Informatiebrief Monitor Zorgpaden stoppen met roken
begeleiding VSV’s
Ieder kind verdient een rookvrije start.
Binnen de geboortezorg is er dan ook veel aandacht voor de stoppen met roken
begeleiding van (aanstaande) ouders. De Taskforce Rookvrije Start nodigt u uit om een
online vragenlijst in te vullen over de stand van zaken bij uw Verloskundig
SamenwerkingsVerband (VSV). In deze brief vindt u meer informatie over het doel en de
uitvoer van deze verkenning.
Wat is het doel van de vragenlijst?
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt het
Trimbos-instituut hoe het bij de VSV’s gaat met:
• het werken volgens de nieuwe richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en
stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen (2017)’
• de samenwerking in de geboortezorgketen en de ontwikkeling van de zorgpaden
We onderzoeken dit met een online vragenlijst en eventueel via aanvullende verdiepende
telefonische interviews. Hiermee wil de Taskforce Rookvrije Start in beeld brengen hoe
ver de VSV’s zijn met het stoppen met roken beleid, waar de geboortezorgprofessionals
tegenaan lopen en welke goede voorbeelden er zijn.
Wat levert het op?
De uitkomsten gebruikt de Taskforce om praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en
VSV’s gericht te kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van stoppen met roken
beleid.
Wanneer bij uw VSV voldoende geboortezorgprofessionals meedoen, kunnen we voor uw
VSV een rapportage op maat maken. Het gaat om zoveel mogelijk respondenten, maar
minimaal 2 verloskundigen uit de 1e lijn, 2 gynaecologen, 2 klinisch werkende
verloskundigen, 2 verpleegkundig specialisten (obstetrie/gynaecologie), 2
kraamzorgmedewerkers, 2 kinderartsen én degene die veel weet over het VSV-beleid
en/of de organisatorische zaken (bijvoorbeeld de voorzitter).
Onder deze VSV’s verloten we ook 5 X 50 gratis e-learnings Rookvrije Start!
Voor wie is de online vragenlijst bedoeld?
De vragenlijst is ontwikkeld voor VSV-voorzitters en geboortezorgprofessionals die met
(aanstaande) ouders werken én aan een VSV verbonden zijn:
• degene die zich binnen het VSV bezig houdt met het VSV-beleid en/of
organisatorische zaken (bijvoorbeeld de voorzitter)
• verloskundigen (1e lijn of klinisch)
• gynaecologen
• verpleegkundig specialisten (obstetrie/gynaecologie)
• kraamzorgmedewerkers
• kinderartsen
Door aan het begin van de vragenlijst aan te geven wat op u van toepassing is, komt u
vanzelf bij het juiste deel van de vragenlijst terecht.

We verspreiden de vragenlijst op verschillende manieren; onder andere via de
ambassadeurs, via diverse nieuwsbrieven en eventueel via de beroepsverenigingen. Deze
werkwijze kan ertoe leiden dat sommige mensen op verschillende manieren informatie
over dit onderzoek ontvangen.
Wat vragen we van u?
We vragen u, het liefst per ommegaande, de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de
vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U vindt de vragenlijst hier.
Hoe gaan we om met persoonsgegevens?
Bij de start van de vragenlijst wordt gevraagd naar uw functie, het aantal jaren dat u
werkzaam bent in deze functie en het VSV waar u onder valt. Aan het eind vragen we of
u wilt deelnemen aan een verdiepend interview. Wanneer u dat wilt, vragen we uw
naam, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Degene die veel weet over het VSV-beleid en/of de organisatorische zaken (bijvoorbeeld
de voorzitter), vragen we een e-mailadres te noteren zodat we de rapportage kunnen
toesturen.
In de verslaglegging van de resultaten zullen de gegevens vertrouwelijk behandeld
worden en niet op de persoon herleidbaar zijn.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u ook op de website
(Informatiebrief persoonsgegevens online vragenlijst).
Nog vragen?
Wanneer u, naar aanleiding van deze informatiebrief, vragen of opmerkingen heeft, kunt
u altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.
Ook kunt u contact opnemen als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst.
Mail dan naar de contactpersoon van dit project: Marieke van Aerde via
MAerde@trimbos.nl.
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