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HET PROBLEEM

• 9 procent van zwangere vrouwen blijft roken.
• Het betreft vooral laagopgeleide vrouwen.
• 22 procent van hen rookt dagelijks.
• Stoppen is extreem moeilijke opgave.
• Ze willen vaak wel, maar ze kunnen het niet.



BELEIDSDOEL

• Bevorderen van deelname aan bewezen effectieve       
 stoppen-met-roken interventies zoals V-Mis en Slimmer   
 Zwanger.

• Door drempels om deel te nemen te verlagen.
• Op basis van structureel, op de vrouw afgestemd beleid.
• En eenduidige communicatie.



DE CRUCIALE VRAAG

• Hoe kan communicatie helpen om dit doel te bereiken?



ANALYSE

• Stoppen met roken is vorm van gepland gedrag*.
• Of mensen gewenst gedrag gaan vertonen, hangt af van
 gedragsintentie.

• Gedragsintentie wordt bepaald door drie factoren: 
 attitude, sociale norm en eigen effectiviteit.
* Bron: Theory of Planned Behaviour, Fishbein & Ajzen, 1991



HUIDIGE ATTITUDE

“Laagopgeleide vrouwen zien roken als een van de weinige 
pleziertjes in het leven. Ook is het een manier om stress 
tegen te gaan. Ze kennen de gevolgen voor de gezondheid 
wel, maar die beïnvloeden nauwelijks de intentie om te 
stoppen.” (Bron: Bevorderen van stoppen met roken bij achterstandsgroepen en 
allochtonen op lokaal niveau, Stivoro & NIGZ, 2005)



HUIDIGE SOCIALE NORM

“Roken vormt een belangrijk onderdeel van sociale 
interacties en wordt als de norm gezien. Er heerst geen 
stopcultuur en er zijn weinig voorbeelden van succesvolle 
stoppers. Mensen ervaren geen sociale steun bij stoppen, 
eerder tegenwerking en isolement.” (Bron: idem)



HUIDIGE EIGEN EFFECTIVITEIT

“Mensen ervaren geen controle over hun eigen leven. De 
eigen effectiviteit ten aanzien van stoppen is laag, evenals 
de intentie tot stoppen: men stelt het uit tot een niet nader 
bepaald punt in de toekomst. Wie het wel probeert, doet dat 
niet gepland en het terugvalpercentage is hoog.” 
(Bron: idem)



CONCLUSIE (1)

“Vanwege het overweldigende belang van de 
maatschappelijke context en het gebrek aan steun voor 
stoppen in de sociale omgeving waarin roken vaak de norm 
is, lijken interventies die hiermee geen rekening houden bij 
voorbaat tot mislukken gedoemd.” (Bron: idem)



CONCLUSIE (2)

“Women who continue to smoke during pregnancy often 
feel criticized by society. They feel guilt and personal 
conflict at not quitting. Lack of long-term positive 
outcomes from anti-smoking campaigns may result from 
ignorance surrounding socio-economically disadvantaged 
women’s life circumstances.” (Bron: Why do women continue to smoke in 
pregnancy? University of Newcastle, 2007)



DIT MOETEN WE OMDRAAIEN



Van sociale druk

Naar sociale steun



WAT WILLEN WE BEREIKEN

• Intentie vergroten (= drempel verlagen) om vrouwen actief        
 te steunen bij stoppen met roken.

• Door het vestigen en versterken van de sociale norm dat   
 een vrouw actieve steun krijgt van haar omgeving.

• Waarmee we ook intentie onder vrouwen vergroten om    
 deel te nemen aan stop-programma’s.



WAT MOET COMMUNICATIE DOEN

• Overbrengen dat stoppen met roken niet alleen de        
 verantwoordelijkheid is van de zwangere vrouw, maar     
 ook van haar omgeving. Als helpen gewoon wordt, wordt   
 helpen de nieuwe norm.

• Drempel verlagen om hier met elkaar over te praten.
• Mensen aanzetten tot het geven van actieve steun.



LEIDENDE GEDACHTE

Zwanger ben je met z’n allen. 
Help haar stoppen.



FOCUSGROEPEN UvA: CONCLUSIES (1)
• ‘Roken en zwangerschap’ staat laag op de agenda. 
• Injunctieve norm: ‘Een zwangere zou eigenlijk           
 ondersteund moeten worden’ is wel aanwezig. 

• Geworteld in de waarde: bescherming van het ongeboren  
 leven.

• Maar er is sprake van een normconflict: ‘helpen is goed’   
 vs ‘je er niet mee bemoeien’ (uit angst voor ruzie).



FOCUSGROEPEN UvA: CONCLUSIES (2)
• Bovendien weten mensen niet goed wat ze kunnen doen.
• (Mede hierdoor) hebben ze een externe locus of control:    
 ‘Wat ik doe heeft toch geen effect.’

• Niets doen is hierdoor de beste optie. 
• Maar zodra mensen het gevoel hebben dat steun welkom  
 is, gaan ze direct in de ‘hulpstand’.

• Vooral als het een vrouw ‘dichtbij’ betreft: gezin/familie.



FOCUSGROEPEN UvA: AANBEVELINGEN
• Een concept met rolmodellen is zeer kansrijk.
• Het kan de rol van zwangere vrouwen en hun omgeving    
 op een natuurlijke manier overbrengen. 

• Waarbij hun overwegingen, aanvankelijke twijfels,                         
 ervaring met hulp en uiteindelijke succes tot uiting komen.

• Dit kan leiden tot verschuiving naar interne locus of            
 control en versterking van de injunctieve norm.



CAMPAGNEREGEL

Support Rookvrij Zwanger



CONCEPT 1: “GESTOPT” 

Vrouwen vertellen hoe zij zijn gestopt met roken. Met hulp 
van hun man, hun familie en/of hun vrienden. Die hebben 
haar actief gesteund, als echte supporters. Door zelf ook 
te stoppen. Of niet meer te roken waar zij bij was. Etc. En 
natuurlijk: door haar te supporten bij haar deelname aan 
een stoppen-met-roken cursus. Zo is het haar gelukt.





CONCEPT 2: “MAKELAAR IN SUPPORT” 

Voor een zwangere vrouw kan het lastig zijn om hulp te 
vragen bij het stoppen. En omgekeerd willen haar familie 
en vrienden zich misschien niet bemoeien met haar 
rookgedrag. Nu komt Geraldine Kemper in beeld, als een 
‘makelaar in support’. Zij komt langs, brengt mensen in 
gesprek en zorgt dat ze een support-afspraak maken.  





CONCEPT TEST UvA

• Individuele interviews 30 minuten.
• Crosstesting met storyboards.
• Jonge vrouwen (sommige net bevallen), partners en       
 (potentiële) grootouders.

• Allemaal rokers.



RESULTAAT CONCEPT 2: “MAKELAAR IN SUPPORT”

• Mensen snappen dat het goed is om te praten en                                 
 afspraken te maken.

• Maar niet iedereen vindt dat leuk om naar te kijken.
• Er treedt een ‘emotioneel conflict’ op: “Het is waar, maar   
 het voelt niet goed.”

• Het duurt te lang om het punt te maken.



RESULTAAT CONCEPT 1: “GESTOPT”

• Glashelder. 
• Geloofwaardig door aanwezigheid baby.
• Unaniem positieve emoties.
• Levert social proof: de meeste vrouwen lukt het.
• Stelt een sociale norm: steun geven spreekt voor zich.
• Makkelijk vertaalbaar naar eigen handelingen.



CREATIEVE RATIONALE CAMPAGNE

• We laten zien dat de meeste vrouwen kunnen stoppen.
• Ook dankzij de belangrijke supporters om hen heen.
• Supporters die het vanzelfsprekend vinden om te doen.
• Want supporten is logisch, en ook helemaal niet moeilijk. 
• We bagatelliseren stoppen met roken niet, maar gaan er          
 wel lichtvoetig en luchtig mee om.





TV/ONLINE VIDEO

• We communiceren de sociale norm en ‘social proof’.
• Vanuit verschillende invalshoeken: een jonge moeder die      
 vertellen hoe zij met support is gestopt. Een jonge vader   
 die vertelt hoe hij zijn vrouw heeft gesteund. Een vriendin,  
 een oma, een opa die vertellen hoe zij hebben geholpen.

• Allemaal herkenbare rolmodellen.



De camera staat bij het doel bij de vrouwen-voetbalwedstrijd Wartburgia-KBV. Achter het doel staat de man van de keepster met hun zoontje van 1 jaar. 



De keepster (29 jaar) staat tegen de paal geleund de wedstrijd te volgen. 
Dan richt ze zich naar de camera en zegt:

“Toen ik vorig jaar zwanger werd, wilde ik natuurlijk stoppen met roken, maar, moeilijk joh, pffff…”



Ondertussen houdt ze de wedstrijd met een half oog in de gaten. “…gelukkig schoot Rob te hulp… “ (knikje naar haar man)



Ze staat inmiddels in het midden van het doel. De tegenpartij komt op haar af.  
De keepster kijkt afwisselend naar de camera en het veld.
“…hij rookte niet meer thuis en ging met me mee naar de stoppen-met-roken cursus…”

De vader pakt de armpjes van zijn zoontje en laat hem de moeder ‘aanmoedigen’. Hij doet een babys-
temmetje  na: “…Hup mama, hup mama…”



Schot op doel. De keepster duikt naar de bovenhoek, stompt de bal weg en via de lat verdwijnt deze 
over de achterlijn.



Ze stelt zich op voor de corner, maar richt zich nog even snel tot de camera: “…stoppen met een beetje hulp… ik weet dat ’t werkt.”



PRINT & ONLINE

• We communiceren de sociale norm en ‘social proof’ in      
 combinatie met concrete tips.

• Op de landingspagina van de campagne vinden we               
 (verwijzingen naar) kennis, hulp en advies om te stoppen,  
 programma’s bij jou in de buurt, etc.

























ACTIVATIE/SOCIAL

• Financiële incentives zijn een enorm sterke driver.
• Ze fungeren als aanjager om er met elkaar (ook op social   
 media) over te praten. Zo bevorderen we en passant de    
 ‘stopcultuur’.









MEDIA EN MIDDELEN - ADVIES INITIATIVE

• On spot bij professionals (huisarts, verloskundige, etc.)
• Online video, display, social en tv meest effectief qua      
 bereik, zichtbaarheid, minimal waste, ruimte voor verhaal.

• Online en social vanwege selectieve targeting.
• Tv omdat alle doelgroepen meer dan 3 uur per dag kijken.
• Selectieve inzet out of home (abri’s).



DANK

• Universiteit van Amsterdam- Faculty of Social and Behavioural Sciences
• Meijers Research
• Initiative Media
• AnotherUniverse
• TheBoardroom.film
• dr. Stephanie Welten - Universiteit van Amsterdam
• prof. dr. Bas van den Putte - Universiteit van Amsterdam
• prof. dr. Régine Steegers - Erasmus Universiteit
• prof. dr. Bob Fennis - Rijksuniversiteit Groningen



wethepeople.agency

Een initiatief van WeThePeople


