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Hitte op het werk, 
complex probleem(1)

Weinig aandacht 
• Andere prioriteiten zoals gevaarlijke stoffen, machineveiligheid etc. 

• De negatieve effecten van hittestress, zoals verminderde alertheid en 
productieverlies zijn niet duidelijk zichtbaar

• Er is geen of een weinig besef bij professionals, organisaties en bij 
medewerkers zelf dat werkenden een risicogroep vormen bij 
blootstelling aan hitte bijvoorbeeld wanneer er sprake is van situaties 
waarin:  

- beschermende kleding gedragen moeten worden: 

- sprake is van grote lichamelijke arbeid (verhoogde metabolische 
hitteproductie). 



Risicobeoordeling is complex 
• Ondanks de aanwezige richtlijnen is het lastig om meetresultaten of gegevens uit  

werkplekonderzoeken goed te interpreteren o.a. door: 

• veranderende condities over de dag.

• veranderende condities wanneer medewerkers verschillende taken moeten 
uitvoeren en/of werken op verschillende plaatsen;

• grote invloed is van persoonlijke karakteristieken zoals hitte adaptatie, conditie, 
medische situatie (chronische ziekten, medicijnen)

Het is mede hierdoor lastig om te bepalen over er een risico aanwezig is op 
individuele basis en/of grenswaarden worden overschreden. 

Hitte op het werk, 
complex probleem(2)



Effectiviteit van maatregelen is niet altijd duidelijk 
• Welke combinatie van maatregelen is het meest effectief in bepaalde situaties om 

risico’s door hitte-stress gedurende de gehele werktijd te elimineren? 

Hitte op het werk, 
complex probleem(3)



HEAT-SHIELD, wat kunnen we gebruiken in de 
dagdagelijkse praktijk? 

• Geeft (verdere) bevestiging van huidige kennis/theorieën, maar ook nieuwe inzichten. 

• (Nieuwe) instrumenten om risico’s in te schatten  

• Meer inzicht in de effectiviteit van maatregelen

• Voorlichtingsmateriaal  



Bevestiging van huidige kennis/theorieën en 
nieuwe inzichten (1)

• Na een werkdag met hittestress*) 

• Ervaart 35% van de medewerkers effecten t.g.v. hitte 
(33 studies with 13.088 workers) 

• 30% van de medewerkers rapporteert verminderde productiviteit 
(11 studies with 8.076 workers)  

▪ 15% van de medewerker die minimal 6 uur per dag, 5 dagen per week, gedurende twee maanden 
per jaar werken in hitte, hebben een nierziekten of rapporteren acute nierschade. Dit geldt in het 
bijzonder voor medewerkers in de landbouw. 

(10 studies with 21721 workers, etiology still unknown) 

*) wet-bulb globe temperature  hoger dan 22·0 of 24·8°C, afhankelijk van de fysieke inspanning
Flouris et al., (2018) Workers’ health and productivity under occupational heat strain: a systematic review and meta-analysis. Lancet 
Planetary Health



Bevestiging van huidige kennis/theorieën en 
nieuwe inzichten (2)

▪ Een duidelijk verband tussen hyperthermie and dehydration (uitdroging) zoals:

- verhoogd aantal ongevallen op de werkplek door “poor decision making”*; 

- negatieve impact on productiviteit (in het bijzonder op de dagen na een hittegolf)**. 

▪ Productiviteit neemt met meer dan 2 % af voor elke extra graad boven 24 °C wet bulb globe 
temperature (WBGT), met name in de sectoren waar handmatig werk voorkomt**

*  Kingma et al., Time perception and timed decision task performance during passive heat stress (2020)
** Flouris et al., Workers’ health and productivity under occupational heat strain: a systematic review and meta-analyses, 2018 



Foster J et al.. Individual responses to heat stress: Implications for human health and labour capacity (2020) 



(Nieuwe) instrumenten voor risico-inschatting 

• WBGT

• Early warning system

• ClimApp



Instrumenten voor risico-inschatting , WBGT 
• WBGT is een goede indicator voor in de praktijk

Er zijn honderden verschillende “heat stress indices” beschreven in de literatuur. Er is 
echter geen enkele indicator die in alle situaties gebruikt kan worden*). 

In het Heat-Shield project zijn meerdere indicatoren met elkaar vergeleken. De keuze is 
gevallen op de WBGT omdat deze indicator in de praktijk het meest wordt gebruikt en ook 
is gevalideerd.   

• WBGT geen perfecte indicator

Werken in de zon heeft negatieve invloed op de cognitieve vaardigheden (zoals 
concentratie etc.). Dit effect wordt gezien zelfs als de WBGT even hoog is als in de 
schaduw*). 

*) Technical Report 1, The "HEAT-SHIELD index", an occupational and practical applicable heat stress index.
**) Ioannou et al. (2021) The Impacts of Sun Exposure on Worker Physiology and Cognition: Multi-Country Evidence and 
Interventions



Instrumenten voor risico-inschatting 
early warning system 

• https://heatshield.zonalab.it/#contatti-basso

Ontwikkeld voor Europa. 
Geeft een voorspelling op 
het risico op warme dagen
voor de komende vier
weken.

https://heatshield.zonalab.it/#contatti-basso


Instrumenten voor 
risico-inschatting ClimApp*) 

Kan metingen vervangen, voor die situaties waar geen 
(lokale) hittebronnen aanwezig zijn. 

WBGT, ISO - 7243

PHS (Predicted Heat Strain) ISO - 7933 

Age

Body size

Clothing

Acclimatisation

Activity

GPS location

Temperature

Radiation

Airvelocity

Humidity

*) Kingma,B et al.



ClimApp geadviseerde maatregelen

WBGT value Advice Predicted Heat 
Strain calculated

Extra advies

< 80 % Nee

80-100 % Afhankelijk van de situatie:
- Beschikbaar stellen van water
- Aanpassing kleding
- Limiteren van blootstellingstijden
- Koelvest
- Vermijden van zon 

Nee

100 – 120 %                   Ja Maximale 
blootstellingstijd

> 120 %                           Ja Maximale 
blootstellingstijd

Kingma,B et al., article under construction



Effectiviteit van maatregelen 
Intervention Strength of evidence Effectiveness

best/(worst) scenario 

Airconditioning 
(high ecological foot print)

2 3.0 /(0.75) 

Shading 1 2.3 /(0.6)

Cold water immersion 3 2.2 /(1.9)

Aerobic Fitness 3 2.9 /(2.1)

Hydration 3 2.0 /(2.0)

Work intensity reduction 1 1.8 /(1.8)

Fanning 3 2.4 /(1.2)

See for more: Morris et al. Sustainable solutions to mitigate occupational heat strain – an umbrella review of physiological 
effects and global health perspectives (2020) 



See for more: Morris et al. Sustainable solutions 
to mitigate occupational heat strain – an umbrella 
review of physiological effects and global health 
perspectives (2020) 



Beste (combinatie) van maatregelen

• Acclimatiseren (nieuwe medewerkers, bij begin van hittegolf) *)
• Gemakkelijke toegang tot drinkwater*)
• (Meer) werkonderbrekingen in schaduwrijke, goed geventileerde ruimten*)
• Optimaliseren van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding*)
• Autonomie om werk zelf in te kunnen delen, in combinatie met bewustwording van medewerkers 

**), ***).

*)  Morris et Al. Sustainable solutions to mitigate occupational heat strain – an umbrella review of physiological effects and global health perspectives (2020) 
**) Leonidas G. Ioannou et al. "Occupational Heat Stress: Multi-Country Observations and Interventions" Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021
***) Technical report 2.1 HEAT-SHIELD



Branche specific maatregelen*   

Truck cabines, reflecterend verf en glas:

• Glas (goed reflecterend, lage 
doorlaatbaarheid warmte) in combinatie 
met goed reflecterende verf geeft een grote 
reductie van hitte. 

• Dit kan de vraag  airconditioning capaciteit 
in de cabine met 40 %  verminderen. 

* Technical reports HEAT-SHIELD (https://www.heat-shield.eu/technical-
reports   D3.2 and D4.1)



Kennis over hittestress en maatregelen ontbreekt

• Onderzoek onder Griekse en Sloveense medewerkers  laat zien dat informatie over 
risico’s van warmte ontbreekt (respectievelijk bij 50 en 60% van de werkenden*) 

• Onderzoek bij Deens, Italiaanse en Cyprische medewerkers, werkgevers en HSE 
medewerkers laat zien dat :
- 14% niet op de hoogte is van beschermende maatregelen 
- 48% vind dat de maatregelen binnen de eigen organisatie om hittestress te reduceren                                          
ineffectief zijn. 

*) Pogacar, et al. Heat waves occurrence and outdoor workers’ self-assessment of heat stress in Slovenia and Greece. Int J Environ Res Public Health 
2019; 16(4):597
**) Morris NB, et al. Health vs. wealth: employer, employee and policy-maker perspectives on occupational heat stress across multiple European 
industries. Temperature 2020:1–18







Education
Infographics for employers and
employees 

(in 10 EU languages) 



Occupational heat-stress research is highly transferrable.

There is no such thing as a universal OH-Stress prevention strategy

(Morris 2021) 
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