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Na aanpassing van de studio op basis van de RIVM richtlijnen, kunnen we weer een uitzending 

produceren vanuit de eigen studio.   

ROOKVRIJE GENERATIE 

 

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 23-05-2020, richten wij ons - naast 

de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  

‘Rookvrije generatie’. Gasten aan tafel zijn: Tom Voeten (Clean Air Nederland),  

Pauline Dekker (Stichting Rookpreventie jeugd) en Ton Wurtz (Stichting 

Rokersbelangen). 

Stichting Rookpreventie Jeugd heeft één helder doel: tabak uitbannen uit de samenleving en 

roken geschiedenis maken. Dat kan alleen door te zorgen, dat er geen nieuwe rokers meer 

bijkomen. Daarom wil Stichting Rookpreventie Jeugd de overheid aanzetten tot het nemen van 

een aantal maatregelen, die in samenhang een effectief preventiebeleid opleveren. 
 
Clean Air Nederland  VISIE 

[quote website]  

“De oorspronkelijke doelstelling bij de oprichting in 1974 was 'een rookvrije publieke ruimte'. In 

die tijd werd binnen en buiten nog overal gerookt en de scope/nadruk op het voorkomen van 

rookoverlast voor niet-rokers. De lifestyle-marketing van de tabaksindustrie was destijds 

maatschappelijk nog leidend en roken werd gerespecteerd als 'eigen vrije keuze'.  

De huidige doelstelling is 'een rookvrije samenleving' in het belang van zowel rokers als niet-

rokers. Hierbij volgen we de medisch-wetenschappelijke visie waarin roken wordt beschouwd als 

een zware verslaving en waarbij de roker slachtoffer en patiënt is die geholpen dient te worden. 

De huidige doelstelling is geheel in lijn met de landelijke campagne 'Rookvrije Generatie”  

[eind quote) 

De Stichting Rokers Belangen (SRB) maakt zich sterk voor de rechten en belangen van de 

volwassen rokers. Hierbij zoekt men de dialoog met niet-rokers en andere betrokkenen, zoals 

overheidsinstanties, werkgevers en vakbonden. Daarnaast maakt men zich sterk voor het vrij 

verkrijgbaar en betaalbaar houden van tabaksproducten.  

 

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  

uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke, 
maatschappelijke en culturele inhoud.  
 
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina 
. Televisie: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,  
 Ziggokanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website 

 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur  
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 

https://www.rokersbelangen.nl/component/seoglossary/1-instanties/srb
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