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WAAR REKENING MEE HOUDEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN 
ROOKHOKJE?

Doel?
Een rookruimte installeren waarin rokers willen roken. Zodat er nergens gerookt 
wordt waar het niet mag.

Strategie?
Omgevingsinterventie

Doelgroep?
Bezoekers, patiënten en personeelsleden

Hoe?

Locatie van een rookruimte bepaald? De volgende stap is de aankoop of het verplaat-
sen van de rookruimte. Er bestaan verschillende soorten rookruimten. Zorg ervoor dat 
de rookruimte goed wordt afgebakend, zodat het voor de rokers heel  duidelijk is waar 
ze mogen roken. Vermijd dan ook doofpunten aan de ingang van het ziekenhuis of 
op andere plaatsen. De aanwezigheid van doofpunten kan de indruk wekken dat het 
rookpunten zijn of dat roken op het terrein is toegelaten. 
 
Enkele tips

   Werk met een rookhokje het een glazen hokje? Kies dan voor mat glas en zo 
weinig mogelijk inkijk (bv. door planten, te bestickeren). Maak duidelijk dat 
dit de rookruimte is (zie ook duidelijke signalisatie naar de rookruimte). 

   Geef de roker de mogelijkheid om te zitten, aangezien het hier gaat over 
een rookruimte in een zorginstelling. Als je niet kan zitten, ben je als roker sneller 
geneigd om buiten de rookruimte op een bankje een sigaret op te steken.  

   Weinig middelen? Je kan een rookruimte ook met verf aanduiden op de grond. 
Vaak is de markering van een rookzone blauw. Gebruik toch liever een andere kleur, 
anders is er te veel gelijkenis met parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 
Beter ook geen groen, omdat deze kleur vaak verwijst naar gezondheid. 

   Maak er ook geen al te gezellige plaats van! Het is niet de bedoeling dat 
rokers of vapers er uren vertoeven of vaak willen terugkomen omdat het er 
aangenaam is. Maak wel dat rokers bereid zijn om in de rookruimte te roken 
of te dampen, een slecht onderhouden rookruimte kan ervoor zorgen dat 
rokers weigeren om ze te gebruiken. Dat maakt handhaving moeilijker.  

   Hang de stickers van Tabakstop in de rookruimte en maak ook het eigen 
rookstopaanbod bekend (bespreek dit tijdens de werkgroep met de tabakoloog 
van het ziekenhuis). De stickers van Tabakstop kan je gratis bestellen 
op  www.tabakstop.be. Een roker die wil stoppen, vindt zo de weg naar 
jullie eigen rookstopaanbod in het ziekenhuis en Tabakstop. 

http://www.tabakstop.be
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WAAR REKENING MEE HOUDEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN 
ROOKHOKJE?

Wat heb je nodig?
   Budget voor de aankoop van één of meerdere rookhokjes

Wie betrek je?
   Werkgroep

   Technische dienst

   Dienst aankoop

Tijd?
   Opvragen offertes en onderhandelingen met firma’s

   Tijdinvestering personeel om de rookruimten te installeren

Kostprijs?
   Kostprijs aankoop rookruimte of materialen 

rookruimte
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GOOD PRACTICES


