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Alle locaties: 

 Bij een verwachte hittegolf brengt de coördinator dit protocol onder de aandacht van de 
medewerkers. 

 Zorg voor voldoende ventilatie. Zet met name vroeg in de ochtend als het nog fris is deuren en 
ramen tegen elkaar open zodat de ruimte flink kan doortochten. Gebruik daarna indien voorradig 
een airco en laat deuren en ramen juist dicht. Indien er geen airco is, maar wel ventilatoren, 
gebruik deze dan (stroming van lucht). 

 Laat de screens of zonneschermen ’s ochtends vroeg voor de ramen zakken. Dit houdt de warmte 
tegen en voorkomt oververhitting. Indien er geen zonneschermen of screens zijn, kun je de 
gordijnen sluiten. 

 Ga ‘s ochtends zo vroeg mogelijk met de kinderen naar buiten, als het nog lekker is om buiten te 
zijn. 

 Hou de kinderen  van 12.00 uur tot 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon. Zoek een schaduwrijke 
plek op of creëer schaduw met behulp van een parasol. 

 Smeer kinderen liefst een half uur van te voren in met zonnebrandmiddel speciaal voor kinderen 
met minimaal beschermingsfactor 30. Herhaal dit elke 2 uur en altijd nadat kinderen met of in het 
water hebben gespeeld. Smeer vooral gevoelige delen als oren, nek, neus en schouders goed in. Zie 
ook: zonnetips voor kinderen (KWF-kankerbestrijding) 

 Voor kinderen met een overgevoelige huid, allergie etc. dienen ouders een passend 
zonnebrandmiddel mee te nemen. 

 Zorg ervoor dat de kinderen binnen luchtig gekleed zijn. Buiten biedt een t-shirt en petje juist 
bescherming tegen zonnebrand. 

 Vermijd extra lichamelijke inspanning van kinderen. 

 Zorg ervoor dat iedereen (kinderen en medewerkers) voldoende vocht binnen krijgt. Bied het vaak 
aan (bijvoorbeeld ook een waterijsje). 

 Drinken is belangrijker dan eten. Meestal hebben kinderen minder trek door de warmte, geef vaker 
op de dag kleine porties, wissel zoet en zout eten met elkaar af. 

 
Kinderdagverblijf 

 Houd de temperatuur in de slaapkamer in de gaten, deze mag niet hoger dan 25 graden Celsius 
worden. Bij warm weer is een romper in bed voldoende. Controleer of de slapende kinderen 
het niet te warm hebben (bv. als ze erg zweten), indien dat het geval is, zorg dan voor een 
koelere slaapplek. (zie ook Slapen - werkinstructie veilig slapen ) 

 Houd baby’s tot 1 jaar helemaal uit de zon. 

 Houd in de gaten of de kinderen voldoende plassen, bijvoorbeeld door te controleren of de 
luiers voldoende nat zijn. 

  

 Buitenschoolse opvang 
·         Vermijd zware inspanning in de buitenlucht (sporten) op dagen met extreme temperaturen om de 

kans op een zonnesteek bij kinderen te voorkomen. 

 

http://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/kinderen-in-de-zon.aspx
http://kwaliteitshandboek.ska.nl/manualmaster/books/000/00001634.html

