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Dit warmteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 

27°C of hoger. 

In dit protocol zijn maatregelen vastgelegd om de warmteoverlast en temperatuur in de binnenruimte 

te beperken. De maatregelen met betrekking tot de buitenruimten staan in het protocol ‘Buitenspelen 

en uitstapjes.’ 

In Nederland komen temperaturen boven de 27°C nog steeds niet vaak voor,  maar door verandering 

van het klimaat neemt de kans op aanhoudende warme periodes en hittegolven toe. 

Dit warmteprotocol is opgesteld zodat duidelijk welke maatregelen er genomen kunnen worden.  

Jonge kinderen zijn namelijk niet is staat om zelf maatregelen te nemen en daarvoor afhankelijk van 

de volwassenen die voor hen zorgen, zoals pedagogisch medewerkers. 

Als het buiten warm is kan de temperatuur in de binnenruimte ook oplopen, in de zomer zijn 

binnentemperaturen tussen de 23°C en 26°C  behaaglijk. 

Op dagen met felle zon kan het binnen veel warmer zijn dan buiten. Zolang de buitenlucht niet heet is, 

zijn gebouwen te koelen door intensieve ventilatie. Het is van belang dat de ventilatie vooral 

plaatsvindt wanneer het buiten minder warm is dan binnen, dus ’s nachts. Overdag kan ventilatie de 

temperatuur binnen soms verhogen. 

Toch kan het wijd open zetten van ramen en deuren ook verkoelend werken, als de lucht binnen flink 

in beweging komt. Het lichaam kan dan afkoelen door extra verdamping van transpiratie. Zo kan een 

verfrissende luchtstroom de uitdroging bij hoge temperaturen versnellen. Drink extra vocht tijdens het 

luchten van een gebouw bij hoge buitentemperaturen. 

 

Maatregelen die genomen kunnen worden om de binnentemperatuur te beperken zijn: 

- Zet ‘s morgens bij binnenkomst (nog voordat er kinderen aanwezig zijn) alle ramen en deuren 

tegen elkaar open om de aanwezige warme lucht plaats te laten maken voor de ochtendkoelte. 

- Laat zolang het buiten koeler is dan binnen de ramen op kierstand open staan. Ook wanneer de 

wind op de ramen staat kan overdag ventileren aangenaam zijn. 

- Zorg voor een ventilator voor ruimten met een temperatuur van meer dan 25 °C. 

- Doe de zonwering omlaag voordat de zon naar binnen schijnt. 

- Zet zo weinig mogelijk lampen en apparaten aan. 

- Let er extra goed op dat alle ventilatieroosters open staan. Dan hebben de ruimten ’s nachts de 

kans om af te koelen. 

Indien bovenstaande maatregelen niet afdoende werken kunnen in het uiterste geval de volgende 

acties worden ondernomen: 

- Koel het dak en de buitenruimten door ze vochtig te houden. In de nacht kan het dak beter weer 

droog zijn om warmte uit te kunnen stralen. 

- Ramen (ook in het dak) waar de zon op schijnt zonder buitenzonwering, kunnen wit gekalkt 

worden of voorzien worden van buitenzonnewering. 
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Het is zo dat bij temperaturen boven de 27°C kinderen een extra groot risico lopen op het krijgen van 

gezondheidsklachten door de hitte. Eén daarvan is warmte-uitputting, dat kan ontstaan door 

vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk.  

- Het is belangrijk om te drinken vóórdat je dorst hebt, houd daarom goed in de gaten of de 

kinderen voldoende drinken. Zeker kleine kinderen kunnen al snel te veel vocht verliezen. Bied de 

kinderen extra drinken aan, bij voorkeur water.  Zorg in ieder geval dat ze extra vocht (niet te 

koud) binnen krijgen. Om de allerkleinsten genoeg te laten drinken kun je bijvoorbeeld extra water 

aan de melkproducten toevoegen. 

- Zorg voor geschikt eten en drinken; Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen vocht- en 

zoutinname. Geef drinken met zo min mogelijk suiker, water is een betere dorstlesser dan 

limonade. 

Geef eten met veel vocht zoals vers fruit en groenten, bijvoorbeeld meloen en tomaat. Of geef de 

kinderen een waterijsje in plaats van een koekje.                                                                    

- Kleed de kinderen niet te warm aan en let op de urineproductie. 

- Laat kinderen enkel in een rompertje (met luier) onder een lakentje slapen. 

- Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, dat geldt zowel buiten als binnen. Pas het spel aan. 

Zoek daarbij de koelste  plek op, in of rond het gebouw. Soms is het binnen prettiger vertoeven 

dan buiten. 

- Zoals tevens in het ‘Protocol buitenspelen en uitstapjes’ staat beschreven dienen er buiten 

voldoende schaduwplekken gecreëerd te worden. Daarbij dienen kinderen tussen 12u en 15u uit 

het zonlicht gehouden te worden. Vanzelfsprekend worden de kinderen ingesmeerd met 

zonnebrandcrème.  

 

Wat als een kind het toch te heet heeft gehad? 
De klachten die hoofdzakelijk optreden bij hitte zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, 

benauwdheid en hoofdpijn. In ernstige situaties kan het lichaam uitdrogen en oververhit raken door 

verlies van vocht en een stijgende lichaamstemperatuur. Symptomen hiervan zijn: 

- Minder naar de wc gaan of minder plasluiers, met donker gekleurde urine 

- Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig 

- Snelle pols  

- Droge mond 

- Huilt, maar zonder tranen 

- Duizelig, misselijk of spierkrampen 

- Overvloedig zweten 

- Bewusteloosheid 

Vertoont een kind deze verschijnselen? Dan is meer vocht nodig. Het kind moet zo snel mogelijk 

drinken en verblijven op een koele plek. Bel een arts als de symptomen niet verbeteren of als ze 

verergeren. 

 

 

 

 

 

Dit document is gebaseerd op de informatie die de GGD Hollands Midden beschikbaar heeft gesteld, bijvoorbeeld door de 

folder ‘hitte en kinderopvangcentra’. 

 


