
Werkbezoek Taskforce Rookvrije Start aan 
het Verloskundig Samenwerkingsverband

Een rookvrije start voor ieder kind: dat is ons uitgangspunt. Zet je je daarvoor in samen met 
je Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of gewoon in de praktijk? En wil je graag 
voortvarend de stoppen-met-roken zorg van je VSV verbeteren of wil je daaraan meewerken? 
Daar is het werkbezoek voor. Met de Taskforce Rookvrije Start krijg je inzicht in wat jullie 
samen goed doen, tegen welke knelpunten je aanloopt en hoe je die kan oplossen, waar je 
kan beginnen en hoe je kan doorgaan.

Hoe is een werkbezoek opgezet?

In gezamenlijk overleg bespreken we vooraf de opzet van het werkbezoek en wie er aanwezig zijn. We doen het 
werkbezoek online. We hebben meestal diverse korte gespreksrondes. Vanuit de landelijke Taskforce/Trimbos-instituut 
nemen we met vier mensen deel aan de gesprekken. Idealiter spreken we eerst met de stoppen-met-roken 
werkgroepleden. Achtereenvolgens spreken we met enkele afgevaardigden uit diverse beroepsgroepen (verloskundige/
gynaecoloog, kraamverzorgende, JGZ-professional, huisarts, kinderarts, etc). We sluiten af met conclusies en tips.

Wat gebeurt er tijdens een werkbezoek?

Tijdens een werkbezoek is er tijd voor reflectie, uitwisseling en verkennen van oplossingen voor ervaren problemen. 
We bespreken onder andere de volgende onderwerpen:

• de stoppen-met-roken gesprekken met (aanstaande) ouders
• de materialen en methodieken voor stoppen-met-roken begeleiding
• de wijze van registratie, overdracht en doorverwijzen
• het scholingsaanbod en de evaluatie

Onze ervaring is dat we op deze manier samen een goed beeld krijgen van de successen en knelpunten bij stoppen-met-
roken begeleiding in het VSV. Na afloop ontvang je een adviesrapport met de bevindingen. 

Wat betekent deelname aan een werkbezoek voor jou?

Meedoen met het werkbezoek betekent dat je je kennis en ervaring met stoppen-met-roken begeleiding met ons en je 
collega’s deelt. Deelname aan een gespreksronde duurt een half uur tot een uur. Je hebt geen speciale voorbereiding 
nodig, maar het is fijn als je vooraf over de onderwerpen nadenkt. Het Trimbos-instituut regelt de online vergadering en 
stuurt alle deelnemers een link toe om in te loggen. 



Onze ervaringen

Inmiddels hebben we een aantal werkbezoeken gedaan. De VSV’s zijn enthousiast, hebben veel aan tips die al tijdens het 
werkbezoek naar boven komen en krijgen directe handvatten om hun zorg te verbeteren. Omgekeerd leren wij als 
Taskforce weer van de VSV’s en gebruiken deze inzichten voor andere VSV’s en landelijk beleid.

Wie is de landelijke Taskforce Rookvrije Start?

De landelijke Taskforce Rookvrije Start is opgericht in 2016 en bestaat uit een enthousiaste groep zorgverleners 
die de beroepsverenigingen vertegenwoordigen die betrokken zijn bij de zorg voor ongeboren en opgroeiende 
kinderen. Van verloskundigen en kraamverzorgenden tot aan stoppen-met-roken coaches en verslavingszorg. 
Daarnaast maken College Perinatale Zorg, ZonMW, VWS en Trimbos-instituut deel uit van de Taskforce. 

Wat doet de Taskforce?

We ondersteunen zorgverleners bij de gespreksvoering over stoppen met roken, o.a. met onze e-learnings en 
face to face training. Daarnaast zetten we ons in voor het versterken van de (keten)samenwerking tussen 
zorgverleners op dit onderwerp. We ondersteunen VSV’s bij het (door)ontwikkelen van multidisciplinair 
stoppen-met-roken beleid. 

Meer weten over de Taskforce of de toolkit met materialen? Zelf ambassadeur Rookvrije Start worden? Of 
aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

http://www.rokeninfo.nl/rookvrijestart
https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/
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