2021).

•  In vergelijking met de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) 

wordt er in de Achterhoek minder gerookt onder scholieren 

(2% in de Achterhoek en 3% in de regio NOG).

*Recente cijfers jongvolwassenen zijn op dit moment (2022) nog niet bekend.

Achterhoek Rookvrij heeft drie doelstellingen: 

1. Voorkomen dat jongeren gaan roken.

2. Creëren van rookvrije omgevingen.

3. Rokers ondersteunen bij het stoppen met roken.

Voorbeeldfunctie ouders/volwassenen in de Achterhoek 

Hebben nog nooit gerookt

2016: 44%

2020: 49%

Roken nooit binnenshuis 

2017: 94% 

2021: 98%

•   Alle middelbare scholen hebben een fysieke toolkit 'Rookvrije 

Schoolomgeving' en materialen van Achterhoek Rookvrij  

o.a. raamstickers, borden, en stoeptegels ontvangen.

•  De NIX18 en Puur Rookvrij campagnes zijn bekend gemaakt via 

verschillende kanalen.

•  Artikel over NIX18 in Gezonde School nieuwsbrief om te door te 

zetten naar ouders.

•  Enkele scholen hebben begeleiding ontvangen van Gezonde 

Schooladviseur en/of Iriszorg op het thema roken.

•  Helder op School wordt geïntroduceerd op een aantal scholen.

*Vapen is een ander woord voor dampen, elektronisch 
roken en e-roken. ** Snus zijn nicotinezakjes.

"Bij voorlichting is het ook belangrijk 
dat ouders hun rol pakken, ze hebben 

meer invloed dan ze denken"

"Op scholen wordt er standaard voorlichting gegeven aan 
jongeren. Voor ouders hebben we het altijd over NIX18"

"We maken ons zorgen om de trend rondom 
vapen* en snus** en welke invloed dit heeft 

op het rookgedrag van jongeren"

Resultaten Achterhoek Rookvrij

preventieadviseur

https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school/vo/#omgeving
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Achterhoek rookvrij is mede tot stand 
gekomen dankzij financiering van:

Creëren van 
rookvrije omgevingen

Activiteiten:

•  Uitvraag speeltuinen en sportclubs over het thema roken. 

Locaties met een ondersteuningsbehoefte hebben we 

geholpen.

•  Checklist 'Gezonde sportevenementen' ontwikkeld 

samen met Sport-ID en Team-Fit. Deze is verspreid onder 

organisatoren van evenementen.

•  In de gemeente Oude IJsselstreek en Bronckhorst zijn alle 

gemeentelijke speeltuinen rookvrij.

In de Achterhoek is minimaal vastgelegd*

• 5 rookvrije buitenzwembaden.

• 24 rookvrije speeltuinverenigingen en kinderboerderijen.

• 47 rookvrije sport- en scoutinglocaties.

• 8 rookvrije gemeentehuizen. 

• 2 rookvrije ziekenhuizen. 

• Alle schoolterreinen rookvrij.

*Organisaties hebben zichzelf aangemeld via de website of via de  rookvrije 
generatie.

In de Achterhoek uitgedeeld

• 44 gevelborden met ‘Dit gebouw is rookvrij’

• 93 tegels met ‘Dit terrein is rookvrij’

Ben je ook rookvrij? Meld je dan aan!

https://achterhoekrookvrij.nl/organisaties/


Achterhoek rookvrij is mede tot stand 
gekomen dankzij financiering van:

Rokers ondersteunen bij 
stoppen met roken

Activiteiten: 

•  Online overzicht gemaakt van het stoppen-met-roken aanbod in de 

Achterhoek. 

•  Online tool ontwikkeld waarmee rokers worden toegeleid naar het 

hulpmiddel dat het best bij hen past. Deze tool is de meest bezochte pagina 

van de website.

• Zorgprofessionals zijn geïnformeerd over de website en de tool.

• Aandacht voor Stoptober en organiseren van bijeenkomsten voor inwoners.

•  Stroomschema Stoppen-met-Rokenzorg ontwikkeld voor 

praktijkondersteuners van de huisartsen.

Achterhoek Rookvrij Challenge voor bedrijven (september 2021)

•  18 organisaties hebben met behulp van 11 weekopdrachten stappen gezet 

naar een rookvrije werkomgeving.

•  Interactief webinar ‘onderweg naar jouw rookvrije werkomgeving’ (in 

samenwerking met NOG Fitter en Vitaler).

• De Challenge is doorontwikkeld naar een toolkit op maat voor bedrijven.

Veel media-aandacht voor 

Achterhoek Rookvrij

•  75% van de POH’s begeleidt cliënten bij het stoppen met roken.

• De POH begeleidt gemiddeld 14 cliënten per jaar bij het stoppen met roken. 

•  Groepstrainingen en nicotinevervangers worden het meest ingezet bij het stoppen met 

roken.

•  De grote meerderheid van de POH’s weet hoe zij het gesprek aan moeten gaan met 

iemand die wil stoppen met roken en doet dat ook.

•  POH’s geven aan nog meer behoefte te hebben aan informatie over aanbod en 

doorverwijsmogelijkheden.

Uitkomsten enquête (september 2022)

Quotes POH’s (september 2022)

Achterhoek Rookvrij is een initiatief van alle Achterhoekse gemeenten, GGD NOG, Iriszorg, 
huisartsenzorg (HZOA en HZOIJ), Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis. 

Bekijk meer informatie op www.achterhoekrookvrij.nl.

"Mijn ervaring met de begeleiding 
is heel wisselend, er zitten enorme 
succesverhalen tussen, maar toch 
ook veel mensen die terugvallen"

"Ik maak vooral gebruik van motiverende 
gespreksvoering bij het begeleiden van 

patiënten die willen stoppen"
"Ik verwijs patiënten die willen stoppen 

altijd eerst naar de website van 
Achterhoek Rookvrij"

"Door Stoptober zie ik een toename van 
patiënten die willen stoppen met roken"

https://achterhoekrookvrij.nl/hulpmiddelen/
https://achterhoekrookvrij.nl/hulpmiddelen/
https://www.youtube.com/watch?v=hz5X2WMcGHA
https://www.achterhoekrookvrij.nl

