


Naar een rookvrije school....



Inhoud 

1. Quiz

2. Prevalentie 

3. Tabakspreventie op school: huidige 

methodieken

4. E-sigaret 

5. Webshop Logo Oost-Brabant 



Quiz

• Hoeveel giftige stoffen zitten in 

sigarettenrook?

Meer dan 4.000  

• Hoeveel stoffen daarvan kunnen kanker 

veroorzaken? 

Meer dan 70 

• Hoelang blijven de giftige deeltjes in de lucht 

hangen? 

 Tot 5 uur nadat je gerookt hebt 





https://www.youtube.com/watch?v=z5NRO8E9bS8
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Prevalantie van roken: 

VAD leerlingenbevraging 2015-16

• 19% van de leerlingen uit het secundair onderwijs heeft 

het afgelopen jaar tabak gebruikt

• 7,4% regelmatige roker 

• Gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst 

een sigaret roken: 14,6 jaar

• 31% is 16 jaar of ouder bij de eerste sigaret

• Bij -16 jarigen heeft 14% ooit een sigaret gerookt

• Aantal rokers neemt gradueel toe bij het ouder worden

Tabakspreventie moet gericht zijn op alle 

graden.  
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Leerlijn tabak, alcohol, drugs

• Ondersteuning voor schoolteams voor het 

invullen van gezondheidseducatie

• Handleiding, per thema en per graad



Een beleidsmatige aanpak: 

360° rookvrij

• Handleiding met aanbevelingen 

voor het (verder) uitbouwen van 

een rookbeleid op school

• Uitgangspunt: knelpunten/

moeilijkheden die scholen in de 

praktijk ervaren m.b.t. het rookbeleid

• Knelpuntfiches als inspiratiebron

• Koppeling met bestaande aanbod van 

initiatieven, materialen en partners



Wedstrijd rookvrije klassen 

• Jongeren in klasverband 

ondersteunen om niet te roken

• Engagement om met de klas na

6 maanden voor minstens 90% rookvrij te zijn

• Jongeren van eerste graad secundair onderwijs

• Gekoppeld aan een creatieve uitdaging in het 

teken van ‘rookvrij, ik blijf erbij’

• Schooljaar 2016-17: 20 scholen, +/- 2500 

leerlingen 



Smartstop 

• Rookstopprogramma voor jongeren van 14 tot 20 jaar 

• Infosessie op school 

• Rookstopconsultaties bij erkende tabakoloog (betalend) 

• Max. 4 uur individuele begeleiding/ jaar = max 

• € 16/jaar. (€ 1 per kwartier). 

• Ondersteuning via de mobiele SmartStop-App (gratis):  

• Contact met andere jongeren die proberen te stoppen; 

• Contact met tabakoloog; test, quiz en je kan zien hoeveel geld 

je uitspaart door niet meer te roken. 

• Ondersteuning via rookstopbuddy 



Smartstop – website 

• Info voor jongeren 

• waarom rook ik 

• ben ik verslaafd

• wat zit in mijn sigaret

• stoppen met roken is cool  

https://www.youtube.com/watch?v=48k6HHBV29s
http://www.smartstop.be/


Gezond opvoeden 

• Website voor ouders 

(2 - 18 jaar) met opvoedingsvragen

• Gezond leven en risicogedrag voorkomen

• Voeding, beweging, zitgedrag, schermtijd, 

gamen, roken, alcohol, cannabis, seksuele 

gezondheid

• Opvoedingsvragen, artikels, filmpjes, doe-

opdrachten

http://www.gezondopvoeden.be/content/tabak
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E-sigaret 



E-sigaret 

• Vloeistof wordt verhit en omgezet in damp

• E –liquids: water, aroma’s, propyleenglycol 

en/of glycerol, en meestal nicotine 

(verschillend gehalte)

• Shisha - pennen: geen nicotine, wegwerp, geen  

verkoop onder 16 jaar



E-sigaret, nieuwe wetgeving (2016)

• Online-verkoop verboden

• Geen verkoop onder 16 jaar

• Niet in openbare ruimten

• Geen reclame en promotie (behalve in 

verkooppunten en krantenwinkels)

• Beveiliging voor kinderen + folder
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http://logo-oostbrabant.be/materialen



