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Aantal kwetsbare personen (tot 4 jaar; 65+) per wijk blootgesteld aan belangrijke hittestress in een 
gemiddelde zomer



Hittegerelateerde ziekten
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 Direct

 Dehydratatie

 Warmteoedeem

 Zonneslag

 Hittekrampen

 Hitteberoerte

 Indirect

 Allergieën

 Infecties

 Cardiorespiratoire aandoeningen
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Environ Health Perspect 109:463–470 (2001)



Hittegerelateerde overlijdens
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 De toegenomen sterfte (oversterfte) bij warm weer is het hoogst op de dag van de 

hitte zelf en loopt door tot 2-3 dagen daarna

 De oorzaken van sterfte zijn dus vrijwel altijd acuut

 Slechts een klein deel van de totale sterfte tijdens hittegolven is het gevolg van een 

hitteberoerte, het merendeel is toe te schrijven aan cardiovasculaire en respiratoire 

ziekten 

 Hitte verergert reeds bestaande cardiovasculaire en respiratoire ziekten

 Verhoogde luchtverontreiniging (ozon, fijnstof, stikstofdioxide) is mede 

verantwoordelijk voor de oversterfte tijdens warme dagen



Hittegerelateerde overlijdens & luchtverontreiniging
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 OZON

 FIJNSTOF

 STIKSTOFDIOXIDE
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= ZOMERSMOG

NOx < verbranding van brandstoffen 
door de industrie en het verkeer

VOCs < verf, lak, lijm, 
reinigingsmiddelen en inkt
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Gezondheidseffecten van ozon
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EPA, 2019
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Associations between 3-day moving avg 8-hour daily max ozone concentrations 

and Emergency Department (ED) visits for pneumonia and upper respiratory 

infection.

Darrow et al. (2014)
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• Comparing the current situation (1990–2009) with the baseline 

period (1961–1990), the largest increase in ozone-associated 

mortality and morbidity due to climate change (4–5%) have occurred 

in Belgium, Ireland, the Netherlands and the UK. 

• Comparing the baseline period and the future periods (2021–2050 

and 2041–2060), much larger increases in ozone-related mortality 

and morbidity are projected for Belgium, France, Spain and Portugal 
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Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) 
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Fijnstof
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Am J Respir Crit Care Med Vol 199, Iss 7, pp 882–890, Apr 1, 2019

Rate ratio and 95% credible interval for a 10-mg/m3 increase in 24-hour average PM2.5
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Gezondheidseffecten van stikstofdioxide
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EPA, 2016
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Concentration-response function for the association between 3-day 

average (lag 0−2) nitrogen dioxide concentrations and emergency 

department visits for pediatric asthma in the Atlanta, GA area

Strickland et al., 2010
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Percentage increase in chronic obstructive pulmonary disease hospital 

admissions and emergency department visits in relation to nitrogen dioxide 

concentrations

EPA, 2016
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De maatregelen die op 18 maart 2020 van start gingen 

om de spreiding van het coronavirus (COVID-19) te 

beperken, hadden een impact op de luchtkwaliteit. 

Twee onafhankelijke analyses komen tot vergelijkbare 

conclusies: 

• duidelijke daling van stikstofdioxide en zwarte 

koolstof 

• minder uitgesproken daling van concentraties fijn stof

• meer ozon 
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do 03 okt 2019



Nationaal ozon- en hitteplan: Maatregelen
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 Drink meer dan gewoonlijk, maar vermijd alcoholische dranken, koffie, suikerhoudende 

dranken, … en wacht niet tot je dorst hebt

 Blijf zoveel mogelijk binnen gedurende de heetste periodes van de dag

 Sluit vensters en gordijnen van de gevels die aan de zon blootgesteld zijn, en open ze 

slechts wanneer de grootste hitte voorbij is

 Moet je toch buiten zijn, probeer dan zoveel mogelijk de heetste periodes te vermijden

 Beperk fysieke inspanningen zoveel mogelijk (bijvoorbeeld sportactiviteiten)

 Bescherm je huid tegen de zon

 Indien je geneesmiddelen neemt, informeer bij je geneesheer of bij je apotheker of die 

geneesmiddelen een negatief effect kunnen hebben bij een periode van hitte

 Ter herinnering: 112 is het noodnummer, als je dringende hulp nodig hebt

 Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan kinderen, bejaarden, chronisch 

zieken, sociaal geïsoleerde mensen en personen die bij hitte zware inspanningen 

moeten leveren
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Although ultimately

the best medicine for the

climate crisis is preventive —

the urgent reduction of greenhouse

gases — we cannot ignore

the myriad ways in which our patients’

health is already being

harmed and our responsibility to

improve our practice.

www.thelancet.com Vol 395 February 29, 2020 
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