
Wij constateren dat:

• Roken een verslaving is;
•  Roken de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en 

(vroegtijdig) overlijden is;
•  Per jaar ruim 20.000 mensen overlijden in Nederland aan de 

gevolgen van roken en meeroken en nog veel meer mensen 
lijden aan ziekten veroorzaakt door roken; 

•  Roken tijdens de zwangerschap ernstige risico’s heeft voor 
zowel kind als moeder;

•  Kinderen die opgroeien in een omgeving waar roken de norm 
is en waar veel gerookt wordt, een groot risico lopen om zelf 
te gaan roken; 

• Elke dag ruim 75 kinderen starten met roken.

Als onderdeel van een breed maatschappelijk tabaks
ontmoedigingsbeleid zullen we ons de komende jaren inzetten  
om de zorg rookvrij te maken. We streven er naar dat: 

1.  Niet-roken de norm is op het terrein en in gebouwen van zorg-
instellingen voor medewerkers, patiënten, cliënten en bezoe-
kers;

2.  Op het terrein en in gebouwen van de zorginstellingen niet 
wordt gerookt;*

3.  Onder medewerkers in de zorg niet-roken tijdens het werk de 
norm is en medewerkers rekening houden met hun voorbeeld-
functie;

4.  Stoppen-met-roken(zorg)voor onze cliënten, patiënten en  
bezoekers actief onder de aandacht wordt gebracht;

5.  Medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en 
dat hier een ondersteuning voor is;

6. We een rookvrije generatie realiseren. 
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*  Op uitzonderingsplaatsen na die door het bestuur kunnen worden aangewezen en duidelijk 
zijn afgebakend (bijvoorbeeld wanneer sprake is van een gedwongen kader, wonen met  
zorg of bij inloop- en opvangvoorzieningen voor verslaafden).
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