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DE LOCATIE VAN DE ROOKRUIMTE BEPALEN

Doel? De rookruimte staat op een gemakkelijk toegankelijke plaats en ‘uit het zicht’. 
Passief roken vermijden aan o.a. de ingang van de zorginstelling – zien roken doet 
roken.

Strategie?
Omgevingsinterventie

Doelgroep?
Bezoekers, patiënten, personeelsleden en leveranciers

Hoe?

Het uiteindelijke doel? Geen rookruimten meer en een volledig rookvrij ziekenhuis, 
zonder rookruimte in openlucht. Om dit te verwezenlijken moet het rookstopaanbod 
in de ziekenhuizen volledig op punt staan. Dit vraagt voor heel wat ziekenhuizen 
toch nog wat tijd, zo blijkt uit een rondvraag.  Een tussenoplossing: alle rookruimten 
binnen sluiten, een minimaal aantal rookruimten in openlucht en roken op andere 
plaatsen overal te verbieden (incl. de parking). Terwijl werk je aan een sterk rook-
stopaanbod en de doorverwijzing ernaartoe. 

Hoe bepaal je de beste plaats voor de rookruimte? Doe ‘een toer’ op het terrein van 
je zorginstelling.  Je bekijkt wat de mogelijke plaatsen zijn voor de rookruimte(n) ‘uit 
het zicht’. Hou rekening met een vlotte bereikbaarheid (denk aan rolstoelpatiënten) 
en de veiligheid (niet dicht bij zuurstoftank, rookruimte niet naast een drukk). Betrek 
daarom de mensen die over deze zaken beslissingen moeten nemen: preventieadvi-
seur, manager bouw en infrastructuur, verantwoordelijke van de onderhoudsploeg, …. 
De ideale wereld? Die is met een aparte rookruimte voor het personeel buiten, zodat 
patiënten en bezoekers niet samen met het personeel in één rookruimte staan. 

Daarna bekijk je met de werkgroep de plattegrond van de zorginstelling en bepaal je 
waar de rookruimte(n) kunnen komen. Zorg  ervoor  dat de mensen die hierbij een rol 
spelen ook aanwezig zijn tijdens de werkgroep. Het is dus mogelijk dat de werkgroep 
uitgebreid wordt met de preventieadviseur, manager bouw en infrastructuur of de 
verantwoordelijke van de onderhoudsploeg.

1.  De hoofdregel: de rookruimte moet ‘uit het zicht’ liggen. Want:  
zien roken doet roken en we willen een eerste generatie kinderen 
en jongeren die rookvrij kunnen opgroeien. Door signalisatie aan 
te brengen zullen    de rokers de weg naar de rookruimte wel vin-
den.

 2. Bepaal het aantal rookruimten. Hou ze zo minimaal mogelijk.
 3. Creëer een afzonderlijke rookruimte voor het personeel.

Wat met niet-gebruikte rookruimten?
Ga bij rokende medewerkers of rokende patiënten op de afdelingen na waarom ze 
niet roken in bepaalde rookruimte(n) buiten. Dat kan mondeling of met een korte vra-
genlijst. Mogelijke redenen om de rookruimte niet te gebruiken: een onveilig gevoel, 
vies hok, moeilijk bereikbaar met de rolstoel.

Wat heb je nodig?    Plattegrond van het terrein 

   Groen licht van het management en de werkgroep 

Wie betrek je?    Werkgroep 

   Preventieadviseur en technische dienst spelen hierin grote rol.

Tijd?
   Tijdsinvestering vastleggen locatie en aftoetsen bij de directie 

(of personen die hier hun fiat over geven)

Kostprijs?
   Tijdsinvestering personeel


