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Inleiding I  

 Roken maatschappelijk 

probleem 

 Risicofactor voor HVZ, DM, 

Longziekten  

 Gevolgen voor tweede- en 

derdehands rook 

 

 Op weg naar Rookvrije 

Generatie  

 Gemeente Rotterdam 

 

 Rookvrije ziekenhuizen 

 



Inleiding II 

 Onderzoeksvraag: Wat is de huidige situatie omtrent het rookbeleid in 

ziekenhuizen in Rotterdam en hoe kunnen ziekenhuizen een bijdrage 

leveren aan een rookvrije generatie? 

 

 Huidige rookbeleid 

 Plannen voor aanpassen 

 Ervaring van medewerkers, patiënten en bezoekers 

 Bijdrage van gemeente aan invulling rookbeleid 

 



Methode 

 Kwalitatief onderzoek 

 Veldonderzoek  

 Ziekenhuizen: Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, St. Franciscus 

Gasthuis, Maasstad Ziekenhuis.  

 Gestructureerde interviews: 4 zorgprofessionals, 

4 beleidsmedewerkers, 20 patiënten/bezoekers. 

 Fotografie: omgeving ziekenhuizen 

 

 Literatuurstudie blootstelling aan derdehands rook 

 



Methode II 

 Voorbeeldvragen interviews 

 

 Ziekenhuismedewerkers 

 Is het ziekenhuis volgens u momenteel rookvrij? Zo ja, waaraan 

merkt u dit? Zo nee, waarom niet? 

 

 Patiënten/bezoekers 

 Vindt u dat het ziekenhuis rookvrij is? Zo nee, zou u dat willen? 

 



Resultaten I 

 Deelname 

 3 ziekenhuizen: Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad 

Ziekenhuis  

 Respondenten: 3 zorgprofessionals, 3 beleidsmedewerker, 15 

patiënten/bezoekers 

 

 Huidig beleid: actief rookbeleid 

 Erasmus MC: patiënten  

 Ikazia en Maasstad Ziekenhuis: medewerkers  

 

 



Resultaten II 

 Verandering beleid: doel naar rookvrij ziekenhuis  

 Erasmus MC: handelen rokers niet meer schadelijk voor niet-rokers 

 Ikazia Ziekenhuis: medewerkers roken niet meer binnen werktijd 

 Maasstad Ziekenhuis: goede tabaksontmoediging 

 

 Belemmeringen 

 Autonomie van patiënten en medewerkers 

 Minder patiënten en winst 

 Onwetendheid tabaksverslaving 

 



Resultaten III 

 Rol gemeente 

 Ondersteuning voor omgeving ziekenhuis 

 Gesprekspartner/bemiddelaar 

 Veranderen attitude ten aanzien van roken 

 

 Ervaringen patiënten/bezoekers 

 8/15 rookvrij 

 7/15 niet-rookvrij  

 



Resultaten IV 

Erasmus MC 

Ikazia Ziekenhuis  

Maasstad Ziekenhuis  



Resultaten V 

Erasmus MC 

Ikazia Ziekenhuis  

Maasstad Ziekenhuis  



Samenvatting & Aanbevelingen 

 Brede interpretatie rookvrij ziekenhuis 

 Vaststellen gezamenlijke definitie 

 Rookabri’s zijn obstakels voor niet-rokers 

 Verwijderen rookabri’s van terrein 

 Informatieverspreiding en voorlichting 

 Creëren van aanspreekcultuur  

 Gratis rookstophulp voor artsen en patiënten 

 



Conclusie 

 Alle ziekenhuizen willen rookvrij worden 

 

 Ziekenhuizen kunnen helpen door 

 Informatieverspreiding en voorlichting 

 Rookabri’s verwijderen 

 Gratis stophulp voor iedereen 

 

 Gemeente kan helpen door 

 Veranderen attitude tegenover roken 

 Omgeving ziekenhuis rookvrij maken 

 Ziekenhuizen bij elkaar brengen 
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