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Waarom
1

iets doen rond roken?



27% van de werkende bevolking rookt

Wie rookt?

Gezondheidsenquête 2013



27% van de werkende bevolking rookt

Wie rookt?

37% van de werkende bevolking met een lager diploma rookt

Gezondheidsenquête 2013



Stoppogingen ondernomen het laatste jaar?
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Bij werkende bevolking  volgens opleidingsniveau

Gezondheidsenquête 2013



Bijna 60% van de bedrijven in de sociale economie voelt 

de nood om rond tabak te werken.

Maes et al. Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie – StEIGERs, 2013



▸Gezondheid

▸Minder kosten

▸Meer werktevredenheid

▸ Stijging van productiviteit

▸ Beter imago

Voor de werkgever

Waarom iets doen rond roken?



▸Goed voor de gezondheid, minder kans op…

• Beroertes, 

• Longkanker

• Hart en vaatziekten

• Astma

• Verschillende soorten kanker

• Mondziekten

• Oogziekten

• Vruchtbaarheidsproblemen

• COPD

• Longziekten

• …

Voor de werknemer

Waarom iets doen rond roken?



▸Goed voor de gezondheid

▸Uiterlijk: huid wordt klaarder, verdwijnen van gele tanden, gele vingers

▸Meer genieten van het leven

• Betere smaakt en reuk, betere conditie

• Langer leven in betere kwaliteit

▸ Beter voor de huisgenoten

• Minder rooklast

▸ Financiële winst

▸ Tabaksgeur verdwijnt

Voor de werknemer

Waarom iets doen rond roken?



Wat kan
2

je als werkgever doen?



Tabaksbeleid

Afspraken over waar 
en wanneer er gerookt 
mag worden.

Infosessies rond 
stoppen met roken 
geven.

De campus/site 
rookvrij maken.
Asbakken weghalen

Hulp voor rookstop 
aanbieden.

Verspreiden van 
folders

Afspraken rond roken 
opnemen in 
contracten met 
leveranciers

Leidinggevende geeft 
het goede voorbeeld



▸Gedragsmatige ondersteuning: Tabakoloog

▸ Farmacologische ondersteuning: Nicotinevervangers (NRT), Champix of Zyban

Beste manier om te stoppen met roken?

Wat kan je doen?

Individueel In groep Tabakstop



▸Gedragsmatige ondersteuning: Tabakoloog

▸ Farmacologische ondersteuning: Nicotinevervangers (NRT), Champix of Zyban

Beste manier om te stoppen met roken?

Wat kan je doen?

Individueel In groep Tabakstop

Per kwartier 4u begeleiding

Verhoogde 
tegemoetkoming

Max. €1 Max. €16

Geen verhoogde 
tegemoetkoming

Max €7.5 Max. €120



▸ 8 sessies

▸ Begeleid door een tabakoloog

▸ Eventueel voorafgegaan met een infosessie

▸Draaiboek: www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-roken/

Een groepscursus organiseren?

http://www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-roken/


▸ 8 sessies

▸ Begeleid door een tabakoloog

▸ Eventueel voorafgegaan met een infosessie

▸Draaiboek: www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-roken/

Een groepscursus organiseren?
Per kwartier Per sessie Totaal voor 8 

Rookstopsessies

Verhoogde 
tegemoetkoming

Max. €0.5 Max. €3 Max. €24

Geen verhoogde 
tegemoetkoming

Max €1 Max. €6 Max. €48

http://www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-roken/


1. Een bedrag overeenkomen met de tabakoloog

2. Deelnemers betalen zelf persoonlijke bijdrage. Werkgever betaald hen (gedeeltelijk) terug

3. Deelnemers betalen zelf persoonlijke bijdrage.

▸Medicatie (gedeeltelijk) terugbetalen

• Champix en Zyban

• Nicotinevervangers (NRT)

Een groepscursus organiseren?



Focus op mensen
3

in een kwetsbare positie?



▸ 8 rookstopsessies

▸ 8 tussensessies

Met aandacht voor de noden van mensen in een kwetsbare positie

Groepscursus

Week 1 Week 16



▸ Lage drempel  vormingswerker

▸ Inhoud aangepast aan de doelgroep

▸Aangepaste doelen

▸Ondersteuning door begeleiders en groep

▸Aandacht voor financieel luik

Focus op mensen in een kwetsbare positie



Hoe begin je eraan?

Contacteer Logo

• www.vlaamselogos.be

• Ondersteunende 
materialen

Overleg partners

• Samenwerken voor 
organisatie

• Op de hoogte brengen 
van initiatief

• Ongeveer 2 maand voor 
start

Infomoment medewerkers 
+ artsen informeren

• Medewerkers die op  het 
terrein gaan werven

• Informatie brief voor 
artsen

• 1.5 maand voor start

Infosessie

• Werving 

• 2 weken voor Start

Start groepscursus

http://www.vlaamselogos.be/


Vormingsmedewerker ‣ In organisatie?
‣ Aanwezig op infosessie + sessies

Tabakoloog ‣ Aanwezig op infosessie + rookstopsessies
‣ Overeengekomen bedrag
‣ Persoonlijke bijdrage , terugbetaald

Rookstopmedicatie ‣ NRT: sommige mutualiteiten betalen deel terug
‣ Champix en Zyban: terugbetaling RIZIV

Praktische organisatie ‣ Locatie
‣ Tussendoortjes
‣ Kopie kosten

De kosten hangen af van…

Kostprijs



▸Verschillende ondersteunde materialen beschikbaar

• Handleiding voor organisaties

• Handleiding voor vormingswerkers

• Inschrijvingsformulier

• Brieven voor huisarts

• Getuigschrift

• Informatie over ontwenningsverschijnselen

• …

Ondersteunde materialen



Tips en
4

Succesfactoren



▸ Positief verhaal

▸Kaderen in een ruimer gezondheids- / tabaksbeleid

▸Voorbeeldfunctie van leidinggevenden

▸ Inzetten op sensibiliseren en draagvlak

▸Werken met buddy’s

▸ Infosessie

Tips en succesfactoren



▸Groepscursus stoppen met roken: www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-

roken/kwetsbare-groepen

▸ Logo in je buurt: www.vlaamselogos.be

▸Ruimer tabaksbeleid: www.gezondwerken.be

▸Vragen rond stoppen met roken: www.tabakstop.be of 0800 111 00

▸ Tabakoloog: www.tabakologen.be

Meer informatie

http://www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-roken/kwetsbare-groepen
http://www.vlaamselogos.be/
http://www.gezondwerken.be/
http://www.tabakstop.be/
http://www.tabakologen.be/
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