
Aan: Mevrouw mr. Yvonne C.M.T. van Rooy, voorzitter  
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3506 GR Utrecht 
 
Tel: 030 - 273 94 37  
E-mail: y.vanrooy@nvz-ziekenhuizen.nl 
 
 
Re: open brief aan de NVZ: 
Wat is het standpunt van de NVZ over tabaksontmoediging? 
 
 
 
 
 

Amsterdam, 30 juli 2013 
Geachte mevrouw van Rooy, 
 
Geschokt heeft de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) in Vrij Nederland (27 juli 2013, blz. 
29) gelezen dat de NVZ, bij monde van uw woordvoerder ‘geen mening heeft’ over tabaks-
ontmoedigingsbeleid, en dat de NVZ daarmee het VNO-NCW, bij monde van hun directeur dhr. Niek 
Jan van Kesteren, steunt als ‘een van de weinige vrienden van de tabaksindustrie’.  
 
De NVvO is een overkoepelende organisatie van 28 Nederlandse wetenschappelijke en professionele 
oncologische verenigingen ter bevordering van oncologische zorg en scholing. Omdat roken de 
belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker en sterfte is, zijn wij voor een actieve ontmoediging 
van tabaksmisbruik. De meeste van onze leden zijn in dienst van een ziekenhuis, en vormen de basis 
van de NVZ. Als oncologen en werknemers ontvangen wij graag antwoord op de volgende vragen:  
 
1. Is het juist dat de NVZ ‘geen mening heeft’ over tabaksontmoediging? 
2. Indien de NVZ inderdaad geen mening heeft over tabaksontmoediging en de wijze waarop dat 

het beste kan, wordt het dan niet hoog tijd dat de NVZ daar wel een standpunt over vormt die 
strookt met uw spilfunctie en voorbeeldfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg, en specifiek 
voor de werknemers en patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen? 

3. Uit het artikel in VN blijkt dat de VNO-NCW een actieve lobby vormt vòòr de tabaksindustrie, en 
tègen tabaksontmoediging? De VNO-NCW doet dat door bemiddeling voor de tabaksindustrie bij 
onze overheid en door een leidende rol te nemen bij het mobiliseren van Europese 
zusterorganisaties tegen tabaksontmoediging. Daarmee legt de VNO-NCW Europese afspraken 
volgens het FCTC-verdrag naast zich neer en voert een actieve lobby om regelgeving tegen 
tabaksmisbruik verder te frustreren. Uw vereniging, de NVZ is aangesloten bij de VNO-NCW.  
   Nu u dat weet, steunt de NVZ nog steeds deze actieve VNO-NCW lobby voor de 
tabaksindustrie, en tegen tabaksontmoediging?  

4. Als de NVZ deze tabakslobby niet steunt, is de NVZ bereid om in woord en daad de steun van de 
VNO-NCW aan de tabaksindustrie ook en public af te keuren? 

5. Wil de NVZ zich ook publiekelijk uitspreken vòòr tabaksontmoediging en dat beleid actief 
uitdragen aan de Nederlandse ziekenhuizen? 

 
Met vriendelijke groet,      voor reacties bereikbaar: 
         
        Mw. dr. Vera de Ru, voorzitter NVvO 
dr. Lukas J.A. Stalpers, radiotherapeut-oncoloog AMC  E-mail: vjderu@kpnmail.nl  
secretaris NVvO      T: 030 - 6379474 

dr. Vera de Ru, voorzitter, 
vjderu@kpnmail.nl  

prof. dr. H.A. Martino Neuman, 
penningmeester  

dr. Lukas J.A. Stalpers,secretaris 
l.stalpers@amc.nl 

  
Secretariaat: mw. dr. Margo Kusters,  

Ambachtsring 25 
3981 TA Bunnik 

Tel.: 030-2767522,  
E-mail: secretariaat@nvvoncologie.nl 

Website: www.nvvoncologie.nl  
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Referenties: 
Stella Braam & Ivo van Woerden. Tabakslobby VNO-NCW. De laatste vriend van de sigaret. Vrij 
Nederland, 27 juli 2013, blz. 22-29 
 
 
Kopieën van deze brief aan: 
 
Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, Yvonne, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht, 030 273 94 37 | y.vanrooy@nvz-ziekenhuizen.nl 
 
De heer drs. G.H.J. Huffmeijer, Chiel, vicevoorzitter NVZ,  
Voorzitter raad van bestuur, Hagaziekenhuis, Postbus 40551, 2504 LN Den Haag 
070 210 26 42 | g.huffmeijer@hagaziekenhuis.nl 
 
De heer dr. R.J. Roorda MBA, Ruurd-Jan, penningmeester NVZ,  
Voorzitter raad van bestuur, Tergooiziekenhuizen, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum. 035 688 73 04 
|  rroorda@tergooiziekenhuizen.nl 
 
De heer drs. G. de Bey, Gert, lid NVZ-bestuur,  
Voorzitter raad van bestuur Rijnstate Arnhem, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem, 026 378 75 44 
|  gdebey@rijnstate.nl 
 
De heer J.G.M. Buijs MHA, Jos, lid NVZ-bestuur,  
Voorzitter raad van bestuur, Reade revalidatie | reumatologie, Postbus 58271, 1040 HG  Amsterdam, 
020 - 607 16 00 | j.buijs@reade.nl 
 
De heer prof. dr. W.H. van Harten, Wim, Lid NVZ-bestuur,  
Lid raad van bestuur, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Postbus 90203, 1006 BE Amsterdam, 020 
512 90 22 | w.v.harten@nki.nl 
 
De heer drs. P.P.M. Rademacher, Paul, Lid NVZ-bestuur,  
Voorzitter raad van bestuur, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, 
0115 688142 | p.rademacher@zzv.nl 
 
De heer mr. E. Rutters, Ed, Lid NVZ-bestuur,  
Voorzitter raad van bestuur, St. Anna Zorggroep Postbus 90, 5660 AB Geldrop, 040 286 44 80 
| e.rutters@st-anna.nl 
 
De heer dr. J.T.M. van der Schoot, Hans, lid NVZ-bestuur,  
Voorzitter raad van bestuur, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam, 020 
510 88 99 | j.schoot@slaz.nl 
 
Mevrouw drs. N.W. Zeller-van der Werf, Nicolet, lid NVZ-bestuur,  
Lid raad van bestuur, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Postbus 9025, 6710 HN Ede, 0318 43 43 07 
| zellern@zgv.nl 
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 j.buijs@reade.nl;  w.v.harten@nki.nl;  p.rademacher@zzv.nl;  e.rutters@st-anna.nl; 
 j.schoot@slaz.nl;  zellern@zgv.nl 
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Drs. Michel Rudolphie, directeur KWF-Kankerbestrijding, Postbus 75508 
1070 AM  Amsterdam. 020 – 5700500 | mrudolphie@kwfkankerbestrijding.nl  
 
Dr. Hans van Santen, hoofdredacteur. Medisch Contact, Postbus 20052, 3202 LB Utrecht. 030 – 
2823384 ; redactie@medischcontact.nl 
 
Alle 28 contactpersonen van bij de NVvO aangesloten verenigingen (www.nvvoncologie.nl): 

 
  e retariaat NVv    se retariaat nvvon ologie.nl   ;  .van ragt um utre ht.nl ;  .  lijve   aeniolijve ziggo.nl   ;  . 
van  ienhoven   b.vantienhoven erasmusm .nl   ;   .vanher en on o.um n.nl ; de  u, Vera   vjderu k nmail.nl   ;  . . 
 uggenheim - van der  out ;  .van orst um utre ht.nl ; l.looijenga erasmusm .nl ;  . van der 
 inden  [mechelinevdlinden gmail. om   ; Neumann,  . . .   h.neumann erasmusm .nl   ;  . 
 oogerbrugge    .hoogerbrugge  ukz.um n.nl   ;  .j.vandiest um utre ht.nl ;  .  . 
 ijmons   r.h.sijmons medgen.um g.nl   ;  h. van  alen   tvdalen diakhuis.nl   ; Viering 
 .  [l.viering  ukz.um n.nl   ; J. .  eijneveld ; keesbesse hotmail. om ; m.ariens nki.nl ;  .  . J. 
 erhaard    .h.j.terhaard um utre ht.nl   ;  .  . I.  omans   efi. omans vum .nl   ;  . 
 ameijer   f.a. ameijer um utre ht.nl   ;  . van  eeuwen   f.v.leeuwen nki.nl   ;  roen,  J  
 long)   h.j.m.groen long.um g.nl   ;  .  . van der  oel   h.vd. oel nki.nl   ;  .  .  . 
  hreuder   h.s hreuder ortho .um n.nl   ; Imhof  .    . .Imhof um utre ht.nl   ; J.  .  eijnen   a jb  slz.nl   ;  .  . 
 uijgens     .huijgens vum .nl   ; ruitenbeekf sio hotmail. om ;  .  eijer   s.beijer ikz.nl   ;  .  aeed ;  teu  
J.   long hirurgie live.nl    
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