
Generatie Rookvrij

Alliantie voor een rookvrije samenleving

De krachten bundelen voor een rookvrije samenleving
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Visie: een rookvrije generatie vanaf 2019

We streven naar een samenleving waar
• niet roken de norm is in alle lagen van de bevolking
• iedere ouder van een kind dat wordt geboren vanaf 2019 zijn kind volledig rookvrij kan laten opgroeien
• niemand die vanaf 2019 geboren is, ooit nog begint met roken
• mensen die willen stoppen met roken, nog beter worden geholpen en ondersteund

Zo voeden we een generatie op die in 2037 kan claimen “ik behoor tot de Generatie Rookvrij.”
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Ambitie: zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen 
komen rookvrij maken
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Wie zit achter Generatie Rookvrij?
• Oorspronkelijk initiatief: Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker

• Lancering Generatie Rookvrij: negen organisaties

• Brede maatschappelijke steun: tal van gezondheidsorganisaties en medische verenigingen
=> tekenen charter
=> worden partner en engageren zich om samen werk te maken van eerste Generatie Rookvrij
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Generatie Rookvrij

Waarom?



Roken is ongezond

• Wereldwijd
o7,1 miljoen doden/jaar, 

waarvan 884.000 door passief roken
1 tabaksdode elke 4 à 5 seconden



Roken is ongezond

• België
oWIV Gezondheidsenquête 2013:

23% rokers in België
waarvan 19% dagelijks en 4% 

occasioneel
oSterftecijfers voor België:

14.000 tabaksdoden in 2013. 
• Ter vergelijking: 

756 verkeersdoden | 1.893 zelfdodingen
oBijna 40 tabaksdoden per dag



Effect van roken op levensverwachting en -kwaliteit
Minder lang leven + langer leven met beperkingen

WIV studie: 
- rokers leven gemiddeld bijna 8 jaar minder dan niet-rokers
- rokers leven minder lang in goede gezondheid dan niet-rokers
- rokers leven voor de leeftijd van 80 jaar een groter aantal jaren met beperkingen

Bron:  De negatieve gevolgen van roken voor de levensverwachting en voor de levenskwaliteit becijferd, WIV, 2014

Bron:  Bodytalk september 2015

25% van de zware rokers is al gestorven op 
42 jaar (tegenover 55 jaar bij niet-rokers)
50% van de zware rokers is overleden op 
57 jaar (tgo30% bij niet-rokende 57 jarigen)



Geen strijd tegen rokers! Wel tegen tabaksindustrie
Tabaksindustrie = miljarden business

Bron: Cynthia Callard, Physicians for a Smoke-Free Canada, ECTOH, March 2014, Istanbul



Generatie Rookvrij

Een positief en uitnodigend project



Niemand is hier tegen
Draagvlakonderzoek - nieuwe rookenquête Stichting tegen Kanker – maart 2018

• Online survey bij 3500 Belgen tussen 15 en 75 jaar

• Minstens 3/4 vindt dat zo goed als alle plekken 
waar kinderen komen rookvrije omgevingen 
moeten zijn
• De overgrote meerderheid vindt het recht op 

rookvrij opgroeien belangrijk
• 85% wil zichzelf inzetten voor een rookvrije 

generatie.



Ook rokers niet

• Bijna 3 op 4 rokers heeft spijt te roken (73%)
• 65% van de rokers zou willen stoppen
• 74% van de rokers zou het erg vinden als hun 

kinderen zouden roken

Bron:  Rookenquête Stichting tegen Kanker 2017



Rookvrij? Da’s de gezonde norm.

• Wereldgezondheidsorganisatie
o ‘Denormalisatie’ is een belangrijke 

strategie om het tabaksprobleem bij 
jongeren op te lossen



Samenvattend

Positief omdat
• niemand tegen de bescherming van kinderen tegen tabaksrook kan zijn
• niemand wil dat jongeren beginnen met roken
• we door te focussen op kinderen brede maatschappelijke steun kunnen genereren
• dit altijd een positieve toon in de communicatie toelaat 
• we zo wegblijven van de polarisatie rond verbodsbepalingen 
• we rokers niet met de vinger wijzen: we vragen wel dat ze kinderen mee beschermen 

door niet in hun bijzijn te roken
Uitnodigend omdat
• Iedereen kan bijdragen 
• We mobiliseren de samenleving voor het recht op rookvrij opgroeien 
• Zo ontstaat een maatschappelijke beweging die van onderuit zal groeien
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Generatie Rookvrij

Aanpak



Roken in bijzijn van kinderen denormaliseren

• We moeten ervoor zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met tabaksproducten en 
rokende mensen. Want zien roken wekt de indruk dat roken “normaal” is. 
Zien roken doet roken => Rookvrij moet de norm worden 

• We moeten kinderen beschermen tegen de verleiding om te starten met roken. Als rookvrij de norm wordt, 
zullen jongeren weerbaarder worden en minder geneigd zijn om te beginnen
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Actieterreinen die elkaar versterken

• “Generatie Rookvrij” sensibiliseert de bevolking met communicatie en campagnes
=> Recht op rookvrij opgroeien promoten

• “Generatie Rookvrij” activeert belangrijke stakeholders om settings waar veel kinderen komen rookvrij te maken
=> Gemeenten: speel- en sportterreinen
=> Sportverenigingen
=> Sport- en recreatiedomeinen
=> Kinderboerderijen
=> Dierentuinen en pretparken
=> Ziekenhuisdomeinen

Zo vergroten we draagvlak voor maatregelen die het recht op rookvrij opgroeien garanderen
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Doelgroep: 0 tot 25 jaar?

• We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren in alle fases van hun 
leven beschermd worden tegen de verleiding om te gaan roken en 
de blootstelling aan tabaksrook

• Routekaart
• Rookvrij vanaf de zwangerschap tot de 

jongvolwasseneheid

• Zodat alle kinderen die in 2037 volwassen worden nergens 
meer meeroken, zelf niet roken en er ook niet meer mee beginnen.
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Generatie Rookvrij

Wat kunnen wij doen?



Rookvrije omgeving creëren/promoten
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Hoe?

Beslissen
• Engagement om rookvrije omgeving te creëren

• Contract met vzw Alliantie Rookvrij
• Waaraan moeten we voldoen? Checklist “rookvrije omgeving”
Stappen zetten
• Info op website “Generatie Rookvrij”
• Stappenplan voor het rookvrij maken van uw locatie of event
• Communicatie-ondersteuning: materialen, advies, begeleiding, …
Rookvrije omgeving
• Op basis van checklist “Generatie Rookvrij”
• Label “Generatie Rookvrij”
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