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Wanneer spreken we van een hittegolf ? 
We hebben het over een hittegolf wanneer, gedurende 
drie opeenvolgende dagen :
> De gemiddelde minimumtemperatuur hoger is dan 18°C
> De gemiddelde maximumtemperatuur hoger is dan 30°C
> En de temperatuur‘s nachts niet of nauwelijks daalt.

Wie loopt er gevaar ?
Hitte kan nefast zijn voor iedereen maar heel in het bijzonder voor volgende personen :

Blootstelling van een persoon aan een hoge 
buitentemperatuur, voor een langere periode, kan 
leiden tot uitdroging, uitputting, zonnesteek, ernstige 
complicaties van reeds bestaande pathologieën, en 
kan soms de dood veroorzaken.

Daarom is het belangrijk om te zorgen voor afkoelings-
periodes om het lichaam te laten herstellen.

Bejaarde personen Kinderen Zwangere vrouwen Personen met 
een handicap

Kwetsbare personen Personen die buiten werken Daklozen

Stel kinderen onder de 1 jaar nooit bloot aan de zon
Laat de kap van de kinderwagen openstaan en gebruik een parasol (onder
een gesloten kap kan de temperatuuroplopen tot 50°C)
Zoek schaduwrijke plekken (onder

parasol, boom) of ruimtes met airco op,vooral tussen 11u en 15u
Laat kinderen waterspelletjes spelen(opgelet voor risico’s op verdrinking)Laat kinderen nooit alleen in de wagen

achter, ook niet voor een paar minuutjesVermijd fysieke inspanningen tijdens de warmste uren van de dag

Verlucht je woning’s ochtends 

vroeg en ’s avonds laat

Blijf tijdens de warmste uren 

van de dag binnen

Zoek koele ruimtes op

Sluit overdag rolluiken/gordijnen

Neem een lauw bad

Hou ventilatoren buiten bereik 

van kinderen.

Eten en drinken
Geef tijdens 

een hittegolf 

om het half uur, 

of zelfs om het kwartier, 

iets te drinken

Eet lichte maaltijden 

met waterrijk voedsel 

en seizoensgroenten 

en -fruit

Hittegolf : goed om te weten

Wat zijn de risico’s ?

Hittegolf : bescherm je kinderen !

Thuis
Buiten
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Wacht niet tot je dorst 
hebt om te drinken

Eet lichte maaltijden met waterrijk voedsel 
(fruit, groenten) en respecteer de koudeketen 

om bacterieverspreiding bij warm 
weer te vermijden

Beperk fysieke inspanningen 
tijdens de warmste uren 

van de dag (11u - 15u)

Blijf tijdens de warmste uren 
van de dag binnen en zoek 

koele ruimtes op

Sluit overdag rolluiken/gordijnen 
om de koelte binnen te houden. 

Verlucht je woning’s
ochtends vroeg en ‘s avonds laat

Draag losse, 
lichte en katoenen 

kledij in lichte kleuren

Verfris je lichaam meerdere malen 
per dag door nek, voorhoofd, 

handen en voeten te bevochtigen

Laat je vrienden en familie 
regelmatig iets weten 

en aarzel niet om hulp te vragen

Volg de nieuwsberichten 
en de instructies 

van de overheden

Verantwoordelijke uitgever: Yasmina Nekhoul, Schepen van Volksgezondheid
 Maurice Van Meenenplein, 39 - 1060 Sint-Gillis – Drukwerk: gemeentelijke drukkerij

Blijf waakzaam : het coronavirus is nog lang niet verdwenen.
Meer informatie vind je op www.Info-coronavirus.be


