
“op weg naar 
een rookvrij 

west-brabant”
Samen in actie voor een rookvrij West-Brabant!

Kennis & inspiratiemiddag 21 oktober 2021



kennis EN inspiratie sessie 

In West-Brabant willen we rookvrij opgroeien vanzelfsprekend 
maken. Tijdens deze kennis & inspiratiemiddag staan we stil bij 
het belang van een Rookvrije Generatie en hoe we met elkaar 
verder aan de slag kunnen. In de verschillende deelsessies gaan 
we de inhoud in om vervolgens met elkaar weer een stap verder 
te komen. We streven naar het hogere doel: ‘Een Rookvrije 
Generatie in 2040 en het percentage rokers is gedaald naar 5%’. 
Alleen samen kunnen we dit bereiken. 

Daarom organiseert GGD West-Brabant op 21 oktober 2021 
deze bijeenkomst om elkaar te inspireren en uit te dagen om 
gezamenlijk stappen te zetten richting een rookvrij West-Brabant. 
Help je mee? 

voor wie? 
Voor iedereen in de regio West-Brabant die een bijdrage wil 
leveren aan een Rookvrije Generatie: o.a. werkgevers, gemeenten, 
zorg, onderwijs, sport en recreatie.

Waar en wanneer?
Datum: Donderdag 21 oktober 2021
Tijd: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Theater de Bussel
Torenstraat 10, 4901 EJ Oosterhout

Aanmelden
Aanmelden voor deze middag kan via onderstaande button

progamma 
Inloop: 14.00 – 14.30 uur

Welkom: door wethouder Clèmens Piena & dagvoorzitter Reina 
de Kinderen 

Inleiding: Wanda de Kanter (longarts, anti-tabak activist) is recent 
gestopt met haar werk als longarts, om zich volledig te richten op 
haar strijd tegen roken. Ze vertelt waarom ze zich inzet voor een 
Rookvrije Generatie en schetst het beeld in West-Brabant. 

Deelsessies: (keuze uit één sessie)
 1. Het creëren van een rookvrije werkomgeving 
 Sigrid  Troelstra (Trimbos Instituut) 

 2. Wat kun je doen als gemeente? Practice what you preach!  
 Reina de Kinderen (Gezondheidsfondsen voor Rookvrij)

 3. Rookvrije zorg & stoppen met roken aanbod 
 Remco Djamin (Longarts Amphia Ziekenhuis)
 
 4. Naleving & overlast: tips en tools om elkaar aan te spreken  
 Edith Janssen (Pharos)

Kick-Off: Rookvrije Generatie Awards in West-Brabant 

Aan de slag: met de opbrengst van de deelsessies 

Afsluiting: door wethouder Clèmens Piena 

Napraten: in café de Bussel 17.30 – 18.00 uur

Heb je nog vragen? 
Mail gerust naar: b.spaargaren@ggdwestbrabant.nlJa, ik ben er bij!

Meld je hier aan

http:// b.spaargaren@ggdwestbrabant.nl 
https://forms.gle/nXHyu7t4ayuUNgcy5

