Roken
Op 1 juli 2008 is het rookverbod ingevoerd in de horeca en door de jaren heen wordt het op
steeds meer plaatsen verboden om te roken.

1. Rook jij?
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Ik vind dat ze n beetje doorslaan . Binnen niet roken prima ! Maar op terrassen
moet gewoon kunnen.
Ben in 1980 gestopt met een minimaal rookgedrag.
Beste beslissing ooit: stoppen met roken!!
Wel al ruim 40 jaar geleden
Ik heb nooit gerookt. Maar ik vind het rookontmoedigingsbeleid vaak overdreven.
Als wij de rijdende auto`s om ons heen tellen en er vanuit gaan dat er elke tien km
een liter benzine of diesel de lucht in gaan en dan nog maar niet te spreken over
het vliegverkeer. Maar daar gaan wij het niet over hebben. Gaan graag op vakantie
en zitten liever in de auto dan op de fiets. Laten wij de roker (meestal geen
onruststoker) zelf bepalen of hij wil roken. En misschien de volgende keer een
toponderzoek over aandacht voor elkaar.
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1.1 31 mei is de Dag tegen het roken en tabak. Denkt u er wel
eens over om te stoppen?
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Zeer moeilijk, veel neven werkingen steeds.
Al vaker geprobeerd en ik vind het nog steeds lekker.

1.1.1 Hoe bent u van plan om dit aan te pakken?
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Gewoon stoppen op 't moment dat ik geen zin meer in heb nog langer te roken
Overstappen op E-sigaret
Sterk zijn en niet meer roken.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “Roken is niet meer van deze tijd”
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De rokers ervan doordringen wat hun verslaving de gemeenschap kost en veel druk
legt op de gezondheidszorg.
Dit moet toch inmiddels bekend zijn.
In de jaren vijftig zestig maakte roken deel uit van het proces van volwassen worden.
De nadelige gevolgen van roken zijn inmiddels vast komen te staan. Daarom is roken
niet meer van deze tijd.
Ongezond en storend voor de niet roker.6
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3. “Rokers worden steeds meer ontmoedigd om te roken in
het openbaar”
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Ik denk ook aan onze kleinkinderen
Rokers dienen geen 'rookrecht' te hebben. Alleen roken waar geen anderen zijn.
Storend voor andere terrasbezoekers.
Door reclame enz.
Maar nog niet genoeg!
Op buiten terassen en zelfs soms binnen wordt bij uitgaansgelegenheden en
festivals gewoon gerookt. Vooral door oudere
Wat mij betreft wordt roken in het openbaar volledig verboden. Rokers zouden nog
veel meer ontmoedigd moeten worden. De terrassen zouden sowieso rookvrij
moeten zijn.
Het is de reinste vorm van discriminatie dat roken zowat overal verboden word
zouden ze ook met die drank verslaafde moeten doen, kijk maar eens naar de
blikken in het straatbeeld. En maar verbieden maar handhaven, maar dat is een
andere discussie.
Ik zie het niet in de praktijk.
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4. Hoe kan de overheid er voor zorgen dat het aantal rokers
teruggedrongen wordt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als ze niet te koop zijn kun je niet roken, niet aan beginnen
Antwoorden 2
Bij de jeugd beginnen
Dat blijkt onmogelijk
Dat is geen taak van de overheid, mensen zijn geen kleuters
De overheid moet dit aan de rokers zelf overlaten het is toch hun gezondheid !
E sigaret promoten om te stoppen
Handhaven van het verbod daar waar anderen er last van hebben. Verhogen van de prijzen is
zinloos en zou wel eens een verhoging van de kleine criminaliteit tot gevolg kunnen hebben.
Het lukt niet om meerdere antwoorden aan te kruisen, maar volgens mij gaat het om een
combinatie van het genoemde. En vooral ontmoedigen en roken als niet normaal beschouwen en
uitdragen.
Ieder in zijn eigen waarde laten ieder kan zelf beslissen!
Ik zou liever zien dat de jointjes verboden worden dan de sigaretten
Isgeen taak voor de overheid, prijs verhogen leidt tot illegale import.
Meer rookverboden
Meer verhalen te laten horen en zien van mensen die niet tegen roken kunnen en waardoor zij
(vroeger) nooit ergens naar toe konden, vanwege de rook. De rokers ervaren het niet mogen
roken op openbare plaatsen, alsof hun het roken wordt ontnomen, terwijl dat niet waar is. Er zijn
vaak meerdere rookpauzes, speciale rookruimtes en rookzones. Ze kunnen het bijna overal
buiten doen en in hun huis. En normaal rook je ook niet nonstop. Voor iemand die geen rook
verdragen kan, zijn alle ruimtes waar roken is toegestaan, ongeacht of er op dat gerookt wordt,
NIET toegankelijk meer. Nooit uitgaan, nooit een museum in, geen gemeentehuis, geen winkels,
geen bedrijven, niets is meer toegankelijk. Rokers wordt gevraagd even naar buiten te gaan tot
ze klaar zijn met roken en kunnen dan weer naar binnen en dan klagen ze erover. Terwijl situatie
was en hopelijj nooit meer wordt, dat mensen met longproblemen altijd werden buitengesloten.
Niet voor paar minuten, maar altijd, want rook blijft hangen in een gebouw. Ventileren helpt
niet.
Meerdere antwoorden waren hier niet mogelijk prijzen verhogen en handhaven!
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Meerkeuze is hier niet mogelijk. Maar ihandhaven met anders moet je geen regels maken. Maar
of het mogelijk is betwijfel ik
Mensen laten zien hoe mensen lijden met longkanker, c,q, de jeugd in groep 8 al laten
confronteren met deze ellende
Mensen motiveren om te stoppen. Prijzen verhogen vind ik geen goede optie
Moet iedereen die rookt zelf weten als er maar niemand last van heeft
Naar mijn mening is de hele anti rook campagne een verhaal van stichtingen die aan de gang
moeten blijven om hun subsidies te houden. Waarom niet tegen drugs (coffeeshops mag maar
roken in een cafe niet, sterker, in principe mag je in een coffeeshop drugs gebruiken maar geen
sigaret roken. Daarbij was er een beweging gaande van sigaret naar e-sigaret die door deze anti
rook stichtingen de grond in is geboord door ook daar allerlei verboden op te eisen. 3 Flesjes van
10 ml mag maar 1 flesje van 30 ml mag niet. Hoe gek kun je het verzinnen.
Niet doen . Er zijn n hoop mensen gestopt , jeugd word ontmoedigd om te beginnen .
Op meer plaatsen het roken verbieden, bijv. op terrassen, in de rij in een attractiepark, op de
fiets, in de auto
Op school al mee beginnen met campagnes
Opvoeding (2x)
Prijzen verhogen, handhaven (jullie geven aan dat meerdere antwoorden mogelijk zijn, maar ik
kan er telkens maar één aangeven)
Productie / invoer sigaretten verbieden in groter verbaqnd. Nederland alleen zal niet lukken. Dan
gaat men de grens over.
Roken niet meer zichtbaar op tv
Stop dan ook de openhaarden en kachels die zijn zeker zo schadelijk als het niet ergers is voor de
meerokers.
Stoppen met overheodsbetuutteling en de verantwoording bij de mensen zelf neerleggen
Verbieden
Voorlichting op scholen
Zieken mosten verhogen voor rokers
Ziekenfondspremie verdubbelen
Zoals in het catharina-ziekenhuis , een dag mee laten lopen in het ziekenhuis , waar de gevolgen
van roken duidelijk te zien zijn .
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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