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OP WEG NAAR EEN
ROOKVRIJE REGIO.
Wij constateren dat:
- Roken een verslaving is;
- Roken de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte
en (vroegtijdig) overlijden is;
- Per jaar ruim 20.000 mensen overlijden in Nederland aan
de gevolgen van roken en meeroken en nog veel meer
mensen lijden aan ziekten veroorzaakt door roken;
- Roken tijdens de zwangerschap ernstige risico’s heeft
voor zowel kind als moeder;
- Kinderen die opgroeien in een omgeving waar roken de
norm is en waar veel gerookt wordt, een groot risico
lopen om zelf te gaan roken;
- Elke dag ruim 75 kinderen starten met roken.
Als onderdeel van een van een breed maatschappelijk
tabaksontmoedigingsbeleid zullen we ons de komende
jaren inzetten om onze organisaties rookvrij te maken.
We streven er naar dat:
- Niet-roken de norm is op het terrein en in gebouwen
van onze zorg- en gemeentelijke instellingen voor
medewerkers, patiënten, cliënten en bezoekers;
- Op het terrein en in gebouwen van onze organisaties niet
wordt gerookt;*
- Onder medewerkers niet-roken tijdens het werk de
norm is en medewerkers rekening houden met hun
voorbeeldfunctie;
- Medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken
en dat hier een ondersteuning voor is;
- Stoppen-met-roken(zorg)voor onze patiënten, cliënten en
bezoekers actief onder de aandacht wordt gebracht;
- We een rookvrije regio realiseren want we willen
voorkomen dat kinderen starten met roken en dat
mensen ziek worden en daarom van het aanbod van zorg
en welzijn gebruik moeten maken.

Namens Medisch
Specialistisch BedrijfAmphia, dr. R.S. Djamin,
longarts, voorzitter MSB-A

Namens Amphia Ziekenhuis,
O. Suttorp, MD, MBA,
voorzitter RvB

Namens Zorggroep Het
Huisartsenteam, drs.
J.F.M. Mutsaerts, huisarts,
voorzitter Verbonden in Zorg

Namens Zorgbelang
Brabant, drs. J. van den
Hoek, directeur-bestuurder

Namens Avoord,
dr. M. Den Hartog,
bestuurder

Namens CZ, drs. E.
Leutscher, regio manager

Namens Annature, Monique
Klerkx, verloskundige

Namens Kinderartsen
Amphia, drs. S.C. Hammer,
kinderarts-pulmonoloog,
ambassadeur Rookvrije
Generatie

Namens Gemeente Breda,
M. Haagh, wethouder

Namens Huisartsen
Zorggroep Breda, drs. J.
Kamphoven, huisarts

Namens Zorroo, drs. R.
Dingjan, huisarts

Namens Huisartsenkring
West-Brabant, R. Roothans,
huisarts
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WIJ ZIJN
VERBONDEN IN ZORG.
Samen met de medewerkers van onze eerste en
tweedelijns organisaties, de caresector, gemeenten en
verzekeraars werken we aan een regio waarin mensen in
goede gezondheid met een hoge kwaliteit van leven zo lang
mogelijk thuis kunnen wonen en leven. We doen dat door
met elkaar de kwaliteit van zorg steeds beter te maken en
we zorgen er samen ook voor dat de zorg betaalbaar blijft.
Namens Star-SHL, drs. A.
Van der Put, bestuurder

Namens St. Farmaceutische
Zorg, drs. J. Pesser,
apotheker

Namens Careyn, drs. A.
Jansen, regiomanager

Namens Thebe, M. Van
den Donk, manager
Wijkverpleging

Namens Surplus, drs. A. van
Mansum, bestuurder

Namens Steunpunt
Informele Zorg, drs. U. Van
Weert, bestuurder

Namens St.
Huisartsenposten WestBrabant, C. van Geffen,
bestuurder a.i.

Namens GGZ Breburg,
opvolger A. van Renkum,
bestuurder

Namens GGD, drs. E.
Lodder, medisch adviseur

Namens VGZ, drs. J.
Vrijssen, zorginkoper
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* Op uitzonderingsplaatsen en bijzondere situaties na, die wij met
elkaar benoemen en duidelijk zijn afgebakend (bijvoorbeeld in
crisissituaties waarin roken de-escalerend werkt of wanneer sprake
is van wonen met zorg, een gedwongen kader of bij inloop- en
opvangvoorzieningen voor verslaafden).

