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SIGNALISATIE  ‘ROOKVRIJE ZORG’

Doel? Het is voor iedereen ( bezoekers, patiënten, personeel) duidelijk waar je wel en niet 
mag roken

Strategie? Omgevingsinterventie

Doelgroep?
Bezoekers, patiënten en personeelsleden

Hoe?

Het moet duidelijk zijn dat de zorginstelling rookvrij is en wat je met rookvrij bedoelt. 
Dat kan zijn dat roken en dampen enkel toegelaten is in de voorziene rookruimte(n). 
En dat je niet meer mag roken of dampen op andere plaatsen zoals de parking en 
ingang van de zorginstelling. 

Maak werk van duidelijke signalisatie bij elke ingang van de zorginstelling ( voor 
voetgangers, fietsers, auto’s), maar ook op andere plaatsen. 
Je kan ervoor kiezen om de communicatiematerialen te maken in: 

 ▶ de huisstijl van de zorginstelling

 ▶ combinatie huisstijl zorginstelling en Generatie Rookvrij 

 ▶ de huisstijl van Generatie Rookvrij

Gezond Leven adviseert om de huisstijl van Generatie Rookvrij te gebruiken. Meer en 
meer initiatieven scharen zich achter de visie van Generatie Rookvrij en gebruiken dan 
ook hun communicatiematerialen.  Denk maar aan alle terreinen van Sport Vlaan-
deren, scholen, speelpleintjes in de buurt, … Dit maakt het herkenbaar bij een breed 
publiek. Het is ook belangrijk om niet overal met ‘verboden te roken’ (of dampen) te 
werken. Je geeft een duidelijk signaal, maar het is geen heksenjacht op de roker.

Hang de signalisatie op

Ga na waar er momenteel veel peuken liggen op het terrein. Dat kan makkelijk met 
de walk about tool. Bekijk of er al signalisatie ophangt en of er extra signalisatie
nodig is.
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SIGNALISATIE  ‘ROOKVRIJE ZORG’

Hoe?

Plaatsen waar signalisatie gewenst is:  
 ▶  ingang(en): welkomstbord met bijvoorbeeld ‘Welkom 

in een rookvrij(e) ziekenhuis/zorginstelling’

 ▶ slagbomen: sticker op de slagbomen met zelfde boodschap ‘Welkom in …’

 ▶ parking

 ▶  ingang van het ziekenhuis: bord plaatsen 

 ▶ stoeptegel 

 ▶ verf op de vloer met boodschap

 ▶ draaideur: sticker

 ▶ zitbanken aan het ziekenhuis: bordje plaatsen 

 ▶ in het ziekenhuis

 ▶ banner aan de ingang

 ▶ digitale borden

Wat heb je nodig?
  ▶▶ Walk about tool: nagaan waar de probleemzones zijn

  ▶▶ Signalisatiemateriaal (www.generatierookvrij.be)

Wie betrekken?

  ▶▶ Werkgroep

  ▶▶ Technische dienst: ophangen van het signalisatiemateriaal

  ▶▶ Preventieadviseur

Tijd?

  ▶▶ Bepalen waar de signalisatie moet hangen

  ▶▶ Aftoetsen bij de werkgroep

  ▶▶ Aankopen van het signalisatiemateriaal

  ▶▶ Ophangen van het signalisatiemateriaal

Kostprijs?

  ▶▶ Eventuele lay-outkost van het signalisatiemateriaal

  ▶▶ Aankoop signalisatiemateriaal. Meer info over 
de prijzen op www.generatierookvrij.be

http://www.generatierookvrij.be
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GOOD PRACTICES SIGNALISATIE

AZ Delta

AZ Monica

AZ Middelares



Sint-Andriesziekenhuis

AZ Delta
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