
Warme Dagen in WZC
Emilie De Witte, medisch milieukundige bij Logo ZL



LOGO = LOkaal GezondheidsOverleg

• In opdracht van de Vlaamse overheid werken 

Logo’s lokaal aan gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie (Preventiedecreet > Uitvoeringsbesluit voor 

de Vlaamse Logo’s)

• 14 Logo’s in Vlaanderen + 1 in Brussel

www.vlaamselogos.be

http://www.vlaamselogos.be/


LOGO = LOkaal GezondheidsOverleg

• Logo Zenneland = arrondissement 

Halle/Vilvoorde, maar plus Tervuren min 

Kampenhout 



LOGO = LOkaal GezondheidsOverleg

• 7 thema’s
1. Voeding & Beweging

2. Ongevallen (in de privésfeer)

3. Vaccinatie

4. Kankeropsporing (bevolkingsonderzoeken)

5. Geestelijke Gezondheid

6. Tabak, alcohol & Drugs

7. Gezondheid & Milieu

• I.s.m. lokale besturen, onderwijs (CLB’s), 

bedrijven (EDPBW’s), gezondheids- en 

welzijnssector



Voorbeelden campagnes en projecten

http://www.nooitbinnenroken.be/
http://www.nooitbinnenroken.be/


Medische milieukunde

• Richt zich op de (mogelijke) invloed van 

milieufactoren op de gezondheid



Gevoelige groepen

o Baby’s en kinderen

o Langdurig Zieken

o Zwangere vrouwen

o Personen met astma en allergie



Warme Dagen



Warme Dagen – de voorspellingen

Verandering in aantal dagen > 25 °C in 2100

Bron: MIRA 

2015



Warme dagen
Situering binnen Vlaams en Federaal beleid

Het nationaal ozon- en hitteplan bestaat uit drie fasen (NEHAP):

- De waakzaamheidsfase (15 mei – 30 september)

- De waarschuwingsfase (0 tot 2 dagen voor het erg warm wordt)

- De alarmfase (temperatuur én ozon overschrijden drempels)

Vlaams warmteactieplan:

Vlaanderen is bevoegd voor preventie in het kader van erg warme dagen = 

waakzaamheidsfase + waarschuwingsfase

- Mailing bij start waakzaamheids- en waarschuwingsfase

- Sensibiliseringscampagne Warme Dagen met concrete acties



Warme Dagen – gezondheidsrisico’s bij 

senioren

• Voelen warmte minder (zenuwstelsel trager) en verschillende 

perceptie van risico’s/gevaar

• Verminderde werking zweetklieren of nierfunctie

• Dorstgevoel kan verstoord zijn

• Mogelijk slikmoeilijkheden, verminderde opname van voedsel en 

vocht

• Verminderd adaptatievermogen (afh. van algemene conditie)

• Kleden zich vaak te warm

• Sociaal isolement



Bijkomende medisch risicofactoren

• Bij acute ziektes zoals maag/darmklachten of koorts stijgt risico 

op complicaties door hitte

• Extra aandacht voor patiënten met chronische ziekten:

• Hart- en vaatziektes/hoge bloeddruk;

• Longaandoeningen/ademhalingsproblemen;

• Nierproblemen

• Aantasting centraal zenuwstelsel (depressie, dementie, 

Parkinson,…)



Risicofactoren m.b.t. medicatie

• Verstoring werking medicatie (te warm bewaard of invloed van 

vochtopname op bloedconcentratie)

• Geneesmiddelen die uitdroging of elektrolytenstoornissen 

veroorzaken: bv. Diuretica

• Geneesmiddelen die de nierfunctie aantasten: bv. Niet-steroïdale

ontstekingsremmers

• Geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen

• Geneesmiddelen die hyperthermie kunnen veroorzaken vb. 

geneesmiddelen tegen psychose

• Geneesmiddelen die warmteverlies en dus de afkoeling van het 

lichaam kunnen afremmen, vb. geneesmiddelen tegen depressie



Gezondheidsklachten bij hitte

• Huiduitslag (blaasjes/bultjes)

• Slaapverstoring/onrustig

• Gedragsverandering (suf, prikkelbaar, …)

• Zonnesteek (hoofdpijn, slaperig, misselijk, …)

• Hittekramp in buik, armen of benen

• Uitputting (duizelig, flauw, slapeloos, misselijk,…)

• Hitteslag= medisch noodgeval met koorts, droge huid, zeer snelle 

hartslag, bewusteloosheid en shock. Dit kan binnen enkele uren 

dodelijk zijn



Gezondheidsklachten bij ozonpiek

• Ademhalingsmoeilijkheden

• Irritatie aan ogen

• Keelpijn

• Hoofdpijn



Nemen jullie maatregelen?

• Opdracht: Meer dan sensibiliseren en 

informeren



Hoe kan jouw organisatie kwetsbare 

groepen helpen?

• Warmte-actieplan op maat opstellen

• Zowel preventieve als acute maatregelen voorzien

• Alleen intern of ook voor bvb senioren uit buurt?

• Personeel, vrijwilligers, jobstudenten, … informeren

• Duidelijke afspraken met alle zorgprofessionals

• Afstemmen met gemeente/organisaties in buurt



Preventieve maatregelen

• Zorgen voor een goede vochtbalans

• Algemene gezondheidstoestand goed opvolgen en met arts 

mogelijke signalen/aanpak vastleggen

• Infrastructuur en beplanting

• Benodigdheden voor warmte-actieplan voorzien (overzicht koele 

ruimtes, voetbaden, aangepaste dagmenu bespreken met 

leverancier, …)



Maatregelen bij warmte-alarm

• Ramen in gevels zonnekant constant afschermen

• Koele ruimtes gebruiken/warme afsluiten

• Luchtcirculatie bevorderen

• Verluchten in vroege ochtenduren

• Voldoende drinken (water, soep) + aangepast menu

• Ruime en lichte kledij (+ licht hoofddeksel, zonnebril, zonnecrème 

bij naar buiten gaan)

• Bewegen (geen fysieke inspanning tssn 12 en 22 u)

• Afkoelen (voetbad, douche, koele doek, verstuiven)



Ondersteuning door de mmk

• Ondersteuning bij het:

- opstellen van het lokaal gezondheidsplan Warme Dagen

- creëren van draagvlak

- bepalen van prioriteiten en doelstellingen

- opstellen van concrete acties

• Timing:

- Handleiding lokaal gezondheidsplan: eind maart 

- Methodiek sociaal geïsoleerden: 15 mei

- Methodiek WZC: 15 mei



Vragen

Bel ons!

02 582 75 91

Mail ons!

emilie@logozenneland.be



Bedankt voor uw aandacht!


