
   

1 
 

Rookstop Update #2 
 

Trimbos-instituut en Partnership Stoppen met Roken 

JULI 2020 
 

De Rookstop Update houdt zorgprofessionals op de hoogte van relevante (beleids)ontwikkelingen op 
het gebied van stoppen-met-roken zorg. De Rookstop Update verschijnt ongeveer elke 6 weken en wordt 
uitgebracht door het Trimbos-instituut i.s.m. het Partnership Stoppen met Roken. 

 

 

Stoptober 2020 
De landelijke campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ trapt af op 3 september. Net als 
voorgaande jaren faciliteert het Trimbos-instituut ook in 2020 de inzet van Stoptober via zorgprofessionals. 

Stoptpber-webinar 
Kijk hier alvast de Stoptober-webinar voor zorgprofessionals terug met inspiratie vanuit de praktijk, het 
belang van Stoptober 2020 en misvattingen rondom roken en corona (duur: 60 minuten). 

Nieuwsbericht Stoptober voor achterban volgt eind juli 
In de week van 27 juli (volgende week) ontvangt u een uitgebreid nieuwsbericht met alles wat Stoptober 
dit jaar voor het zorgveld in petto heeft, zoals posters, flyers, kaartjes, digitale materialen en ondersteuning 
bij regionale initiatieven. Hou uw mailbox dus in de gaten, en zet de communicatie straks door naar uw 
achterban! 

Webinar Rookvrije Zorg 
Op 30 juni 2020 vond het webinar 'Goede zorg = Rookvrije zorg’ van Verslavingskunde Nederland plaats. 
Doelgroep: professionals van zorginstellingen die hun organisatie rookvrij willen maken. Kijk het webinar 
terug via deze link (duur: 60 minuten). 

Consultatierondes financiering SMR-zorg 
In juni vonden er twee goed bezochte digitale consultatie bijeenkomsten plaats waar de NZA, 
zorgverzekeraars, ZI, onder regie van VWS en het Partnership, in gesprek gingen met het veld over de 
financiering van stoppen met roken zorg. De deelnemers uit tweede en eerste lijn deelden kernachtig hun 
ervaringen waardoor iedereen een helder beeld kreeg van de kansen en knelpunten in de financiering. De 
wens om meer zorg op maat te kunnen leveren voerde de boventoon. VWS is samen met het partnership 
en de landelijke organisaties in gesprek om te kijken hoe knelpunten weggenomen kunnen worden. 

Unsplash, by Johannes Plenio 

https://www.trimbos.nl/kennis/stoppen-met-roken/stoptober/webinar-stoptober-terugkijken
https://webinar.geocast.live/goede-zorg-rookvrije-zorg/
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Transitie Kwaliteitsregister Stoppen met Roken 
Eén van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord (thema Roken) is het doorvoeren van een verbeterslag 
van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (SMR). Deze verbeterslag behelst (1) de transitie naar een 
nieuwe beheerder en (2) een inhoudelijke herziening van het competentieprofiel van smr-coach. 

Kabiz nieuwe beheerder 
Op 15 juli is het Kwaliteitsregister SMR overgebracht van Zonder Zorg naar Kabiz. Kabiz is een 
onafhankelijke en ervaren organisatie voor (her)registratie van beroepsbeoefenaren in de zorg, en voert 
tevens de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten uit. Kabiz is een afsplitsing van het 
Kwaliteitsregister Paramedici en beheert onder meer de registraties van doktersassistenten en 
leefstijlcoaches. Het register voor smr-begeleiders past inhoudelijk dan ook goed bij Kabiz. De 
ingeschrevenen zijn begin juli via een nieuwsbrief geïnformeerd over de transitie, en over de voordelen en 
eventuele consequenties die de verhuizing met zich meebrengt. 

Herziening competentieprofiel SMR-coaches 
Om (verder) te stimuleren dat het Kwaliteitsregister SMR dé plek is waar aanbieders van bewezen effectieve 
intensieve SMR-begeleiding zijn ondergebracht, wordt momenteel een competentieprofiel voor smr-
coaches opgesteld. Dit proces wordt aangestuurd door het Partnership SMR i.s.m. een visiegroep van smr-
coaches, zorgprofessionals en scholingaanbieders. Een representatieve gebruikersgroep van geregistreerde 
smr-coaches levert tevens input. 

Zodra gereed zal het competentieprofiel worden vertaald naar minimale vereisten voor (her)registratie in 
termen van scholing en praktijkervaring. De laatste fase is om deze minimale vereisten te implementeren in 
het huidige register, uiteraard via een overgangsregeling. Naar verwachting worden de verscherpte 
vereisten in 2021 ingevoerd. 

Beleidsagenda en voortgang Preventieakkoord 
In de loop van 2020  
» 1 augustus: - Rookverbod schoolterreinen (handhaving per 1-jan-2021) 
» 1 oktober: - Neutrale verpakkingen voor sigaretten en shag 

Recent ingevoerd 
» 1 juli:  - Rookwaren uit het zicht in supermarkten 

- Rookverbod geldt ook voor e-sigaret 
» Mei:  - Verbod op verkoop menthol in sigaretten 

Meer nieuws over tabaksontmoediging 

Zie hier de laatste editie van de NET Nieuwsbrief Tabaksontmoediging. Aanmelden hier. 

Heeft u tips of suggesties voor de Rookstop Update? Of ontvangt u de Rookstop Update liever niet meer?  
Geef het door aan de redactie via partnershipsmr@trimbos.nl  

https://www.kabiz.nl/default.aspx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/default.aspx
https://www.trimbos.nl/?act=nieuwsbrief.tonen&brief=1&s=E6D6EE98-931D-41E0-9EA77FAD38434E96
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuwsbrieven
mailto:partnershipsmr@trimbos.nl

