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Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

JGZ, Kansrijke Start, Gezondheidsbevordering 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

Instemmen met de continuering van het Programma Rookvrije 
Generatie Fryslân 

Inleiding 

 

Gedrag heeft een grote invloed op de gezondheid van mensen. 

Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20% van de 

ziektelast, roken is de belangrijkste oorzaak (bron GGD 

Benchmarkrapportage 2021). 

Een Rookvrije Generatie is één van de speerpunten van het 

Nationaal Preventieakkoord.  Het akkoord moet ervoor zorgen dat 

over ruim twintig jaar roken drastisch is teruggedrongen. De ambitie 

is dat er in 2040 geen enkel kind meer begint met roken, dat geen 

enkele zwangere vrouw rookt en het percentage volwassen rokers 

is teruggedrongen naar minder dan 5%. 

De afgelopen vier jaar hebben we samen met onze partners mooie 

stappen gezet voor de Rookvrije Generatie Fryslân. Maar we 

merken ook dat sommige ambities een langere looptijd nodig 

hebben. Ook heeft corona impact gehad door de tijdelijke 

verandering van focus bij gemeenten en samenwerkingspartners. 

Zie bijlage 2: eindrapportage Rookvrije Generatie 2019 t/m 2022. 

 

Beoogd effect 

 

Door het rookvrij maken van (kind)omgevingen willen wij rookvrij 
opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, 
moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien en niet 
geconfronteerd worden met schadelijke tabaksrook. 



 
 

Kinderen die rookvrij opgroeien leven langer en in betere 
gezondheid, ze hebben een betere kwaliteit van leven, ervaren 
minder ziektelast en kunnen langer participeren in het 
arbeidsproces.   
 
Door in te zetten op een rookvrije omgevingen en een rookvrije 
generatie is het van belang dat er laagdrempelige en passende 
stoppen-met-rokenzorg is voor ieder 'type’ stopper 
Stoppen met roken levert namelijk op iedere leeftijd 
gezondheidswinst op. Zo hebben bijvoorbeeld rokers die voor hun 
35e levensjaar stoppen dezelfde levensverwachting als niet-rokers. 
 

Argumenten 

 

Het programma Rookvrije Generatie Fryslân valt onder de Friese 
Preventieaanpak. Alle gemeenten in de provincie Fryslân hebben 
zich aangesloten bij de Friese Preventieaanpak. 
Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte 
in Nederland. Van de totale ziektelast komt 9,4% door roken. 
 
Tabaksontmoediging, inzet op rookvrije omgevingen en stoppen 
met roken draagt bij tot het terugdringen van de ziektelast en 
verkleint de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  
Gezonde leefstijl en leefomgeving zijn opgenomen in de Lokale 
Preventieakkoorden van alle Friese gemeenten. Bovendien past het 
programma Rookvrije Generatie Fryslân bij de OKO-aanpak en sluit 
het aan bij de doelstelling van De Gezonde Generatie.  
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Bereidwilligheid ketenpartners, organisaties en inwoners. Gelukkig 
blijkt uit het GGD Gezondheidspanel over Rookvrij (2021) dat het 
draagvlak voor een rookvrije omgeving onder de inwoners 
toeneemt. 
 

Financiële consequenties 

 

Structurele kosten: Rookvrije Generatie Fryslân is een integraal 
onderdeel van de publieke gezondheid. De inzet is 12 uren per 
week voor coördinatie door programmaleiders en 8 uren per week 
voor projectondersteuning.  
Er wordt geen extra budget gevraagd. Mogelijk komt er een extra 
subsidieverlening door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport inzake Lokale aanpak Rookvrije Generatie.  
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na instemming kan er gestart worden met de continuering van het 
programma voor de komende vier jaar. Bij de Friese 
Preventieaanpak zullen we met regelmaat en indien gewenst een 
terugkoppeling van de voortgang en resultaten geven. 
 

Communicatie 

 

 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  

 

 



 
 

 


