
jan-2019 

Ikazia Rookvrij beleid 
 

Documentgebied / groep 
Algemene procedures Facilitaire dienst 

 

Inleiding en doel 
Doel 
Werknemers, bezoekers en patiënten van het ziekenhuis vrijwaren van blootstelling aan tabaksrook.  
 

Inleiding 
Geen enkele patiënt, bezoeker of werknemer van het ziekenhuis mag, buiten eigen toedoen, worden 
blootgesteld aan tabaksrook. Om dit te kunnen realiseren geldt het niet-roken beleid voor een ieder die zich in of 
op het terrein van het ziekenhuis� begeeft: patiënten, bezoekers en medewerkers, ongeacht hun functie en/of 
positie. Op het gehele terrein en in de gebouwen van Ikazia, inclusief de balkons en daken is een 
rookverbod van kracht. 
 

 

Toepassingsgebied 
Dit beleid is van toepassing op alle personen die zich op het terrein of in de gebouwen van Ikazia bevinden. 
Voor de buitenlocaties als de buitenpoliklinieken en het verzamelgebouw is dit beleid ook van toepassing. Echter 
gelden daar (nog) geen rookvrije zones rondom de gebouwen. 
 

 

Uitvoering 
Het terrein en de gebouwen van het Ikazia ziekenhuis zijn gedefinieerd als rookvrije zone. Dat geldt voor alle 
rookwaren, waaronder ook de elektrische sigaret, waterpijp, etc. Voor medewerkers, patiënten en bezoekers is 
het verboden om binnen en buiten te roken. 
 
Klinische patiënten algemeen 
Opgenomen patiënten mogen tijdens hun verblijf niet roken. Bij electieve opnames en geplande operaties zal 
van te voren (in de poliklinische fase) door de behandelend arts, verpleegkundige of verpleegkundig specialist 
het roken bespreekbaar worden gemaakt en hulp worden aangeboden. 
Patiënten die niet zijn gestopt met roken, of acuut worden opgenomen zullen door hun behandelaar desgewenst 
nicotinepleisters krijgen voorgeschreven. Tevens krijgen zij in het ziekenhuis ondersteuning bij het niet roken van 
de verpleegkundigen op de afdeling. Pleisters zijn voor iedere arts voor te schrijven vanuit Hix. 
Deze zijn echter bewezen slechts effectief in combinatie met ondersteuning. Verder is het aan de individuele 
zorgverlener of er nog verdere medicamenteuze ondersteuning nodig is. 
 
Medewerkers en ingehuurd personeel 
Voor medewerkers geldt een rookverbod tijdens werktijd en in werkkleding. Concreet betekent dat 
men alleen in de lunchpauze mag roken buiten het Ikazia terrein. Vanwege de nieuwe 
wetenschappelijke inzichten omtrent derdehands rook is het niet meer toegestaan in werkkleding te 
roken. Dit betekent dat men zich moet omkleden. Dit om geen derdehands rook op de kleding over te 
dragen aan patiënten. 
 
 
Handhaving 
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het handhaven van het rookverbod, maar de leidinggevenden in het 
bijzonder. 
 
- Patiënten en bezoekers 
Een rokende bezoeker of patiënt wordt bij een eerste constatering door een medewerker geattendeerd op het 
foutieve gedrag en zal worden verzocht direct te stoppen met roken. 
Bij het herhaald overtreden van de regels zal gevraagd worden het terrein te verlaten. 
 
- Medewerkers 



Indien een medewerker zich niet houdt aan de regels van dit beleid, zullen sancties worden opgelegd. Hierbij zal 
de medewerker een schriftelijke waarschuwing ontvangen die in het personeelsdossier wordt opgenomen. Het 
sanctie beleid is hierbij van toepassing. 
 
- Derden 
In eerste instantie kan worden gehandeld zoals bij patiënten en bezoekers. Bij herhaald geconstateerde 
overtredingen wordt de werkgever van de derde geattendeerd op het gedrag van zijn medewerkers en gevraagd 
maatregelen te nemen. 
Als uiterste sanctie kan de medewerker de toegang tot het ziekenhuis ontzegd worden en kan de dienstverlener 
uitgesloten worden van contractering in de toekomst. 
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