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Rookstop voor kwetsbare groepen
Uitdagingen en opportuniteiten

Op zaterdag 23 oktober 2021 vond het Symposium Tabakologie
plaats. 

 
Dit jaar stond het boeiende thema ‘Rookstop voor kwetsbare

groepen: uitdagingen en opportuniteiten’ centraal. 
Nationale en internationale sprekers gingen dieper in op deze

actuele problematiek. We stonden stil bij de bereikbaarheid van
rookstopbegeleiding voor kwetsbare groepen en nodige

aandachtspunten bij specifieke doelgroepen zoals zwangere
vrouwen maar ook mensen met laaggeletterdheid of beperkte
gezondheidsvaardigheden. Concrete projecten en initiatieven

werden voorgesteld en zo veel meer, ....  
 

Kon je er niet live bijzijn of heb je een sessie gemist? 
De VRGT biedt je de mogelijkheid het symposium te herbeleven of
een sessie naar keuze te herbekijken. Zie praktische informatie.  



Onthaal

Programma

9.00

Wat kunnen we doen als er straks alleen nog mensen met een
lagere sociaaleconomische positie roken? Een gezamenlijk
gedachte-experiment

Prof. Dr. Gera Nagelhout, keynote speaker

Welkom
Sandrina Schol, algemeen directeur VRGT

Digitale koffiepauze

Rookstopbegeleiding bij de zwangere vrouw
Dr. Katrien De Wilde

Lunch en virtueel netwerkmoment

Project Rookvrije Start 
Dhr. Pieter Debognies

Project Born in Belgium Professionals
Prof. Katrien Beeckman

9.15

9.30

10.30

10.45

11.35

11.45

12.00



Bereik van mensen met een lage sociaaleconomische status
binnen de ziekenhuissetting
Dr. Laurence Belenger

Rookstopbegeleiding bij mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden en/of laaggeletterdheid 

Mevr. Edith Jansen

Digitale koffiepauze

Tobacco Addiction in vulnerable populations: Adapting
Evidence based treatments in clinical and community settings
Prof. Dr. Peter Selby, keynote speaker

Einde en mogelijkheid tot virtuele ontmoeting 

Slotwoord 
VRGT

DCAP : a project for and with French practitioners, designed to
capitalize experiential knowledge on tobacco prevention that
works for vulnerable people
Mevr. Béatrice Georgelin

Start-up steps in helping vulnerable and lower income
smokers, where they are/where they stand: 
Group support input in a Prochaska-DiClemente process
Dhr. François Dekeyser

13.00

 14.10

 14.00

 14.20

 14.35

 14.50

 15.00

 16.00

 16.15

Digitale koffiepauze



Sessies herbekijken

De sessies van het symposium kunnen tot 1 december 2022 herbekeken worden
via https://course.medchronicle.com/vrgt/symposiumtabakologie. 
Enkel de sessie van Mevr. Edith Jansen ‘Rookstopbegeleiding bij mensen met
beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid’ is niet beschikbaar.
Ook personen die niet hebben deelgenomen aan het symposium kunnen zich nog
registreren en na betaling de sessies bekijken. Inschrijvingen gebeuren via het
platform. 

Kostprijs 

Personen die reeds betaalden voor het symposium kunnen de sessies gratis
herbekijken. Wie niet deelnam aan het symposium kan zich alsnog inschrijven. Na
betaling van  110 euro per persoon krijg je toegang tot het platform. 

Helaas is het niet mogelijk om hierbij gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

Inloggen of inschrijven

Inloggen of inschrijven gebeurt rechtstreeks via het platform: 
 https://course.medchronicle.com/vrgt/symposiumtabakologie. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
het secretariaat via info@vrgt.be of 02/510.60.90.

Praktische info

https://course.medchronicle.com/vrgt/symposiumtabakologie
https://course.medchronicle.com/vrgt/symposiumtabakologie
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