
 

Datum : 8 juni 2016 

Betreft : De rookvrije generatie komt er aan 

 

 

Beste zorgverlener, 

 

De beweging ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ krijgt steeds meer aanhangers. Ook in 

Amsterdam. De gemeente heeft in haar ‘Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019’ als ambitie 

gesteld te willen voorkomen dat jongeren beginnen met roken en te stimuleren dat mensen 

stoppen met roken.  

 

De urgentie is helder. De helft van de jongeren die start met roken, zal dit de rest van zijn of 

haar leven blijven doen. De kans is aanzienlijk dat zij hierdoor ziek worden. Om preciezer te 

zijn; 1 op de 2 rokers overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen van roken. 

 

Genoeg reden om kinderen te beschermen tegen roken. Want zolang wij roken normaal vinden, 

vinden onze kinderen dat ook. Om kinderen rookvrij te kunnen laten opgroeien is het onder 

meer nodig dat we ervoor zorgen dat kinderen niet continu geconfronteerd worden met roken 

en sigaretten. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van rookvrije speeltuinen, schoolpleinen 

en sportvelden. Daarnaast is voorbeeldgedrag een belangrijke verleiding voor jongeren om te 

beginnen met roken. Stoppen met roken is dan ook essentieel. 

 

Om kinderen te beschermen, is ieders hulp nodig. U als zorgverlener kunt een belangrijke 

bijdrage leveren. Gaat u mee op weg naar een rookvrije generatie? 

 

Wat kunt u doen?  

 Hang de bijgevoegde poster op in uw wachtkamer. 

 Plaats video’s van de rookvrije generatie op uw website. Op YouTube kunt u deze vinden 

met de zoekterm ‘rookvrije generatie’.  

 Wilt u meer doen? Ga dan naar www.rookvrijegeneratie.nl. 

 Voor informatie over patiënten die direct willen stoppen, verwijzen wij u naar 

www.ikstopnu.nl of het gratis telefoonnummer 0800 - 1995. 

 

We gaan heel graag samen met u op weg naar een rookvrije generatie!  

 

Hebt u inhoudelijke vragen, neem contact op met huisartsenkringamsterdam@lhv.nl. 

Voor andere vragen kunt u terecht bij de GGD via stoppenmetroken@ggd.amsterdam.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huisartsenkring Amsterdam/Almere 

GGD Amsterdam  

Jellinek 

1ste Lijn Amsterdam 

 

Bovenstaande organisaties hebben zich verenigd in het lokale initiatief Amsterdams Rookalarm. 

Meer weten? https://amsterdam-almere.lhv.nl/dappere-dokters/rookalarm-amsterdam. 
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