
Koepel van praktijkondersteuners NVvPO ontbreekt in 
bredere samenwerking rondom rookstopzorg 
 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de aanscherping van vereisten voor geaccrediteerde 
rookstopcoaches. Naast een actieve werkgroep van zorgprofessionals en inhoudelijk experts waren 
hier diverse (zorg)partijen bij betrokken. Ook de koepel van praktijkondersteuners (NVvPO) is 
benaderd voor inhoudelijke betrokkenheid, maar heeft van inspraak afgezien. Het Partnership 
Stoppen met Roken betreurt dit – met name omdat er voor praktijkondersteuners een grote rol is 
weggelegd in het aanbieden van, en doorverwijzen voor rookstopbegeleiding. 
 
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken: aangescherpt in 2020-2021 
In het kader van het Nationaal Preventieakkoord spannen het Partnership Stoppen met Roken en het 
Trimbos-instituut zich in voor het realiseren van effectieve en toegankelijk rookstopzorg. Concreet is 
er in de periode 2019-2021 gewerkt aan de professionalisering van het Kwaliteitsregister Stoppen 
met Roken. Zo heeft in opdracht van het bestuur van het Partnership en in lijn met de afspraken in 
het Preventieakkoord in 2020 de transitie plaatsgevonden naar Kabiz (beheerder van diverse andere 
kwaliteitsregistraties), en in 2022 worden de minimale competentie-vereisten voor geaccrediteerde 
rookstopcoaches fors aangescherpt. Naast een werkgroep van zorgprofessionals en inhoudelijk 
experts, waren bij dit proces onder meer ook Pharos, de taskforce Rookvrije Start en diverse 
scholingaanbieders en beroepsopleidingen betrokken. Ook zijn via het partnership de aangesloten 
beroepskoepels steeds betrokken en geïnformeerd. 

Ook de koepel van praktijkondersteuners NVvPO gevraagd om betrokkenheid bij dit proces; indirect 
via de berichtgeving richting het partnership en direct door het per e-mail benaderen van de 
contactpersonen binnen de vereniging. Helaas is hier geen reactie op ontvangen. Het partnership 
betreurt dan ook dat de NVvPO richting haar achterban te kennen geeft niet op de hoogte te zijn 
geweest van deze ontwikkelingen. Omdat het partnership een grote rol ziet weggelegd voor 
praktijkondersteuners in de keten van rookstopzorg, heeft zij recent een gesprek met de NVvPO 
geïnitieerd om nader tot elkaar te komen. Helaas heeft dit niet het gewenst effect opgeleverd. Ook 
wenst de NVvPO geen deel meer uit te maken van het partnershipnetwerk, om reden dat zij de 
kosten van deelname uit principiële overwegingen niet wil dragen. 
 
Partnership Stoppen met Roken: netwerk, missie en visie 
Het Partnership SMR is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg die zich inzetten voor goede 
toegankelijkheid en kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg, en voor het agenderen van de ernst van 
tabaksverslaving en de urgentie om dit aan te pakken. Met actieve betrokkenheid van de huisartsen, 
verpleegkundigen en praktijkondersteuners vanuit de V&VN, apothekers, bedrijfsartsen, cardiologen, 
fysiotherapeuten, kinderartsen, longartsen, en verloskundigen, alsmede van universiteiten en andere 
maatschappelijke organisaties, is het partnership uitgegroeid tot een breed, actief en energiek 
netwerk rondom stoppen-met-roken. Het Partnershipbestuur betreurt het dat de NVvPO zich als 
beroepsorganisatie van praktijkondersteuners niet langer aan het partnership wenst te verbinden. 
 


