Global Network ZELFAUDIT Vragenlijst
STANDAARD 1: Bestuur en commitment
1.1.1

De beleidsdocumenten van de zorgorganisatie laten commitment zien om
alle Global Standaarden te implementeren.

1.2.1

De zorgorganisatie verbiedt iedere vorm van sponsoring en subsidiëring
door de tabaksindustrie.

1.2.2

De zorgorganisatie verbiedt de verkoop van tabaksproducten en verwante
apparaten/e-sigaretten.

1.3.1

Een senior manager is verantwoordelijk voor de implementatie van het
rookvrijbeleid.

1.3.2

Verantwoordelijkheid is toegewezen aan alle geledingen van de organisatie
en voor alle aspecten van de implementatie van het beleid.

1.4.1

Arbeidsovereenkomsten verplichten medewerkers zich te committeren aan
het rookvrijbeleid van de organisatie.

1.4.2

Onderaannemer documenten verplichten hun medewerkers zich te houden
aan het rookvrijbeleid van de zorgorganisatie.

1.5.1

De implementatiestrategie en het beleidsplan worden ontwikkeld en
beheerd door een implementatieteam.

1.5.2

De implementatiestrategie en het beleidsplan worden jaarlijks geëvalueerd
met inachtneming van de resultaten van de zelfaudit, monitoring en de
resultaten van evaluatie.

1.6.1

Op basis van de strategie en het beleidsplan worden financiële middelen en
personeel toegekend.

0 = nee/niet geïmplementeerd
1 = minder dan 50% geïmplementeerd
2 = meer dan 50% geïmplementeerd
3 = ja/volledig geïmplementeerd
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Score standaard 1
STANDAARD 2: Communicatie
2.1.1

Alle medewerkers en onderaannemers zijn geïnformeerd over het
rookvrijbeleid van de zorgorganisatie en de beschikbare begeleiding bij het
stoppen met roken.

2.2.1

Alle patiënten zijn geïnformeerd over het rookvrijbeleid van de
zorgorganisatie en beschikbare begeleiding bij het stoppen met roken.

2.3.1

De maatschappelijke omgeving van de zorgorganisatie, inclusief specifieke
doelgroepen, is geïnformeerd over het rookvrijbeleid van de
zorgorganisatie en beschikbare begeleiding bij het stoppen met roken.
Score standaard 2

STANDAARD 3: Opleiding en training
3.1.1

Alle medewerkers, ook managers, nemen deel aan beleidsbriefings en –
instructiebijeenkomsten.

3.2.1

Alle medewerkers zijn getraind in het aanspreken van gebruikers van tabak
en verwante apparaten/e-sigaretten over het rookvrijbeleid van de
organisatie en mogelijke hulp bij het stoppen met roken.

3.3.1

Alle klinische medewerkers zijn getraind in het geven van een kort advies
om gebruikers van tabak en verwante apparaten/e-sigaretten te motiveren
om ermee te stoppen.

3.4.1

Een kernteam van klinische medewerkers is getraind in technieken om te
motiveren om te stoppen met roken overeenkomstig de onderzochte
bestpractice.
Score standaard 3
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STANDAARD 4: identificatie, diagnostiek en stoppen-met-roken begeleiding
4.1.1

Alle gebruikers van tabak en verwante apparaten/e-sigaretten worden
systematisch geïdentificeerd, hun tabaksverslaving wordt gediagnosticeerd
en gedocumenteerd.

4.2.1

Alle patiënten die zijn blootgesteld aan tabaksrook/e-sigaret damp worden
geïdentificeerd en gedocumenteerd.

4.3.1

Informatie over het risico van tabaksconsumptie (inclusief verwante
apparaten/e-sigaretten) en stoppen met roken methoden is breed
beschikbaar voor alle patiënten.

4.4.1

Alle gebruikers van tabak en verwante apparaten/e-sigaretten ontvangen
een kort stopadvies overeenkomstig de onderzochte best-practice.

4.4.2

Alle interventies om gebruikers van tabak te motiveren om te stoppen
worden gedocumenteerd in het dossier.

4.5.1

Van gebruikers van tabak of verwante apparaten/e-sigaretten en van hen
die zijn blootgesteld aan tabaksrook/e-sigaret damp zijn de behoeften
geïdentificeerd en opgenomen in het behandelplan.

4.6.1

Alle gebruikers van tabak en verwante apparaten/e-sigaretten hebben
toegang tot stoppen met roken begeleiding dat behandeling biedt
overeenkomstig de onderzochte best-practice.

4.7.1

De stoppen met roken begeleiding houdt rekening met de behoeften van
verschillende patiëntengroepen door middel van specifieke richtlijnen of
protocollen overeenkomstig de onderzochte best-practice.

4.8.1

Farmacologische ondersteuning is beschikbaar voor tabaksgebruikers
overeenkomstig de onderzochte best practice.

4.9.1

De stoppen met roken begeleiding heeft voor patiënten die hiervan gebruik
hebben gemaakt een follow-up procedure overeenkomstig met de
onderzochte best-practice.

0 = nee/niet geïmplementeerd
1 = minder dan 50% geïmplementeerd
2 = meer dan 50% geïmplementeerd
3 = ja/volledig geïmplementeerd
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Score standaard 4
STANDAARD 5: rookvrije omgeving
5.1.1

Alle gebouwen van de zorgorganisatie zijn helemaal rookvrij (inclusief aan
tabak verwante apparaten en e-sigaretten).

5.2.1

Het terrein en de transportsystemen van de zorgorganisatie zijn volledig
rookvrij (inclusief aan tabak verwante apparaten en e-sigaretten).

5.3.1

Op borden staat duidelijk aangegeven welke producten waar op het terrein
en in de gebouwen verboden zijn.

5.4.1

Binnen de organisatie worden tabak en verwante apparaten/e-sigaretten
niet verkocht en gedistribueerd en er wordt geen reclame voor gemaakt.

5.5.1

Er is een procedure om meeroken/inhaleren van e-sigaretdamp te
registreren en te voorkomen.

5.6.1

Alle uitzonderlijke situaties worden gemanaged aan de hand van een
procedure dat in lijn is met het de-normaliseren van tabaksconsumptie.

5.7.1

Een procedure is aanwezig om alle incidenten te registreren en om alle
beleidsovertredingen te managen.
Score standaard 5
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STANDAARD 6: gezonde werkplek
6.1.1

De zorgorganisatie heeft een uitgebreid programma om een gezonde
werkplek te bevorderen.

6.2.1

Het beleid van de zorgorganisatie benadrukt de proactieve rol en
voorbeeldfunctie van medewerkers bij de implementatie en ondersteuning
van het rookvrijbeleid op de werkplek.

6.3.1

Er is beleid om tabaksgebruikers te motiveren om te stoppen met roken.

6.4.1

Medewerkers hebben toegang tot stoppen met roken begeleiding.

6.5.1

Niet-naleving van het beleid door medewerkers wordt afgehandeld binnen
de bestaande disciplinaire maatregelen.

0 = nee/niet geïmplementeerd
1 = minder dan 50% geïmplementeerd
2 = meer dan 50% geïmplementeerd
3 = ja/volledig geïmplementeerd
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Score standaard 6
STANDAARD 7: maatschappelijke betrokkenheid
7.1.1

De zorgorganisatie werkt samen met maatschappelijke partners en andere
organisaties aan het promoten van en draagt bij aan nationale en
internationale rookvrije activiteiten.

7.2.1

De zorgorganisatie werkt samen met maatschappelijke partners aan het
stimuleren en ondersteunen van gebruikers van tabak en verwante
apparaten/e-sigaretten om hiermee te stoppen.

7.2.2

De zorgorganisatie werkt samen met maatschappelijke partners om te
voorzien in de behoefte van specifieke doelgroepen.

7.3.1

De zorgorganisatie deelt de best practice bij het ontwikkelen en
implementeren van een rookvrijbeleid.
Score standaard 7

STANDAARD 8: monitoring en evaluatie
8.1.1

Er is een intern proces om tenminste eenmaal per jaar de implementatie
van de standaarden te evalueren.

8.1.2

Het evaluatieproces houdt rekening met de feedback van patiënten en
medewerkers.

8.1.3

De zorgorganisatie participeert in externe evaluatieactiviteiten.

8.2.1

Er zijn procedures voor dataverzameling, inclusief de zelfaudit, om de
implementatie van het rookvrijbeleid te monitoren.

8.2.2

De verzamelde data worden gebruikt om de implementatie en het jaarlijkse
beleidsplan te verbeteren.
Score standaard 8
Totaalscore standaarden 1 t/m 8
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