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Den Haag stopt!
Wil jij stoppen met roken, maar weet je niet zo goed hoe je 

dat moet aanpakken? Of is de drempel om te stoppen telkens 
net te hoog en kan jij wel wat hulp gebruiken? Doe dan mee 
met de“Stoppen met Roken Challenge'', waarbij meerdere 

wijken van Den Haag samen met jou in actie komen! 



De“Stoppen met Roken Challenge”is een samenwerking tussen Stichting Medisch 
Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Indigo Haaglanden, Huisartsenkring 

Haaglanden, Zebra Welzijn, Pluhz en Gemeente Den Haag

Stoppen met roken
Na een groot succes eerder dit jaar (60% gestopt!) krijgt de Stoppen 

met Roken Challenge een vervolg!

Drie maanden lang krijg je gratis gespecialiseerde hulp van onder 
meer (long)artsen, coaches en verpleegkundigen. Buurthuis van de 

Toekomst De Kronkel en Wijkcentrum Escampade gelden als 
uitvalsbasis.

What’s in it for me?
Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en online coaching via 

een mobiele app krijg je 24x7 hulp bij het stoppen met roken. De 
coaches zijn stuk voor stuk getraind en staan klaar om samen met 

jou aan de slag te gaan. Deelname is geheel kosteloos. We eindigen 
met een feestelijke afsluiting.

Wat wordt er van je verwacht?
De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk dat je de wens hebt om te 
stoppen met roken en daarbij gecoacht wil worden. Daarnaast vul je 
gedurende de looptijd van het project drie keer een  enquête in en 
heb je wekelijks contact met een specialist via de mobiele app van 

Pluhz. Belangrijk is dat je met een smartphone om kunt gaan.

Aanmelden:
Mail je naam, adres en telefoonnummer naar 

stoppenmetroken@pluhz.nl

Meer informatie: marius@pluhz.nl of 06-39756525 

Deadline voor aanmelden is woensdag 26 oktober 2016. De eerste 
week van november starten we met de kick-off!

 




