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Werken in de hitte kan gevaarlijk zijn. Het geeft een 
grotere kans op ongevallen en heeft een negatieve  
impact op de productiviteit en mogelijk ook op de  
gezondheid.  In The Lancet vroeg een groep weten-
schappers vorig jaar om meer aandacht voor de toene-
mende risico's van hitteblootstelling op werkplekken. 
Binnen, maar zeker ook buiten.
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Figuur 1: Hitteblootstelling vindt plaats in de vrije tijd en op het werk.

Klimaatverandering maakt dat we 
in de toekomst meer problemen 
met hitte kunnen verwachten. De 

risico’s van hitte op de werkvloer wor-
den in de praktijk nogal eens onder-
schat. Vaak nemen werkgevers geen 
maatregelen tegen hitte. Doen ze dat 
wel, dan zijn deze niet altijd effectief.  
In dit artikel gaan we in op de effecten 
van hitte en mogelijke oplossingen. 
Mede gebaseerd op resultaten van Heat-
Shield, een groot onderzoekproject dat 
de afgelopen jaren is uitgevoerd door 
meer dan twintig gerenommeerde insti-
tuten in Europa. 

Twee situaties 
Als we het hebben over hitte op de 
werkplek zijn er twee situaties te onder-
scheiden:  
 » werkzaamheden in de buurt van gro-

te hittebronnen zoals machines; 

 » werken tijdens hete periodes van het 
jaar. 

Bij het werken tijdens hete periodes 
kan iedereen effecten van de hitte erva-
ren. In bepaalde omstandigheden is de 
hittebelasting groter, bijvoorbeeld bij 
het dragen van beschermende kleding 
of persoonlijke beschermingsmidde-
len, bij grote fysieke belasting en bij 
werkzaamheden in de volle zon. Hier-

door kunnen werknemers al eerder ne-
gatieve effecten ervaren van hittebelas-
ting dan op het moment dat er een 
landelijke hittewaarschuwing wordt ge-
geven (Morris 2021 et al). 
Een ander belangrijk aspect in hete peri-
odes is dat de blootstelling niet ophoudt 
bij de poorten van het bedrijf. De bloot-
stelling aan hitte kan thuis hetzelfde 
zijn en soms zelfs groter, afhankelijk 
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van de woonomstandigheden en de acti-
viteiten die iemand uitvoert.  

Toenemende impact 
Warmere periodes komen wereldwijd 
meer voor. De temperaturen stijgen aan-
toonbaar (WHO 2021). Klimaatverande-
ring maakt het ook in Nederland niet 
alleen gemiddeld warmer, de extremen 
nemen ook toe. We hebben hier vaker te 
maken met kortere periodes van hitte.  
Of mensen wel of niet aan hitte gewend 
zijn (adaptatie) is een belangrijke factor 
voor het wel of niet krijgen van hittege-
relateerde effecten. Hoe meer men ge-
wend is aan de hitte, hoe minder gevol-
gen. Aan het begin van elke warme 
periode in Nederland is van gewenning 
(adaptatie) nog geen sprake.  
Daarnaast wordt de werkende mens in 
Nederlands steeds ouder. Hoe ouder je 
bent, hoe meer last je hebt van hitte. Ten 

eerste omdat de zweetfunctie, die belang-
rijk is voor warmteafgifte, afneemt boven 
de veertig jaar. Ten tweede hebben oude-
re mensen meer chronische ziekten zo-
als suikerziekte (diabetes). Suikerziekte 
kan zorgen voor een minder goede 
warmteadaptatie (Foster et al 2020). Ten 
derde gebruiken oudere mensen meer 
medicijnen. 
Veranderingen in het lichaam door hitte, 
bijvoorbeeld veranderde vochtbalans en 
verminderde vochtuitscheiding, kunnen 
invloed hebben op werking van de medi-
catie. Ook kunnen bepaalde geneesmid-
delen van invloed zijn op het regelme-
chanisme van de lichaamstemperatuur. 

Op de werkvloer 
Hittebelasting kan een grote invloed 
hebben op de veiligheid, productiviteit 
en gezondheid. Hierna volgen de be-
langrijkste effecten.

Alertheid 
Hitte vermindert het reactievermogen 
en daarmee de alertheid. Er ontstaat 
hierdoor een grotere kans op fouten en 
meer ongevallen. Direct werken in de 
zon versterkt dit effect (Ioannou 2021).  

Gezondheidseffecten  
Hittegerelateerde gezondheidseffecten 
variëren van vermoeidheid en duizelig-
heid tot een hitteberoerte. Dit laatste 
treedt bij werkomstandigheden alleen 
op bij extreme omstandigheden. Uit on-
derzoek, uitgevoerd door Flouris et al 
(2018), komt naar voren dat na een 
werkdag met hittestress1, 35 procent van 
de medewerkers effecten ten gevolge 
van hitte ervaart (meta-analyse van 33 
studies met ruim 13.000 werknemers).  

Productiviteit  
Blootstelling aan hitte vermindert de 
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productiviteit. Na een werkdag met hit-
testress¹ is de productiviteit bij meer 
dan 30 procent van de medewerkers ver-
minderd (meta-analyse van 11 studies 
met ruim 8000 werknemers (Flouris et 
al, 2018).  

Warmtebalans 
Figuur 2 toont de relatie tussen factoren 
die van invloed zijn op de warmtebalans 
van mensen. Dit is van belang om te re-
aliseren hoe complex het is om de effec-
ten van warmte op mensen te duiden of 
te meten.  
Het maakt ook inzichtelijk dat er meer-
der factoren zijn waarop maatregelen 
genomen kunnen worden om gezond-

heidseffecten van hitte tegen te gaan. 
Dit vertaalt zich in langetermijnoplos-
singen, zoals het verbeteren van condi-
tie. Maar het geeft ook aanknopingspun-
ten voor maatregelen op de korte 
termijn. Denk aan de mate van inspan-
ning, soort kleding en het beïnvloeden 
van de lucht- en stralingstemperatuur 
en de luchtsnelheid. 
Het menselijk lichaam reageert op hitte 
door 1) het verwijden van de vaten in de 
huid, waardoor de warmte in het li-
chaam naar de huid wordt verplaatst en 
vervolgens afgegeven aan de omgeving 
en 2) door zweetproductie. De verdam-

ping van zweet onttrekt warmte aan het 
lichaam (Ebi, 2021). Naast het verminde-
ren van de hittebelasting is het daarom 
ook belangrijk om te zorgen voor een 
goede vochtbalans. 

Risicobeoordeling  
De risicobeoordeling van hitte op de 
werkplek is lastig in de praktijk. Er zijn 
veranderende condities over een dag. 
Medewerkers wisselen in de regel van 
taken of werken op verschillende plek-
ken. Tot slot is er een grote invloed van 
persoonlijke karakteristieken zoals hitte-
adaptatie, conditie en medische situatie. 
Het is mede hierdoor lastig om te bepa-
len of er een risico aanwezig is en of 

grenswaarden worden overschreden.  
De resultaten van het Heat-Shield-pro-
ject geven handvatten voor risicobeoor-
delingen en oplossingen.  

Hittewaarschuwingssysteem 
Binnen Heat-Shield is een hittestress-
waarschuwingssysteem (early warning 
system) ontwikkeld. Deze applicatie is te 
vinden op de website heatshield.zona-
lab.it. Daarop staat de weersverwachting 
voor de komende weken op basis van 
nieuw geoptimaliseerde meteorologi-
sche modellen. Te gebruiken bij de plan-
ning van werkzaamheden waarop 

weersomstandigheden een grote invloed 
hebben (Morris et al., 2020). 

Hittemetingen 
In de literatuur zijn meer dan 300 ver-
schillende hitte-indexen beschreven die 
een indruk geven van de blootstelling 
aan hitte. Geen van deze indexen is opti-
maal in de schatting van individuele hit-
tebelasting. De zogeheten Wet Bulb Glo-
be Temperature (WBGT) en de Universal 
Thermal Climate Index (UTCI) komen 
naar voren als de meest effectieve indica-
toren voor het kwantificeren van de hitte-
belasting die medewerkers in verschillen-
de beroepsomgevingen ervaren (Flouris 
2021). De WBGT wordt in de arbeidshy-
giënische praktijk het meest gebruikt. 
Voor meer informatie over de WBGT zie 
de NEN-ISO 7243:2017.   
Er is recent ook een app ontwikkeld,  
ClimApp, die op persoonsniveau advie-
zen geeft bij hittebelasting voor de dag 
zelf en de volgende dag op basis van de 
weersverwachting en individuele infor-
matie, zoals de mate van inspanning en 
kleding. Deze app is gratis beschikbaar 
op iOS- en Android-apparaten en is te 
gebruiken in situaties waarbij geen 
sprake is van warmtebronnen zoals ma-
chines.  

Praktijkoplossingen 
Er is niet één universele aanpak om hit-
tebelasting aan te pakken. (Morris 2021). 
Het spreekt vanzelf dat bij een industri-
ele warmtebron het beter afschermen 
en isoleren van de warmtebron de eerst-
aangewezen maatregel is. Vanuit het 
Heat-Shield-project komen verschillen-
de oplossingsrichtingen ter voorkoming 
van hittebelasting. De beste (combinatie 
van) maatregelen zijn:  
 » Acclimatiseren (bij begin van hitte-

golf of nieuwe medewerkers die gaan 
werken in warme productieomgevin-
gen). 

 » Gemakkelijke toegang tot drinkwater. 
 » (Meer) werkonderbrekingen in scha-

duwrijke, goed geventileerde ruimten. 
 » Optimaliseren van persoonlijke be-

schermingsmiddelen en werkkleding. 
 » Autonomie om werk zelf in te kun-

nen delen, in combinatie met be-
wustwording van medewerkers. 

Het is een uitdaging om deze algemene 
maatregelen om te zetten in maatrege-
len voor specifieke situaties. Dat vraagt 
deskundigheid en een brede blik om 
maatregelen in de organisatie in te 
 bedden (maatregelen moeten niet 

In hete periodes houdt de 
blootstelling niet op bij de 
poorten van het bedrijf

Figuur 2: Factoren die invloed hebben op de warmtebalans (presentatie H. Daanen). 
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 interfereren met werkproces, continuï-
teit van productieproces e.d.).   
De meest voor de hand liggende oplos-
sing voor binnenruimten lijkt de aan-
schaf van airconditioning. Dat leidt wel 
tot aanzienlijke uitstoot van broeikas-
gassen, warmt de buitenomgeving nog 
meer op en is onhaalbaar voor mensen 
die in grote binnenruimten werken. 
Daarom is het een slechte keuze als  
koeloplossing (Jay et al 2021). 
Er zijn ook andere manieren van koe-
ling, zoals koelvesten, ventilatoren en 
schaduwplekken bij werk buiten. Morris 
et al (2020) hebben een beoordeling uit-
gevoerd van alle bekende koelingsinter-
venties. Hierbij is niet alleen de effecti-
viteit van maatregelen in kaart gebracht, 
maar ook de mate van wetenschappelij-
ke onderbouwing, kosten, haalbaarheid 
en duurzaamheid van de maatregelen.  

Voorlichting  
Binnen het Heat-Shield-project zijn Ne-
derlandstalige infographics ontwikkeld 
gericht op arboprofessionals, werkge-

vers en werknemers. Deze zijn te vin-
den op de website: heat-shield.eu/heat-
shield-infographics 

Jolanda Willems, adviseur milieu en ge-
zondheid GGD Gelderland Midden en ar-
beidshygiënist PreventPartner.  
Moniek Zuurbier, adviseur milieu en ge-
zondheid GGD Gelderland Midden. 

Noot 

1 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) hoger 
dan 22,0 of 24,8 °C, afhankelijk van de fysieke 
inspanning.
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