Rookvrij terrein – Medisch Centrum Leeuwarden
Rookabri’s verwijderen
De laatste rookabri is nog voor de kerstdagen 2017 verwijderd; op 2 januari 2018 is het terrein
voorzien van duidelijke (tijdelijke) bebording. De laatste asbakken en droppit-asbaktegels werden op 2
januari 2018 verwijderd.
Framing rookvrij terrein
Het rookverbod is op diverse manieren zichtbaar op het terrein. We hebben er voor gekozen om
borden te plaatsen. Daarnaast staan bij alle ingangen voor auto, fiets of voetganger vermeldingen. Zo
ook op alle slagbomen. Daarnaast is er een aantal pictogramstoeptegels geplaatst en zijn op sommige
bankjes tekstplaatjes gezet.
Rookverbod
Binnen staat bij alle ingangen van het ziekenhuis, bij de ingangen van verpleegafdelingen het
rookverbod vermeld. Ditzelfde geldt voor alle narrowcastingschermen in de poliklinieken. Verder is
het rookverbod verwerkt in de huisregels. Het rookbeleid is vastgelegd in een apart document, dit kan
door iedereen in het MCL worden geraadpleegd, het rookbeleid voor medewerkers is ook een
onderwerp op intranet.
Benoemen rookgerei
In de berichtgeving en de regelgeving hebben we er voor gekozen gedetailleerd te zijn en álle
rookgerei te benoemen. Tabakswaren, e-sigaretten, de iQos en wat de tabaksindustrie verder ook
maar aan innovaties kan bedenken.
Aanspreekprotocol
Een vraag die we veel horen: hoe gaan jullie dat rookverbod handhaven?
Op het rookvrije terrein is geen specifieke handhaving. We gaan er van uit dat onze medewerkers,
patiënten en bezoekers zich aan onze regels houden. Medewerkers is gevraagd om rokers op het
terrein aan te spreken. Het MCL heeft een buitenportier, die onder andere rokende bezoekers op
het beleid wijst. We hebben inmiddels de ervaring dat ook bezoekers de rokers aanspreken dat er een
rookverbod geldt. Er zijn geen gevallen bekend waarbij escalatie optrad rond het rookverbod op het
terrein. De buitenportier meldt dat de invoering wat hem betreft zonder problemen is verlopen. Dat
wil niet zeggen dat iedereen zich aan het rookverbod houdt. Om de buitenportier te citeren: ‘Het is
nu even wennen, maar over een jaar weet je niet beter.’

