
OPDRACHT – ‘Meer dan alleen sensibiliseren’ 
 

Hoe meer impact je hebt op het gezond gedrag van ouderen (bv. doordat ze meer vocht innemen) 

tijdens Warme Dagen, hoe groter de gezondheidswinst. Om je impact te vergroten is er meer nodig 

dan alleen het ‘informeren en sensibiliseren’. Het is immers ook belangrijk om aandacht te hebben 

voor de omgeving (bv. gratis water aanbieden), voor afspraken en regelgeving (bv. één leefruimte 

klimatiseren), en voor zorg en begeleiding (bv. bedlegerige bewoners elke 1,5 uur verfrissen). 

Met een gezondheidsbeleid tijdens Warme Dagen zet je tegelijk in op elk van deze 4 strategieën. 

 

 Deel goede praktijkvoorbeelden voor elk van deze 4 strategieën. 

 Laat je creativiteit de vrije loop, bedenk er nieuwe. 

 Ga ‘out of the’ box, bedenk ook het onmogelijke. 

 

1. EDUCATIE = Bewoners, bezoekers, personeel informeren en sensibiliseren over 

gezondheidsrisico’s tijdens Warme Dagen.  

Vbn.: 

Het LDC organiseert een infosessie over Warme Dagen voor medewerkers. 

Het WZC hangt affiches op in de leefruimtes. 

 

 

2. OMGEVINGSINTERVENTIES = Een gezonde leefomgeving creëren op warme dagen en oog 

hebben voor aangepaste maatregelen op Warme Dagen. 

Vbn.: 

De menu’s worden aangepast, een slaatje i.p.v. stoemp met worst. 

Het WZC voorziet plonsbadjes. 

 

3. AFSPRAKEN en REGELGEVING = Regels en afspraken hebben die gezond gedrag stimuleren 

en ongezond gedrag ontmoedigen of verbieden. 

Vbn.: 

Het WZC beschikt over een intern hitteplan waarin maatregelen bij Warme Dagen omschreven staan. 

Medewerkers bij LDC maken afspraken met buurtnetwerken om op huisbezoek te gaan bij senioren. 

 

4. ZORG en BEGELEIDING = Aandacht hebben voor alle zorg- en begeleidingsaspecten die met 

gezondheid te maken hebben. 

Vbn.: 

Er wordt gratis vervoer voorzien voor minder mobiele personen van en naar het onthaalcentrum. 

Bedlegerige bewoners worden elke 1,5 uur verfrist. 



Resultaat van de oefening: 

EDUCATIE 

- brochure, folder 

- affiche 

- fiche zichtbaar ophangen 

- brief naar familie 

- jaarlijks kennis opfrissen 

- hitteplan opvragen 

- infomoment organiseren 

- agenderen op teamvergadering 

- mailings 

- personeel op de hoogte brengen dat hitteplan in werking treedt 

- belangrijkste zaken van het hitteplan meedelen 

OMGEVING 

- ijsblokjes met smaak 

- water extra koelen 

- ijsjes voor personeel in de namiddag 

- ramen ’s nachts/ ’s morgens vroeg openzetten 

- ijszak op de buik of op het matras leggen 

- (slaap)kledij aanpassen 

- zonnewering 

- airco of ander koelingssysteem 

- verplaatsbare airco op kamer zetten 

- veranderen van bed 

- bewoners naar koelere ruimte begeleiden 

- waterautomaat op de gang 

- waterronde/ waterflesjes 

- activiteiten aanpassen 

- schaduwmomenten afwachten 

- extra waakzaamheid 

- voetbadjes geven 

- ijs als dessert 

AFSPRAKEN en REGELGEVING 

- hitteplan met maatregelen 

- hitteplan met acties 

- afspraken over vochtrondes 

- afspraken over verluchten 

- afspraken over aangepaste voeding 

- afspraken over koeling 

ZORG en BEGELEIDING 

- zorgbehoevende lauwe baden geven 

- extra rondes 

- ijszak 


