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Op weg naar een efficiënt en effectief rookbeleid in Vlaamse ziekenhuizen
De alliantie ‘Generatie Rookvrij’ moedigt ziekenhuizen aan
om ook hun setting rookvrij te maken

De eerste grote stappen richting rookvrije ziekenhuizen
Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen tabak en in het streven naar een rookvrije
samenleving. Zo bestond er in het verleden voor ziekenhuizen in Vlaanderen een ‘Netwerk Rookvrije
Ziekenhuizen’. De leden van dit netwerk leverden toen al inspanningen om hun ziekenhuis rookvrij te maken.
Een rookbeleid vereist echter continue inspanningen en inzet op lange termijn.
Hoewel de werking van het ‘Netwerk Rookvrije Ziekenhuizen’ enigszins uitdoofde, bleven ziekenhuizen
mogelijk actief in het voeren van acties in de strijd tegen tabak: denk maar aan sensibiliseringsacties tijdens
de Werelddag Zonder Tabak, de werking van tabakologen, het voorzien van folders over rookstop, het
aanpassen
of
verplaatsen
van
rookruimtes
en
vele
andere
acties.
Het streven naar een rookvrije samenleving kreeg in België in 2018 een nieuwe impuls met de lancering van
de alliantie ‘Generatie Rookvrij’. Dit is de uitgelezen kans om het rookbeleid van ziekenhuizen opnieuw
onder de aandacht te brengen.
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Van engagement naar onderzoek
Het Consortium Tabak, waar de VRGT deel van uitmaakt, wil nagaan hoe ziekenhuizen ondersteund kunnen
worden in het (verder) implementeren van een rookbeleid. Hiertoe is het belangrijk in een eerste fase zicht
te krijgen op de huidige stand van zaken. De VRGT voert daarom een explorerend onderzoek uit naar het
rookbeleid van Vlaamse ziekenhuizen.
Tijdens het onderzoek worden onder anderen beleidsmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren, artsen en
tabakologen door middel van interviews en vragenlijsten bevraagd. Naast het in kaart brengen van de
kwaliteit van het huidig rookbeleid van Vlaamse ziekenhuizen heeft deze bevraging eveneens tot doel om
zicht te krijgen op de bestaande noden van ziekenhuizen om een integraal tabaksbeleid te kunnen voeren.
In een volgende fase zullen, op basis van de resultaten van dit onderzoek, vanuit het Consortium Tabak
verdere strategieën bepaald worden ter ondersteuning van ziekenhuizen in de (verderzetting van de)
implementatie van hun rookbeleid.
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