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Geachte mevrouw Senior, 

In het eind 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord zeggen vele 
ondertekenaars, waaronder ActiZ, hun steun toe aan een rookvrije generatie in 
2040. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat rookruimtes zullen 
worden gesloten. Ik hecht eraan te benadrukken dat de sluiting van de 
rookruimtes tot doel heeft zowel omstanders als de rokers zelf te beschermen 
tegen de verwoestende gevolgen van het roken. Hoe minder er gerookt wordt, hoe 
beter dat is voor de gezondheid van rokende patiënten, niet-rokende 
medebewoners, zorgverleners en bezoekers. Het is daarom van het grootste 
belang om ook deze laatste rookruimtes zo snel als mogelijk te sluiten. 

Eind 2020 is de wetgeving voor het sluiten van de rookruimtes in consultatie 
gegaan. Zoals vermeld in de nota van toelichting van deze wetgeving heeft ActiZ 
in de consultatie aangegeven dat het sluiten van de rookruimtes voor specifieke 
groepen bewoners met een bepaald ziektebeeld, zoals het syndroom van 
Korsakov, problemen kan opleveren'. 

Naar aanleiding van deze consultatie hebben er gesprekken plaatsgevonden over 
het sluiten van de rookruimtes en de gevolgen daarvan voor specifieke groepen 
bewoners. Uit deze gesprekken is gebleken dat er meer tijd nodig is om 
oplossingen te vinden voor patiënten in de langdurige zorg met het syndroom van 
Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en 
patiënten op afdelingen gerontopsychiatrie. Voor deze groepen is het zonder 
toezicht op de eigen kamer roken niet verantwoord. 

Ik onderschrijf dat zorginstellingen die deze specifieke groepen bewoners 
huisvesten meer tijd nodig hebben met het sluiten van de rookruimten. Daarom 
ben ik in gesprek gegaan met de NVWA. De NVWA heeft mij laten weten dat ze 
bereid is de komende twee jaar niet te handhaven op de sluiting van de 
rookruimtes op specifieke locaties. Dit is slechts aan de orde als voldaan wordt 
aan de volgende voorwaarden: 

Besluit van 14 januari 2021, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit om 
de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes af te schaffen en enkele 
technische wijzigingen 
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1. De aanwezige rookruimtes worden gebruikt in gesloten/semi-gesloten 
zorginstellingen, waar slechts patiënten met het syndroom van Korsakov, dan 
wel patiënten met de ziekte van Huntington, dan wel patiënten met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) dan wel gerontopsychiatrische patiënten zijn 
gehuisvest. Het is tevens mogelijk rookruimtes te gebruiken voor afdelingen 
waarin uitsluitend deze groepen patiënten zijn gehuisvest. 

2. De rookruimtes moeten voldoen aan de regels gesteld aan rookruimtes zoals 
opgenomen in het artikel 6.2 van het Tabaks- en rookwarenbesluit zoals dat 
voor 1 juli 2021 geldt. 

3. Medewerkers, andere patiënten en bezoekers worden zoveel mogelijk 
beschermd tegen blootstelling van de rook die voortkomt uit deze rookruimtes 
en mogen zelf geen gebruik maken van deze rookruimtes. Dit moet duidelijk 
aangeduid worden bij de rookruimte. 

4. Voor de inspecteurs van de NVWA moet op moment van een inspectie 
gemakkelijk te herleiden zijn waar de patiënten met het syndroom van 
Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of 
gerontopsychiatrische patiënten zijn gehuisvest. 

5. De overbruggingsperiode loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. In deze 
overbruggingsperiode krijgen de zorginstellingen tijd de beweging naar een 
rookvrije organisatie te maken. Er is uitdrukkelijk geen verlenging mogelijk van 
deze periode. 

In aanvulling van het bovenstaande is van belang dat ActiZ een intentieverklaring 
heeft ondertekend om de zorgorganisaties te ondersteunen bij het rookvrij maken 
van de zorg. ActiZ heeft tevens aangegeven dat er interne werkgroepen zijn 
opgezet waarbij er actief wordt gewerkt om een gepaste oplossing te bieden voor 
deze specifieke groepen patiënten. Ook heeft ActiZ een plan opgesteld waarmee 
ActiZ tijdens de overbruggingsperiode de betroffen zorgorganisaties actief zal 
ondersteunen bij het op een zorgvuldige wijze sluiten van de rookruimtes voor 1 
juli 2023. 

Veel succes bij het realiseren van het sluiten van de rookruimtes. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgez 	eid, 
Welzijn en Sport, 

P. Blokhuis 
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