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Actieweek Gezond Binnen 12 tot 16 november 2018 

Menukaart voor zorgverleners 

Ga het gesprek aan 

E-learning gespreksmethodiek ‘Meeroken is geen binnenpretje’  

(online vorming) 

 

Volg de online vorming ‘Meeroken is geen binnenpretje’. De 
vorming helpt je om een gesprek aan te gaan met rokende ouders of 
grootouders.  
In het virtuele huis kan je voorbeeldgesprekken oefenen, concrete 
tips ontdekken en een quiz spelen om vertrouwd te geraken met het 
onderwerp meeroken en de principes van motiverende 
gespreksvoering. 
Meer info via www.passiefroken.be 

 

Folder over de e-learning gespreksmethodiek ‘Meeroken is geen 

binnenpretje’ 

 

Wil je ook je collega’s overtuigen om met de online vorming aan 
de slag te gaan? Gebruik de folder over de e-learning 
gespreksmethodiek om hen op weg te helpen.    
Bestel de folder bij je Logo.   

 

Vorming ‘Meeroken is geen binnenpretje’ 

 

Organiseer een vorming voor je medewerkers die aan huis komen. 
Zo leren ze hoe ze het gesprek kunnen aangaan met rokende 
ouders en grootouders.  
Zelf hoef je enkel te zorgen voor een zaal, beamer en scherm. Het 
Logo zorgt voor een spreker.  
Kostprijs is 60€/u + kilometervergoeding. Een vorming duurt 
gemiddeld 2 uren.   
Boek een vorming bij je Logo. 

 

mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
http://www.passiefroken.be/
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link

 

www.nooitbinnenroken.be

 

 

 

 

mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/infofiches/infofiche_binnen_roken_is_nooit_oke-2405.html
http://www.nooitbinnenroken.be/
http://www.nooitbinnenroken.be/


 

 
Logo Gezond+  ▪  Koning-Willem-1-kaai 8, 9000 Gent ▪  T 09 235 74 22 

jasmien.pauwels@gezondplus.be ▪ www.logogezondplus.be  

3 

Richt je wachtzaal in 

 

Sticker ‘Binnen roken is nooit oké’ 

 

Deze sticker kan je gebruiken om duidelijk te maken dat er in de 
auto of woning niet mag gerookt worden.   
Er zijn twee stickers: voor de woning en de auto apart. 
Bestel de stickers bij je Logo of via volgende link.  

 

mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/uitleenbare_materialen_en_educatieve_pakketten/tentoonstellingsbanners-1144.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/uitleenbare_materialen_en_educatieve_pakketten/wachtzaalpancartes-1153.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/affiches_banners_brede_communicatiematerialen/sticker_binnen_roken_is_nooit_oke-2686.html
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mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/folders_en_brochures/folder_binnen_roken_is_nooit_oke-1519.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/folders_en_brochures/display_campagne_binnen_roken_is_nooit_oke-1595.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/affiches_banners_brede_communicatiematerialen/poster_binnen_roken_is_nooit_oke-1562.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/video_film_animatie/digitale_animatie_binnen_roken_is_nooit_oke_voor_op_wachtzaalschermen-1619.html


 

 
Logo Gezond+  ▪  Koning-Willem-1-kaai 8, 9000 Gent ▪  T 09 235 74 22 

jasmien.pauwels@gezondplus.be ▪ www.logogezondplus.be  

5 

 

Neem meeroken op in je communicatie 

Artikel voor zorgverleners 

 

Publiceer een artikel op jouw website of in het personeelsblad.  
 
Vraag het artikel aan je Logo. 

 

E-mailbanner 

 

 

Maak gebruik van de e-mailbanner in je communicatie 
naar je medewerkers. 
We beschikken over e-mailbanners van de actieweek 
‘Gezond Binnen’ en e-mailbanners van de campagne 
‘Binnen roken is nooit oké’. 
Vraag de e-mailbanner aan je Logo of download de e-
mailbanner van de actieweek of van de campagne 
‘Binnen roken is nooit oké’   

 

mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/affiches_banners_brede_communicatiematerialen/digitale_banners_actieweek_gezond_binnen-2516.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/affiches_banners_brede_communicatiematerialen/digitale_banners_campagne_binnen_roken_is_nooit_oke-1561.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen/affiches_banners_brede_communicatiematerialen/digitale_banners_campagne_binnen_roken_is_nooit_oke-1561.html
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Bestellen 

Online bestelformulier 
Alle materialen zijn te verkrijgen via je Logo. Bestel je materialen via het online bestelformulier via 

volgende link.  

Contact 
Heb je vragen of wil je ondersteuning bij het opzetten van een project of actie. Neem contact op via: 

 

Logo Gezond+ 

Jasmien Pauwels 

Mail: jasmien.pauwels@gezondplus.be 

Tel: 09 235 74 22 

mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyY4RS28BXU_gZWSIPKOmcL46_FW_8HyYl9QT_F2-pg_fV8Q/viewform
mailto:jasmien.pauwels@gezondplus.be

