
De Taskforce stelt Vlaamse zorgprofessionals in staat om 
(aanstaande) ouders aan te moedigen tot rookstop en rookvrij 

blijven en hen door te verwijzen naar gespecialiseerde rookstop-
hulp. Door inhoudelijke en praktische ondersteuning (vorming, 
informatie- en communicatiematerialen) faciliteert de Taskforce 
de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes van de 
professionals.

1

2 De Taskforce stimuleert interdisciplinaire samenwerking 
tussen professionals bij het ondersteunen van (aanstaande) 

ouders om te stoppen met roken en rookvrij te blijven, zowel op 
Vlaams als op lokaal niveau.

3 De Taskforce zet in op signalering naar en beïnvloeding van 
het Vlaamse beleid m.b.t. stoppen met roken en rookvrij 

blijven van (aanstaande) ouders.

Communicatie over het project 
rookvrije start 2022 

Hieronder vind je een greep uit de vele acties die 
de leden van de Taskforce ondernemen om over 
het project Rookvrije Start te communiceren. 
Met die acties willen ze elkaar en andere zorg- en 
welzijnsorganisaties inspireren.
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De Taskforce is de drijvende kracht achter het 
project ‘Rookvrije Start’. De Taskforce motiveert, 
verbindt en ondersteunt professionals uit de 
zorg- en welzijnssector.

De Taskforce ‘Rookvrije Start’ ambieert dat 
zoveel mogelijk (aanstaande) ouders in 
Vlaanderen stoppen met roken en rookvrij 
blijven. Hiervoor zet ze in op drie pijlers.

“Of een zwangere of pas bevallen vrouw en haar 
partner nu bij de apotheek, gynaecoloog of huisarts 
langsgaan: het is belangrijk dat ze overal dezelfde 
boodschap over rookstop krijgen. Met VAN 
ondersteunen we de gedeelde rookstopboodschap. 
Zo kregen alle 1665 apothekers die bij ons zijn 
aangesloten, de gespreksfolder ‘Rookvrije Start’, 
de posters met infographics en de preventieve 
boodschap die kan gebruikt worden  op de digitale 
infoschermen. We sporen al onze apothekers aan 
om ermee aan de slag te gaan. Het project en de 
bijhorende tools werden bij hen bekendgemaakt via 
de begeleidende mail.”
–  Nico Carpriau, VAN  – 

Vlaams
APOTHEKERS
NETWERK (VAN)

Gedeelde rookstopboodschap digitale infoschermen 

Posters infographicsFolder gespreksmethodiek
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“Als kinderartsen zien we in onze dagelijkse 
beroepspraktijk de gevolgen van roken tijdens 
de zwangerschap. We vinden het dan ook heel 
zinvol om onze schouders te zetten onder het 
project Rookvrije Start. Zo heb ik de gespreksfolder 
‘Rookvrije Start’ persoonlijk uitgedeeld aan mijn 
collega’s en breed verspreid aan alle kinderartsen 
via het VVK. Die folder informeert hen over het 
belang van een goed rookstopgesprek en hoe ze 
dat kunnen aangaan aan de hand van de principes 
van motiverende gespreksvoering.” 
– Heidi Schaballie, VVK – 

“Omdat de zorg voor moeder en kind voor ons 
prioritair is bij VBOV, zijn we graag betrokken bij 
het project Rookvrije Start. Het is en blijft een 
moeilijke problematiek, vooral voor een kwetsbare 
groep in onze samenleving. De materialen van 
Rookvrije Start geven ons extra handvaten om het 
uiteindelijke doel te bereiken. Ieder kind heeft 
recht op een goede start.” 
–  Marlene Reyns, VBOV – 

“Kansrijk opgroeien voor élk kind en gezin, dat is 
waar het Agentschap Opgroeien voor staat. De 
visie ‘elk kind verdient een rookvrije start’ past daar 
perfect in. Met veel plezier hebben we de gedeelde 
rookstopboodschap en de ontwikkelde visuals 
geïntegreerd in onze veel gebruikte brochure 
‘Kind in Beeld Zwangerschap’. Ook in 2022 gaan 
we enthousiast aan de slag om de gedeelde 
boodschap verder te verfijnen in de diverse 
communicatiematerialen van Kind & Gezin.”  
– Evelyne Deguffroy, Agentschap Opgroeien – 

“Gynaecologen zien de complicaties van het roken 
tijdens de zwangerschap optreden bij moeder 
en kind en sporen actief aan tot rookstop. De 
materialen van Rookvrije Start zijn een grote hulp 
voor hen om het gesprek met de zwangere vrouw 
en haar partner aan te gaan. Om de e-learning 
en andere tools bekend te maken, komt er een 
artikel in ons vaktijdschrift ‘Gunaïkeia’ en in onze 
elektronische nieuwsbrief. Ook ondersteunen 
we de accrediteringsaanvraag voor de e-learning 
Rookvrije Start.” 
– Ellen Roets, VVOG – 

Vlaamse 
Vereniging 
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(VVK) Kind & Gezin

Vlaamse Beroeps-
organisatie van 
Vroedvrouwen 
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Vlaamse 
Vereniging voor 
Obstetrie en 
Gynaecologie 
(VVOG)
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“Preventie zit in onze opdracht. Met veel 
overtuiging gaan we aan de slag met de gedeelde 
rookstopboodschap. Het is belangrijk dat iedere 
professional hetzelfde advies geeft en gericht 
doorverwijst. Het nemen het project Rookvrije 
Start en de gedeelde rookstopboodschap dan ook 
op in onze webinars en we zullen ze ook bespreken 
op de perinatale netwerken.” 

– Mireille Picard, Expertisecentra Kraamzorg – 

 “Vanuit Huis van het Kind Mechelen sluiten we 
aan bij de brede aanpak rond rookstop van de 
stad. We willen gezinnen en hun kersverse baby 
ondersteunen zodat ze samen de best mogelijke 
start nemen. En die start is liefst rookvrij. Daarom 
vragen we standaard naar de ‘rookstatus’ tijdens 
ons intakegesprek voor het groepstraject voor 
zwangere vrouwen. De e-learning en de folder over 
gespreksmethodiek geven hierbij de nodige kennis 
en vaardigheden. Daarnaast gebruiken we graag 
de handige verhaalprenten om het gesprek visueel 
te ondersteunen.”
– Nel Van Lent, Huis van het Kind Mechelen  – 

“We zijn zeer tevreden met de materialen van 
Rookvrije Start. De mooie en duidelijke materialen 
bieden een welgekomen ondersteuning om 
rookstop te bespreken met de specifieke doelgroep 
van (aanstaande) ouders. We sporen al onze 
tabakologen aan om ermee aan de slag te gaan. 
We roepen hen ook op om de e-learning Rookvrije 
Start te volgen.”
– Ester Cornelis, Stichting tegen Kanker – 

Expertisecentra 
Kraamzorg 

Huis van het Kind 
Mechelen

STICHTING
TEGEN KANKER

 “Het is belangrijk dat professionals dezelfde taal 
spreken als ze het over rookstop hebben met hun 
cliënten. De gedeelde rookstopboodschap helpt 
hen daarbij. Ter ondersteuning van het project 
Rookvrije Start ontwikkelt de VRGT een richtlijn 
rond rookstop bij zwangere vrouwen. En in het 
voorjaar van 2022 staat de ‘Meet the expert’-
navorming voor tabakologen ook in het teken van 
rookstop bij aanstaande mama’s.” 
– Anja Adriaens, VRGT – 

Vlaamse Vereniging voor 
Respiratoire Gezondheids-
zorg en Tuberculose-
bestrijding vzw 
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“Samen met onze dienst Gezondheidsbevordering 
bekijken we op welke (digitale) kanalen en 
materialen we informatie over rookstop voor jonge 
mama’s en papa’s (in spe) kunnen toevoegen of 
moeten aanvullen.” 
– Maarten Peeters, Onafhankelijke Ziekenfondsen – 

“Onze zwangere leden ontvangen een 
zwangerschapspakket. In dat pakket zit o.a. een 
cadeaubon om te besteden in een LM Zorgwinkel. 
We gaan nu kijken hoe we in dat pakket ook info 
over rookstop kunnen opnemen.” 
–  Liberale Mutualiteit  – 

 “Al onze medewerkers van de Dienst 
Maatschappelijk Werk kregen op de teammeeting 
een toelichting over het project Rookvrije Start. 
Tijdens de toelichting kregen onze medewerkers 
de gespreksfolder ‘Rookvrije Start’. Zo wordt 
het gebruik van de folder gekaderd en wordt 
hun rol meteen verduidelijkt. Met onze dienst 
Gezondheidsbevordering bekijken we welke kanalen 
we kunnen gebruiken om informatie te verspreiden 
naar toekomstige ouders” 
– Kathleen Bockstal, GezondPlus, Dienst Gezondheidsbevordering 
van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen  – 

 “Samen met onze redactieraad willen we een 
artikel schrijven in ons magazine voor huisartsen 
en specialisten. Daarin willen we oproepen 
om aan de slag te gaan met de gedeelde 
rookstopboodschap.”
– Merel Ophoff, NVSM – 

Onafhankelijke 
Ziekenfondsen 

NEUTRALE
ZIEKENFONDSEN

LIBERALE 
MUTUALITEIT

Socialistische 
Mutualiteit (NVSM)

Ga naar www.rookvrijestart.be 
Mail naar rookvrijestart@gezondleven.be
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