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maar na het weekend zijn we de hitte kotsbeu
Waarom gelukzalige gevoel
bij tropische temperaturen
weer snel wegebt

dat gelukkige gevoel heb je
meer energie om leuke dingen te doen. En net die tijdsbesteding is de derde reden
waarom we gelukkig worden
van mooi weer. Op regenachtige dagen werken we gemiddeld een half uur per dag lanTemperaturen van meer dan dertig
ger, maar op een mooie dag
besteden we net minder tijd
graden: leuk, want mooi weer maakt
aan activiteiten waarbij we
gelukkig. Maar niet té lang, want die hitte ons doorgaans minder gelukkig voelen. Terwijl we dan
zijn we ook snel weer beu. Wedden dat
meer tijd spenderen aan
we na het weekend alweer snakken naar net
leuke activiteiten in de
buitenlucht of samenkomen
een zuchtje wind of zelfs een regenbui?
met vrienden of familie, want
“En dat terwijl we de hitte na enkele
we willen een mooie dag niet
dagen net béter verdragen.” SILKE REMMERY
verspillen. Door die sociale
en actievere tijdsbesteding
Met liefst acht dagen maxi- kig worden van warm weer? voelen mensen zich het
male temperaturen van meer Daarvoor heeft Hendriks gelukkigst.”
dan dertig graden in aantocht verschillende verklaringen.
voelt het pas écht als hoogzo- “De eerste is biologisch: bij Wéér naar het strand
mer. We plannen uitjes naar zonlicht maakt het lichaam
strand of bos, een barbecue de gelukshormonen endorfi- Toch. Het gelukzalige gevoel
met onze bubbel of duiken in ne en serotonine aan. Die bij zulk mooi weer is maar
het zwembad. Waarom we zo zorgen voor energie en ont- van korte duur, want na het
gelukkig worden van dat spanning. Bovendien werkt weekend hopen we wellicht
mooie weer, weet geluksalweer op een minder
onderzoeker Martijn Hen- MARTIJN HENDRIKS
goede dag. “Dit komt
driks (Erasmus Universiteit GELUKSONDERZOEKER
doordat we gewend raRotterdam). Hij vergeleek
ken aan het warmere
geluksgegevens van 7.700
weer
en
het
Nederlanders met het weer
geluksgevoel wegebt”,
en stelde vast dat hoe hoger
zegt Hendriks. “In het
de temperatuur is, hoe meer
begin planden we nog
mensen zich gemiddeld geleuke activiteiten, maar
lukkig voelden. Al bleek de
na vijf dagen op rij aan
bovengrens in zijn onderzoek
het strand is het ook
wel beperkt tot 30 graden. het ook psychologisch: als je wel goed geweest. Dan voelen
“Maar 27 of 33 graden, dat opstaat met mooi weer, geeft we vooral nog het ongemak
zal weinig verschil op geluk dat gewoon meer zin in die van de hitte.”
hebben”, zegt hij.
dag. En dat veroorzaakt een Al is dat dan vooral een
Hoe het komt dat we geluk- sneeuwbaleffect, want door mentaal aspect, want eigen-

“Spreid de leuke
dingen voor een
langer geluksgevoel”

lijk verdragen we de warmte
net beter na enkele dagen,
zegt professor inspanningsfysiologie Jan Bourgois
(UGent). “Ons lichaam doet
meer dan alleen zweten om
af te koelen. Het streeft naar
een kerntemperatuur van
37 graden, die we bij buitentemperaturen van 26 tot
28
graden
gemakkelijk
kunnen behouden. Stijgt die
buitentemperatuur nog, dan
stuurt ons lichaam in eerste
instantie meer bloed richting
de huid om zo de warmte van
binnen af te voeren. Zo werkt
ons thermoregulatiesysteem.
Omdat er meer bloed naar
de huid vloeit, pompt bijgevolg ons hart harder
om ook andere organen
van voldoende zuurstof te voorzien. Dat
voelen we vooral de
eerste en de tweede dag,
en misschien is de tweede
dag nog de lastigste. Want als
het ’s nachts niet afkoelt,
slapen we minder diep en
recupereren we minder.
Daarna geraken we wel geleidelijk aan geacclimatiseerd
en verdragen we de hitte iets
beter.”
Nu toch nog, want Bourgois
waarschuwt ook: in de toekomst zullen we de warmte
geleidelijk minder goed verdragen. De schuldige? Onze
airco. “De hedendaagse mens
stelt zichzelf te weinig bloot
aan een brede waaier van
temperaturen doordat hij
continu – zowel in huis als in

de wagen – de airco op 18 tot
22 graden zet. Dat is nadelig
voor ons thermoregulatiesysteem, dat prikkels nodig
heeft om optimaal te blijven
functioneren. Gevolg: de
mens zal zich steeds moeilijker aanpassen aan de warmte
– en ook aan koude.”
Maar voor de komende hete
dagen geeft Hendriks toch
nog deze tip. “Doe niet alle
leuke dingen in het begin van
de hittegolf, maar spreid ze
over de acht dagen voor een
langer geluksgevoel.”

Bijna overal
code oranje
Vanaf vandaag geldt in
heel België code oranje, met
uitzondering van de kust. Volgens het KMI bestaat de kans dat
die code met enkele dagen verlengd wordt, maar dat kan ten
vroegste 24 uur op voorhand worden bevestigd. België zit midden in
een hittegolf, waarbij steeds
warmere lucht naar ons land wordt
gestuurd. Aan de kust is het wat
frisser en ook in de Hoge Ardennen
zijn de temperaturen minder hoog.
Het KMI zegt nog dat het belangrijk is regelmatig te drinken en
licht verteerbaar voedsel te eten,
zich lichter te kleden, de dag in
koelere ruimten door te brengen,
ramen en deuren gesloten te
houden en de gezondheidstoestand op te volgen. (blg)
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Eigenlijk moeten we
ons lichaam
blootstellen aan een
brede waaier van
temperaturen.

