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Inleiding
In deze memo wordt het rookbeleid voor cliënten bij Zorggroep Groningen (ZGG) beschreven. Bij het
opstellen van het rookbeleid is onze visie ‘Altijd de mens zien’ als uitgangspunt genomen. Dit betekent
dat cliënten op een waardige manier ouder moeten kunnen worden. Juist als zij getroffen zijn door
een chronische ziekte of ouderdom die steeds meer van hen afneemt. Samen met de cliënt gaat ZGG
op zoek naar wat voor hem of haar waardevol is en vreugde geeft. Ook bij het formuleren van het
rookbeleid is hiermee rekening gehouden.
Rookbeleid cliënten Zorggroep Groningen
Op alle locaties van ZGG geldt een algemeen rookverbod. Dit geldt voor alle ruimtes en balkons, tenzij
er nadrukkelijk staat aangegeven dat roken is toegestaan. Er kan door cliënten worden gerookt op de
daarvoor aangewezen plaatsen. Dit houdt het volgende in:
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Cliënten die wonen in een appartement (met eigen woon-, slaap- en badkamer) op één van
de locaties van ZGG mogen onder de volgende voorwaarden roken in hun eigen appartement
en indien aanwezig hun eigen balkon:
o De cliënt moet verantwoord met het roken kunnen omgaan. Hierover moeten
afspraken worden gemaakt die worden vastgelegd in het cliëntdossier. Cliënten die
onvoldoende eigen regie hebben en beschikken over onvoldoende zelfredzaamheid,
mogen niet zelfstandig roken in een appartement. Enkel onder begeleiding/toezicht.
o Om een gezonde werkomgeving te creëren voor medewerkers, wordt er in de
appartementen niet gerookt in het bijzijn van medewerkers wanneer zij zorg
verlenen.
o De deur van het appartement dient men dicht te houden zodat medebewoners geen
last ondervinden van de rooklucht/het roken.
o Er mag vanwege de brandveiligheid niet in bed gerookt worden.
o Na het roken wordt de kamer door de cliënt extra gelucht door bijvoorbeeld het
openen van het raam.



Voor cliënten die wonen op een afdeling/kleinschalige woonvorm en die enkel beschikken over
een eigen (slaap)kamer is roken, i.v.m. de beperkte grote van de ruimte en de
brandveiligheid, op de eigen kamer niet toegestaan. Voor deze cliënten bestaat er op elke
locatie van de zorggroep de mogelijkheid om binnen te roken in de daarvoor aangewezen
rookruimtes*. Deze rookruimtes zijn enkel voor cliënten, niet voor medewerkers.
Medewerkers mogen wel samen met cliënten een sigaret roken, wanner zij de cliënt
begeleiden tijdens het roken. Daarnaast kan er buiten gerookt worden op de daarvoor
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aangewezen plaatsen. Ook hier geldt dat cliënten enkel zelfstandig mogen roken indien ze
beschikken over voldoende eigen regie en zelfredzaamheid of de juiste begeleiding.
* Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de realisatie van de inpandige rookruimtes, wanneer er
nog geen mogelijkheid is binnen te roken. Niet rokende cliënten en medewerkers mogen geen hinder
ondervinden van de inpandige rookruimtes.


Voor mensen die kortdurend verblijven bij ZGG, bijvoorbeeld in het kader van
revalidatie/respijtzorg/eerstelijnsverblijf (kortdurende herstelzorg) geldt een rookverbod op de
kamers/appartementen. Vanwege de hoge doorstroom is het voor ZGG niet haalbaar en te
kostbaar de kamers/appartementen voor elke cliënt te moeten opknappen/schilderen om
eventuele rooklucht te verwijderen.

Vervaldatum: 31-12-2019

Memo

Pagina 2 van 2

