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Uit de cijfergegevens van de Gezondheidsenquête 2018 is
gebleken dat ruim 1 op de 6 Vlamingen rookt. Gemiddeld rookt
een roker 15 sigaretten per dag. Tot op de dag van vandaag zijn
er sociale ongelijkheden aanwezig op vlak van roken: er kan van
een sociale kloof gesproken worden tussen hoog- en
laagopgeleiden. Laagopgeleiden roken vaker en meer sigaretten
in vergelijking met hoogopgeleiden. Hieruit kan men besluiten
dat een one size fits all interventie niet goed zal werken. Een
aanpak op maat van de doelgroep is hier noodzakelijk. 

Deze inspiratiegids werd opgemaakt naar
aanleiding van 31 mei, de Werelddag zonder
Tabak. Hier kan je inspiratie vinden over wat je 
 kan ondernemen om je omgeving (volledig)
rookvrij te maken. 

DE GEVOLGEN VAN ROKEN

"I'm more proud of quitting
smoking than of anything

else I've done in my life,
including winning an Oscar."

A L L E S  O V E R

Christine Lahti

Mannen 

Vrouwen

PERCENTAGE ROKERS

PERCENTAGE ROKERS

Jongeren tussen de 15 en 24 jaar
PERCENTAGE ROKERS

Bron: Gezondheidsenquête 2018
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Neem zeker ook eens een kijkje op:
het CGG in jouw regio     -     www.tabakstop.be     -     www.dedruglijn.be     -     www.generatierookvrij.be

http://batchgeo.com/map/bfafd4b8bca2d46a756f4d03d7531d2f
http://www.tabakstop.be/
http://www.dedruglijn.be/


"Wij blazen bubbels met onze bubbel": Blaas met je werk-, klas-, sport- of kotbubbel bubbels op 31
mei en zet zo de Werelddag zonder Tabak in de kijker. Maak een foto en stuur deze door naar
celine.deweirdt@logobrugge-oostende.be. Wij plaatsen de foto's op 31 mei op de Facebookpagina
van Logo Brugge-Oostende. 

Je kan het label aanvragen via de website www.generatierookvrij.be. In de webshop kan je heel wat
communicatiemateriaal gratis downloaden en tegen betaling kan je borden, vlaggen, banners, ...
bestellen om uit te hangen en de aandacht te trekken. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden wat je kan ondernemen omtrent een rookvrije omgeving: 

1.1) Bellenblaasactie 
Met de boodschap 'ik blaas liever bellen dan rook' kan je op 31 mei een bellenblaasactie organiseren.
Hiermee wordt duidelijk dat kinderen het recht hebben om in een rookvrije omgeving op te groeien.
Koop bellenblazers aan en hang er de boodschap aan vast. Je kan deze actie organiseren in
verschillende omgevingen, zoals de sportclub, speelpleinen, ... Om het evenement aantrekkelijker te
maken, kan je er een wedstrijd aan koppelen. Laat bijvoorbeeld de organisatie met de meeste
deelnemers een prijs winnen. 

Hoe pak je dit aan tijdens COVID-19? 

1) Generatie Rookvrij
Het Vlaams Instituut Gezond Leven zet in op drie pijlers om roken bij de bevolking tegen te gaan: niet
beginnen met roken, stoppen met roken en niet meeroken. Generatie Rookvrij zet in op de eerste pijler:
niet beginnen met roken. Het doel van Generatie Rookvrij is om te streven naar een samenleving waarin
kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien. Net zoals vele andere organisaties
kan je het Generatie Rookvrij label-aanvragen. Zo is het voor iedereen zichtbaar dat er in jullie omgeving
niet gerookt wordt. Onderteken hier het charter en stuur het door naar info@generatierookvrij.be
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1.2) 24 uren rookstop
Wil je met kleine veranderingen van start gaan die toch een grote impact kunnen hebben? Begin dan
met verschillende locaties waar kinderen komen, zoals pleintjes, organisaties, sportterreinen, ....
rookvrij te maken voor 24 uren en maak dit bekend op 31 mei. Trek de aandacht door gebruik te maken
van de kracht van sociale media en nodig vervolgens de pers uit. 

Om jouw omgeving rookvrij te maken voor 24 uren kan je
gebruik maken van het campagnemateriaal van
Generatie Rookvrij. 

Slaat dit goed aan? Probeer dan de locatie permanent
rookvrij te houden.  

2) Het promoten van een rookstop
De tweede belangrijke inhoudelijke pijler van het Vlaams Instituut Gezond Leven is inzetten op het
stoppen met roken. De Werelddag zonder Tabak is het moment bij uitstek om mensen daarvan te
overtuigen en dit niet enkel en alleen in het bijzijn van kinderen, zoals voorgesteld in de acties
hierboven. 

Eerst en vooral is het belangrijk om in te zien dat tot op de dag van vandaag nog misverstanden
aanwezig zijn over het stoppen met roken. Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven weten veel rokers
niet dat stoppen meestal niet in één keer lukt, hoe ze zich kunnen voorbereiden op een stop, wat
effectieve hulpmiddelen zijn, waar ze terecht kunnen voor hulp, enzovoort. Als gemeente kan je ervoor
zorgen dat rokers dit wel te weten komen. 

Hieronder vind je inspiratie over hoe je mensen kan ondersteunen tijdens hun rookstopproces:
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Verspreid informatie via de website van de gemeente over het stoppen met roken.
Plaats een artikel over het stoppen met roken in het infoblad van de gemeente.
Leg brochures van Tabakstop op openbare plaatsen, zoals de bibliotheek, die mensen kunnen
meenemen.
Plaats een infostand over het stoppen met roken op een plek waar veel mensen komen, zoals de
bibliotheek, het stadhuis of het zwembad. Trek de aandacht met je infostand door gebruik te
maken van affiches en ander campagnemateriaal. 

2.1) Verspreiden van correcte informatie
Een eerste stap om mensen aan te zetten tot het stoppen met roken is om correcte informatie in de
gemeente te verspreiden. Dit kan op verschillende manieren. Hieronder vind je enkele voorbeelden
aangereikt door het Vlaams Instituut Gezond Leven: 

 

2.2) Doorverwijzen 
Maak in de gemeente op publieke plaatsen reclame voor het aanbod van online rookstopbegeleiding.
Verwijs door naar de telefonische hulplijn van de Tabakstop, de app van de Tabakstop en jonge rokers
kunnen gebruik maken van de app SmartStop. 

De gemeente kan verder een groepscursus organiseren die begeleid wordt door een tabakoloog. Deze
cursus kan bijvoorbeeld georganiseerd worden voor het gemeentepersoneel. Op de website van het
Vlaams Instituut Gezond Leven is er een draaiboek aanwezig om dergelijke cursus te organiseren in de
gemeente: klik hier voor het draaiboek. Verder kan Logo Brugge - Oostende jullie ondersteunen bij het
organiseren van de cursus. 
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https://www.gezondleven.be/files/tabak/groepscursus_gemeenten.pdf


2.3) Begeleiding door een tabakoloog
Als je je laat begeleiden door een geregistreerd tabakoloog, dan komt de overheid financieel tussen.
Controleer de website voor jouw terugbetalingssysteem, want er zijn verschillen naargelang jouw
woonplaats. Klik hier om jouw terugbetalingssysteem te ontdekken. Op deze website vind je een
overzicht van de geregistreerde tabakologen in jouw buurt.

De begeleiding door een tabakoloog kan op verschillende manieren gebeuren. Je kan kiezen voor een
persoonlijke contact met de tabakoloog. Is er een drang aanwezig om ervaringen met anderen te delen?
Dan kan er gekozen worden voor een groepssessie. 

Door de huidige COVID-19-pandemie wordt er best persoonlijk afgesproken met jouw tabakoloog om te
kijken hoe de sessie kan doorgaan.

2.4) Webinar door een tabakoloog
Een alternatief om een infosessie te laten doorgaan over het stoppen met roken tijdens de COVID-19-
pandemie, is het organiseren van een webinar met een erkend tabakoloog. Een webinar is een
samenvoeging van 'web' en 'seminar'. Het gaat over een online evenement waar enkel en alleen een
online publiek aanwezig is. Dit is populair en gebruikelijk in de huidige omstandigheden. Een webinar
kan interactief gemaakt worden door gebruik te maken van polls, de chatfunctie, ...
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2.6) De mobiele tabakoloog
Gedurende de COVID-19-pandemie is het moeilijk om grote evenementen in de buurt te organiseren.
Daarom is het huren van een 'rookstopmobiel' op 31 mei een creatief alternatief. Laat op een
toegankelijke en publieke plaats in jouw stad of gemeente, zoals het marktplein, een mobiel kantoor
installeren waar op 31 mei een tabakoloog aanwezig is voor vrije consultaties met de buurtbewoners.
Voorzie campagnemateriaal om uit te hangen en de aandacht van de buurtbewoners te trekken. Neem
contact op met Logo Brugge-Oostende voor meer informatie over het campagnemateriaal. 
 

2.5) De mooiste start begint met een stop
Uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat roken tijdens de
zwangerschap ernstige gevolgen teweeg brengt voor het kind. Toch
zijn er nog steeds misverstanden over roken tijdens de
zwangerschap aanwezig. 'De mooiste start begint met een stop'
richt zich op zwangere vrouwen en hun naasten. 

Campagnemateriaal zoals affiches en brochures kan je bestellen op
de website van de VAD.

Op 31 mei kan je ervoor kiezen om een webinar, lezing,
groepssessie, ... te geven aan zwangere vrouwen en hun naasten om
deze campagne in de kijker te zetten.   
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3) Niet meeroken
Dan zijn we aangekomen bij de laatste belangrijke inhoudelijke pijler waar het Vlaams Instituut Gezond
Leven zich op focust: niet meeroken. Passief roken wordt vaak over het hoofd gezien. Toch is het niet zo
onschuldig als het lijkt. Rook van de sigaret komt in de lucht terecht die niet-rokers in de omgeving van de
roker ook inademen. Meer dan 100 van die stoffen die in de lucht terechtkomen, zijn giftig en schadelijk.
De giftige stoffen die vrijkomen, kunnen vervolgens kanker, hart- en vaatziekten, hartaanvallen,
chronische aandoeningen aan de luchtwegen, ...  veroorzaken. Daarom is het belangrijk om ook actie te
ondernemen op vlak van passief roken. Sinds 2004 sterven jaarlijks over de hele wereld 600 000 mensen
aan de gevolgen van meeroken. 

Of je al dan niet meerookt, wordt tegenwoordig grotendeels bepaald door de wet die zorgt voor rookvrije
scholen, horeca, werkruimtes en openbare plaatsen. Toch kan de gemeente nog een extra steentje
bijdragen. 

Hieronder vind je inspiratie over wat je kan organiseren in jouw buurt omtrent het thema passief roken: 
 

Open vormingen: hou de kalender van jouw Logo in de gaten om te weten wanneer de vorming
doorgaat. 
Vormingen aanvragen: Als je zelf een groep hebt, kan je een vorming aanvragen. 
Vorming on-the-go: Hier krijg je de mogelijkheid om een korte toelichting op een bestaand intern
overleg aan te vragen.

3.1) Meeroken is geen binnenpretje, praat erover
De verschillende Logo's organiseren diverse vormingen omtrent het project 'Meeroken is geen
binnenpretje, praat erover': 

Wegens de huidige COVID-19-pandemie kan er een webinar georganiseerd worden over passief roken. 
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Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het organiseren van een project in jouw stad of gemeente of wil je materialen
bestellen? Neem dan contact op met Logo Brugge-Oostende: 

Céline De Weirdt - Stafmedewerker TAD

050 326 297

celine.deweirdt@logobrugge-oostende.be  
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