
HITTEPROTOCOL

Dit protocol adviseert u hoe om te gaan met warme dagen. Dit advies treedt in werking indien de weersvoorspellingen 
uitgaan van dagtemperaturen boven de 27 graden. Bij temperaturen boven de 27°C lopen kinderen een extra groot 
risico op het krijgen van gezondheidsklachten door de hitte. Eén daarvan is warmte-uitputting. Dat kan ontstaan door 
vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk.

Maatregelen binnen
• Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan.
• Gebruik monitors van computers en ook andere warmtebronnen zo min mogelijk.
• Doe zonneschermen bij zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog.
• Houd overdag de ramen, deuren en gordijnen dicht.
• Maak sanitaire ruimtes extra schoon.
• Ventileer en lucht de ruimtes ‘s avonds en ‘s nachts. Let wel op inbraakpreventie. Indien dit niet mogelijk is, laat 

(schone) ventilatieroosters dan permanent open. Zorg voor dwarsventilatie als er geventileerd wordt (het openen 
van voorzieningen in tegenover elkaar liggende gevels).

Maatregelen buiten
• Creëer schaduwplekken, bijvoorbeeld door het gebruik van een parasol.
• Laat kinderen luchtige kleding dragen.
• Ga met de kinderen naar buiten en laat ze daar rustig spelen. Zorg ervoor dat u alle kinderen insmeert en ze niet 

te lang blootstelt aan de zon. Liever meerdere malen kort dan eenmaal lang buiten spelen.

Extra tips bij hitte
• Geef extra vocht (niet te koud) aan de kinderen en drink voordat ze dorst krijgen.
• Geef drinken met zo min mogelijk suiker en vermijd voedsel met veel vet en zout. Geef bijvoorbeeld water (met 

fruit) of melk. Eten met veel vocht, zoals vers fruit en groenten, bijvoorbeeld meloen en tomaat. Af en toe een 
waterijsje mag best.

• Zorg voor voldoende verkoeling (bijv. met koud, nat washandje of een kinderbadje).
• Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten.
• Laat kinderen alleen in pamper onder het lakentje slapen.
• Laat een kind nooit alleen thuis of in een geparkeerde auto.
• Let op signalen van oververhitting bij jonge kinderen. Bijvoorbeeld wanneer zij minder alert reageren of voor zich 

uit turen/staren. Zorg dat zij afkoelen, door extra drinken te geven en een koele plaats op te zoeken.

Zonnetips voor kinderen
Voor kinderen is het extra belangrijk dat zij zich beschermen tegen verbranding door de zon. Hieronder enkele tips:
• Houd kinderen tussen 12 en 15 uur uit de zon.
• Zorg dat de huid van kinderen niet verbrandt.
• Laat ouders de kinderen ingesmeerd naar de opvang brengen.
• Smeer kinderen een half uur voor het naar buiten gaan in met een zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30 

of hoger. Vervang ieder jaar alle zonnebrandcrème.
• Herhaal het insmeren elke 2 uur, of vaker bij sterke transpiratie of na het zwemmen en afdrogen, ook als de 

zonnebrandcrème waterproof is.
• Houd kinderen jonger dan 1 jaar uit de directe zon.
• Laat kinderen niet te lang in hun blootje of zwemkleding lopen, maar geef ze op tijd een t-shirtje aan. Een petje of 

zonnehoed helpt om het hoofd, de hoofdhuid en het gezicht te beschermen.
• Kinderen zien hoe volwassenen omgaan met bescherming tegen de zon. Geef ze daarom het goede voorbeeld.
• Kinderen met een heel gevoelige huid kunnen UV-werende kleding dragen. Let daarbij wel op de onbedekte huid.




