
 

   
 

Amsterdams Rookalarm: naar een rook-arm Amsterdam! 
 

 
 

Wat is het Amsterdams Rookalarm? 

Het Amsterdams Rookalarm stimuleert maatregelen die 

bijdragen aan een rook-arm Amsterdam. Het initiatief wil 

voorkomen dat kinderen beginnen te roken. Ook moet er 

meer bekendheid en betere toegankelijkheid komen van 

stoppen-met-roken ondersteuning voor rokers die willen 

stoppen. Verder moet meeroken tot een minimum wor-

den beperkt. Om dit te realiseren pleiten wij voor effectie-

ve maatregelen die bijdragen aan een rook-arm Amster-

dam. 

 

Onze actiepunten 

1. Drastische inperking van het aantal verkooppunten en 

verminderen zichtbaarheid tabaksproducten. 

2. Prijs tabaksproducten sterk verhogen door ophogen 

accijnzen. 

3. Schoolterreinen en kinderspeelplaatsen rookvrij. 

4. Handhaving rookverbod in de horeca. 

5. Actieve ontmoediging van roken onder jongeren via 

educatie en voorlichting. 

6. Betere bekendheid en toegankelijkheid van stoppen 

met roken-ondersteuning. 

 

Wat kunt u doen?  

 Plaats video’s van de rookvrije generatie op uw websi-

te. Op YouTube kunt u deze vinden met de zoekterm 

‘rookvrije generatie’.  

 Wilt u meer doen? Ga naar rookvrijegeneratie.nl.  

 Informatie voor patiënten die direct willen stoppen, ga 

naar ikstopnu.nl of bel gratis met 0800-1995. 

 

Waarom dit initiatief? 

Roken is verreweg de belangrijkste vermijdbare oorzaak 

van sterfte en ziekte. Maar liefst 13% van alle ziekten 

worden door roken veroorzaakt. Alle reden dus om fors in 

te zetten op tabaksontmoediging. Het aantal rokende 

jongeren in Amsterdam is in de afgelopen jaren geleide-

lijk gedaald. Een daling die nog onvoldoende is. Nog 

steeds heeft 15% van de tweedeklassers en 32% van de 

vierdeklassers ervaring met tabak. Onder volwassenen is 

het aantal rokers na 2008 niet meer afgenomen. Sterker 

nog, de afgelopen jaren zijn meer Amsterdammers tus-

sen de 19 en 34 jaar gaan roken. Als professionals in de 

zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevol-

gen van roken. En dan zijn we te laat. Waar mogelijk 

bieden we stoppen-met roken ondersteuning en worden 

risicopatiënten behandeld. Dat zullen we zeker blijven 

doen. Maar laten we vooral ook dié maatregelen invoe-

ren waarvan we weten dat ze effectief zijn in het terug-

dringen van roken. Voor dit type maatregelen zijn we 

afhankelijk van de politiek.  

 

Om bij te dragen aan een rook-arm Amsterdam richt het 

Amsterdams Rookalarm zich op de volgende activiteiten:  

1. Het blijven agenderen van effectieve maatregelen bij 

lokale- en landelijke politiek.  

2. Pleitbezorging voor intensivering aanbod van educatie 

en voorlichting op scholen, inclusief ouder betrokken-

heid. 

3. Aansluiten bij de Rookvrije Generatie en bekendheid 

geven aan deze beweging via eerstelijns professio-

nals en apotheken.  

4.  Stimuleren dat mensen stoppen en bevorderen van 

toegankelijke SMR-ondersteuning. 

 

Waarom in Amsterdam? 

Amsterdam heeft het hoogste percentage rokers verge-

leken met andere grote steden in Nederland. Nog een 

reden: na een jarenlange daling zien we nu weer een 

lichte stijging van het aantal rokers onder de volwasse-

nen (19-34 jaar) in Amsterdam. Wij, Amsterdamse zorg-

verleners, vinden dat het nu de hoogste tijd is om einde-

lijk de juiste maatregelen te nemen zodat het aantal ro-

kers in Amsterdam weer gaat dalen.  

 

Wie zijn wij?  

Amsterdams Rookalarm is een initiatief van: 

 Huisartsen Kring Amsterdam 

 GGD Amsterdam 

 Jellinek 

 1ste Lijn Amsterdam 

 

Meer weten? 

Mail naar: huisartsenkringamsterdam@lhv.nl 

 

https://amsterdam-almere.lhv.nl/actueel/nieuws/amsterdams-rookalarm-naar-een-rook-arm-amsterdam
http://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/rookalarm/
https://www.jellinek.nl/ben-ik-verslaafd/rookverslaving/
https://www.1stelijnamsterdam.nl/index.php/thema-s/leefstijl/amsterdams-rookalarm
https://www.youtube.com/results?search_query=rookvrije+generatie
http://www.rookvrijegeneratie.nl/#1
https://www.ikstopnu.nl/
mailto:huisartsenkringamsterdam@lhv.nl

