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Inhoud abstract: Hitte heeft een impact op de gezondheid van mensen. Perioden van 

hitte kunnen direct ernstige gezondheidseffecten veroorzaken bij de algemene bevolking 

en bij de beroepsbevolking. Door klimaatverandering worden deze problemen groter. 

GGD Gelderland-Midden is betrokken bij het EU-project HEAT-SHIELD. In dit project 

wordt kennis gegenereerd over hitte in het algemeen en hitte belasting op het werk. Ook 

wordt in HEAT-SHIELD gewerkt aan een waarschuwingssysteem en richtlijnen voor hitte 

op de werkplek. In de workshop komen de volgende onderdelen aan bod: 1. Inzicht in 

hitteproblematiek bij de algemene bevolking en de beroepsbevolking, waaronder 

arbeidsproductiviteitsverlies. 2. Bespreken van concrete maatregelen om 

gezondheidseffecten van hitte tegen te gaan, onder meer uit het project HEAT-SHIELD. 

3. Discussie over samenwerking in de preventie van hitteproblematiek bij het algemene 

publiek en de beroepsbevolking.  

Ad 1. Deze workshop start met effecten van hitte gezien vanuit zowel het publieke als 

het arboperspectief. Recent onderzoek uit HEAT-SHIELD wordt gepresenteerd naar de 

koppeling tussen effecten ontstaan bij blootstelling aan hitte in privétijd en onder 

werktijd. In deze studie is uitdroging, bewustwording, gezondheidseffecten en verhoogde 

werkprestaties door de preventie van uitdroging geëvalueerd in vijf industrieën in heel 

Europa. De prevalentie van uitdroging werd beoordeeld aan de hand van analyses van 

urinemonsters van werknemers en vragenlijsten van werkgevers. In totaal was 80% van 

alle werknemers ofwel in enige mate uitgedroogd bij het begin van hun werk of raakte 

uitgedroogd tijdens hun werk. Uitdroging wordt geassocieerd met een verminderde 

functie in cognitief gedomineerde taken en complexe motorische functies. De hoge 

prevalentie van uitdroging geschiedde ondanks het feit dat ~75% van alle werknemers 

aangeven dat drinken voor hen de belangrijkste vorm van preventie is tijdens perioden 

met verhoogde hittebelasting. Ook gaven zowel werkgevers als werknemers aan de 

veiligheid op het werk en het voorkómen van negatieve gezondheidseffecten zeer 

belangrijk te vinden. Hydratatie wordt benadrukt in werk-veiligheidsadviezen. De recente 

onderzoeken wijzen erop dat effectievere 24/7 hydratatiestrategieën gerechtvaardigd 

zijn. Het gaat dus niet alleen om hydratatie op de werkplek, maar ook om hydratatie 

voor en na het werk. Ad 2. Vervolgens zal een overzicht worden gegeven van 

maatregelen die getroffen kunnen worden om blootgestelde werknemers te beschermen 

en hoe werknemers in hun vrije tijd zich beter kunnen voorbereiden op werk in hitte. 

Hierbij is ook aandacht voor het belang van gepersonaliseerde waarschuwingen, waarbij 

rekening wordt gehouden met onder meer medicatie, onderliggende aandoeningen en 



interindividuele variatie in zweten en dus verschillen in water- en elektrolytbehoefte. Het 

HEAT-SHIELD waarschuwingssysteem en de HEAT-SHIELD richtlijnen kunnen 

werknemers en werkgevers ondersteunen bieden bij het tijdig voorbereiden op 

hitteperioden. Ad 3. Tot slot gaan we in gesprek over hoe we kunnen samenwerken in de 

preventie voor de algehele bevolking, één van de taken van de GGD, en de preventie bij 

de beroepsbevolking. Werknemers worden in hitteperioden ook thuis blootgesteld aan 

hoge temperaturen. Hoe kunnen we mensen aanspreken/adviseren over hitte voor zowel 

de werk- als de thuissituatie? Hoe kunnen we ‘‘best practices’ uitwisselen? Wat kunnen 

we verder leren van elkaar? Welke richtlijnen zijn er? En wat zijn daarbij de barrières?  

 


