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Inleiding 
Er worden bij ons verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat 
kinderen (vooral in de zomer) wel prettig buiten kunnen spelen wanneer het 
warm is en/of de zon schijnt.  

De meeste regels zijn al te vinden in het protocol ‘Warmte en verbranding door 
de zon’ en ‘Buitenmilieu’. Maar ingeval van hitte is het nodig een aantal extra 
maatregelen op papier te zetten. Het hitteprotocol gaat in bij temperaturen 
boven de 25 graden.  

Maatregelen: 
De volgende maatregelen dragen bij aan de veiligheid van de kinderen:  

- De kinderen worden ingesmeerd met een zonnebrand van beschermingsfactor 
50. 
- Deze zonnebrand beschermt ook tegen UVA en UVB-straling. 
- Kinderen worden ingesmeerd een half uur voor ze naar buiten gaan en daarna 
om het uur. 

- Er wordt op gelet dat kinderen niet te lang in de zon spelen.  
- Wanneer gemerkt wordt dat kinderen het te warm krijgen, gaan ze naar binnen. 
- Zonnepetjes/-hoedjes worden, indien aanwezig, op gedaan.  
- De kinderen krijgen ieder uur wat te drinken, zodat de kans op uitdroging 
wordt verkleind.  
- Kinderen onder de 12 maanden worden niet aan direct zonlicht blootgesteld. 
 - Tussen 12.00u en 14.00u wordt er met felle zon niet buiten gespeeld. 
 - Tussen 14.00 en 15.00u wordt er ook op gelet dat er nog felle zon is en wordt er 
zoveel mogelijk in de schaduw gespeeld. 

Gevolgen van hitte voor de gezondheid: 
 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 activiteiten, lusteloos of slaperig;  
• Snelle pols;  
• Droge mond; 
• Huilt, maar zonder tranen; • Duizelig, misselijk of spierkrampen;  
• Overvloedig zweten; 


