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Dimence Groep* rookvrij
per 1 juli 2021

*) De volgende stichtingen maken onderdeel uit van de Dimence Groep: Dimence, Transfore, Mindfit, WijZ,
de Kern, Impluz, Jeugd ggz, WerV.
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Vanaf 1 juli 2021 is de Dimence Groep rookvrij voor cliënten.
Voor alle medewerkers en bezoekers is de Dimence Groep al
rookvrij vanaf 1 januari 2021.
De gebouwen van de Dimence Groep zijn al rookvrij. Per 1 juli 2021
wordt er ook niet meer gerookt bij de ingangen van de gebouwen en
op het terreinen waar de gebouwen zich bevinden.
Uitzondering
Er wordt tot uiterlijk 1 januari 2023 nog een uitzondering gemaakt voor
de volgende cliëntengroepen:
• cliënten, die opgenomen zijn in de klinieken;
• cliënten die langer dan een dagdeel bij ons verblijven;
• De Werkleercentra.

Waarom maken we de Dimence Groep rookvrij?
•

•
•

Wij zetten ons in voor de gezondheid van al onze cliënten,
bezoekers en medewerkers. Rookvrij kunnen verblijven in onze
gebouwen hoort daarbij.
Wij dragen bij aan een cultuur waar rookvrij de norm is, door als
medewerkers het goede voorbeeld te geven.
Wij ontmoedigen roken, omdat we iedereen een rookvrij leven
gunnen. Stoppen met roken is een stap naar een vitaler leven
en betekent een aanzienlijke verbetering van gezondheid en
stemming.

Ondersteuning bij een rookvrij leven
De zorgverzekeraars vergoeden begeleiding of coaching om te stoppen
met roken zonder dat er een beroep gedaan wordt op je eigen risico.
Informeer bij je eigen zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn.
Voor kort ‘stoppen met roken’ advies inclusief hulpmiddelen kun je
terecht bij je eigen huisarts.
Bespreek ook met je hulpverlener dat je wilt stoppen. Je behandelaar
kan je informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning binnen
jouw behandeltraject.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site www.ikstopnu.nl van het
Trimbosinstituut. Daar vind je allerlei mogelijkheden van ondersteuning
en kun je een keuze maken in de hulp om te stoppen die bij jou past.
Ook www.puurrookvrij.nl helpt op weg naar een rookvrij leven. Met veel
informatie over bijvoorbeeld alle voordelen, ontwenningsverschijnselen
en hoe je op jouw eigen manier rookvrij kunt worden.
*) De volgende stichtingen maken onderdeel uit van de Dimence Groep:
Dimence, Transfore, Mindfit, WijZ, de Kern, Impluz, Jeugd ggz, WerV.

