
Preventie van hitte bij 

kwetsbare groepen uit 

de zorgsector



Waarom werken we rond warmte?

Hogere temperaturen → meer ziekte, meer sterfte

Meest dodelijke weerfenomeen in West-Europa

Gevolgen zijn niet meteen zichtbaar

Er zijn duidelijke kwetsbare groepen

Effecten zijn grotendeels vermijdbaar door:
Preventieve maatregelen (wees voorbereid, werken aan gedrag)

Momentane interventies (neem actie)

Toekomst: meer weersextremen verwacht, zeker in steden

Problematiek ‘warmte’



Toekomst Vlaanderen (bron: Vlaams Klimaatportaal):

Nu: gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar 

2050: 18 dagen/jaar

2100: 50 dagen/jaar

Hittegolven zullen langer aanslepen en zwaarder doorwegen, vooral 
in steden. 

Warmteperiode augustus 2020:

Belgische oversterfte: 1.545 personen (39,7%, incl. 126 COVID)

(Bron: Sciensano, N. Bustos Sierra, et al)



Bron: WMO, 2021



Hittegolven:

- 5% van alle natuurrampen

- 89% van aantal doden

- 4% economisch verlies

Bron: WMO, 2021



Risico-reductie: waarschuwen

Vlaams Warmteactieplan en warmtewaarschuwingen



Risico-reductie: waarschuwen

Oproep tot actie:

Algemene bevolking

Wie werkt met of naar kwetsbare groepen

Inschrijven op waarschuwingen: https://www.warmedagen.be/contact

https://www.warmedagen.be/contact


Preventie: informeren en sensibiliseren

Sensibilisatiecampagne ‘Warme Dagen’:

www.warmedagen.be

www.facebook.com/warmedagen (tips tijdens warmteperiode)

Algemene informatie voor de algemene bevolking

Informatie voor wie werkt naar kwetsbare doelgroepen

Werken met kinderen

Werken met sociaal geïsoleerden, anderstaligen, lagere SES

Werken met ouderen (zorginstellingen en thuiszorg)

Achtergrondinfo voor huisartsen

Doel: correcte informatie verschaffen en gedragsverandering door kennis

http://www.warmedagen.be/
http://www.facebook.com/warmedagen




Preventieve maatregelen: structureel

Inzetten op warmteactieplannen

Structureel incorporeren van maatregelen in de routine of het beleid

Mix van weloverwogen acties

Voorbeeld inhoud warmteactieplan (context woonzorgcentrum):

Bereid je voor:
Taakverdeling intern en extern personeel

Wie betrekken?

Voldoende personeel?



Goede communicatie:
Naar bewoners en bezoekers

Naar personeel

Gebruik campagnematerialen ‘Warme Dagen’

Vochtinname:
Aangepaste voeding

Aanmoediging drinken

Preventieve maatregelen: structureel



Koele verblijfsruimten:

Gekoelde ruimte organiseren

Voorkom opwarming 

Structurele (langetermijn maatregelen): hittebestending (ver)bouwen

Verkoeling van bewoners:

Middelen die verkoeling brengen: voetbadje, nat washandje,…

Lichte kledij en beddengoed

Vermijd inspanningen (ook kine,…)

Vermijd directe zon buiten

Alertheid voor hittegerelateerde symptomen/medicatiegebruik

Preventieve maatregelen: structureel



Preventieve maatregelen: structureel

Andere voorbeelden:

Alertheid van thuiszorgmedewerkers voor mogelijke probleemsituaties
Opleidingsmoment met aandacht voor het thema (voorbeeldpresentatie)

Alertheid van huisartsen: 
Concrete adviezen aan patiënten

Nood aan aanpassing medicatie?

Extra aandacht vlak voor en tijdens warmteperiodes voor de meest kwetsbare 
patiënten



Maar ook: adaptatie en mitigatie

Mitigatie: belangrijke win-win voor gezondheid!

Toepassen in de zorgsector: uitstoot broeikasgassen reduceren

Promoten van belang van mitigatie

Adaptatie: afzwakken van effecten van klimaatverandering

Introduceren van groen-blauw in stedelijke context met focus op 
gezondheid, maar ook in de nabijheid van zorginstellingen

hittebestendig (ver)bouwen



Conclusie

Verhoogde ziektelast en oversterfte door hitte is grotendeels vermijdbaar 

Preventie is belangrijk en wordt best structureel ingezet:

Maatregelen op korte termijn

Maatregelen op lange termijn

Onderstrepen van belang mitigatiemaatregelen



Info

Inspiratie: leidraden, checklisten, flyers,…

https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/inspiratie-lokale-acties

Campagnematerialen: beelden, banners, affiches, flyer, drankkaarten,…

https://www.warmedagen.be/gratis-campagnemateriaal

https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/inspiratie-lokale-acties
https://www.warmedagen.be/gratis-campagnemateriaal


Meer info of vragen?

www.warmedagen.be

of

mgz@vlaanderen.be

http://www.warmedagen.be/
mailto:mgz@vlaanderen.be

