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Toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen

Ontdek hier
alle materialen
uit de Toolkit

Voor professionals

Ondersteunen & doorverwijzen

Bureaukaarten gespreksvoering
Met voorbeeldzinnen voor
professionals in de geboortezorg,
en professionals die in contact
staan met (rokende) ouders.

Animatie derdehands rook
Video voor professionals met
uitleg over derdehands rook.

Telefonische coaching
Rookvrije Ouders
Het programma Rookvrije Ouders
is een telefonische coaching
speciaal voor zwangere vrouwen
en ouders die hulp willen bij het
stoppen met roken.

Scholing en zorgpad

E-learnings
Rookvrije Start en Begrijpelijk
communiceren.

Training Rookvrije Start
Een combinatie van de
e-learnings en een workshop. In
de workshop staat het oefenen
met motiverende gesprekken
over stoppen met roken en
rookvrij blijven centraal. Voor alle
professionals in de geboortezorg.
Digitaal zorgpad
De tool bevat aanklikbare
zorgpaden met de routes die
(aanstaande) ouders doorlopen
als ze (stoppen met) roken,
met tips en voorbeelden.
Beleidsmakers vinden info voor
het verder ontwikkelen van
stoppen-met-roken beleid.

Bekijk de toolkit voor factsheets, flyers en meer specifieke materialen
voor jouw beroepsgroep.
VSV - verloskundige - gynaecoloog - kraamverzorgende - JGZ-professional - kinderarts huisarts - verslavingsarts - SMR-coach

www.rookvrijestart.rokeninfo.nl/toolkit
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Toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen

Ontdek hier
alle materialen
uit de Toolkit

Voor (aanstaande) ouders

“Ik rook buiten
,
met de deur dic
Kan dat kw
aad?” ht.

Folders
Over kinderwens, rookvrij zwanger
en rookvrij opgroeien.

Giftige stoffen
uit de rook blijven
achter in bijvoo
rbeeld haren
, kleding
en huid. Die
stoffen komen
ook weer
in de lucht terech
t. Je kind kan
deze
stoffen inadem
en of binnen
krijgen
door knuffelen
of aanraking.
Dat is
ongezond. Dit
gebeurt ook
als je na
het buiten roken
weer naar binnen
Door je hande
gaat.
n te wassen
of andere
kleding aan
te trekken, is
de kans hierop
kleiner. Maar
het is niet genoe
g om de
schadelijke
gevolgen te
voorkomen.
Ook als je buiten
rookt, kan je
kind dus
giftige rook
binnenkrijgen
.

Kinderwens of
ben

Ook jij kunt sto

VOO R OUD
ERS MET KIND
EREN VAN
0-12 JAAR

Rookvrij Opg

ro

eien
Geef je kind
een rookvrije
start

• Je krijgt in
minim
tips

aal 6 gespre
kken (+/- 20
en steun van
minuten) adviez
een stoppen-me
en,
• Met hulp
t-roken coach
bij stoppen
.
met roken is
• Gesprekken
de kans groter
vinden plaats
dat het je lukt.
op een mome
• Je hoeft nergen
nt waarop het
s heen, het kan
jou uitkomt.
vanuit huis.

 Stoplijn
0800-1995
(GRATIS)

Mel
www.ikstop d je aan via
nu.nl/rookvrij

eouders

HOESTEN.
ASTMA.
LONGONTSTE
KING.
MEEROKEN
IS
VOOR JONGE ONGEZOND.
ÉN OUDERE.
KINDEREN.

“Ik vond de
telefonische
coaching
helemaal gewel
dig! Het werkte
voor
mij als een stok
achter de deur.
Fijn om met
iemand die
er verstand
van heeft rustig
over stoppe
n met
roken te kunne
n praten.”

Rookvrij zwang

er?

Dat bevalt beter!

je zwanger?

Op www.rokenin
fo.nl/zwange
rschap
vind je info over
stoppen met
roken
& zwangerscha
p.

ppen

Stoppen word
t makkelijke
r wanneer je
De telefonisch
hulp krijgt!
e coaches van
kunnen je hierb Rookvrije Ouders
ij helpen.

 Stoplijn
0800-1995
(GRATIS)

Roken en
zwangerschap

FEITEN
& FABELS
“Eerst stoppen
met roken,
dan stoppen
met de pil”

WANDA DE

KANTER, LONGARTS

10

TIPS

Tamara,
15 weken zwanger

“Ik kan een
keuze maken.
Mijn baby kan
dit niet”
 www.rokeninfo.nl

SP0130 (2019)

Je kunt ook
hulp
krijgen van
je dokter
of bel met de
gratis
stoplijn 08001995

om te stoppen

“Stop

pen met roke

wat je voor je

NOOR RIKKER

n is
kind kunt doen het beste
.”

S, KINDERLONGA

RTS

 www.ikstopn

u.nl/rookvrije

Beeldverhalen
Boekjes over roken tijdens de
zwangerschap (met en zonder
partner) en rookvrij blijven na de
zwangerschap. Eenvoudige uitleg
aan de hand van een verhaal met
afbeeldingen. Ook beschikbaar in
video.

Hulp bij stoppen met roken
We zijn blij,
want we worden
papa en mama.

Maar we roken.

We willen
graag stoppen.
Maar hoe?

Lees hier hoe het Wendy en Steven lukt om te stoppen met roken

Animatie Rookvrije Ouders
Video voor (aanstaande) ouders
met uitleg over tweedehands
rook, derdehands rook en hulp bij
stoppen met roken.

Bekijk de toolkit voor meer materialen voor (aanstaande) ouders.

www.rookvrijestart.rokeninfo.nl/toolkit

ouders

