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Een deel van het Stadspanel is benaderd voor het project Samen Succesvol Stoppen. Dit is 

een project van Onderzoeksinstituut IVO met als doel om mensen te helpen stoppen met 

roken. We hebben enkele korte vragen gesteld en vervolgens of men interesse heeft om meer 

informatie over het project te ontvangen. Die informatie is aan IVO verstrekt zodat zij de 

betreffende panelleden verder kunnen benaderen.

Kenmerken van de meting

Veldwerkperiode : 13 t/m 20 november 2020

Benaderd : 510 panelleden

Respons : 310 (=61%)

Geen doelgroep : 84

Bruikbare respons : 226 (dit zijn huidige rokers of ex-rokers)

Daarvan wil informatie : 48
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Op welke manier(en) heeft u eerder geprobeerd om te stoppen met 
roken? Meerdere antwoorden mogelijk.

Huidige rokers (n=45)

Vervolgvragen waren:

Hoe ging uw laatste poging om te stoppen met 

roken?

___________________________

Wat had u kunnen helpen om wel succesvol te 

stoppen met roken? 

___________________________

Als u zou willen proberen om te stoppen met 

roken, wat voor hulp zou u dan willen? Van wie?

____________________________

Als u hulp zou krijgen om te stoppen met roken, 

wat vindt u daarbij dan belangrijk? Noem 

maximaal drie punten. 

1_____________________

2_____________________

3_____________________

Deze antwoorden zijn separaat aan de 

projectgroep verstrekt.

NB. Er zijn 20 rokers die meer informatie over het 

project willen.
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Op welke manier(en) is het u gelukt om te stoppen met roken? 
Meerdere antwoorden mogelijk.

Ex-rokers (n=181)

Vervolgvragen waren:

Wat heeft u geholpen om te stoppen met roken? 

_________________________

Als u nu nog zou roken en zou willen proberen 

om te stoppen, wat voor hulp zou u dan willen? 

Van wie?

_________________________

Als u nog zou roken en hulp zou krijgen om te 

stoppen met roken, wat vindt u daarbij dan 

belangrijk? Noem maximaal drie punten. 

1_____________________

2_____________________

3_____________________

Deze antwoorden zijn separaat aan de 

projectgroep verstrekt.

NB. Er zijn 28 ex-rokers die meer informatie over 

het project willen.
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Meer informatie? 
Wat zijn de mogelijkheden van Stadspanel Den Haag voor uw onderzoeksvraag? 

Neem dan contact op met de coördinator of kijk op www.stadspaneldenhaag.nl

De coördinatie van Stadspanel Den Haag gebeurt 

door de afdeling Communicatie & Citybranding. De 

algemene contactpersoon omtrent het panel is:

Dhr. A. Guns (Arnout)

E-mail: arnout.guns@denhaag.nl


