
Determinant Doelstellingen die bijdragen 
aan de ambitie

Rol gemeente Rol GGD Rol samenwerkingspartners Indicatoren

Sociale leefomgeving

•  Inwoners, gemeente en 
partners zijn (jaarlijks) op de 
hoogte van Stoptober.

•  Zorgen voor draagvlak 
binnen de gemeente om 
publiekscampagnes als Stop
tober te faciliteren en actief 
inzetten op het vergroten 
van het aantal gemeentelijke 
deelnemers aan Stoptober.

•  Inzetten op ondersteunen  
van landelijke campagne 
Stoptober en op informatie
verstrekking richting 
gemeenten.

•  Actief meedoen (promoten) 
van Stoptober en organise
ren van eigen bijdrage aan 
Stoptober (bijvoorbeeld een 
groepstraining). 

•  # Stoptober deelnemers 
( # mensen die stoppen 
met roken met behulp van 
Stoptober) (niet in standaard 
monitoring).

•  Inwoners, gemeente en 
 partners zijn op de hoogte 
van de Rookvrije Generatie.

•  Zorgen voor draagvlak 
 binnen de gemeente voor  
de Rookvrije Generatie.

•  Inzetten/ondersteunen 
 landelijke campagnes. 

•  Draagvlak creëren bij part
ners voor Rookvrije Gene
ratie. Daarnaast inspireren, 
adviseren en organiseren, 
zodat steeds meer kindom
gevingen rookvrij worden.

•  Partners dragen bij aan de 
doelstellingen van Rookvrije 
Generatie.  Maatschappelijke 
partners zijn bijvoorbeeld 
scholen, ziekenhuizen, fysio
therapeuten, etc. 

•  % mensen dat op de hoogte 
is van Rookvrije generatie 
(niet in standaard monito
ring).

•  De blootstelling van 
 (ongeboren) kinderen aan 
tabaksrook is afgenomen.

•  Er is voldoende kennis 
aanwezig bij professionals 
over de keten rondom 
multi disciplinaire zorg en 
rookpreventie.

•  Aansluiten bij en onder
steunen van het programma 
Kansrijke Start. 

•  Zorgen voor draagvlak bij 
partners in de keten van 
Kansrijke Start.

•  Draagvlak creëren bij inter
mediairs om een gelijke 
boodschap mee te geven 
aan (aanstaande) ouders 
over het blootstellen van 
(ongeboren) kinderen aan 
tabaksrook. 

•  Organiseren van deskundig
heids bevordering over stop
pen met  roken bij  zwangere 
vrouwen.

•  Samen met partners in de 
 geboortezorg interventies 
integreren. 

•  Partners dragen bij aan de 
doel stellingen van Rookvrije 
Generatie.  Voorbeelden: 
Kraamzorg gaat met ouders 
in gesprek over stoppen met 
roken en voorkomen dat 
kinderen meeroken. 

•  Trimbos stelt materialen en 
training/elearnings voor o.a. 
zorgproffesionals beschik
baar.

•  JGZ gaat met ouders in 
gesprek over stoppen met 
roken en voor komen dat 
kinderen meeroken. 

•  % kinderen dat (thuis) 
meerookt (niet in standaard 
monitoring).

•  De multidisciplinaire zorg 
rondom rookpreventie is 
verbeterd.

•  Organiseren lokale Taskforce 
Rookvrije Start. 

•  Aansluiten bij de keten
aanpak.

•  Adviseren bij ketenaanpak. •  VSV en JGZ stellen samen 
een stoppen metroken 
beleid op.

•  VOscholen en sportclubs 
(en speeltuinen) hebben 
beleid  gebaseerd op de 
Gezonde Schoolaanpak voor 
het thema roken.

•  De Gezonde Schoolaanpak 
agenderen op lokale onder
wijs agenda's. 

•  Stimuleren van scholen via 
onderwijsbeleid op Gezonde 
School.

•  Afspraken maken met alle 
scholen om dit gezamenlijk 
op te pakken binnen de 
gemeente.

•  GS aanpak op scholen, 
Rookvrije sportverenigingen 
stimuleren.

•  Onderwijs is actief in het 
 bevorderen van een  gezonde 
omgeving op school

•  # scholen dat beleid heeft 
 geformuleerd.

Fysieke leefomgeving

•  In (de omgeving van) 
 openbare gebouwen 
en  gebouwen waar veel 
 kinderen komen wordt  
niet meer gerookt. Focus  
op scholen, speeltuinen  
en sportverenigingen.

•  Voorbeeldrol nemen 
gemeentegebouwen en de 
omgeving rookvrij te maken, 
en werknemers die willen 
stoppen met roken onder
steuning bieden.

•  Organiseren en faciliteren 
van rookvrije openbare 
 buitenruimte, zoals speel
tuinen en parken. 

•  Adviseren en ondersteunen 
van organisaties om rook
vrije omgeving te creëren. 

•  Organisaties zorgen voor 
een gezonde werkvloer door 
in te zetten op een Rook
vrije omgeving in de eigen 
organisatie. 

•  # rookvrije organisaties en 
plekken.

•  In 2020 zijn alle school
pleinen (wettelijk verplicht) 
rookvrij.

•  Onderwijsbeleid van 
gemeente integreren met 
 gezondheidsbeleid voor 
 onder andere het thema 
roken. 

•  Scholen ondersteunen  
(via Gezonde School) in het 
rookvrij maken van hun 
schoolplein. 

•  Expertise Youz inzetten bij 
rookvrij. 

•  Materialen Rookvrije 
Gene ratie en stappenplan 
 gebruiken als leidraad.

•  # scholen met rookvrij 
schoolplein.

Ambitie: Minder jongeren starten met roken en groeien op in rookvrije omgevingen.
Doelgroep: Jeugd van -9 maanden tot 18 jaar 

Gezondheidspotentieel bij specifieke doelgroepen staat centraal bij een op gezondheidswinst gerichte aanpak.  
Determinanten zijn  factoren die van invloed zijn op gezondheid. GGD, gemeente en partners kunnen samen  
zorgen voor gezondheidswinst door de aanpak op te bouwen vanuit de determinanten.

Roken 
Werken aan gezondheidswinst voor het thema

De GGD ZHZ is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd
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Gezondheidsvaardigheden

•  Focus op de opvoedvaardig
heden, attitude en regels 
van ouders in relatie tot 
middelen gebruik.

•  Meenemen van ouder
betrokkenheid bij inzet 
interventies.

•  % ouders dat zich vaardig 
voelt in opvoeden met 
betrekking tot  roken (niet in 
standaard monitoring).

•  Alle communicatieuitingen 
zijn geformuleerd op taal
niveau B1.

•  Via alle communicatie kanalen 
 communiceren we op taal
niveau B1 met inwoners

•  Het stimuleren van de orga
nisatie om op taalniveau B1 
te communiceren.

•  Via alle communicatie kanalen 
communiceren we op taal
niveau B1 met inwoners. 
Inzetten van beeldverhalen 
bij interventies (bijv: beeld
verhalen van Pharos).

•  Via alle communicatie kanalen 
communiceren we op taal
niveau B1 met inwoners.

•  % organisaties dat communi
ceert op taalniveau B1.

Armoede en schulden

•  Kwetsbare inwoners zijn 
minder gaan roken.

•  Terugdringen van roken 
onder kwetsbare inwoners 
onderdeel maken van een 
integrale  aanpak armoede in 
relatie tot gezondheid.

•  Adviseren over aansluiting 
interventies voor roken bij 
specifieke doelgroepen.

•  Bewustzijn en kennis over 
onder liggende factoren 
(stress) in relatie tot roken. 
Bieden van stoponder
steuning i.c.m. bewegen/ 
sport programma.

•  % rokers onder kwetsbare 
 inwoners.

•  Stress in gezinnen als gevolg 
van de financiële situatie is 
verminderd. 

•  Zorgen voor een integrale 
aanpak voor armoede en 
gezondheid en focus op 
onderliggende oorzaak in 
plaats van het symptoom.

•  Voorbeeld: Gezonde Wijk
aanpak. Adviseren bij aanpak 
bij kwetsbare groepen.

•  Inzetten op stresssensitieve 
dienstverlening door wijk
teams en sociale diensten.

Leefstijl

•  De Gezonde School is onder
deel van het beleid van het 
onderwijs. 

•  De Gezonde Schoolaanpak 
 opnemen in lokale onderwijs 
agenda's.

•  Realiseren van de Gezonde 
Schoolaanpak op scholen.

•  Onderwijs is actief in het 
ontmoedigen van roken en 
biedt hand vatten voor het 
betrekken van ouders,  stellen 
van regels en signaleren en 
begeleiden van jongeren die 
veel gebruiken.

•  # scholen met de Gezonde 
Schoolaanpak als onderdeel 
van onderwijs.

•  Minder kinderen en jongeren 
roken.

•  Inzetten op rookvrije kind
omgevingen en beperken 
 verkrijgbaarheid bij verkoop 
punten (landelijk beleid).

•  % kinderen (1215 jaar)  
dat wel eens heeft gerookt, 

•  % kinderen (1215) dat 
 dagelijks rookt.

Organisatie van de uitvoering

•  Agenderen van thema bij 
aan palende beleidsterreinen

•  Agenderen van het thema bij 
organisaties.

•  Subsidiëring van aanverwan
te  thema's koppelen aan het 
 programma roken.

•  Projectleidersrol nemen voor 
 integrale aanpak/uitvoering 
van roken op lokaal/regio
naal niveau.
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