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Roken in de BBC

Roken blijft in Vlaanderen de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. Nog te veel 
mensen krijgen met de gevolgen van roken te maken omdat het aantal rokers hoog blijft. Bijna 1 op 4 
Vlamingen rookt. Maar de gevolgen van roken zijn ook voelbaar voor de omgeving van de roker. Passief 
roken is een groot risico, zelfs voor kinderen die nog niet geboren zijn. Roken draagt ook in grote mate bij 
aan de bestaande gezondheidsongelijkheden.

De gemeente kan op verschillende manieren een rol spelen als ze roken op de agenda wil zetten. Ze kan 
een bijdrage leveren aan het voorkomen dat jongeren beginnen roken, aan het voorkomen van meeroken 
en aan het stoppen met roken. Voorkomen van roken is in de eerste plaats gericht op jongeren. Op het 
vlak van meeroken kan de bestaande wetgeving worden ondersteund en kan extra aandacht besteed 
worden aan maatschappelijk kwetsbare groepen waar de problematiek van passief roken meer urgent 
is. De gemeente kan rokers ook aanmoedigen om stoppogingen te doen en hen daarbij ondersteunen.1 
De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven door een rookbeleid voor het eigen personeel te 
ontwikkelen. Ze kan ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van niet-roken als de sociale norm in de 
lokale gemeenschap, waar mensen wonen, werken, leren, vrije tijd doorbrengen, … .

Roken: enkele cijfers en feiten2

• 23% van de Vlamingen van 16 jaar en ouder rookt3. De gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse 
overheid bepaalt dat tegen 2015 niet meer dan 20% van de bevolking van 16 jaar en ouder mag roken. 

• In 2009 werden 8.475 sterfgevallen toegeschreven aan roken bij de inwoners van het Vlaams 
Gewest.4 In België gaat het jaarlijks over ca. 20.000 doden. Passief roken zorgt voor bijkomende 
sterfte. In België zou het gaan over ca. 2.000 gevallen per jaar. 

• Rookgedrag hangt sterk samen met iemands sociaal-economische status en achtergrond. 
Roken komt vaker voor in de laagste opleidingsniveaus. Bij de jongeren daalde het aantal 
rokers tussen 2002 en 2010, maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende onderwijs-
opleidingen. Meer jongeren uit het beroepsonderwijs roken. In het beroepssecundair onderwijs 
rookt vandaag nog altijd bijna 30% van de jongeren dagelijks. 

• Roken speelde een grote rol bij het ontstaan van de gezondheidskloof die er vandaag in 
Vlaanderen is: mensen met een lage(re) socio-economische status leven minder lang en 
hebben minder gezonde levensjaren, (onder meer) omdat ze op jongere leeftijd beginnen 
met roken, meer roken, meer verslaafd zijn en minder stoppen met roken. Roken vergrootte 
die verschillen de voorbije decennia nog omdat relatief meer rokers met een hogere sociaal-
economische status stopten.

• Tabaksverslaving is hardnekkig. Roken moet beschouwd worden als een 
verslavingsziekte en chronische verslavingsaandoening. Stoppen is daarom 
niet eenvoudig, maar de meeste rokers willen het wel. Dat is wereldwijd zo. 
Volgens de gegevens van de laatste gezondheidsenquête probeerde in 
Vlaanderen bijna 2 op 3 dagelijkse rokers ooit al te stoppen.4 Met een 
goede voorbereiding en een e� ectieve methode is stoppen zeker mogelijk.           

1
 
Bij het stoppen met roken moet beklemtoond worden dat stoppen het doen is van verschillende stoppogingen. 

De meeste rokers hebben 5 tot 7 pogingen nodig om tot een defi nitieve stop te komen. Stoppen is een leerproces: 
met elke ernstige poging komt de roker dichter bij de defi nitieve stop.
2 Meer cijfers en toelichting op www.vigez.be en www.vlaanderenstoptmetroken.be
3 Meer gegevens in de laatste gezondheidsenquête: 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Gezond-leven-en-milieu/Tabak-alcohol-drugs/Rookgedrag-bij-volwassenen
4 Meer gegevens: http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=24561&terms=sterfte+roken 



Wat zijn de gevolgen van roken?

Ziekte

Roken veroorzaakt of verhoogt de kans op ernstige aandoeningen en problemen, maar heeft ook gevolgen 
voor de korte termijn:

• Longziekten: roken veroorzaakt onder meer longkanker en COPD (rokerslong).

• Hart- en vaataandoeningen: de sto� en uit sigarettenrook hebben een nefaste invloed op hart 
en vaten.

• Mondziekten: roken kan leiden tot mondkanker (slokdarm, strottenhoofd, mondholte), 
tandvleesontstekingen, …

• Oogziekten: bepaalde oogaandoeningen komen vaker voor bij rokers (glaucoom, cataract, 
maculadegeneratie), waarvan sommige tot blindheid kunnen leiden.

• Andere ziekten komen vaker voor bij rokers: ziekte van Crohn, alzheimer, reumatoïde artritis en 
verschillende kankers (maag-, blaas-, keel-, rectaal-, nier-, alvleesklierkanker).

• De huid van rokers veroudert sneller.

• Seks en baby’s: problemen om zwanger te worden, minder goed sperma, erectieproblemen, 
meer miskramen, te vroeg geboren baby’s, …

• De conditie gaat achteruit, een roker is snel moe.

• Hoesten.

Sociale schade

• Meeroken of passief roken veroorzaakt ziekte bij niet-rokers:

• 1 op 10 hartaanvallen wordt veroorzaakt door meeroken.

• Mensen met een astmatische aanleg krijgen het extra benauwd. 

• Kinderen met rokende ouders zijn vaker ziek. Ze hebben meer kans op bronchitis, longontsteking 
en steeds terugkerende middenoorontstekingen.

• Passief roken door zwangere vrouwen leidt tot grote risico’s voor het kind.

Andere gevolgen 

Sommige hebben eveneens een sociale impact:
• Geelbruine vingers en tanden.

• Geur: haren, kleding, …

• Roken kost veel geld.

• Roken is niet langer de sociale norm, er mag op veel plaatsen niet meer gerookt worden. Rokers 
voelen zich soms ‘buitenstaander’. 

• Mensen die niet roken krijgen meer sociale kansen, bvb. bij het zoeken naar werk.

• Roken betekent afhankelijk en verslaafd zijn.

Belangrijk: niet de roker moet geviseerd worden, maar wel de sigaret en het roken. 
Rokers moeten net ondersteund worden. Heel wat professionals in de gemeente 
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Mensen die niet roken krijgen meer sociale kansen, bvb. bij het zoeken naar werk.

Belangrijk: niet de roker moet geviseerd worden, maar wel de sigaret en het roken. 
Rokers moeten net ondersteund worden. Heel wat professionals in de gemeente 



Roken in de gemeente: van analyse 
tot aanpak

Twee vragen zijn essentieel bij de uitwerking van een integraal lokaal tabaksbeleid: 

• Hoe kunnen we de verschillende doelgroepen in de gemeente bereiken? Dus zowel het eigen 
personeel, de algemene bevolking als de risicogroepen die meer roken en moeilijker kunnen 
stoppen.

• Hoe kunnen we inzetten op de drie pijlers waaruit een lokaal tabaksbeleid zou moeten bestaan: 
informeren en sensibiliseren, regels en beleid en aanbod en interventies?

Voor lokale besturen die een lokaal tabaksbeleid willen ontwikkelen werkten de Logo’s de ‘Actiegids 
tabakspreventie lokale besturen’5 uit. 
Hoe van analyse tot doelstellingen komen? En van doelstellingen tot actie? Men gaat best planmatig te 
werk. De volgende stappen, die in de actiegids voorgesteld worden, bieden een houvast bij de uitwerking 
van een rookbeleid:

1. De beginsituatie leren kennen: welke groepen in onze gemeente roken het meest (actief en 
passief)? Welke worden niet bereikt met sensibilisatie? Wie voert er al een preventief beleid? 
Welk rookstopaanbod is er? Wat gebeurde er al in de gemeente? Wat heeft gewerkt en wat niet? 
Hoe rookvrij is de omgeving van de eigen personeelsleden? … 

2. Een doelstelling vooropzetten: de meeste aandacht zou moeten gaan naar stoppen met roken 
(= aanmoedigen en ondersteunen van stoppogingen) omdat dit de meeste gezondheidswinst 
oplevert. Maar ook voorkomen van beginnen met roken en voorkomen van passief roken zijn 
doelen. Welke (tussen)stappen zijn nodig om deze doelen te realiseren? Voor wie precies? 
Lokale partners ondersteunen? Zelf een aanbod creëren? …

3. De doelgroep begrenzen en partners zoeken: voor welke doelgroep zijn er goede strategieën 
beschikbaar, die ook haalbaar zijn om uit te voeren? Acties voor het eigen personeel? Acties 
zelf opzetten, fi nancieren en uitvoeren? Acties coördineren en samenwerken? Wie wil daaraan 
meewerken: jeugdwerk, welzijnsverenigingen, onderwijs, OCMW, huisartsen, ...?

4. Doelgerichte activiteiten opzetten voor de drie belangrijke pijlers (informatie/sensibilisatie, 
aanbod en beleid): welke actiemix brengt het thema op een positieve manier tot leven bij de 
doelgroep en garandeert ons gezondheidswinst (op lange termijn)?

5. De activiteiten in de matrix6 plaatsen met de twee genoemde vragen: bereiken we alle 
doelgroepen (eigen personeel van de gemeente, algemene bevolking, specifi eke doelgroepen ) 
en gebruiken we de drie strategieën? Logo’s kunnen deze oefening met u maken. 

6. Een timing opmaken: planmatig werken met haalbare deadlines.

7. De aandacht trekken: een duidelijke en positieve boodschap verspreiden, goed communiceren 
met de doelgroep en partners, een originele en creatieve aanpak ontwikkelen. 

8. De resultaten toetsen en ook anderen laten leren uit de resultaten: hadden de geplande acties 
succes? Een evaluatie kan best worden ingepland. Daarna kan de aanpak bijgestuurd worden. 
Een geslaagde actie kan een duurzamer karakter krijgen.

U kan op het advies en de ondersteuning van het Logo of het CGG rekenen bij elk van deze stappen. 

Als u werk wil maken van een lokaal tabaksbeleid, neemt u best het thema tabak op als een (prioritaire) 
beleidsdoelstelling in het meerjarenplan van uw gemeente. Er kan daarbij een link gelegd 
worden met verschillende beleidsdomeinen, zoals het lokaal sociaal beleid, het 
gezondheids-, horeca-, fuif-, jeugd-, personeelsbeleid, … De gemeente kan roken 
ook in haar meerjarenplan opnemen door de problematiek in te schrijven als 
operationele doelstelling binnen één of meerdere (prioritaire) doelstellingen. Zo 
kan bijvoorbeeld het aanpakken van verschillende uitdagingen rond stoppen met 
roken een operationele doelstelling zijn binnen een prioritaire doelstelling rond 
gezondheidsbevordering in de gemeente.

Als u werk wil maken van een lokaal tabaksbeleid, neemt u best het thema tabak op als een (prioritaire) 
beleidsdoelstelling in het meerjarenplan van uw gemeente. Er kan daarbij een link gelegd 

5 Zie http://www.logomechelen.be/Uploads/logomechelen/Actiegids%20lokale%20besturen%202010.pdf
6 Zie meer uitleg over de matrix in de ‘Actiegids tabakspreventie voor lokale besturen’ van de Logo’s en op 
www.gezondegemeente.be



Doelstellingen en acties: enkele voorbeelden

1. Beleidsdoelstelling: een lokaal tabaksbeleid ontwikkelen dat past in het integrale gezondheidsbeleid

Mogelijke operationele doelstellingen: voorkomen van roken, voorkomen van meeroken 
(passief roken), stoppen met roken 

Actievoorbeelden:

- Informatie aan bewoners geven over roken, stoppen met roken en de juiste boodschap 
over stoppen met roken verspreiden via de communicatiekanalen van de gemeente.

- Educatief materiaal met een lokale toets of verwijzing ter beschikking stellen van de 
scholen, het jeugdwerk, de zorg- en welzijnsorganisaties, … (bvb. de burgemeester die 
het goede voorbeeld geeft).

- Sensibiliseren over het volledige rookverbod in de horeca en over passief roken in het 
algemeen (bvb. bij ouders en grootouders).

- In samenwerking met de Logo’s actie voeren naar aanleiding van de ‘Werelddag zonder 
tabak’ op 31 mei. 

• Regels en beleid:
- Een ambtenaar toewijzen met voldoende tijd en middelen om de werking rond 

gezondheid uit te bouwen, te ondersteunen en te coördineren.
- De gemeente kan, als werkgever, de rookregels die gelden op de werkvloer in het 

arbeidsreglement opnemen.
- Afspraken maken met de kleinhandel over de verkoop van tabak in de buurt van scholen.
- Het verbod op tabaksverkoop opnemen in de overeenkomsten tussen het bestuur en 

de uitbaters van de cafetaria in het cultureel centrum, de sporthal, ….
- Het ondersteunen van de rookvrije horeca door initiatieven die de regelgeving rond 

passief roken op een positieve manier in de kijker zetten. 

• (Structureel) aanbod en interventies:
- Gratis rookstop (individueel of in groep) voor kansengroepen aangeboden door het OCMW.
- Zelf het goede voorbeeld geven als werkgever: zorgen voor een rookstopaanbod voor het 

eigen personeel (doorverwijzen naar het bestaande aanbod of zelf een aanbod ontwikkelen).
- Een rookstopcursus voor de gemeentebewoners organiseren, ondersteunen of de 

organisatie ervan aanmoedigen.
- De organisatie van een rookstopwedstrijd of deelname aan een rookstopcampagne, 

zoals ‘24 u niet roken’.

2. Beleidsdoelstelling: 

Win-winsituatie ontwikkelen tussen tabaksbeleid en andere beleidsvelden.

Actievoorbeelden:

- Jeugdbeleid: de subsidiëring van lokale jeugdhuizen en -verenigingen koppelen aan het 
ontwikkelen van een tabaksbeleid in de vereniging (rond beginnen roken, passief roken, 
rookstop).

- Personeelsbeleid: voor het eigen personeel dat wil stoppen met roken onder de 
begeleiding van een erkende tabakoloog een bijkomende terugbetaling - 
bovenop de bestaande gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV - voorzien.

- Economisch beleid: in samenwerking met de lokale horeca-
uitbaters een laagdrempelig/gratis rookstopaanbod organiseren 
voor de horecaklanten.



Samenwerking als sleutel
De problematiek van roken en de aanpak ervan is complex en wordt best op een geïntegreerde manier 
aangepakt. Verschillende sectoren van het lokale beleid kunnen daarbij de handen in elkaar slaan: 
preventie, hulpverlening, zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, bedrijfswereld, sport- en vrijetijds-
verenigingen, burgers, horeca, rookstopaanbieders, …. De gemeente kan een regiefunctie opnemen en 
voor ondersteuning een beroep doen op het CGG en Logo: 

De aanpak van een lokaal rookbeleid wordt uitvoerig uitgewerkt op www.vlaanderenstoptmetroken.be 
en www.gezondegemeente.be, sites die zich in de eerste plaats tot professionele intermediairen richten.

De gemeente kan zelf de organisatie voor haar rekening nemen en/of ondersteunend werken, 
samenwerking tussen sectoren stimuleren, …. 

De volgende materialen en methodieken zijn beschikbaar:

• Onderwijs:
- Game.over@tabak, educatief pakket voor het lager onderwijs: www.gezondeschool.be 
- Wedstrijd Rookvrije Klassen: www.rookvrijeklassen.be
- Rookstopcursus ‘Feel free’: www.feelfree.be 
- Handleiding 360° rookvrij – trajectbegeleiding voor een rookvrije school: 

      www.gezondeschool.be, www.vigez.be 
- Leerlijn tabakspreventie: www.gezondeschool.be, www.vigez.be
- Brochure ‘Als de rook uit je school is verdwenen’: www.vigez.be 
- Methodieken en hulpmiddelen rookstopondersteuning: www.vlaanderenstoptmetroken.be 

• Lokaal beleid:
- 24 uur stoppen met roken: www.verdieneenbeloning.be
- www.gezondegemeente.be 

• Jeugdwerk:
- www.feelfree.be 

• Uitgaansleven en horeca:
- Quality Nights: totaalconcept met training voor het personeel, preventieve 

boodschappen voor het publiek (roken, …), structurele (vb. gratis water, vestiaire, 
klimaatbeheersing, …) en beschermende (vb. oordopjes, condooms) maatregelen. 

• Arbeidssector en bedrijven: 
- Handboek ‘stapsgewijs naar een rookbeleid op het werk’
- Meer info op www.vlaanderenstoptmetroken.be 

• Welzijnssector: 
- ASSIST-screeningsinstrument om middelengebruik vroegtijdig op te merken en in 

te schatten.
- ‘Uitgerookt?’: rookstop op maat van kansengroepen.

• Eerstelijnsgezondheidszorg:
- ASSIST voor eerstelijnsgezondheidszorg
- Motiverende gespreksvoering: www.motiverentotrookstop.be 
- Meer info voor verschillende beroepsgroepen: www.vlaanderenstoptmetroken.be 

• Gezin: 
- www.rookvrijeklassen.be/ouders 

Voor een volledig en geactualiseerd overzicht: raadpleeg de websites 
www.vlaanderenstoptmetroken.be en www.gezondegemeente.be. 



Maak er werk van

Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo of 

CGG van uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be en uw CGG 

via www.vad.be (onder de rubriek ‘Over VAD’ bij ‘Structurele partners’).

Vlaamse expertisecentra:

VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w.)

www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite over hoe een gezond-

heidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle gezondheidsthema’s. 

Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be

VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen v.z.w.) www.vad.be  

Contact: David.Mobius@vad.be
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Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u 

in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheids-

beleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande 

QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid


