
TEAM:  

 

DATUM: 

 

VERANTWOORDELIJKE:  

 

1. De afspraak is dat cliënten/patiënten/bewoners niet in gebouwen/huizen van GGz 

Breburg roken. De huidige situatie is dat ..................................................................  

We gaan de volgende stappen zetten om aan de afspraak te voldoen (wie, wat, wanneer 

en hoe formuleren) ............................................................................................... 

 

2. De afspraak is dat medewerkers en ingehuurd personeel alleen rookt buiten het zicht 

van onze cliënten/patiënten/ bewoners, niet op het terrein van GGz Breburg en alleen in 

de onbetaalde pauzes. De huidige situatie is dat ….................................................... 

We gaan de volgende stappen zetten om aan de afspraak te voldoen (wie,wat, wanneer 

en hoe formuleren) .............................................................................................. 

 

3. De afspraak is dat we cliënten/patiënten/bewoners die roken, beschouwen als mensen 

die verslaafd zijn aan nicotine. De professionele standaard die we hanteren is dat we de 

mensen die verslaafd zijn aan nicotine een dringend en serieus stopadvies geven. Dat, 

als de cliënt ons advies overneemt, we hem een stoppen met roken behandeling 

aanbieden. En als de cliënt ons advies niet overneemt wij dit dringend en serieus advies 

elk half jaar herhalen. Wij maken van al onze acties aantekeningen in het EPD en maken 

melding van de nicotineverslaving in overdrachtsdocumenten zoals brieven naar andere 

hulpverleners zoals huisartsen. Uiteraard hebben bij de intake de mate en ernst van de 

nicotineverslaving in kaart gebracht en in het EPD beschreven. De huidige situatie is dat 

…....................…....................…....................…....................…....................…........... 

We gaan de volgende stappen zetten om aan de afspraak te voldoen (wie, wat, wanneer 

en hoe formuleren) ….............................................................................................. 

 

4. De afspraak is dat we een cultuur rondom roken creëren die passend is bij een 

gezondheidszorgorganisatie en overeenkomst met de kennis omtrent de schadelijk van 

het roken. In ons team bagatelliseren we het de schadelijk van het roken niet. We weten 

dat er 20.000 mensen per jaar sterven van roken, we weten dat er 2000 mensen sterven 

aan meeroken, we weten dat er sprake is van mensen die sterven door derde handsrook. 

We weten dat roken de veroorzaker is van allerlei andere bedreiging van de gezondheid 

zoals COPD, hartfalen etc. We weten dat uit onderzoek blijkt dat mensen die roken met 

een psychiatrische kwetsbaarheid ook meestal een wens hebben om te stoppen met 

roken. We weten dat een serieus en dringend stopadvies effectief is. We weten dat zien 

roken doet roken en dat we een voorbeeldfunctie hebben als medewerkers van GGz 

Breburg. De huidige situatie is dat............................................................................ 

We gaan de volgende stappen zetten om aan de afspraak te voldoen (Wie, wat, wanneer 

hoe formuleren) ...................................................................................................  

  

 5. Er is een recht op rookvrije werkplek en een rookvrije woon- en behandelomgeving. 

We gaan ervan uit, in GGz Breburg, dat de niet-roker het primaat heeft. Met deze ogen 

gaan we kijken naar de werkplek van al onze medewerkers, ook onze ambulante 

medewerkers en onze medewerkers die niet direct ingezet worden voor de cliënten zorg. 

De huidige situatie is dat........... We gaan de volgende stappen zetten om aan de 

afspraak te voldoen (wie, wat, wanneer en hoe formuleren)…...…...…...…...…...…...…...… 


