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‘Rookvrij zonder gedoe’
Dinsdag 21 januari 2020, 12.30 - 13.00 uur

Lunchwebinar voor professionals

Robert van de Graaf
Verslavingsarts VNN
Robert is voor het Global
Network de Nederlandse
coördinator voor het
implementeren van  
een rookvrije werk-  
en behandelcultuur in  
de gezondheidszorg.

Frits Mostert
Communicatieadviseur MCL
Frits is lid van de werkgroep 
rookvrij van het Medisch 
Centrum Leeuwarden (MCL) en 
van de landelijke werkgroep 
rookvrije zorg. Hij adviseerde 
vele ziekenhuizen over rookvrij 
worden.

Nathaly de Wind
Preventiewerker VNN
Nathaly geeft trainingen en 
adviesgesprekken met als doel 
de gezondheid te bevorderen 
en risico’s te beperken. Zij is de 
gespreksleider in deze webinar.

Stel je vragen vooraf (bij je aanmelding) of tijdens de webinar op het vragenformulier. 
De vragen worden zoveel mogelijk direct in de uitzending beantwoord.

Volg de webinar live op je telefoon, tablet of computer in een door jou gekozen omgeving.  
Het is een uitzending via internet, je hebt geen ondersteunend programma nodig. Bij aanmelding 
ontvang je automatisch alle informatie over deze webinar. En dag tevoren ontvang je de link waar 
je de webinar kunt volgen.

Lange tijd was roken op de werkvloer normaal. Nu heffen steeds meer bedrijven hun rookruimtes op en krijgt 
een gezonde levensstijl van medewerkers de prioriteit. De vragen waar organisaties mee worstelen zijn:

• Hoe moeten we een rookvrijbeleid opzetten?
• Hoe creëer je draagvlak onder medewerkers en bezoekers?
• Welke maatregelen zijn nodig om verder te komen dan een rookverbod?
• Hoe ga je om met rookoverlast?
• Wat is de juiste communicatiestrategie?

Hoé om te gaan met de beren op de weg naar een rookvrije organisatie? Robert van de Graaf, 
verslavingsarts VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) en Frits Mostert, communicatieadviseur MCL 
(Medisch Centrum Leeuwarden) vertellen je in deze webinar over hun zoektocht en hun ervaringen.

VNN zet zich als verslavingszorginstelling actief in voor de Rookvrije Generatie. Het MCL is sinds anderhalf 
jaar een rookvrij ziekenhuis. VNN en MCL delen graag hun ervaringen, successen en valkuilen met anderen.

Voor wie?
De webinar is bedoeld voor professionals van organisaties in de zorg die hun organisatie rookvrij willen 
maken. Maar ook voor scholen en bedrijven is de webinar interessant omdat ‘de beren’ op de weg naar 
rookvrij hetzelfde zijn.
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