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Opzet

Introductie GGD Hollands Midden

Het Nationaal Preventieakkoord: kansen voor gemeenten

Enkele feiten en cijfers

Op weg naar een rookvrij Voorschoten!

Wat kunt u bijdragen?



Wij bewaken, beschermen 

en bevorderen de 

gezondheid en veiligheid 

van alle inwoners in de 

regio Hollands Midden, met 

extra oog voor inwoners in 

kwetsbare situaties.

• dit doen wij samen met 18 

gemeenten en hun inwoners

• met meer dan 1.000 

deskundige en betrokken 

medewerkers 

• wij werken ‘dichtbij’ op meer 

dan 60 locaties in de regio

Wie zijn wij?



Wat doen wij?



Positieve gezondheid 

Positieve gezondheid: het vermogen van mensen om 

met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 

van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen 

regie te voeren 

Machteld Huber, 

arts en onderzoeker



Dimensies Positieve Gezondheid 

gezonde voeding, rookvrij

bewegen en beperkt alcohol

controle, 

concentreren, 

onthouden, 

genieten, gelukkig, 

balans, veilig voelen, 

rondkomen

meedoen, sociale 

contacten, erbij horen, 

serieus genomen

voor jezelf zorgen, 

omgaan met tijd/geld, 

kunnen werken

zinvol leven, 

levenslust, idealen,  

doelen stellen

www.mijnpositievegezondheid.nl

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/


Preventieakkoord

Een akkoord voor alle Nederlanders

Bevat afspraken over:
Aanpak van roken

Overgewicht (gezonde voeding en meer bewegen)

Problematisch alcoholgebruik

Ondertekend door 70 partijen:
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en -verzekeraars, gemeenten, Rijksoverheid 

sportbonden, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties   

Ambitie In 2040:
is er een rookvrije generatie. En het aantal volwassen rokers is gedaald van 23% 

naar 5%

is overgewicht gedaald van 50%  naar 38%

Is het teveel aan alcoholgebruik gedaald van 8,8% naar 5%



Voorschoten pakt eerst het roken aan

Belangrijkste risicofactor

Vooral bij laag opgeleiden

Roken in Voorschoten

https://www.youtube.com/watch?v=jPWHU6UDZic


Leeftijd van rokers

Trimbos 2017



Ambities Nationaal Preventieakkoord

Welke bijdrage kunt u leveren?

A. Een rook- en tabakvrije omgeving (vooral voor kinderen, waarbij 

tabaksproducten zo onaantrekkelijk en ontoegankelijk mogelijk zijn) 

 

B. Effectieve en toegankelijke stoppen-met-rokenzorg en ondersteuning 

rookvrije zorg 

 

C. Rookvrije zorg 

 

D. Rookvrije organisatie 



Rookvrije omgevingAmbities Nationaal Preventieakkoord 

2020 

• Alle (400) kinderboerderijen rookvrij  

• 75% van de speeltuinen rookvrij 

• Alle 120.000 kinderopvanglocaties rookvrij 

• Alle scholen rookvrij 

• Verslavingszorg rookvrij 

 

2025 

• Alle sport rookvrij   

• Alle speeltuinen rookvrij 

• Ziekenhuizen en GGZ rookvrij  

• Rookvrije kind omgeving in omgevingsvisie en APV,  

• Rookvrij opgenomen in subsidiebeleid van gemeenten 

 

2030: alle zorginstellingen rookvrij) 



Effectieve en toegankelijke SMR-zorg

A. Toename aantal stoppers 

 

B Toegankelijke Stoppen met rokenzorg voor iedereen 

 

C. Betere verwijzing , meer kennis van motivational interviewing in de zorg 

 

D. Stopadvies voor alle rokende zwangeren 

 

E. Regionaal zorgpad Stoppen met Roken, samenwerking in de zorg 



In 2030 is de hele zorg rookvrij!

A. Rookvrije gebouwen en terreinen. 

 

B. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg roken niet onder werktijd    

         en zijn ook niet herkenbaar als roker op hun werkplek. 

 

C. Stopondersteuning zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg  



In 2040 alle bedrijven rookvrij

A. In 2020 zijn ten minste 10 van de top 100 grootste bedrijven in Nederland op  

         weg naar een Rookvrije Generatie 

 

B. Stevige inzet bedrijfsartsen in ontmoedigingsbeleid 

 

C. Rijkskantoren rookvrij 

 

D. Bedrijven hebben een rookvrij beleid voor werknemers 

 

E. Meer bedrijven gestopt met diensten aan tabaksindustrie  



Werken aan een rookvrij Voorschoten

Wat kunt u bijdragen aan rookvrij opgroeien?

Waar loopt u tegenaan/denkt u tegenaan te lopen?

Wat verwacht u van de gemeente en de GGD?


