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Hallo!

Fijn dat je de handleiding van het ‘Zorg voor een rookvrije start’ 
Campagnepakket hebt geopend. 

Deze handleiding helpt je om de campagne van de Taskforce Rookvrije Start te 
versterken. Bedankt dat je meedoet! Per campagnemiddel leggen wij je uit 
hoe je dit aanpakt.

Naar het Campagnepakket

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0757-campagnepakket-rookvrije-start
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0757-campagnepakket-rookvrije-start


Inhoud

1. Achtergrondinformatie

2. Hoe jij kunt helpen

3. Social media

4. PowerPointpresentatie

5. Teksten voor website, intranet, nieuwsbrief

6. Advertorial

7. Banners

8. Contact



1. Achtergrondinformatie

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij zwangerschap en het opgroeiende 
kind slaan de handen ineen om elk kind een rookvrije start te geven. Ze 
werken samen in de Taskforce Rookvrije Start.

Het doel van Rookvrije Start is dat (aanstaande) ouders stoppen met roken 
en rookvrij blijven. Rookvrije Start bevordert multidisciplinaire zorg, 
agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek.



2. Hoe jij kunt helpen

Met de campagne “Zorg voor een rookvrije start” roept Rookvrije Start 
zorgverleners op om in actie te komen. Jij kunt deze boodschap 
versterken!

Wij hebben de berichten voorbereid die jij kunt plaatsen. Voel je vrij de 
berichten te personaliseren. Blijf wel verwijzen naar onze website.

Via www.rookvrijestart.nl biedt Rookvrije Start iedere zorgverlener 
namelijk gratis hulpmiddelen om een motiverend gesprek te voeren en 
ouders laagdrempelig te verwijzen naar erkende stoppen-met-
rokenzorg.

http://www.rookvrijestart.nl/


3. Social media

Social media is overal. Ook in het leven van de zorgverleners. Wij willen hen 
(meer) betrekken bij stoppen-met-rokenzorg voor (aanstaande) ouders. De 
kans is groot dat zich binnen jouw netwerk op Instagram, Facebook, LinkedIn 
en Twitter veel zorgverleners bevinden. Moedig hen aan om hun rol te 
pakken in het bespreken van roken met hun cliënt!

Wij hebben afbeeldingen en teksten voorbereid die jij kunt delen. Sluit je 
bericht af met #zorgvooreenrookvrijestart en verwijs naar onze website: 
www.rookvrijestart.nl.



Voorbeeld hoe je bericht er uit kan zien

Een rookvrije start voor ieder kind. Wij geloven dat iedere 
zorgverlener het verschil kan maken.
Kijk voor wat jij kunt doen op: 
www.rookvrijestart.nl #zorgvooreenrookvrijestart

Trimbos-instituut

Wij vinden dat ieder kind recht 
heeft op maximale kansen op een 
gezonde en dus rookvrije start.
Kijk voor hoe jij het verschil kunt 
maken op: www.rookvrijestart.nl

Trimbos-instituut

Een rookvrije start voor ieder kind. Wij geloven dat 
iedere zorgverlener het verschil kan maken.
Kijk voor wat jij kunt doen op: 
www.rookvrijestart.nl #zorgvooreenrookvrijestart

http://www.rookvrijestart.nl
http://www.rookvrijestart.nl


Voorbeeld hoe je Instagram story er uit kan zien

Wij, van het 
Trimbos-instituut, 

staan achter 
zorgverleners die 
zorgen voor een 
rookvrije start!

Personaliseer je tekst



4. PowerPointpresentatie

Geef zelf een korte presentatie over hoe zorgverleners zelf het verschil kunnen 
maken. In de map “Presentaties” vind je kant-en-klare PowerPoint-bestanden.

• ‘Presentatie_zorg voor een rookvrije start’ geeft je handvatten om het 
verhaal te vertellen. De slides hebben we voorbereid, en in de notities staat 
wat je bij de slides kunt vertellen. Je kunt de presentatie ook aanpassen naar 
je eigen verhaal!

• ‘Tussenslides_zorg voor een rookvrije start’ bevat slides die je kunt 
tussenvoegen bij je bestaande presentatie, of laten zien tijdens de pauze van 
een congres of symposium. Kies de slide die het meest zal aanslaan bij jouw 
doelgroep. De beelden geven in één oogopslag de essentie van de campagne 
weer, en verwijzen naar www.rookvrijestart.nl.

http://www.rookvrijestart.nl/


PowerPointpresentatie - Slidedecks



5. Teksten voor website of nieuwsbrief

Versterk de campagne via de website, intranetpagina of nieuwsbrief van 
jouw organisatie. Berichten die zijn opgesteld zijn aan te passen. In de map 
‘teksten’ vind je hiervoor:

• Een websitetekst;

• Een nieuwsbrieftekst.



6. Advertorial

Hang deze advertorial op in je 
kantine. Of vraag je 
communicatie-collega deze in 
jullie tijdschrift of nieuwsbrief 
te plaatsen.



7. Banners

De campagnebanners zijn afbeeldingen die je kunt gebruiken om de 
campagne uit te lichten op je website, in een (digitale) nieuwsbrief of in je e-
mail handtekening. In de map “Banners” vind je hiervoor:

• 5 verschillende campagnebeelden;

• In 3 verschillende formaten.



Banners



8. Contact

Heb je nog vragen over de campagne? Heb je tips hoe we meer zorgverleners 
kunnen bereiken? Of heb je behoefte aan andere materialen of formaten? 
Neem gerust contact met ons op.

Dit kan via ons contactformulier of per email naar rookvrijestart@trimbos.nl.

https://www.trimbos.nl/aanbod/rookvrije-start/contact-rookvrije-start/
mailto:rookvrijestart@trimbos.nl




Taskforce Rookvrije Start
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