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I. Voorwoord:
In de zomer van 2003 wordt Europa getroffen door een periode van uitzonderlijke grote hitte. Die snikhete periode werd
gekenmerkt door temperatuurpieken en ozonconcentraties die sinds meer dan 50 niet meer waren opgetekend. Die pieken
hadden een sterke stijging van de ziekte- en sterftecijfers tot gevolg, die sterker uitgesproken was bij de zogenaamde
risicogroepen.
De klimaatverandering veroorzaakt door menselijke activiteiten doet de aarde opwarmen waardoor de komende jaren
het aantal hittegolven zal toenemen. Zo voorspelt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn 5e
evaluatierapport dat de klimaatverandering intensere hittegolven tot gevolg zal hebben met een grotere kans op letsels,
ziektes en overlijden1.
Al die elementen hebben verschillende staten overal ter wereld ertoe gebracht zich bewust te worden van de noodzaak
om zich beter te organiseren tegenover deze bedreiging voor de volksgezondheid. Ze hebben dus geprobeerd om
crisisbeheerstructuren in te voeren of te versterken, onder meer via plannen om gezondheidscrisissen naar aanleiding van
hittegolven te beheren.
Bedoeling van die plannen is te anticiperen op het opduiken van hittegolven en de maatregelen vast te leggen die moeten
worden getroffen om de effecten ervan op gezondheid en welzijn van de bevolking te voorkomen en te beperken, waarbij
bijzondere aandacht moet uitgaan naar de risicogroepen.
In België werd ervoor gekozen om de aanpak van hittegolven te koppelen aan de ozonpieken die ermee gepaard gaan.
Sinds de zomer van 2005 beschikt ons land dus over een plan met de titel: “Hittegolf- en ozonpiekenplan 2005”. Volgens
het recente rapport betreffende de Wetenschappelijke evaluatie van de milieu- en gezondheidssurveillance na 10 jaar
toepassing van het hittegolf- en ozonplan in België (2003-2013)2 heeft dat plan in de loop der jaren zijn doeltreffendheid
bewezen.

Na een vrij warme zomer in 2013, die er ons zo nodig aan herinnerde dat waakzaamheid op dat vlak geboden bleef, was
de zomer van 2014 een scharnierjaar: tien jaar ging voorbij sinds de verschrikkelijke hittegolf van 2003; bovendien was
2014 ook een overgangsjaar in het kader van de overheveling van bevoegdheden tussen de federale overheid en de
deelgebieden naar aanleiding van de zesde staatshervorming. 2016 was het jaar waarin de bepalingen van die hervorming
effectief werden ingevoerd. Bovendien dateert de vorige versie van het hittegolf- en ozonpiekenplan van tien jaar geleden,
een periode die ons de nodige ervaring en afstand verschaft om ons plan op een solide wetenschappelijke basis bij te
werken.

1
2

https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartA_FINAL.pdf
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@nehap/documents/ie2divers/19095937.pdf
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VOORWOORD

Alles is natuurlijk voor verbetering vatbaar, en in de loop der jaren werden dan ook een aantal verbeterpunten in het
plan 2005 vastgesteld, onder meer het afstemmen van de acties van de verschillende op nationaal niveau betrokken
deelgebieden om de nodeloze herhaling van bepaalde acties bij eenzelfde doelpubliek te vermijden, en de concrete
uitvoering van mechanismen om de alarmtoestand af te kondigen wanneer zeer hoge temperaturen worden voorspeld.
Allemaal punten die in het plan 2016 moeten worden verduidelijkt.

II. Inleiding
Klimaat, atmosferische chemie en gezondheid zijn variabelen die nauw verbonden zijn; in die vergelijking hebben de twee
eerste parameters een invloed op de derde. Een verslechtering van de klimatologische of atmosferische omstandigheden heeft
immers nefaste gevolgen voor ons ecosysteem en bijgevolg voor onze gezondheid. Uitzonderlijke klimaatgebeurtenissen
zijn op die manier in staat de chemische evenwichten te wijzigen door verandering van de atmosferische omstandigheden.
Periodes van grote hitte behoren tot die uitzonderlijke klimaatgebeurtenissen. Die gaan per definitie gepaard met
hogere temperaturen dan gemiddeld, en tijdens de zomer met een sterke straling, weinig wind en zeer weinig neerslag.
Die kenmerken zijn allemaal factoren die bevorderlijk zijn voor de productie en de opstapeling in de atmosfeer van
verontreinigende stoffen dicht bij het aardoppervlak, zoals meer bepaald ozon.
Naast een vaststaande impact op het milieu hebben buitengewone klimatologische en atmosferische omstandigheden
vooral gevolgen voor de gezondheid van mens en dier; en daarbij komen nog de niet te verwaarlozen effecten op sociaal
en economisch vlak.
De vergelijking: Warmte - Ozon - gezondheid, lijkt uiteindelijk een echt volksgezondheidsprobleem.

INLEIDING EN DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN

III. Doelstellingen van het plan
III.1

Voornaamste doelstelling

Het hitte- en ozonpiekenplan 2016 heeft, volgend op de voorgaande versie, als voornaamste doelstelling het plan van
2005 bij te werken.

III.2 Specifieke doelstellingen
Het hitte- en ozonpiekenplan 2016 is dus gebaseerd op het werk van 2005 en beoogt in eerste instantie soortgelijke
specifieke doelstellingen als die uit het vorige plan, namelijk:
-

Het opduiken van grote hitte of van ozonpieken voorzien of erop vooruitlopen;
De acties vastleggen die op nationaal niveau moeten worden uitgevoerd om de effecten ervan op de gezondheid te
voorkomen en te beperken;
In geval van overschrijding van de drempelwaarden, instaan voor de onderlinge afstemming van de specifieke acties
(maatregelen inzake gezondheid, milieu en communicatie) tussen de federale overheid en alle deelgebieden;
De maatregelen inzake preventie en crisisbeheer zo goed mogelijk aanpassen door bijzondere aandacht te schenken
aan de bevolkingsgroepen die het grootste risico lopen.

In tweede instantie beoogt het hitte- en ozonpiekenplan 2016, op grond van de ervaring die sinds 2005 opgedaan is, in
vergelijking met het vorige plan nog bijkomende specifieke doelstellingen, meer bepaald:
-

De ervaring die gedurende de voorbije tien jaar opgedaan is, verzamelen;
De kennis, informatie over de risicofactoren of beschermende factoren, de voornaamste symptomen, de risicogroepen,
preventieve en curatieve maatregelen bijwerken;
De communicatiestrategieën, zowel ten opzichte van de algemene bevolking als ten aanzien van de gezondheidswerkers,
verfijnen;
De procedures voor activering in geval grote hitte of ozonpieken worden voorspeld opnieuw vastleggen;
De acties van de verschillende deelgebieden en van de federale overheid zichtbaarder maken door ze beknopt weer
te geven in een overzichtstabel.
Het hitte- en ozonpiekenplan 2016 zal in 2020 opnieuw worden bijgewerkt op basis van de lessen die getrokken zijn uit
de verschillende gezondheids- en milieuprojecten die in de tussentijd zowel in België als in het buitenland uitgevoerd zijn.
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IV. Begrippenkader
IV.1 Begrippen
Klimaat (warmte):
Begrip en terminologie
In deze nieuwe versie van het plan rond het beheer van hittewaarschuwingen en ozonpieken werd rekening gehouden
met de noodzaak die het KMI aanhaalt om de benaming « hittegolf » en « grote hitte » te veranderen. Dat voorstel heeft
tot doel om voortaan verwarring te vermijden tussen de betekenis die in de vorige versie (2005) van het ‘hittegolf- en
ozonpiekenplan’ gegeven is, en de officiële klimatologische definitie.
In de klimatologie spreken we immers van een hittegolf wanneer maximumtemperaturen van 25 °C of meer gedurende
minstens 5 dagen na elkaar waarvan minstens 3 dagen met maximumtemperaturen van 30 °C of meer aanhouden, terwijl
in ons plan het begrip hittegolf verwees naar gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen van respectievelijk boven
de 30 °C en 18° C over periodes van 2 (alarmniveau 1) of 3 (alarmniveau 2) opeenvolgende dagen.
Die incoherentie kan een bron zijn van verwarring en misverstanden, meer bepaald in de communicatie met pers en
publiek. Zo kan volgens de procedure van het ‘’hittegolf- en ozonpiekenplan’’ wel degelijk een hittegolf aangekondigd
worden terwijl dat in klimatologische zin niet gerechtvaardigd is.
Om al die redenen krijgt ons plan voortaan de titel: « Federaal hitte- en ozonpiekenplan ».

De normale temperatuur van het menselijk lichaam ligt tussen 36.1 en 37.8°C. Ze wordt geregeld door de hypothalamus
die de productie en het verlies van warmte voortdurend bijstuurt.
De warmte wordt in de omgeving verspreid via straling, convectie, conductie en verdamping van zweet.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de temperatuur van de huid, is het enige systeem om warmte te verliezen
transpiratie (verdamping van zweet). Bijgevolg kunnen de factoren die transpiratie verhinderen, zoals een hoge
omgevingsvochtigheid, een laag hartdebiet, een vermindering van de luchtstromen (geen briesje, strak zittende kledij) of
anticholinerge geneesmiddelen, allemaal zorgen voor een stijging van de temperatuur, die in bepaalde gevallen de vitale
prognose van de meest gevoelige personen in gevaar kan brengen.

Milieu (ozon):
Definitie
Ozon komt slechts in geringe hoeveelheden in de atmosfeer voor, maar is toch een essentiële component ervan. Het heeft
twee verschillende vormen naargelang het zich in de stratosfeer of in de troposfeer bevindt. In de stratosfeer wordt ozon
gevormd door fotodissociatie van moleculaire zuurstof. Op die hoge hoogtes heeft ozon een beschermende functie want het
filtert de zonnestraling en verhindert dat ultraviolette straling het aardoppervlak bereikt en het leven op aarde vernietigt
(dat is de alom bekende ozonlaag). In de troposfeer wordt ozon gevormd door fotochemische reacties in combinatie met
stikstofoxiden, koolwaterstoffen en koolstofmonoxide. Op die hoogte is het een verontreinigende stof. Troposferische ozon
wordt beschouwd als secundaire verontreinigende stof want het wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar is het gevolg van
zeer complexe chemische reacties tussen stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen (koolwaterstoffen), in combinatie
met zonnestralen (om die reden komt troposferische ozon dus in grote hoeveelheden voornamelijk bij periodes van grote
hitte voor).
Ozon en gezondheid
Ozon heeft een oxiderend vermogen en beïnvloedt de gezondheid van de mens doordat het makkelijk in de dunste
vertakkingen van de luchtwegen binnendringt en op die manier neus-, oog-, keel- en strottenhoofdirritaties veroorzaakt of
de longfunctie aantast (ademnood en hoesten).
Meer bepaald personen met ademhalingsproblemen, bejaarden en jonge kinderen worden het meest getroffen door
hoge ozonconcentraties. Maar ook gezonde volwassenen kunnen hinder ondervinden, vooral als ze zware inspanningen
leveren in de buitenlucht3.

3

Toxiciteit van ozon in de luchtwegen (bijlage 7)
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BEGRIPPENKADER

Warmte en gezondheid:

Drempelwaarden
Een ozonpiek treedt op als de ozonconcentratie een bepaalde waarde overschrijdt. De Europese Unie heeft richtlijnen
uitgevaardigd die streefwaarden vastleggen voor de bescherming van de bevolking.
De drempelwaarde voor de bescherming van de gezondheid is vastgesteld op 120 µg/m³, geregistreerd over 8 uren.
De Europese drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking is vastgelegd op een uurgemiddelde concentratie van 180
µg/m³.
De alarmdrempel wordt overschreden vanaf een uurgemiddelde concentratie van 240 µg/m³.

IV.2 Schematisch overzicht van het begrippenkader

BEGRIPPENKADER

Uit onze werkvergelijking vloeit een begrippenkader voort dat als volgt in een schema kan worden gegoten:

Klimaat- en milieufactoren hebben wederzijds een invloed op elkaar en hebben samen of individueel een impact op de
gezondheid van de mens. In het kader van ons plan schenken wij in het bijzonder aandacht aan de link tussen grote hitte
en ozonpieken en aan de impact die deze risicofactoren kunnen hebben op de gezondheid van de mens.
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V. Effecten van warmte en ozon op de gezondheid van
de mens

V.1. Warmte en gezondheid
Fysiologie van de warmteregulatie

Die regulatie gebeurt in de hersenen ter hoogte van de hypothalamus, die dus beschouwd wordt als de thermostaat van het
menselijk lichaam. Die hypothalamus past de lichaamstemperatuur aan volgens de gezondheidstoestand van de persoon
(infectie, hormonale stoornis enz.), maar vooral volgens de toestand van de omgevingslucht waarin die persoon zich bevindt
(temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid). Dat leidt tot wat men de gevoelstemperatuur noemt; als die stijgt, reageert
het lichaam door zijn temperatuur te verlagen, en omgekeerd wordt het lichaam warmer als de gevoelstemperatuur daalt.
Die schommelingen van de lichaamstemperatuur doen zich voor via verschillende mechanismen, meer bepaald: conductie,
convectie, straling en transpiratie (die worden in de bijlage uitvoerig beschreven).
Effecten van grote hitte op de gezondheid
Wanneer in periodes van grote hitte de omgevingsomstandigheden het regulerend vermogen van het organisme te buiten
gaan, reageert het lichaam door zo goed en zo kwaad als het gaat de temperatuur te proberen te verlagen via:
-

transpiratie,
en versnelling van de bloedsomloop in de huid.

Die mechanismen hebben evenwel als averechts effect dat ze parallel daarmee zorgen voor een verlies aan elektrolyten
die in zweet zitten (natrium, kalium enz.) en voor een versnelling van de hartslagen. Dat verhoogt de stress in het lichaam
en verzwakt de organismen die slecht uitgerust zijn om die nefaste gevolgen te verdragen (jonge kinderen, bejaarden,
chronisch zieken enz.).
Bovendien kunnen sommige geneesmiddelen de thermische regulatie verstoren en op die manier bijkomende risicofactoren
vormen in geval van grote hitte4.
De effecten van warmte op de gezondheid kunnen worden ingedeeld in rechtstreekse en onrechtstreekse effecten.
Rechtstreekse effecten
De voornaamste pathologieën hier zijn huidontstekingen door de hitte, oedeem aan handen en voeten, hittekrampen,
zonnesteek, hitte-uitputting en hitteslag.
Huidontstekingen door de hitte
Een huidontsteking door de hitte is een zeer irriterende huiduitslag die zich voordoet in de vorm van rode bultjes of vlekken.
De letsels zijn voornamelijk te vinden op de lichaamsdelen die met kledij bedekt zijn. De ontsteking is te wijten aan
overmatig transpireren tijdens warme en vochtige periodes. Ze komt vaak voor bij kinderen. Dergelijke uitslag kan echter
ook voorkomen bij volwassenen die synthetische stoffen dragen (in het bijzonder bij sporters). Vaak is er een secundaire
bacteriële infectie met stafylokokken.
Oedeem aan handen en voeten
Oedeem aan handen en voeten is het gevolg van een probleem met de bloedsomloop in de ledematen (handen, voeten
enz.). Oedeem door hitte komt voornamelijk voor bij patiënten met vaatproblemen door een verhoogde bloeddruk, met
diabetes of met een vaatziekte.
Hittekrampen
Hittekrampen zijn pijnlijke samentrekkingen van de spieren die zich hoofdzakelijk ter hoogte van de buik, de armen en de
benen situeren en die vooral optreden tijdens of na een zware fysieke inspanning wanneer de verliezen aan water en aan
elektrolyten niet gecompenseerd worden door een gepaste hydratatie van die spieren.

4

Lijsten met risicogeneesmiddelen in geval van grote hitte (in bijlage 5 en 6)
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EFFECTEN VAN WARMTE EN OZON OP DE GEZONDHEID VAN DE MENS

Het menselijk lichaam kan een daling van zijn temperatuur tot 8°C tolereren, maar kan slechts een stijging met 3°C verdragen
zonder dat zijn fysieke en mentale prestaties wezenlijk beïnvloed worden.

Zonnesteek
Een zonnesteek is het gevolg van een directe invloed van de zon op het hoofd en treedt meestal op bij kinderen na
rechtstreekse blootstelling aan de zon bij grote hitte. De voornaamste kenmerken zijn hevige hoofdpijn, slaperigheid met
eventueel bewustzijnsverlies, hoge koorts en soms ook oppervlakkige brandwonden ter hoogte van de huid.
Uitputting door de hitte
Bij periodes van grote hitte treedt hitte-uitputting op na verschillende zeer warme dagen; door hevig zweten vermindert
de hoeveelheid elektrolyten en zouten in het lichaam. Hitte-uitputting wordt gekenmerkt door duizeligheid, flauwte,
vermoeidheid, slapeloosheid of ongewone nachtelijke onrust.
Ze kan ook bijna onopgemerkt voorkomen via minder specifieke symptomen zoals lichte koorts en misselijkheid en zo
bijvoorbeeld op een virale infectie lijken. Als er niet gepast gereageerd wordt, kan hitte-uitputting evolueren naar een
hitteslag.

EFFECTEN VAN WARMTE EN OZON OP DE GEZONDHEID VAN DE MENS

Hitteslag
Bij een hitteslag heeft het lichaam geen controle meer over zijn inwendige temperatuur, die snel stijgt. Een hitteslag kan
voorkomen bij een perfect gezonde volwassene, zoals een arbeider die blootgesteld wordt aan een extreme thermische
belasting (bijvoorbeeld in de land- of bosbouw). Hitteslag komt evenwel vaker voor bij 65-plussers, in het bijzonder wanneer
die begeleidende risicofactoren vertonen, zoals een chronische ziekte of een ongunstige sociaaleconomische status. De
pathologie uit zich in een warme, rode en droge huid, hevige hoofdpijn, verwarring en bewustzijnsverlies, eventueel
stuipen, een verandering van de bewustzijnstoestand gaande tot coma. Het gaat hier om een medisch noodgeval.
De preventie van die aandoeningen is gebaseerd op de inachtneming van de hieronder voorgestelde tips en aanbevelingen
in geval van grote hitte.
De behandeling van die verschillende aandoeningen is opgenomen als bijlage.

We herinneren eraan om in geval van twijfel over de
toestand van de persoon en over de juiste behandeling
onmiddellijk 112 te bellen.
Onrechtstreekse effecten
De warmte heeft ook heel wat zogenaamd onrechtstreekse effecten op de gezondheid van de mens. Ze kan aan de basis
liggen van de decompensatie van een onderliggende chronische pathologie of een impact hebben op de effecten van
bepaalde geneesmiddelen.
Effect van warmte op bepaalde ziektes
Wat decompensatie betreft, zijn de patiënten die het meest vatbaar zijn voor decompensatie van hun pathologie bij grote
hitte, vooral de mensen met een chronische:
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o

cerebrovasculaire en cardiovasculaire ziekte: arteriosclerose, niet-gecontroleerde arteriële hypertensie,
hartinsufficiëntie, perifere of cerebrale vasculaire pathologie enz.

o

neurologische ziekte: Parkinson, Alzheimer en cognitieve stoornissen, verstoringen van het autonome
zenuwstelsel enz.

o

endocriene ziekte: diabetes, hyperthyroïdie, hypercalcemie, morbide obesitas enz.

o

longziekte: COPD, astma, emfyseem enz.

o

psychiatrische ziekte: depressie, eetstoornis, bipolaire stoornis, schizofrenie enz.

o

nierziekte: acute of chronische nierinsufficiëntie, lithiase enz.

o

bepaalde pathologieën uit de pediatrie: cystische fibrose, sikkelcelanemie, congenitale afwijkingen, astma,
intellectuele deficiëntie enz.

o

en natuurlijk nog de patiënten met een beperkte mobiliteit, ongeacht de oorzaak ervan.

Effecten van warmte op bepaalde geneesmiddelen
Wat de impact van warmte op geneesmiddelen betreft, mag men niet vergeten dat warmte en geneesmiddelen vaak
niet goed samengaan. De rol van geneesmiddelen bij de risicofactoren voor hitteslag of uitputting-uitdroging wordt in
heel wat artikels aangehaald5 6. In de literatuur zijn er evenwel weinig specifieke studies over de interactie tussen de
klimatologische omstandigheden en de behandelingen met geneesmiddelen. Het staat echter duidelijk vast dat heel
wat categorieën geneesmiddelen de syndromen door grote hitte kunnen teweegbrengen of verergeren. Bij diuretica,
neuroleptica, antihypertensiva en heel wat andere geneesmiddelen is dus in geval van grote hitte voorzichtigheid geboden.
De overzichtstabellen van de voornaamste risico’s waaraan patiënten die in een periode van grote hitte onder bepaalde
medicatie staan, worden blootgesteld, zijn terug te vinden als bijlage.
We herinneren er ook aan dat de inname van psychoactieve stoffen (drugs, alcohol) bij grote hitte nog nefastere gevolgen
kan hebben.

Troposferische ozon
Ozon is een sterk reactieve, onstabiele chemische verbinding van drie zuurstofatomen. Het woord « ozon » komt van het
Grieks « ozein », hetgeen « ruiken » betekent. Niet zonder reden want dat gas heeft een typische geur die men soms kan
ruiken in niet-verluchte ruimtes waar (oude) fotokopieerapparaten staan, of buiten na een onweer met grote elektrische
activiteit. De chemische formule van ozon is O3.
De ozon uit de stratosfeer (hoogtes tussen 15 en 45 km) beschermt het aardoppervlak tegen schadelijke UV-stralen van
de zon.
De ozon uit de lage lagen van de atmosfeer (die die ons rechtstreeks aanbelangen) wordt gevormd onder invloed van de
UV-zonnestraling op warme dagen en in combinatie met hoge concentraties stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen.

Effecten van ozon op de gezondheid
Ozon dringt makkelijk in de dunste vertakkingen van de luchtwegen binnen; de effecten ervan op de gezondheid hangen
af van de effectief ontvangen dosis (die zelf samenhangt met de concentratie, de blootstellingsduur en de longventilatie)
en kunnen onderling sterk variëren.
Ozon kan op die manier op korte termijn zorgen voor:
-

irritaties van de neus, met niezen en lopen van de neus,
irritaties van de ogen, met prikken en tranen van de ogen,
irritatie van de keel met droogte en gevoel van toegeknepen keel,
irritatie van de longen die zich uit in hoestbuien.

Bij herhaalde blootstelling kan ozon op lange termijn veranderingen van de longfunctie teweegbrengen:
-

chronische ademnood,
ergere astma-aanvallen,
chronische obstructieve longziekte (COPD).

Preventie
In de praktijk kan iedereen bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van precursoren, meer bepaald via de volgende
acties:
-

verplaatsingen met de auto beperken;
het openbaar vervoer gebruiken;
korte verplaatsingen te voet of met de fiets afleggen;

-

zich aan de snelheidsbeperkingen houden en «sportief» rijgedrag vermijden (dit wil zeggen grote vaartvermeerderingen
en hoge motorrotaties vermijden);

-

verven op basis van oplosmiddelen zoveel mogelijk vermijden, en veeleer kiezen voor verven op waterbasis;

-

de auto niet voltanken bij zeer warm weer;

-

kiezen voor een zuinige verwarmingsinstallatie met hoog rendement.

5
6

Kilbourne EM, Choi K, et al. Risk factors for heatstroke: a case-control study. JAMA (1982); 247: 3332-3336
Martinez M, Devenport L et al. Drug-associated heat stroke. South Med J (2002) 95: 799-802
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V.2. Ozon en gezondheid

V.3. Co-risicofactoren
Bepaalde cofactoren, meer bepaald socio-culturele en etnische factoren, kunnen ook een impact hebben op de gevoeligheid
ten aanzien van grote hitte of ozonpieken.
Melanine, dat in de huid zit in een hoeveelheid die overeenkomt met de kleurintensiteit, heeft een beschermende functie
ten opzichte van ultraviolette zonnestralen.
Maar zelfs voor een matte of donkere huid is de bescherming die melanine biedt, verre van totaal, en intense en herhaalde
blootstelling aan de zon kan er ook voor zorgen dat er potentieel kankerverwekkende letsels optreden.
Vanzelfsprekend heeft de huidskleur geen impact op verschijnselen als hittekrampen of hitteslag.

EFFECTEN VAN WARMTE EN OZON OP DE GEZONDHEID VAN DE MENS

De perceptie en de gevoeligheid ten aanzien van grote hitte hangt vaak samen met de plaatsen waar de individuen
verblijven. Personen die in landen wonen waar de zon vaak schijnt en die in de zomer bij ons op bezoek zijn, zullen dus
de neiging hebben om zich beter gewend of zelfs beter beschermd te voelen ten aanzien van grote hitte. Niks is minder
waar. Die personen zijn evenzeer blootgesteld aan de rechtstreekse en onrechtstreekse effecten van warmte en ozon. De
hierboven uitgevaardigde aanbevelingen gelden dus evenzeer voor hen.
Over toeristen gesproken: zij vormen een risicogroep, niet alleen omdat zij zoveel mogelijk willen profiteren van de zon,
soms tegen de aanbevelingen van de Belgische weervoorspellers in, maar ook – voor sommigen onder hen – omdat ze
de nationale talen niet begrijpen. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de boodschappen voor preventie en
waarschuwing altijd gepaard gaan met illustraties en pictogrammen die makkelijk te begrijpen en te interpreteren zijn.

V.4. Gevoeligste bevolkingsgroepen:
De bevolkingsgroepen die het meest gevoelig zijn voor hittegolven en ozonpieken zijn:
o

kinderen want hun longen groeien nog;

o

mensen met cardiovasculaire ziekten, ademhalingsaandoeningen of astmatische aandoeningen;

o

bejaarden, die vaak onderliggende pathologieën hebben;

o

rokers, bij wie de bronchusboom reeds geïrriteerd is door de inwerking van tabak.

Afhankelijk van hun activiteiten kunnen sommige categorieën personen ook meer blootgesteld worden aan de risico’s van
ozon.

V.5. Meest blootgestelde bevolkingsgroepen:
Sommige profielen binnen de bevolking zijn omwille van hun activiteiten buitengewoon blootgesteld aan de effecten van
hitte en ozonpieken, namelijk:
o
o

sporters die bij hoge atmosferische ozonconcentraties buiten een fysieke activiteit beoefenen;
en arbeiders die een zeer fysieke activiteit uitoefenen en bij wie, bij blootstelling aan troposferische ozon, de
ventilatiebehoeften tijdens de fysieke inspanning stijgen.

Meer details over de effecten van troposferische ozon op de gezondheid zijn terug te vinden in de bijlage.
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VI. Tips en aanbevelingen bij grote hitte en ozonpieken
VI.1. Basisprincipes


Drink meer dan gewoonlijk (mineraalwater, fruitsap, kruidenthee, …), maar vermijd alcoholische dranken, koffie,
suikerhoudende dranken, …,



Wacht niet tot u dorst hebt (indien u normaal gezien om medische redenen de hoeveelheid ingenomen vocht beperkt,
vraag dan eerst en voor het begin van de grote hitte advies aan uw behandelend geneesheer),



Blijf zoveel als mogelijk binnen gedurende de heetste periodes van de dag en dit bij voorkeur in een afgekoelde ruimte
bij u thuis of op een publieke plaats,



Sluit vensters en gordijnen van de gevels die aan de zon blootgesteld zijn zolang de buitentemperatuur hoger is dan
de binnentemperatuur, en open ze slechts wanneer de grootste hitte voorbij is, dit wil zeggen ’s avonds en ’s nachts,



Moet u toch buiten zijn of buiten werken, probeer dan zoveel mogelijk de heetste periodes te vermijden; begin vroeger
te werken, stop gedurende de middag en begin terug in de late namiddag,



Beperk fysieke inspanningen zoveel als mogelijk (bijvoorbeeld sportactiviteiten) en als dat niet mogelijk is, rust dan
geregeld en drink voldoende,



Pas uw kleding aan: draag bleke en lichte kledij (katoen),



Een hoed kan nuttig zijn indien u buiten moet,



Probeer uw lichaam regelmatig af te koelen (douche, bad, zwembad, …),



Bescherm uw huid tegen een zonnesteek: gebruik hiervoor een zonnecrème met hoge beschermingsfactor, vraag
eventueel advies aan uw apotheker of behandelend geneesheer!



Indien u geneesmiddelen neemt, informeer bij uw behandelende geneesheer of bij uw apotheker (om te weten of die
geneesmiddelen een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid gedurende een periode van grote hitte en of
de dosis niet moet worden aangepast),



Informeer ook steeds andere personen over de eventuele medicatie die u neemt … om verrassingen te voorkomen.



Problemen door hitte en ozonpieken treffen alle groepen uit de bevolking. De risico’s zijn evenwel hoger bij bepaalde
bevolkingsgroepen, die dan ook bijzondere aandacht verdienen (jonge kinderen, bejaarden, chronisch zieken,
alleenstaanden, mensen met een mentale en psychomotorische achterstand enz.)



De hittegolf die Europa in 2003 teisterde, heeft ons eraan herinnerd hoeveel nadelige gevolgen een gebrek aan
waakzaamheid kan hebben in dergelijke situaties.



Ter herinnering: 112 is het noodnummer dat u gratis kunt bellen, in heel Europa, als u dringende hulp nodig hebt van
de brandweer, een medisch team of de politie.

VI.2. Risicogroepen
Die bestaan uit de personen die tot de volgende leeftijdscategorieën en sociaal-professionele categorieën behoren:
-

Jonge kinderen en kinderen van 5 tot 17 jaar
Volwassenen 18 tot 64 jaar
Bejaarden en chronisch zieken
Sociaal geïsoleerde mensen
Personen die grote inspanningen doen in het kader van hun werk of van een sportactiviteit.
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In periodes van grote hitte en ozonpieken moet iedereen een reeks aanbevelingen kennen en in acht nemen:

Jonge kinderen en kinderen van 5 tot 17 jaar
Jonge kinderen lopen een zeer groot risico want hun vochtreserves zijn kleiner dan die van volwassenen. Bovendien zijn ze,
doordat hun ademhalingsstelsel nog niet rijp is, sterker blootgesteld aan de toxische effecten van ozon.
Blootstelling aan de zon of een verblijf (zelfs al is het kort) in een benauwde en te warme ruimte (auto, kamer zonder
verluchting, …) kunnen snel leiden tot uitdroging en hitteslag. Kinderen die een probleem hebben zoals diarree (dat op
zich al snel tot uitdroging kan leiden) of koorts, lopen het grootste risico. Baby’s en jonge kinderen, alsook jongeren die
inspanningen leveren, moeten dus boven op hun gebruikelijke voeding, tijdens die periodes voldoende vocht binnenkrijgen.

Tips voor ouders en personeel dat verantwoordelijk is voor jonge
kinderen

TIPS EN AANBEVELINGEN

Door de warmte worden zuigelingen en kinderen blootgesteld aan uitdroging en hitteslag: ze zijn gevoeliger voor die risico’s
doordat hun systeem voor thermoregulatie nog niet rijp is en omdat ze hulp van buitenaf nodig hebben om voldoende
water binnen te krijgen. Om kinderen te beschermen, moeten de volgende tips in herinnering worden gebracht:


Laat kinderen en zuigelingen regelmatig drinken zonder te wachten tot ze erom vragen,



Neem bij verplaatsingen met de wagen voldoende water mee,



Vermijd dat kinderen tijdens de hittepieken buiten komen,
in het bijzonder als het gaat om zuigelingen van minder
dan een jaar,



Kleed ze licht aan, bij voorkeur in wijde, lichte en bleke
kleren, en denk aan een hoed,



Laat baby’s binnen gewoon in een luier,



Als de woning of de kamers van de kinderopvang geen airco
hebben: verlucht de ruimtes ’s avonds en ’s nachts, en laat
overdag de stores van de ramen aan de zonnekant naar
beneden,



Geef de voorkeur aan lichte maaltijden en verse groenten
en fruit of groenten- en fruitpuree,



Laat kinderen zwemmen, en laat zuigelingen zich meerdere
keren per dag verfrissen in een lauw bad.

Laat een kind nooit alleen in een auto of in een slecht verluchte ruimte,
zelfs al is het maar enkele minuten

!!

Let in periodes van grote hitte op de volgende tekenen:

•

Een oligurie (mictievolume < 500 ml/d), wat ongeveer overeenkomt met minder dan 4 natte luiers op 24 uur tijd,

•

Xerose (droge huid) of xerostomie (droge mond) zijn ook tekenen waarop moet worden gelet,

•

Holle ogen met kringen errond, geen tranen,

•

Uitermate grote slaperigheid,

•

Een ongewone huidskleur,

•

Een ongewone onrust of prikkelbaarheid,

•

Koorts,

•

Misselijkheid, braken of diarree,

•

Hoofdpijn of ademhalingsmoeilijkheden,

•

In dat geval moeten de ouders snel contact opnemen met een arts of 112 bellen.
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Tips voor ouders en personeel dat verantwoordelijk is voor kinderen van
5-17 jaar
Tips voor ouders of verantwoordelijken van kampen of sportverenigingen:
•

Grotere kinderen en adolescenten zijn weliswaar minder kwetsbaar dan zuigelingen en jonge kinderen, maar kunnen
door hun activiteiten ook het slachtoffer zijn van de nefaste effecten van grote hitte.

•

Om fysiologische en morfologische redenen passen kinderen en adolescenten die bij zeer warme en vochtige
temperaturen fysieke activiteiten uitoefenen, zich niet zo goed aan als volwassenen die aan dezelfde
weersomstandigheden blootgesteld worden.

•

Heel vaak voelen kinderen niet aan dat ze voldoende moeten drinken om het vocht dat ze tijdens de fysieke activiteit
verliezen, te compenseren.



De planning van de activiteiten zodanig wijzigen dat de zwaarste activiteiten qua uithouding verplaatst kunnen worden
naar ’s morgens vroeg als de hitte minder groot en makkelijker te verdragen is.



Tijdens de activiteiten de kinderen en adolescenten aanmoedigen om alle 20 minuten (ook al hebben ze geen
dorstgevoel) een in water opgeloste sportdrank te drinken: ongeveer 125 ml per inname voor wie minder dan 40 kilo
weegt, en 250 ml per inname voor de groteren.



Ze aanmoedigen om ook voor en na de activiteit te drinken, en daarbij koolzuurhoudende dranken of andere
suikerhoudende dranken vermijden want die zorgen voor uitdroging



Kinderen en adolescenten stimuleren om wijde, bleke en lichte kleren, een hoed en een zonnebril te dragen en om
hun huid te beschermen met een zonnecrème waarvan de beschermingsfactor aangepast is aan hun huidtype



Fysieke activiteiten voor mensen met een acute ziekte (diarree, koorts, zonneslag enz.) of chronische ziekte
(aangeboren hartziektes, diabetes, cystische fibrose, ernstige astma) in de mate van het mogelijke beperken en
naargelang van het geval stopzetten.

!!

Het is voor begeleiders van kinderen ook zeer belangrijk om waakzaam te blijven ten aanzien van
het optreden van prodromen zoals:

•

een grote flauwte, grote vermoeidheid, hevige dorst, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid of braken.

•

Hyperventilatie of een aanhoudende snelle pols zijn allemaal verontrustende tekenen die onmiddellijk aandacht
verdienen.

!!

Ten aanzien van dergelijke tekenen en symptomen moet men onmiddellijk:

•

de activiteit stopzetten en de persoon naar een koele plaats met frisse lucht brengen,

•

de persoon een koel drankje met mineralen geven,

•

de persoon besprenkelen met lauw water en hem koelte toewaaien tot hij zich beter voelt.

In afwachting van hulp moet men proberen om zijn lichaamstemperatuur te doen dalen door hem uit te kleden en te
besprenkelen met lauw water, en door zijn huid flink te ventileren.
Het heeft geen zin om de koorts te doen zakken via geneesmiddelen.
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TIPS EN AANBEVELINGEN

De American Academy of Pediatrics publiceerde in juli 2000 een verklaring daarover. Op grond van die verklaring
wordt aanbevolen om bij drukkende hitte de volgende preventiemaatregelen toe te passen:

Volwassenen 18 tot 64 jaar
Volwassenen die geen chronische ziekte hebben (die in staat zijn om te decompenseren of de effecten van de warmte te
versterken) lopen ook het risico om het slachtoffer te worden van de kwellingen van grote hitte en ozonpieken. Zij moeten
dan ook een aantal aanbevelingen volgen.

Tips voor volwassenen van 18-64 jaar die geen chronische ziekte hebben


Drinken vóór je dorst krijgt (behoudens medische contra-indicatie),



Koele plaatsen opzoeken,



Een paar uur per dag in airco doorbrengen,



Intense fysieke activiteiten vermijden,



Lichte, bleke kledij dragen,



Alcohol, koffie en suikerhoudende dranken vermijden want die zorgen voor uitdroging,



Zo vaak als nodig een douche of een bad nemen,



Zijn woning zodanig inrichten dat er zo weinig mogelijk warmte binnenkomt.

Bejaarden en chronisch zieken

TIPS EN AANBEVELINGEN

Ten aanzien van grote hitte en ozonpieken lopen bejaarden of chronisch zieken een bijzonder risico om een aandoening te
hebben die in verband staat met die factoren.
•

Een normaal verouderingsproces gaat immers gepaard met een hele reeks geleidelijke veranderingen, waaronder een
minder snelle reactie van het lichaam in geval van warmte.

•

Enerzijds voelen bejaarden de omgevingswarmte veel minder omwille van een achteruitgang van de centrale
verwerking van de informatie door de hersenen;

•

Anderzijds is het verschijnsel van zweetverdamping en afkoeling van het lichaam minder doeltreffend want de
zweetklieren werken minder goed.

•

Ze zijn bovendien heel gevoelig voor verontreinigende stoffen uit de atmosfeer, aangezien hun ademhalingsfunctie
reeds beperkt is door de natuurlijke aftakeling van hun bronchusboom.

Daarbij komt nog dat:
•

ze daardoor meer geneesmiddelen nemen, waarvan sommige een negatieve impact hebben op het afkoelingsproces,

•

ze meer slikproblemen hebben die de inname van voedsel en drank bemoeilijken,

•

ze geconfronteerd worden met een geleidelijke vermindering van hun autonomie, waardoor ze afhankelijker zijn van
anderen als het nodig is,

•

ze vaak sociaal geïsoleerd zijn en dus, als het nodig is, de hulp te laat of zelfs helemaal niet krijgen,

•

ze vaak tot een financieel minder begoede klasse behoren en dan ook niet de mogelijkheid hebben om hun woning
bij warmte correct af te koelen (slecht geïsoleerde woning, onmogelijk om de woning correct af te koelen of om naar
ruimtes met airconditioning te gaan),

•

bejaarden vaak aan chronische ziekten lijden waardoor ze gevoeliger zijn voor grote temperatuurschommelingen.

Zo beschikken we over alle elementen die, allemaal tezamen, bejaarden in het bijzonder tot voornaamste slachtoffers van
grote hitte maken: 3 dagen hittegolf en 2 warme nachten volstaan om hun risico op overlijden te verhogen, vooral als ze
bovendien aan een chronische ziekte lijden.

Tips voor ouderen en chronisch zieken


Dagelijks de weerberichten volgen,



Geregeld en minstens het equivalent van 8 glazen water per dag drinken zonder te wachten tot u dorst hebt,



Alcohol, koffie en suikerhoudende dranken vermijden want die zorgen voor uitdroging,



Een airconditioner gebruiken om zijn woning af te koelen of 2 of 3 uur doorbrengen op een koele plaats zoals een
winkelcentrum, een bibliotheek, een bioscoop enz.,



Zijn voeding aanpassen en kiezen voor verse groenten en fruit, slaatjes of koude soepen enz.,



Een hoed en lichte, wijde en bleke kledij dragen die aangepast is aan de warmte,



Vermijd om buiten te blijven op de warmste uren van de dag, ga liever ’s morgens vroeg naar buiten,



Neem zo vaak als nodig een bad of een douche om u af te koelen,



Slaap op een koele plaats,



Vermijd intense fysieke activiteiten,



Raadpleeg uw arts als er bij een hittegolf belangrijke symptomen optreden.
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Tips voor verantwoordelijken van opvangtehuizen voor bejaarden (op
logistiek en operationeel vlak)

-

Wat betreft human resources:



Het inzetten van het personeel en eventueel terugroepen van het personeel dat met verlof is,



De taken en verantwoordelijkheden in geval van drukkende hitte,



De samenwerking met de families van de bewoners,



De samenwerking met de netwerken van vrijwilligers.

-

Wat betreft de voorzieningen:



Controleer of u over voldoende ventilatoren, verstuivers, lichte handdoeken of licht bevochtigde doekjes beschikt



Controleer of het mogelijk is om ontvochtigingsapparaten te voorzien



Ervoor zorgen dat uw instelling over een voorraad water en ijs beschikt



Mogelijkheden voorzien voor het uitdelen van gekoelde dranken



De mogelijkheid voorzien om waterrijke menu’s, koude maaltijden (fruit, rauwe voedingsmiddelen) aan te passen en
zelfs de mogelijkheid voorzien om tussendoortjes op te delen.

-

Wat betreft de opvolging van de bewoners



Protocollen uitwerken voor toezicht en opvang bij grote hitte,



De behandelende geneesheer van elke bewoner vragen om individuele instructies met het oog op het zomerseizoen
te voorzien,



Elke bewoner gedurende minstens drie uur per dag systematisch naar een kamer met airconditioning of een koele
ruimte brengen,



Voorzien om alle bewoners geregeld te doen drinken, behoudens een strikte contra-indicatie vanwege de behandelende
geneesheer,



De bewoners minstens 1,5 L vocht per dag doen innemen (volgens eenieders smaak): soep, melk, thee, kruidenthee
(zelfs warm) of gearomatiseerd water,



Dranken met een hoog cafeïnegehalte (koffie, thee, cola) of met veel suiker (limonade) vermijden want die zorgen
voor uitdroging,



De bewoners in 3 groepen verdelen:
o

zij die zelfstandig kunnen drinken: het volstaat hen te stimuleren en het toezicht te organiseren;

o

zij die gedeeltelijke of volledige hulp nodig hebben: de hulp organiseren zodat ze geleidelijk aan in totaal
ongeveer 1,5 L water per dag drinken;

o

zij die slikproblemen hebben: als de opgenomen voeding niet toereikend is, de behandelende geneesheer op
de hoogte brengen zodat die zijn behandelingsplan kan aanpassen of een subcutane of intraveneuze hydratatie
kan overwegen.



De bewoners geen alcoholhoudende dranken laten drinken



De personen zo licht mogelijk aankleden (wijde en lichte kledij),



Water verstuiven op het gezicht en de andere onbedekte delen van het lichaam, met een verstuiver,



Vochtige doekjes aanbrengen op het gezicht, die eventueel gekoeld zijn in de ijskast,



De mond bevochtigen: de mond spoelen, water verstuiven,



Hen zo vaak mogelijk een koel bad of een koele douche laten nemen.

-

Therapeutische handelingen:



De voorraden infuusoplossingen controleren,



De families van de bewoners of de plaatsvervangers van de families laten controleren of er aangepaste zomerkledij
voorhanden is,



De personen die het grootste risico lopen, identificeren en wegen (het gewicht is een eenvoudig bewakingsinstrument),



Dagelijks toezien op de lichaamstemperatuur en het gewicht,



Elke wijziging van het gedrag goed in de gaten houden,



Letten op de volgende tekens en symptomen: hoofdpijn, gevoel van grote vermoeidheid, zwakte, duizeligheid,
onpasselijkheid, desoriëntatie, slaapstoornissen, verhoogde lichaamstemperatuur, significante wijzigingen van
bloeddruk of polsslag.
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Een onderdeel « omgaan met periodes van grote hitte en ozonpieken » uitwerken in het « Plan met noodmaatregelen
» van de instelling, waarin het volgende voorzien wordt:

Als er tekens opduiken die kunnen wijzen op een uitputting door de hitte of op het begin van een hitteslag (verandering
van het gewone gedrag, versuftheid, duizeligheid, bewustzijnsstoornissen, zelfs stuipen, misselijkheid, braken, diarree
enz.), moet u:


de arts verwittigen en,



snel de lichaamstemperatuur nemen,



zo snel mogelijk voor verkoeling zorgen door:
o

de persoon te doen liggen en te omwikkelen met een vochtig laken

o

of, beter nog, door hem een koude douche op een douchewagen te geven zonder hem af te drogen

o

Een ventilator laten installeren (koude kompressen, overbrenging naar een ruimte met airco, lichtjes bevochtigen
met fris water),

o

Zoveel mogelijk ventileren,

o


Fris water te drinken geven als de persoon helder en bij bewustzijn is,

Geen aspirine of paracetamol geven want bij een hitteslag hebben die geneesmiddelen geen nut.

Sociaal geïsoleerde mensen
Die vormen ook een risicogroep want het zeer beperkte aantal (of zelfs geen) bezoeken die ze krijgen, verkleint de kans
om tijdig te reageren in geval van een probleem, dat overigens vaak (te) laat wordt opgespoord. Bovendien komen
hitteperiodes meestal voor tijdens de zomervakantie, en zo lopen mensen die door het jaar heen al weinig bezoek krijgen,
het risico om nog meer geïsoleerd te raken in die periode van het jaar.

TIPS EN AANBEVELINGEN

Tips voor sociaal geïsoleerde mensen
Zij moeten de aanbevelingen toepassen volgens hun leeftijdscategorie of hun gezondheidstoestand. Zij moeten ook
en vooral in de aanloop naar het zomerseizoen:


Ervoor zorgen dat ze familieleden of buren verwittigen zodat die zich regelmatig op de hoogte kunnen stellen van
hun gezondheidstoestand; of bij gebrek daaraan, ervoor zorgen dat men zich laat registreren bij sociale groepen of
verenigingen die sociaal geïsoleerde mensen bijstaan,



Nagaan of het mogelijk is om de vensters van de kamers en de collectieve ruimtes te verduisteren (luiken, stores,
gordijnen),



Achterhalen wat de moeilijkst te koelen ruimtes en wat de koelste ruimtes zijn, en de ruimtes voorzien van
thermometers,



Voorzien in een ruimte met airco of een ruimte die koel blijft, waar meerdere bewoners terechtkunnen,



De werking van het systeem voor airconditioning of luchtverversing als dat voorhanden is, laten controleren (de
gemiddelde temperatuur in minstens één grote ruimte moet lager zijn dan of gelijk zijn aan 25°),



Bekijken hoe het binnenkomen en buitengaan optimaal kan worden geregeld om ervoor te zorgen dat er zo weinig
mogelijk warme lucht binnenkomt,



Zich vergewissen van de goede werking van de ijskasten en diepvriezers.

Personen die bij grote hitte een fysieke activiteit uitoefenen
Veel beroepscategorieën zijn door hun werkomgeving meer blootgesteld dan anderen aan de kwellingen van hitte
en ozon. Dat is het geval voor:
•

werfpersoneel: In de zomer worden vaak grote werkzaamheden van de openbare ruimte uitgevoerd (bouw en
renovatie van openbare gebouwen en woningen, wegenwerken enz.), hetgeen sommige beroepsgroepen verplicht
om in zeer oncomfortabele weersomstandigheden te werken.

•

Daarbij komt nog dat die arbeiders verplicht zijn om beschermende kledij te dragen die het warmtegevoel nog
verhoogt (werkkledij, laarzen, helmen enz. die de zweetverdamping beletten).

•

Arbeiders die in contact komen met machines waarbij een grote warmte vrijkomt of die een beroep uitoefenen met
zware en/of heel snelle handelingen (gieterij, bakkerij, stomerij, voedingsmiddelensector enz.)

•

Arbeiders die blootgesteld worden aan chemische producten (oplosmiddelen, verven enz.)

•

Vergeet niet dat ook kantoormedewerkers blootgesteld kunnen worden aan de gevaren van warmte (gebouwen met
een hoge thermische inertie, weinig luchtcirculatie of circulatie van zeer warme lucht).

•

Sporters profiteren vaak van het zomerseizoen om zich intens te storten op lichaamsbeweging in de buitenlucht. Ze
nemen evenwel niet altijd de moeite om te controleren of de weersomstandigheden gunstig zijn voor het uitoefenen
van een gestage fysieke activiteit. Zo stellen ze zich bloot aan een reeks blessures en ongevallen die verband houden
met hitte en troposferische ozon.
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Tips voor arbeiders tijdens periodes van grote hitte


De planning van de activiteiten zodanig wijzigen dat de zwaarste activiteiten qua uithouding verplaatst kunnen worden
naar ’s morgens vroeg als de hitte minder groot en makkelijker te verdragen is.



Vermijd om buiten te werken als de temperatuur te hoog is of als de zon in het zenit staat.



Buitenwerk verbieden als de ozonconcentratie te hoog is,



Drinken zonder te wachten tot u dorst heeft (behoudens een medische contra-indicatie),



Koele plaatsen opzoeken (in de schaduw),



Enkele uren per dag in airconditioning doorbrengen,



Lichte, bleke kledij dragen,



Alcohol, koffie en suikerhoudende dranken vermijden want die zorgen voor uitdroging.

Tips voor sporters tijdens periodes van grote hitte


Als u niet getraind bent, mag u bij grote hitte geen fysieke activiteit beginnen of terug opnemen.



Begin een fysieke activiteit enkel als u in vorm bent en over al uw middelen beschikt; vermijd om deel te nemen aan
wedstrijden,



Beperk de intensiteit van de fysieke en sportieve activiteiten, en vermijd activiteiten in de zon of op de warmste uren
van de dag,



Doe aan lichaamsbeweging in de schaduw en in een verluchte omgeving,



Draag een hoed met brede rand en bescherm uw nek; vermijd hitteslag door een zonnecrème te gebruiken, draag een
zonnebril, besprenkel uw gezicht en nek regelmatig met water,



Draag wijde, luchtige en bleke kledij; de schoenen moeten zo mogelijk de warmte goed doorlaten, met een isolering
ter hoogte van de zool,



In geval van felle roodheid van de huid, duizeligheid, flauwte of ongewone vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn,
evenwichtsstoornissen of verwarring:



Stop de lichaamsbeweging, besprenkel uzelf met water,



Drink en blijf in de schaduw op een goed geventileerde plaats.



Hou ook de personen rond u in de gaten als u in groep bent.



Het aanhouden of verergeren van de voorgaande symptomen ondanks rust en hydratatie doet een hitteslag vermoeden.
Dat is een medisch spoedgeval. Waarschuw de medische diensten door 112 te bellen.

Wanneer drinken?


U dient vóór, tijdens en na de lichaamsbeweging te drinken,

Vóór de lichaamsbeweging
U moet minstens 2 uur op voorhand ongeveer 250 ml water drinken om de 30 minuten.
Tijdens de lichaamsbeweging
Tijdens de lichaamsbeweging moet u ongeveer 250 ml drinken om de 15 à 20 minuten. De te drinken hoeveelheid verschilt
van persoon tot persoon, volgens grootte en lichaamsgewicht, maar ook volgens de zweetgraad. Hoe meer men zweet,
hoe meer men moet drinken. Maar u moet vermijden om meer dan 2 à 3 liter (8 à 12 tassen) zuiver water te drinken, want
dan loopt u het risico dat de natriumconcentratie (zout) in het bloed afneemt, wat serieuze gevolgen zou kunnen hebben.
Na de lichaamsbeweging
Na de lichaamsbeweging moet u om de 15 à 20 minuten blijven drinken, om de verliezen door het zweten te compenseren.
U moet 500 à 675 ml (2 à 2½ tassen) vocht innemen voor elke verloren 0,5 kg (1 lb). Door het gewicht op de weegschaal
te controleren, kunt u de verloren hoeveelheid water inschatten. Kijk ook naar de kleur van uw urine, dat is een goede
indicator.
Helder gekleurde urine betekent voldoende hydratatie, terwijl donkere urine op het begin van uitdroging kan wijzen. Als de
activiteit een uur of langer geduurd heeft en een grote transpiratie veroorzaakt heeft, moeten er ook elektrolyten (natrium
en kalium) en koolhydraten aangevoerd worden.
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Zelfs als u getraind bent, zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

Wat drinken?
De volgende (zelfgemaakte) drankjes worden aanbevolen:
Zelfgemaakte sportdrankjes:
•

Drankje met 9,8g koolhydraten per 125ml:
175ml (¾ tas) niet-gesuikerd sinaasappelsap
+ 325ml (1½ tas) water
+ 20ml (4 theelepels) suiker
+ 1 snuifje zout.

•

Drankje met 8,3g koolhydraten per 125ml:
250ml (1 tas) niet-gesuikerd sinaasappelsap
+ 350ml (1½ tas) water
+ 15ml (1 soeplepel) suiker
+ 1 snuifje zout.

TIPS EN AANBEVELINGEN

Tips voor de organisatie van cultuur- of sportevenementen
Veel mensen, zowel toeschouwers als deelnemers, lopen het risico op een hitteslag. Sporters, kinderen en adolescenten
lopen daarbij het grootste risico om te lijden aan een hitteslag en aan de effecten van een hoge ozonconcentratie in de
lucht.
De organisatoren van evenementen kennen de administratieve stappen die bij de betrokken overheden gevolgd moeten
worden, maar misschien minder de details rond het inzetten van medische voorzieningen aangepast aan het publiek, aan
de plaatsen en aan de weersomstandigheden.
Het opstellen van een specifiek besluitvormingsprotocol met de hulp van de diensten van het Rode Kruis en/of de federale
gezondheidsinspectie wordt sterk aanbevolen. Dat protocol beoogt met name te voorzien in een eventuele versterking van
de hulpteams en de aanvoer van gekoelde dranken, het bestuderen en opvolgen van de weersomstandigheden (zon), het
inventariseren van voldoende verluchte, gekoelde ruimtes, …, en het uitstellen of annuleren van de manifestatie in geval
van grote hitte, afhankelijk van de alarmdrempels.

-

Binnen:



Controleren of het mogelijk is om de vensters (luiken, stores, gordijnen) aan de zonnekant te verduisteren en die aan
de niet-zonnekant te openen,



Controleren of het mogelijk is om voor frissere lucht te zorgen dan de binnentemperatuur en de moeilijkst af te koelen
kamers identificeren,



De werking van de airconditioning controleren als er een voorhanden is; de mogelijkheden onderzoeken om ervoor te
zorgen dat er zo weinig mogelijk warmte de zalen binnenkomt,



De inval van de zon in de ruimtes bestuderen en de mogelijkheden onderzoeken om schaduwzones te creëren.

-

Voor het bijzondere geval van zwembaden:



Een systeem voorzien om bijkomend toezichthoudend personeel in te schakelen want in periodes van grote hitte is er
een toestroom van klanten en mogelijkerwijs een stijging van het risico op verdrinking;

-

Buiten:



De inval van de zon bestuderen en de mogelijkheden onderzoeken om schaduwzones te creëren, meer bepaald op de
tribunes en in de wachtrij voor de toeschouwers;



De mogelijkheden controleren om de toegang tot de installaties efficiënt te sluiten (in geval van annulering van de
manifestatie bijvoorbeeld),



In elke zaal over thermometers beschikken voor de omgevingslucht en tijdens de grote hitte regelmatig de
temperaturen meten,



Voor de deelnemers (sporters, acteurs, onderhoudspersoneel, hulpdiensten, organisatoren enz.) en de toeschouwers
de mogelijkheid voorzien om ter plaatse het nodige materiaal te verkrijgen voor de bescherming tegen warmte en
zon (hoed met brede randen, lichte, wijde en bleke kledij, zonnebril, een aangepast zonnebeschermingsproduct aan
te brengen op de huid die niet door kledij bedekt is),



De werking van de tappunten (drinkwater, douches, zwembaden, tuinslangen, fonteinen, …) en de koele plaatsen
(zalen met airco, schaduwzones, parasols, losse tenten, …) voor iedereen (acteurs en toeschouwers) inventariseren,
voorzien, controleren,
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Een voldoende grote voorraad drank voorzien voor de acteurs (speciale sportdranken) en voor de toeschouwers (denk
aan gratis drinkwater bij een hittegolf), en daarbij de modaliteiten voor de verdeling van koele dranken controleren
(15°C is de optimale temperatuur om de maximale hoeveelheid vocht te absorberen die nodig is om de waterverliezen
door de warmte te compenseren),



Een strategie voorzien om de deelnemers en de toeschouwers te informeren over de risico’s voor de gezondheid en over
de te nemen maatregelen bij een hittegolf, meer bepaald door het afficheren of omroepen van de aanbevelingen, door
het invoeren van een telefoonketting; voorzien in de signalisatie van de gekoelde zones of zones met airconditioning,
tappunten, hulpdiensten, telefoonnummers in geval van nood, alarmsignalen, risicogroepen enz.



Een alternatief (minder vermoeiend) programma voorzien in geval van een hittegolf; beperken van de constant
intense fysieke activiteiten die minstens 15 minuten moeten duren en van de uithoudingsactiviteiten die 1u à 1u30
moeten duren; voorzien in de verplaatsing van het programma naar koudere dagen of koelere periodes van de dag
(vóór 11u en na 20u); activiteiten in de zon of op de warmste uren van de dag (van 11u tot 15u) absoluut vermijden;
voorzien in de mogelijkheid om de buitenactiviteiten te verplaatsen naar binnen, in een koele zaal; voldoende
personenweegschalen voorzien,



In combinatie met een ozonpiek, voorzien om dienovereenkomstig veranderingen door te voeren in het type (activiteit
gericht op behendigheid in plaats van op uithouding), de duur (verminderen of vaker veranderen van spelers/acteurs),
de periode (de voorkeur geven aan de koele uren vóór 11u en na 20u, dat zijn ook de uren met lagere ozonconcentraties)
en de locatie (in de gebouwen bevat de lucht 50% minder ozon dan in de buitenlucht) van de fysieke activiteiten,



Bij een hittegolf, voorzien in een aangepast menu met een normaal gezouten voeding, maar met lichtere en beter
verteerbare voedingsmiddelen (de vertering van een zware maaltijd verhoogt de lichaamstemperatuur) en zo weinig
mogelijk dranken met te veel suiker, cafeïne of alcohol (die werken urineafdrijvend, waardoor de waterverliezen
stijgen),



Toezien op een goede handhygiëne bij de bereiding van maaltijden, en op een optimale bewaring van het voedsel
(tussen 1 en 5 °C) om voedselvergiftigingen, die vaak voorkomen in periodes van grote hitte, te vermijden,



De werking van ijskasten en diepvriezers controleren; de modaliteiten controleren voor het koel bewaren van
voedingsmiddelen (inachtneming van de koudeketen).



Verhogen van de drankvoorraden voor de deelnemers (waaronder een voorraad sportdrank) en voor de toeschouwers
(gratis toegankelijke drinkwaterpunten voorzien),

Zich afkoelen (in de koelte blijven)


De gekoelde zones of zones met airco aanduiden; de tijden van de manifestaties verschuiven; blootstelling aan de zon
op de warmste uren (van 11u tot 15u) vermijden; sommige publiekstoegangen sluiten als die zich te veel in de zon
bevinden (tribunes bijvoorbeeld),



De temperatuur van de zalen en de ruimtes in de gaten houden en de deelnemers en de toeschouwers erover
informeren volgens de alarmdrempels teneinde de maatregelen te treffen die in het protocol voorzien zijn,



Aanzetten tot het gebruik van materiaal dat aangepast is aan de bescherming tegen de warmte en de zon (hoed met
brede randen, lichte, wijde en bleke kledij, zonnebril, een aangepast zonnebeschermingsproduct aan te brengen op
de huid die niet door kledij bedekt is).

De fysieke activiteit beperken:


Tijdens een hittegolf is het aanbevolen om de intense fysieke activiteiten die minstens 15 minuten moeten duren en
de uithoudingsactiviteiten die 1u à 1u30 moeten duren, te beperken,



In een periode van grote hitte moet meer gedronken worden dan gewoonlijk, zonder te wachten tot men dorst heeft
(dorst betekent dat het lichaam te weinig water heeft en begint uit te drogen), moet vermeden worden dat men
te koud drinkt (bij 15°C is de hoeveelheid spontaan geabsorbeerd vocht om de waterverliezen door de warmte te
compenseren, maximaal) en moeten dranken met te veel suiker, cafeïne of alcohol vermeden worden (die werken
urineafdrijvend, waardoor de waterverliezen stijgen).

Tijdens ozonpieken:


Het is aanbevolen om de activiteiten dienovereenkomstig te wijzigen volgens:
o

het type (activiteit gericht op behendigheid in plaats van op uithouding);

o

de duur (verminderen of vaker veranderen van spelers);

o

de periode (de voorkeur geven aan de koele uren vóór 11u en na 20u, dat zijn ook de uren met lagere
ozonconcentraties);

o

en de locatie (in de gebouwen bevat de lucht 50% minder ozon dan in de buitenlucht) van de fysieke activiteiten;

o


Voor de deelnemers en de toeschouwers regelmatig rustpauzes inlassen, in de koelte (in de schaduw);

Regelmatig controleren of er geen alarmsignalen zijn bij de deelnemers en/of de toeschouwers; bij de minste twijfel
de fysieke activiteit laten stopzetten en de hieronder beschreven maatregelen uitvoeren.
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Voldoende drinken

Als er signalen optreden die kunnen wijzen op uitputting door de hitte of op het begin van een hitteslag, moet
men:
De daartoe voorziene hulpdiensten verwittigen,



Elke fysieke activiteit stopzetten,



Zo snel mogelijk voor afkoeling zorgen:



Ofwel de persoon doen liggen en omwikkelen met een vochtig laken,



Ofwel hem besprenkelen met water zonder hem af te drogen,



Voor frisse lucht zorgen;



Koel water geven als de persoon helder en bij bewustzijn is;



Geen aspirine noch paracetamol geven.

TIPS EN AANBEVELINGEN
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VII. Beschrijving

en beheer van de verschillende fasen

van het plan

VII.1.

Beschrijving van de verschillende fasen van het
plan

De verschillende “hittegolf- en ozonpiekenplannen” bestaan zowel op het niveau van de federale regering als op het niveau
van de deelregeringen uit 3 fasen, namelijk:

•

De waakzaamheidsfase

•

De waarschuwingsfase
o niveau 1

•

De alarmfase

De waakzaamheidsfase
De waakzaamheidsfase gaat in op 15 mei en loopt tot en met 30 september. Vanaf 15 mei worden de acties systematisch
opgestart. Men spreekt hier niet van een drempel maar van een periode.

De waarschuwingsfase
De waarschuwings- en alarmfasen gaan in wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan. Die criteria zijn gebaseerd op
de resultaten van:
-

de 5-daagse weersvoorspellingen;
de dagelijkse ozonmetingen;
de 2-daagse ozonvoorspellingen.
Twee niveaus zijn voorzien in de waarschuwingsfase:

Waarschuwingsfase niveau 1
Dit niveau is uitsluitend gebaseerd op meteorologische criteria. Het wordt bereikt wanneer, op basis van meteorologische
voorspellingen, gedurende een periode van twee opeenvolgende dagen aan de volgende criteria is voldaan:
-

gemiddelde minimumtemperatuur (in de beschouwde periode) is hoger dan een drempelwaarde die overeenkomt
met het 95ste percentiel gemeten in de zomer (juni-augustus, periode 1970-2004 in Ukkel): 18°C in Ukkel.

EN
-

gemiddelde maximumtemperatuur (in de beschouwde periode) is hoger dan een drempelwaarde die overeenkomt
met het 95ste percentiel gemeten in de zomer (juni-augustus, periode 1970-2004 in Ukkel): 30°C in Ukkel.
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o niveau 2

Waarschuwingsfase niveau 2
Dit niveau is bereikt zodra aan meteorologische voorwaarden EN/OF aan ozoncriteria wordt voldaan (het is dus niet nodig
dat aan de twee criteria tegelijkertijd is voldaan). Het wordt bereikt wanneer, op basis van meteorologische voorspellingen,
gedurende een periode van drie opeenvolgende dagen aan de volgende criteria is voldaan:
-

de gemiddelde minimumtemperatuur (over de 3 beschouwde dagen) is hoger dan een drempelwaarde die
overeenkomt met het 95ste percentiel gemeten in de zomer (juni-augustus, periode 1970-2004 in Ukkel): 18°C in
Ukkel.

EN
-

de gemiddelde maximumtemperatuur (over de 3 beschouwde dagen) is hoger dan een drempelwaarde die
overeenkomt met het 95ste percentiel gemeten in de zomer (juni-augustus, periode 1970-2004 in Ukkel): 30°C in
Ukkel.
OF/EN
Ozonwaarden
-

Er werd de dag voordien, op minstens één ozonmeetplaats, een uurgemiddelde ozonconcentratie gemeten hoger
dan 240 μg/m3 (EU-alarmdrempel).

BESCHRIJVING EN BEHEER VAN DE VERSCHILLENDE FASEN VAN HET PLAN

EN
-

Er wordt voor de huidige dag, op minstens één ozonmeetplaats, een uurgemiddelde ozonconcentratie voorspeld
hoger dan 180 μg/m3 (EU-informatiedrempel).

De alarmfase
Er wordt aan dezelfde meteorologische voorwaarden voldaan als in alarmniveau 2.
EN
Er werd de dag voordien, op minstens één ozonmeetplaats, een uurgemiddelde ozonconcentratie gemeten hoger dan
240 μg/m3 (EU-alarmdrempel).
EN
Er wordt voor de dag zelf, op minstens één ozonmeetplaats, een uurgemiddelde ozonconcentratie voorspeld hoger dan
240 μg/m3 (EU-alarmdrempel).
We merken op dat er een fase BUITEN HET PLAN bestaat, die fase ligt tussen het einde van een waakzaamheidsfase en het
begin van de volgende tussen 1 oktober en 14 mei.
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Ozon

Waarschuwingsfase
niveau II

Waarschuwingsfase
niveau II

> 240 μg/m³

Waarschuwingsfase
niveau II

Waarschuwingsfase
niveau II

Waakzaamheidsfase

< 30°C

Alarmfase

Waarschuwingsfase
niveau II

Waarschuwingsfase
niveau II (indien criteria
over 3 dagen)

> 30°C

Waarschuwingsfase
niveau I (indien criteria
over 2 dagen)

> 18°C
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Waarschuwingsfase
niveau II

Waakzaamheidsfase

> 30°C

Waarschuwingsfase
niveau II

Waakzaamheidsfase

< 30°C

< 18°C

temperatuur

> 180 μg/m³

< 180 μg/m³

Max

Min

Voorspelde

Grafische samenvatting van de verschillende fasen van het plan:
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VII.2.

Voorspellingen en activering van de verschillende
fasen van het plan

Voorspellingen
Meteorologische voorspellingen
Wanneer de weersvoorspellingen aankondigen dat de temperatuurscriteria van de waarschuwingsfase (niveau 1 of 2) of
de alarmfase bereikt worden, stuurt het KMI een specifiek bericht naar IRCEL. De informatie wordt ten laatste om 10u de
dag vóór de activering van de betrokken fase meegedeeld en preciseert het bereikte niveau en de duur van de periode.
Het KMI informeert ook IRCEL een dag op voorhand over het einde van de waarschuwings- of alarmfase en over de
terugkeer naar de waakzaamheidsfase.

BESCHRIJVING EN BEHEER VAN DE VERSCHILLENDE FASEN VAN HET PLAN

IRCEL bevestigt bij het KMI de ontvangst van dat bericht. Komt er geen ontvangstmelding, dan neemt het KMI onmiddellijk
telefonisch contact op met IRCEL.
Ozonvoorspellingen
Op basis van het samenwerkingsakkoord tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies
in de lucht en op de structurering van de gegevens (Belgisch Staatsblad 24.06.1994, p 17211), is het de taak van de
Interregionale Cel voor het Leefmilieu om “de fases van toenemende vervuiling op te volgen en de verantwoordelijke
instanties te verwittigen die door de Gewesten aangeduid zijn”.
In het bijzonder verspreidt IRCEL, sinds 1994, een informatiebulletin (waarschuwing of alarm) indien er verhoogde
ozonconcentraties (O3) voorspeld of gemeten zijn.
IRCEL verspreidt ook een informatiebulletin indien er verhoogde concentraties fijn stof (PM10) en/of stikstofdioxide (NO2)
voorspeld of gemeten zijn. Deze taak wordt uitgevoerd sinds december 2003 op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, sinds januari 2005 op vraag van het Vlaams Gewest en sinds december 2005 voor het Waalse Gewest.
Om episodes van verhoogde concentraties te voorspellen, maakt IRCEL gebruik van voorspellingen afkomstig van
meteorologische modellen (ALADIN, ECMWF) om dispersiecondities te identificeren. Daarnaast worden ook voorspellingen
gebruikt afkomstig van modellen die bij IRCEL zelf draaien (onder andere SMOGSTOP, OVL, CHIMERE) die de concentraties
voorspellen. Deze verschillende informatiebronnen worden geanalyseerd, vergeleken en geconfronteerd met eerdere
ervaringen binnen het veld van de luchtkwaliteitsvoorspellingen.
Volgens de Europese richtlijn, EU/2008/50, moet de bevolking geïnformeerd worden als de uurgemiddelde ozonconcentratie
180 µg/m3 bereikt (informatiedrempel), of 240 µg/m3 (alarmdrempel). Deze drempelwaarden worden in dit plan gebruikt.

Activering van de verschillende niveaus van het plan
Waakzaamheidsfase
De waakzaamheidsfase wordt jaarlijks automatisch geactiveerd van 15/05 tot 30/09, dit is de periode waarin het volledige
plan operationeel is.
Die activering wordt enkel passief op de website van IRCEL vermeld.

Waarschuwing van niveau 1 of 2 – temperatuurscriterium
Wanneer op basis van de voorspellingen van het KMI de temperatuurscriteria bereikt worden, verspreidt IRCEL op D-1
die informatie per mail aan de regionale en federale crisiscellen, de Risk Assessment Group (RAG) en iedere betrokkene
(grote publiek, media,…) volgens beslissingsschema 1. IRCEL deelt de informatie ook mee via zijn website. IRCEL bericht
bovendien één dag op voorhand over het einde van de waarschuwingsfase.

Waarschuwing van niveau 2 – Ozoncriterium
Wanneer op basis van de waarnemingen en voorspellingen van IRCEL de ozoncriteria bereikt worden, verspreidt IRCEL
de dag zelf vóór 11u de informatie per mail aan de regionale en federale crisiscellen, de RAG en iedere betrokkene
(grote publiek, media,…) volgens beslissingsschema 1. IRCEL deelt de informatie ook mee via zijn website. IRCEL bericht
bovendien één dag op voorhand over het einde van de waarschuwingsfase.
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Alarm
Wanneer de alarmcriteria bereikt worden, verspreidt IRCEL die informatie per mail aan het lid van de Risk Assessment Group
(RAG). Op basis van de evaluatie van de situatie (intensiteit, duur,…) en de reeds genomen maatregelen evalueert de RAG
het gezondheidsrisico en bezorgt zijn advies aan de RMG. Op basis van dat advies start de RMG de alarmfase op evenals
de informatieketen naar de regionale en federale crisiscellen toe volgens beslissingsschema 2, en in een later stadium de
pers en het grote publiek.

VII.3.

Acties volgens de verschillende fasen van het plan
2016

-

Overeenkomstig de bepalingen van de bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming7,

-

zijn de deelregeringen voortaan verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering op hun grondgebied van de adhocmaatregelen om het hoofd te bieden aan de drie eerste fasen van het plan (waakzaamheidsfase, waarschuwingsfase
niveau 1 en waarschuwingsfase niveau 2).

-

De FOD Volksgezondheid is tijdens deze fasen belast met het verspreiden van de informatie naar zijn partners op
federaal niveau.

-

Overeenkomstig het protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130
en 135 van de Grondwet, betreffende de internationale notificatie door België in het kader van het Internationaal
Gezondheidsreglement (IHR) van 11 maart 20088

-

Overeenkomstig het protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130
en 135 van de Grondwet, betreffende het focal point voor het Internationaal Gezondheidsreglement (IHR) van 11
december 20069

-

Aanvullend protocolakkoord aan het protocolakkoord van 11 maart 2008 tussen de Federale Overheid en de
overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het focal point voor het Internationaal
Gezondheidsreglement (IHR)10 .

-

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen
en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen11.

Tijdens de alarmfase staat de FOD Volksgezondheid in voor de coördinatie en uitvoering van de gepaste nationale
maatregelen om de gevolgen van periodes van grote hitte en ozonpieken voor de gezondheid van de bevolking onder
controle te houden.

Acties
•

Fase buiten het plan

Deze periode die loopt van 01 oktober tot 14 mei is bedoeld als voorbereiding op het volgende zomerseizoen.
Opdrachten van de federale gezondheidsautoriteiten in deze fase:
Deze fase zal worden gebruikt om:
•

de meteorologische parameters te evalueren die tijdens de vorige seizoenen werden gemeten, evenals hun impact op
de gezondheid van de bevolking;

•

de relevantie van de maatregelen te analyseren die bij belangrijke meteorologische gebeurtenissen werden genomen;

•

lessen te trekken uit ervaringen;

•

het federale hittegolf- en ozonpiekenplan eventueel te updaten, in het bijzonder het bijwerken van de contactlijst.

7
8

Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. 6 JANUARI 2014.
Overeenkomstig het protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet,
betreffende de internationale notificatie door België in het kader van het Internationaal Gezondheidsreglement (IHR) van 11 maart 2008
Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het focal point
voor het Internationaal Gezondheidsreglement (IHR) van 11 december 2006
Aanvullend protocolakkoord aan het Protocolakkoord van 11 maart 2008 tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130
en 135 van de Grondwet, betreffende het focal point voor het Internationaal Gezondheidsreglement (IHR)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20
RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2003013135&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F

9
10
11
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Wettelijke basis

•

Waakzaamheidsfase

Deze fase start op 15 mei en eindigt op 30 september, en kan worden onderbroken wanneer drempelwaarden worden
overschreden die met een andere fase overeenstemmen.
Opdrachten van de federale gezondheidsautoriteiten in deze fase:

BESCHRIJVING EN BEHEER VAN DE VERSCHILLENDE FASEN VAN HET PLAN

Deze fase zal worden gebruikt om:
→

de dagelijkse voorspellingen vanuit het KMI (T °C) en IRCEL (ozon) actief op te volgen;

→

de verspreiding van informatie- en communicatieberichten rond gezondheid voor te bereiden, bestemd voor de
federale partners;

→

zijn partners op federaal niveau tijdig te informeren over de start van de waakzaamheidsfase. Het gaat daarbij om de
federale gezondheidsinspecteurs, 112-centra en ambulancediensten;

→

de website van de FOD Volksgezondheid te updaten en van alle andere media die informatie- en voorlichtingsboodschappen
rond gezondheid verspreiden in verband met dit thema;

→

te antwoorden op vragen van de burger en de media;

→

de goede werking van het materiaal (telefoons, fotokopieertoestellen, e-mailsysteem, enz.) te controleren;

→

zich klaar te houden voor een eventuele overgang naar een hogere fase.
•

Waarschuwingsfase niveau 1

Wanneer tijdens de waakzaamheidsfase de temperatuurs- en/of ozonvoorspellingen gedurende twee opeenvolgende
dagen een bepaalde drempelwaarde overschrijden, wordt de waarschuwingsfase niveau 1 in werking gesteld.
Opdrachten van de federale gezondheidsautoriteiten in deze fase:
Deze fase wordt gebruikt om relevante maatregelen in te voeren ten aanzien van deze stijging van de meteorologische en
milieuparameters.
→

Ontvangst en analyse van het alarm door de cel PHE (Public Health Emergency) van de FOD;

→

Verspreiding van de informatie omtrent de overschrijding van de waarschuwingsdrempels van niveau 1, binnen de FOD
en naar de federale partners toe (federale GI’s, 112-centra en kabinet van de minister van Volksgezondheid);

→

Actieve opvolging van de evolutie van de weersvoorspellingen van het KMI (T °C) en IRCEL (ozon);

→

Antwoorden op eventuele vragen van de burger en de media;

→

Zich klaar houden voor een eventuele overgang naar een hogere fase.

Indien volgens de voorspellingen van IRCEL de temperatuur en de ozonconcentratie na de tweede dag weer normaal
worden, wordt deze waarschuwingsfase niveau 1 stopgezet. Is dat niet het geval, dan wordt overgegaan naar niveau 2,
zie alarmfase.

•

Waarschuwingsfase niveau 2

Deze fase wordt gekenmerkt door een verlenging in de tijd van de klimaat- en milieuparameters van waarschuwingsfase
niveau 1 of door een verhoging ervan.
Opdrachten van de federale gezondheidsautoriteiten in deze fase:
De federale gezondheidsautoriteiten gaan in deze fase over tot:


de ontvangst en analyse van het alarm door de cel PHE (Public Health Emergency) van de FOD;



de verspreiding van de informatie omtrent de overschrijding van de waarschuwingsdrempels van niveau 2, binnen
de FOD en naar de federale partners toe (federale GI’s, 112-centra en kabinet van de minister van Volksgezondheid);



de actieve opvolging van de evolutie van de weersvoorspellingen van het KMI (T °C) en IRCEL (ozon);



het antwoorden op eventuele vragen van de burger en de media;



de opvolging van de door de partners van de federale deelgebieden (gewesten en gemeenschappen) genomen
maatregelen;



Ze houden zich klaar voor een eventuele overgang naar de alarmfase en het mobiliseren van personeel
indien nodig.

Indien volgens de voorspellingen van IRCEL de temperatuur en de ozonconcentratie na de tweede dag weer normaal
worden, wordt deze waakzaamheidsfase niveau 2 stopgezet. Is dat niet het geval, dan wordt op beslissing van de RMG
overgegaan naar de alarmfase.
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•

Alarmfase

De alarmfase is het hoogste alarmniveau en wordt geactiveerd wanneer, volgens de voorspellingen van het KMI en IRCEL,
de maximale alarmdrempels op het vlak van temperatuur en ozonconcentratie waarschijnlijk bereikt zullen worden of zijn
bereikt.
Opdrachten van de federale gezondheidsautoriteiten in deze fase:



Ontvangst en analyse van het alarm door de cel PHE (Public Health Emergency) van de FOD;



De cel PHE stuurt het alarm betreffende de overschrijding van de alarmdrempels naar de federale partners (federale
GI’s, 112-centra en kabinet van de minister van Volksgezondheid), en op internationaal niveau naar de leden van de
internationale netwerken inzake gezondheidsmonitoring (EWRS, WGO, enz.) en dit via het NFP IHR;



Vraagt, in overleg met de partners van de deelgebieden, een bijeenroeping van de RAG die de evolutie van de
toestand zal evalueren. De RAG zal ook aangepaste maatregelen voorstellen om de crisis het hoofd te bieden;



Vraagt aan de RMG om zich uit te spreken over het al dan niet uitvoeren van de maatregelen die de RAG
voorstelt;



Het voorzitterschap van de RMG waarnemen via het NFP voor het IHR;



De Departementale Crisiscel van de FOD Volksgezondheid activeren (indien nodig);



In het kader van zijn handelingsbevoegdheid meewerken aan de invoering van de door de RMG goedgekeurde
maatregelen;



Actief opvolgen van de evolutie van de weersvoorspellingen van het KMI (T°C) en van IRCEL (ozon);



Updaten van de federale websites over het thema;



Activering van het contactcenter van de FOD Volksgezondheid;



Antwoorden op eventuele vragen van de burger en de media;



Samen met de nationale partners mee sensibiliserings- en informatieboodschappen verspreiden bestemd voor de
zorgverleners en de sociaal assistenten, risicopersonen, blootgestelde personen en de algemene bevolking.
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Aangezien het gaat om een crisis voor de volksgezondheid staat de federale overheid in voor de coördinatie van het beheer
van de alarmfase. De opdrachten kunnen als volgt worden samengevat:

VIII.

Eindnota

Gelet op het steeds toenemende fenomeen van de klimaatverandering waardoor de aarde opwarmt, vormen hittegolven
en ozonpieken wereldwijd de grootste risico’s voor de volksgezondheid. De hittegolf van 2003 is daarvan voor Europa de
meest recente en perfecte illustratie.
Om het hoofd te bieden aan de gezondheidsdreigingen ten gevolge van de klimaatopwarming beschikken de Belgische
gezondheidsautoriteiten sinds 2005 over een nationaal hittegolf- en ozonpiekenplan. Dit document is de bijwerking van
het federale plan. Het is gebaseerd op de ervaring die de voorbije tien jaar werd opgedaan, evenals op de nieuwe
bepalingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

BESCHRIJVING EN BEHEER VAN DE VERSCHILLENDE FASEN VAN HET PLAN

Het doel van deze nieuwe versie is enerzijds nog steeds de organisatie van de preventie en het antwoord van de
gezondheidsautoriteiten op problemen die gerelateerd zijn aan hittegolven en ozonpieken. Anderzijds wil ze ook een
antwoord bieden op enkele verbeterpunten die in de loop der jaren duidelijk werden.
Deze federale versie 2016 van het plan is net zoals de vorige versie onderverdeeld in verschillende fases die met een
steeds hoger alarmniveau overeenkomen. Zoals de naam aangeeft, nemen de maatregelen en de antwoorden van de
federale gezondheidsautoriteiten een voorname plaats in. De partners van de deelgebieden die meer bevoegdheden
kregen, beschikken voortaan over hun eigen hittegolf- en ozonpiekenplan.
Dit plan dat samen met de nationale partners werd opgesteld, wil de basis vormen voor de organisatie van het federaal
beleid inzake hittegolven en ozonpieken. De nauwgezette uitvoering van het plan en het naleven van de algemene en
specifieke principes ervan waarborgen de doeltreffendheid van dit plan.
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IX. Meer info
•

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/index.htm

•

U WOONT IN VLAANDEREN, MEER INFO OP:
Agentschap Zorg en Gezondheid: Meer info over de invloed van hitte en ozon op de gezondheid en
preventiemaatregelen: http://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondmilieu.aspx
Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet – tel. : 053/726.573 – GSM:
0473/99.28.70

•

U WOONT IN Brussel, MEER INFO OP :
Brussel Leefmilieu (BIM) http://www.leefmilieu.brussels/

•

En Région wallonne :
- SPW - DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction de la Santé Environnementale (DSE)
- Pour plus d¹information sur l¹impact de la chaleur et de l¹ozone sur la santé, ainsi que les mesures préventives :
http://socialsante.wallonie.be/
- Presse Santé : SPW - DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction fonctionnelle et d¹appui - Cellule
communication : cellulecommunication.dgo5@spw.wallonie.be

•

En Communauté germanophone:
http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-326/

•

IRCEL :
http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-het-ozon-en-hitteplan-in-belgie-en-wat-zijn-de-verschillendefasen

•

KIM :
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html

PERS CONTACT
•

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
communication@health.belgium.be

•

Vlaanderen:
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: mevrouw Ria Vandenreyt (woordvoerster) tel.: 02/553.35.64
- Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet – tel. : 053/726.573 – GSM:
0473/99.28.70

•

Brussel:
- Kabinet Minister C. Fremault : mevrouw Kathrine Jacobs – tel. : 0474/62.40.43
- Leefmilieu Brussel : mevrouw Julie Hairson – tel. : 02 / 775.79.29

•

Wallonië:
- SPW DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction fonctionnelle et d¹appui - Cellule communication :
081/327 273 cellulecommunication.dgo5@spw.wallonie.be

•

Duitstalige gemeenschap:
- Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Gospertstraat 1, 4700 Eupen:
-Afdeling gezondheid mevrouw Mireille Thomas , +32 (0)87 596 378, Fax : +32 (0)87 556 473, e-mail : mireille.
thomas@dgov.be
-Afdeling communicatie, mevrouw Corenlia Neupert, +32 (0)87 596 439, e-mail : cornelia.neupert@dgov.be, www.
dglive.be

•

KMI (temperatuur):
- http://www.meteo.be/meteo/view/nl/65239-Home.html
- Telnr.: + 32 2 373 05 08

•

IRCEL (ozon) :
- NL : de heer Frans Fierens tel. : GSM: 0494/62.91.40
- FR : de heer Philippe Maetz tel. : 02/227.56.78 ou 02/227.57.02 – GSM : 0473/84.35.15
- FR: de heer Thierri de Vos tel. : 02/227.57.04 ou 02/227.57.02 – GSM : 0499/54.28.85:

•

Wetenschappelijk instituut voor Volksgezondheid :
- Cel communicatie WIV: 02/642 54 20, contact@wiv-isp.be
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Wereld Météorologische Organisatie:
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
Europees Milieuagentschap:
http://www.eea.europa.eu/fr
Nederland:
http://www.vggm.nl/ggd/milieu_en_gezondheid/thema%27s/hitte
Frankrijk:
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes,114.html
Canada:
http://canadiensensante.gc.ca/environment-environnement/sun-soleil/heat-extreme-chaleur-fra.php
(Chaleur accablante Canada)
http://www.monclimatmasante.qc.ca/vagues-de-chaleur.aspx
VK:
http://www.nhs.uk/Livewell/Summerhealth/Pages/Heatwave.aspx
Australië:
http://www.health.nsw.gov.au/environment/factsheets/Pages/heat-related-illness.aspx
VS:
http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/
http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/heat_guide.asp http://www.cdc.gov/extremeheat/






















HITTEGOLF- EN OZONPIEKENPLAN 2005 (België)
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg2/@myhealth/documents/
ie2divers/8108413_fr.pdf
NEHAP – WG OZON EN HITTEGOLVEN – WETENSCHAPPELIJKE EVALUATIE VAN DE MILIEU- EN
GEZONDHEIDSSURVEILLANCE NA 10 JAAR TOEPASSING VAN HET HITTEGOLF- EN OZONPLAN IN BELGIË.
http://environnement.sante.wallonie.be/files/document%20pdf/rapport%2010%20ans%20vague%20de%20
chaleur%20et%20pic%20ozone.pdf
CONTINUE OPVOLGING VAN DE MORTALITEIT IN BELGIË - MORTALITEIT TIJDENS DE ZOMER VAN 2006
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/ozonenl/summer06nl.pdf
NATIONAAL PLAN HITTEGOLF 2013 (Frankrijk)
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Prevenir_les_risques/
PNC2013.pdf
Heatwave Plan for England 2013 Protecting health and reducing harm from severe heat and heatwaves
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/201039/Heatwave-Main_
Plan-2013.pdf
HEAT–HEALTH ACTION PLANS (WHO Europe)
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/95919/E91347.pdf
Public health advice on preventing health effects of heat. New and updated information for different audiences
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147265/Heat_information_sheet.pdf
GUIDE D’INTERVENTION CHALEUR ACCABLANTE VOLET SANTÉ PUBLIQUE (Canada)
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/pdf/Guide-intervention.pdf
Comité chaleur accablante de la TNCSE Document in ontwikkeling Mei 2006
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/pdf/Guide-intervention.pdf
RECOMMANDATIONS AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS CULTURELLES OU SPORTIVES. Service Publique de
Wallonie OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE PLAATSELIJKE BESTUREN, SOCIALE ACTIE EN GEZONDHEID
file:///C:/Users/tal/Downloads/2013_vagues_chaleur_pics_ozone_Organisateurs%20evenements%20(1).pdf
Coördinatie protocol tussen de 3 gewesten en IRCEL tijdens periodes met verhoogde luchtverontreiniging
http://deus.irceline.be/~celinair/documents/smogprotocol/smog_protocole_FR.pdf
Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur Agence Nationale de Sécurité du médicament et des
produits de santé juin 2013 (www.ansm.sante.fr)
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/a537c399c26f20a68833cdc4496138ac.pdf
Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide Report on a WHO Working
Group Bonn, Germany 13–15 January 2003
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/112199/E79097.pdf
Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution World Health Organization 2008
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78647/E91843.pdf
CANICULE. BILAN DES ETUDES REALISEES PAR L’INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE
ET MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE
file:///C:/Users/tal/Downloads/2-82-8Laaidi.pdf
DOSSIER : L’OZONE SOUS TOUTES SES COUTURES
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/dossier_ozone.pdf
Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 betreffende ozon in de
lucht.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:067:0014:0030:FR:PDF
KMI Definitie waarschuwing hittegolf
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/1401103-%20avertissement+vague+de+chaleur.html
All pictures are retrived from :
https://pixabay.com/
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XI. BIJLAGEN
Bijlage 1: Nuttige afkortingen en definities


KMI : Koninklijk Meteorologisch Instituut



IRCEL : Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu



WIV : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid



FOD : Federale Overheidsdienst



Gem. min. T°>18°C : “Gemiddelde minimumtemperatuur (in de beschouwde periode) boven een
drempelwaarde die overeenkomt met het 95ste percentiel gemeten in de zomerperiode (juni-augustus,
periode 1970-2004 in Ukkel): 18°C in Ukkel”



Gem. max. T°>30°C: “Gemiddelde maximumtemperatuur (in de beschouwde periode) boven een
drempelwaarde die overeenkomt met het 95ste percentiel gemeten in de zomerperiode (juni-augustus,
periode 1970-2004 in Ukkel): 30°C in Ukkel”



Meting de dag voordien uurgem. [O3] > 240 µ/m3: “Uurgemiddelde ozonconcentratie van meer
dan 240 µ/m3 (door de EU vastgelegde alarmdrempel [4]), gemeten de dag voordien op minstens één

BIJLAGEN

ozonmeetplaats”


Voorspelling de dag zelf uurgem. [O3] > 180 µ/m3: “Uurgemiddelde ozonconcentratie van meer dan 180
µ/m3 (door de EU vastgelegde informatiedrempel), voorspeld de dag zelf op minstens één ozonmeetplaats”

Bijlage 2: Samenvatting van de officiële normen op ozon- en temperatuurvlak.
1. OZON
Hieronder enkele definities van Europese Richtlijn 2002/3/EG die belangrijk zijn voor een goed begrip van de normen:
Alarmdrempel: een niveau waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor de gehele bevolking
inhoudt en bij overschrijding waarvan de lidstaten onmiddellijk maatregelen treffen om de bevolking te beschermen;
Informatiedrempel: een niveau waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor bijzonder
gevoelige bevolkingsgroepen inhoudt en waarbij geactualiseerde informatie nodig is om deze groepen te beschermen;
Streefwaarde: een niveau dat is vastgesteld om schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens en/of het milieu
in zijn geheel op lange termijn te vermijden, en dat zoveel mogelijk binnen een gegeven periode dient te worden
bereikt.
De drempelwaarden stemmen overeen met gevolgen op korte termijn voor de volksgezondheid, en de acties die bij
overschrijding van deze waarden ondernomen moeten worden, zijn verplicht en opgenomen in het hittegolf- en ozonplan.
Een streefwaarde stemt overeen met gevolgen op lange termijn voor de gezondheid van de mens en/of het milieu, en uit
een overschrijding ervan vloeit geen enkele verplichte actie voort.
Langetermijndoelstelling:
Een ozonconcentratie in de lucht waarbeneden volgens de huidige wetenschappelijke inzichten vermoedelijk geen directe
schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel optreden. Deze doelstelling
moet op lange termijn worden bereikt, behalve in gevallen waarin dit niet door middel van proportionele maatregelen
realiseerbaar is, teneinde een doeltreffende bescherming voor de gezondheid van de mens en voor het milieu te bieden.
De streefwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gebaseerd op een hoogste (glijdend)
8-uursgemiddelde, is 120 μg/m3 niet te overschrijden gedurende 3 opeenvolgende uren op meer dan 25 dagen per
kalenderjaar (gemiddelde berekend over 3 jaar).
De informatiedrempel, gebaseerd op het uurgemiddelde, is 180 μg/m3 niet te overschrijden gedurende 3 opeenvolgende
uren.
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De alarmdrempel, gebaseerd op het uurgemiddelde, is 240 μg/m3 niet te overschrijden gedurende 3 opeenvolgende
uren.
2. TEMPERATUUR
Het KMI zendt een hittewaarschuwing uit als een erg warme periode met hoge temperaturen, overeenkomstig welbepaalde
maatstaven, wordt verwacht zowel overdag als ’s nachts voor een periode van minimaal één tot drie dagen
Deze maatstaven betreffen verwachte maximale en minimale temperaturen, terwijl de officiële klimatologische definitie
van een hittegolf zich alléén baseert op waargenomen maximale temperaturen.
Tabel 1: Gekozen criteria voor het definiëren van een “hittegolf” (in Ukkel gemeten waarden)
Periode

Minstens 3
opeenvolgende
dagen

Minimumtemperatuur
(gemiddelde over 3
dagen )

Maximumtemperatuur
(gemiddelde over 3 dagen
)

>18°C (afgeronde
waarde van 18,2°C)

>30°C (afgeronde waarde
van 29,6°C)

In de methode van het hittegolf- en ozonpiekenplan wordt er naast de temperatuur ook rekening gehouden
met de ozonconcentratiewaarden. Zodoende kunnen hoge ozonwaarden de (gedwongen) aanzet vormen
voor de afkondiging van een Waarschuwingsfase 2 of Alarmfase, terwijl de meteorologische factoren niet
zouden hebben volstaan om zoiets te bekrachtigen.

Volgens het recente rapport betreffende de wetenschappelijke evaluatie van de milieu- en gezondheidssurveillance na 10
jaar toepassing van het hittegolf- en ozonplan in België (2003-2013) kan de balans op het vlak van milieu, gezondheid en
communicatie van de voorgaande campagnes rond hittegolven en ozonpieken als volgt worden opgemaakt:
Op het vlak van milieu
De hittegolf van 2003 was kritieker in termen van blootstelling aan luchtverontreiniging. De blootstelling aan
ozonconcentraties boven de drempelwaarde voor de bescherming van de volksgezondheid was veruit het grootst te midden
van de hittegolven in de loop van deze tien jaar.
Sinds 2005, het jaar waarin het hittegolf- en ozonpiekenplan gepubliceerd is, werd de waarschuwingsfase niveau 2 van het
plan 7 keer geactiveerd. Voor al deze situaties waren het de meteorologische criteria die aan de basis van de activering van
het plan lagen. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat tijdens bepaalde periodes de ozonconcentraties zich dicht
in de buurt van de alarmdrempel van het plan bevonden, zonder deze echter te bereiken: dat was het geval tijdens de
episoden in de maand juni 2005 en in de loop van de tweede helft van juli 2006. De alarmfase werd dus nooit afgekondigd.
Op meteorologisch vlak blijkt de hittegolf van 2006 aanzienlijk kritieker. Hoewel de verschillen relatief gering zijn, merken
we toch een iets minder grote blootstelling aan maximumtemperaturen in 2006 op, maar een iets grotere blootstelling voor
de nachtelijke temperaturen in vergelijking met 2003. De feitelijke hittegolfperiode duurde verder twee (12 tegenover 10)
dagen langer in 2006, waardoor de totale blootstelling dus iets groter is. Aangezien ze qua intensiteit erg dicht bij elkaar
liggen, laten de gegevens voor de blootstelling aan de warmte tijdens beide hittegolven zich dus voornamelijk verklaren
door de duur van de periode.
Op het vlak van gezondheid
Ondanks het gebrek aan precisie van het gebruikte model (algemene mortaliteit, 5% onnauwkeurigheid, arbitraire
grenzen, verschillende definitie van de ozondrempel van 120 µg /m³) wordt een toename vastgesteld van het percentage
overlijdens gedurende de periodes waarin het plan wordt afgekondigd.
Dit feit bevestigt de waarnemingen van IRCEL over een toename van de mortaliteit telkens als er een verhoging optreedt
van de gecumuleerde blootstelling aan temperaturen boven de 25°C. Onder de milieuparameters die gelinkt worden met
de afkondiging van het plan, lijkt de temperatuur het meest significant gerelateerd met de sterfte. Dit lijkt aan te tonen dat
men boven op ozon wellicht nog andere polluenten in aanmerking moet nemen als te surveilleren parameters.
Hoewel de hitte- en ozonpieken zich bijna altijd voordoen tussen 1 juni en 15 augustus, suggereren de mortaliteitspieken
en de temperatuurtoenames (boven 25°C) op het einde van mei in 2003, 2005 en 2012 een grotere waakzaamheid tijdens
de maand mei.

Op het vlak van communicatie
Wat tot slot de communicatiecampagnes betreft, benadrukt het rapport dat het noodzakelijk is om die campagnes
wetenschappelijk te evalueren en om de strategieën voor uitvoering en de inhoud van de boodschappen ervan bij te
werken. Deze campagnes worden namelijk sinds 2004 elk jaar gevoerd voor periodes die in het algemeen slechts 3 à 4
dagen per jaar duren, en maximum 12 dagen/jaar tijdens kritieke periodes. Een wetenschappelijke analyse van het type
KAP (Knowledge and Action in Practice) zou het dus mogelijk maken om de communicatie-inspanningen doelgerichter te
maken met het oog op een doeltreffende invoering van preventieacties.
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Bijlage 3: Belangrijkste conclusies van de balans van de hittegolfcampagnes voor de periode van 2003 tot
2013.

BIJLAGEN

Bijlage 4: Verduidelijkingen omtrent de effecten van hitte en ozon op de gezondheid van de mens.

Source: WHO Regional Office for Europe, in press.
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Bijlage 5: Geneesmiddelen en hitte, volgens het risicoprofiel.
GENEESMIDDELEN DIE UITPUTTING-UITDROGING EN HITTESLAG KUNNEN VERERGEREN
Geneesmiddelen die hydratatiestoornissen
en/of elektrolytische stoornissen
veroorzaken

Diuretica, in het bijzonder lisdiuretica (furosemide) en thiazidediuretica en langwerkende distale
diuretica

Geneesmiddelen die de nierfunctie
kunnen verstoren

NSAID’s (met de derivaten van acetylsalicylzuur > 500 mg/d, de klassieke NSAID’s en de
selectieve COX-2-remmers)
Remmers van het angiotensine converterende enzym (ACE)
Angiotensine-II-receptorantagonisten (AIIRA’s)
Sulfamiden
Indinavir
Aliskiren
Gliptines en GLP-1-receptoragonisten
Algemeen genomen alle gekende geneesmiddelen

Geneesmiddelen met een kinetisch profiel
dat kan worden aangetast door uitdroging

Lithiumzouten
Anti-aritmica
Digoxine
Anti-epileptica
Biguaniden en hypoglykemiërende sulfamiden
Statines en fibraten

Geneesmiddelen
die calorieverlies
kunnen beletten

Op centraal niveau

Neuroleptica
Serotonerge geneesmiddelen (imipraminederivaten, serotonine-heropnameremmers (SRI’s),
serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI’s), triptanen, sommige opiaten
(dextrometorphan, tramadol)

Op perifeer niveau

Geneesmiddelen met atropinische
eigenschappen

imipraminederivaten
eerste generatie antihistaminica
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atropinische antiparkinsonmiddelen
sommige antispasmodica (in het bijzonder
urinaire antispasmodica)
neuroleptica
disopyramide
pizotifeen
sommige bronchusverwijders (tiotropium, …)
atropine – atropinische collyria
nefopam
memantine
-scopolamine
Vasoconstrictoren

sympathicomimetische amines en agonisten
- sommige antimigrainemiddelen
(ergotderivaten, triptanen)

Geneesmiddelen die de toename van het
hartdebiet beperken

Door wijziging
van het basaal
metabolisme

bétablokkers
- diuretica

Schildklierhormonen

GENEESMIDDELEN DIE HYPERTHERMIE KUNNEN VEROORZAKEN
(onder normale temperatuursomstandigheden of in geval van hittegolf)
Neuroleptica
Serotonerge agonisten
GENEESMIDDELEN DIE DE EFFECTEN VAN HITTE KUNNEN VERERGEREN
Geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen
verlagen

Antihypertensiva en anti-angstmiddelen

Geneesmiddelen die de waakzaamheid aantasten

Bron : Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur (www.ansm.sante.fr)
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Bijlage 6: Geneesmiddelen en grote hitte, volgens therapeutische klasse.
Risico’s

NSAID’s – ANTALGIE
Derivaten van acetylsalicylzuur > 500 mg/d, klassieke NSAID’s,

Verstoring van de nierfunctie

COX-2-remmers
Sommige opiaten (dextrometorphan, tramadol)

Vermindering van het calorieverlies

Nefopam

Opioïde geneesmiddelen kunnen hyperthermie veroorzaken

Sommige antispasmodica, in het bijzonder urinaire antispasmodica
ALLERGOLOGIE
Eerste generatie antihistaminica

Vermindering van het calorieverlies (atropinische eigenschappen)

ANTIBIOTICA
Meer bepaald sulfamiden, aminosiden, linezolide,

Verstoring van de nierfunctie

combinatie sulfamethoxazol+trimethoprim
ANTIVIRALE MIDDELEN
Meer bepaald indinavir, tenofovir, atazanavir

Verstoring van de nierfunctie
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CARDIOLOGIE
Diuretica: lisdiuretica (furosemide), thiazidediuretica en distale
diuretica

Hydratatiestoornissen en/of elektrolytische stoornissen

Antihypertensiva: ACE AIIRA’s aliskiren

Verstoring van de nierfunctie en verergering van de effecten van hitte,
hyperkaliëmie

Anti-aritmica: kinetisch profiel aangetast door uitdroging

Kinetisch profiel aangetast door uitdroging

Disopyramide

Vermindering van het calorieverlies (atropinische eigenschappen)

Hartglycosiden: digoxine

Kinetisch profiel aangetast door uitdroging

Vetverlagende geneesmiddelen: statines en fibraten

Kinetisch profiel aangetast door uitdroging

Bétablokkers

Beperking van de toename van het hartdebiet

Anti-angineuze geneesmiddelen

Verergering van de effecten van hitte (daling bloeddruk)

ENDOCRINOLOGIE

Biguaniden en hypoglykemiërende sulfamiden

Kinetisch profiel aangetast door uitdroging

Schildklierhormonen

Vermindering van het calorieverlies door wijziging van het basaal metabolisme

Gliptines en GLP-1-receptoragonisten (liraglutide, exenatide)

Verstoring van de nierfunctie

GASTRO-ENTEROLOGIE
Scopolamine

Vermindering van het calorieverlies

IMMUNOSUPPRESSIVA
Ciclosporine, tacrolimus

Verstoring van de nierfunctie

NEUROLOGIE

Anti-epileptica
Antiparkinsonmiddelen: atropinische middelen (trihexyfenidyl,
tropatepine, …), L-Dopa, COMT-remmers, dopaminerge agonisten

Vermindering van het calorieverlies Hyperthermie bij plotse stopzetting

Antimigrainemiddelen: triptanen, pizotifeen, ergotderivaten

Vermindering van het calorieverlies

Memantine

Vermindering van het calorieverlies

PNEUMOLOGIE
Sommige bronchusverwijders (tiotropium, ipratropium)

Vermindering van het calorieverlies (atropinische eigenschappen)

PSYCHIATRIE
Lithiumzouten

Kinetisch profiel aangetast door uitdroging

Neuroleptica

Vermindering van het calorieverlies, hyperthermie

Imipraminederivaten SRI’s, SNRI’s,
(moclobemide, selegiline, rasagiline)

selectieve

MAO-remmers

Benzodiazépines

Vermindering van het calorieverlies (serotonerge, atropinische middelen)
Hyperthermie
Aantasting van de waakzaamheid dus van het vermogen om zich tegen hitte te
verdedigen

RADIOLOGIE
Gejodeerde contrastmiddelen

Verstoring van de nierfunctie

Atropine, atropinische collyria

Vermindering van het calorieverlies

Sympathicomimetische amines en agonisten

Vermindering van het calorieverlies (vasoconstrictoren)

Serotonerge agonisten en geneesmiddelen van hetzelfde type

Hyperthermie

Geneesmiddelen die de waakzaamheid aantasten

Aantasting van het vermogen om zich tegen hitte te verdedigen

Nefrotoxische geneesmiddelen

Verstoring van de nierfunctie

Bron : Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur (www.ansm.sante.fr).
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We herinneren eraan dat de inname van psychoactieve stoffen (drugs, alcohol) bij grote hitte nog nefastere gevolgen kan
hebben.

Bijlage 7: Toxiciteitsmechanismen van ozon in de luchtwegen
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Fase 1 (in het groen): neutralisering van ozon door antioxidanten in de periciliaire ruimte.
Fase 2 (in het blauw): stimulering van de ontstekingsreactie.
(Naar Armelle Baeza en Francine Marano- M/S)
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