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Prettig Ouder worden in Rijnwoude is een samenwerkings-
verband van onderstaande organisaties.

samen leven, samen doen



Weet u het nog? Vorig jaar in augustus hadden we 
maar liefst 3 weken hittegolf. Best een gevaarlijke 
situatie natuurlijk. Krijgen we deze zomer hier op-
nieuw mee te maken?
De POR geeft u graag informatie hoe u uzelf kunt 
beschermen tegen de hitte, hoe u evt. oververhitting 
/ hitte uitputting / hitte beroerte kunt herkennen en 
wat u dan moet doen.

Tips voor tijdens de hitte

Drink veel
Ook als je geen dorst hebt, moet je veel drinken. 

Bij voorkeur water, minimaal twee liter per dag. Van alcohol kun je juist 
beter niet te veel drinken

Kleed je luchtig
Kies voor luchtige kleding in lichte kleuren, gemaakt van materiaal dat 

goed ‘ademt’. Katoen en linnen bijvoorbeeld.

Vermijd zware inspanning
Als je moet/wilt inspannen, doe dit dan niet tijdens de warmste uren van 
de dag (van 12.00 tot 16.00 uur). Wacht liever tot het ’s avonds laat wat 

afgekoeld is of doe in de ochtend die klus/activiteit.

Doe vast boodschappen
Zorg dat je boodschappen in huis hebt, zodat je niet op het heetste mo-

ment van de dag de deur uit moet.

Check je medicatie
Sommige medicijnen beïnvloeden je temperatuurregulatie. Controleer de 
bijsluiter en overleg met je huisarts of apotheek of je voor jouw medicatie 

specifieke voorzorgsmaatregelen bij hitte moet treffen.

Verkoel jezelf
Bijvoorbeeld door je polsen te koelen onder een stromende kraan, 

en door een ventilator neer te zetten. 
Gebruik in tijden van corona alleen een ventilator of airco binnen als je 

met personen uit je eigen huishouden bent.

Ga beschermd naar buiten
Moet je toch de zon in? Smeer je dan elke twee uur in en bescherm je 
huid en gezicht met zonnebril of hoedje. Zoek zoveel mogelijk de scha-

duw op als je buiten bent.

Hoe herken je oververhitting?
• vermoeidheid • spierpijn •concentratieverlies overdag • hoofdpijn
• opgezwollen enkels (oedeem) • duizeligheid • jeukende blaasjes

Wat doe je dan? Drink voldoende water, thee of koffie, 
ook als je geen dorst hebt. Doe rustig aan. Een voetenbad kan 

helpen tegen oververhitting en opgezwollen enkels. Neem contact 
op met de huisarts als de klachten erger worden.

Hoe herken je hitte uitputting?
• flauwvallen • kramp • snelle hartslag 

• hevig zweten • een bleke huid
Wat doe je dan? Stop met wat je aan het doen bent en zoek een koe-
le plek. Drink voldoende water of sportdrank in kleine slokjes. Koel je 

lichaam: neem een koude douche of met natte doeken. Als de klachten 
niet minder worden, waarschuw dan een arts.

Hoe herken je hitteberoerte?
• verhoogde lichaamstemperatuur van meer dan 39 graden

• hoge hartslag • misselijkheid • rode huid
• meestal geen zweet • stuiptrekkingen • bewustzijnsverlies

Wat doe je dan? Een hitteberoerte is levensbedreigend! 
Bel 112 en volg de aanwijzingen van de hulpdiensten
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