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De Achterhoek stopt ermee!
Waarmee? Met roken natuurlijk! In de Achterhoek wordt hard gewerkt om de regio rookvrij te
maken. Hoe de Achterhoekers worden geholpen? Onder andere met een website,
www.achterhoekrookvrij.nl, waar veel te vinden is over stoppen met roken, voorkomen dat
jongeren gaan roken en het leven in een rookvrije omgeving. De website is bedoeld voor iedereen,
van burgers tot professionals en organisaties.
De Achterhoek is op weg naar een rookvrije generatie
Op de website staat informatie over verschillende stopmethodes, hulpmiddelen en ondersteuning
voor mensen die willen stoppen met roken. Zij kunnen aan de hand van een paar vragen ontdekken
welke hulp het best bij hen past. Ook staan er tips voor mensen die het roken met iemand in hun
omgeving willen bespreken. Of willen voorkomen dat hun kind gaat roken.
Rookvrije organisaties: vraag een gratis raamsticker aan
Organisaties die rookvrij willen worden, vinden er allerlei hulpmiddelen. Dat geldt ook voor
zorgprofessionals, het bedrijfsleven, het onderwijs en de recreatie. Op de kaart van de regio vindt u
een overzicht van rookvrije plekken/organisaties in de Achterhoek. Is uw sportclub, organisatie of
straat ook al rookvrij? Dat willen we graag belonen: vraag een gratis raamsticker aan op
info@achterhoekrookvrij.nl.
Zoveel mogelijk Achterhoekse initiatieven om rookvrij te worden krijgen een plekje op de website.
Op die manier komt een rookvrije Achterhoek steeds dichterbij!
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Welmoed Nijboer, projectleider Achterhoek Rookvrij
welmoed.nijboer@proscoop.nl, 06 – 462 886 72
Projectgroep Achterhoek Rookvrij
Vorig jaar is de projectgroep Achterhoek Rookvrij gestart. In deze projectgroep werken de
Achterhoekse gemeenten, GGD Noord- en Oost-Gelderland, IrisZorg, Santiz ziekenhuizen,
Huisartsenzorg Oude IJssel, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek en Proscoop (projectleiding) samen. De
projectgroep valt onder de Thematafel Gezondste Regio en wordt mede mogelijk gemaakt door
Achterhoek Ambassadeurs. Meer informatie over de projectgroep en hun doelstellingen vindt u op
de website www.achterhoekrookvrij.nl.

