
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en warme dagen   
FAQ’s voor sportdiensten, sportclubs en sportkampen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze handleiding is een realisatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid in 
samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. 
Met dank aan Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen.   
Opmerkingen en suggesties zijn welkom. 
  

http://warmedagen.be/contact
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Inleiding 
 

 

Bewegen, zoals sporten, is gezond. Maar hoe zit dat op warme dagen? 
Een triatlonkamp voor jongeren tijdens een warmtewaarschuwing lijkt 
wel onverantwoord. Een intensieve training in tropische temperaturen 
volgen bij je favoriete sportclub? Hoe organiseer je veilig een sportkamp 
voor kleuters in de zomervakantie? 

 

 

Bijna jaarlijks vallen er tijdens sportactiviteiten in zomerse omstandigheden 
warmteslachtoffers ten gevolge van oververhitting en/of uitdroging. Tijdens 
sportkampen of sportactiviteiten in clubverband lopen deelnemers een hoger 
risico door de langdurige blootstelling aan warmte.  

Organisaties, sportverenigingen en organisatoren van sportkampen moeten 
verantwoord omspringen met het organiseren van sportactiviteiten bij warme 
weersomstandigheden. Dat is niet altijd evident, want er bestaan talrijke 
factoren die je in overweging moet nemen om sportkampen, sportactiviteiten, 
sportwedstrijden of trainingen aan te passen, uit te stellen of af te gelasten. Een 
‘one size fits all’-regeling is hier niet van toepassing. Die afweging zal telkens 
maatwerk betekenen.  

Hieronder vind je een aantal antwoorden op veelgestelde vragen van 
organisatoren van sportactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ook wij zijn benieuwd! 

• Heb je een vraag? Of heb je een creatieve maatregel uitgevonden?  

• Heb je een coole foto van acties die je organiseerde op erg warme 
dagen?  
 

Aarzel niet en bezorg ze ons! 
 

http://warmedagen.be/contact


 

 

Kan dat wel, sporten op warme dagen? 
 

Warmte hoeft geen reden te zijn om niet te sporten. Beweging is belangrijk, 
zowel voor je fysieke als mentale gezondheid. Beweging en een goede algemene 
conditie zorgen ervoor dat je je sneller kunt aanpassen aan de warmte.  

Maar op erg warme dagen reageert een lichaam anders. Sporters kunnen in de 
problemen raken door langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en hoge 
ozonwaarden, onvoldoende bescherming tegen uv-stralen en doordat ze 
onvoldoende water drinken (dehydratatie).  

De fysieke eisen die recreatieve sporters zichzelf stellen worden steeds groter. 
Onder sporters leeft vaak het idee dat hen niets zal overkomen, waardoor ze 
onvoldoende voorbereid sporten. Zo kunnen zelfs ervaren sporters verrast 
worden door de reactie van hun lichaam op erg warme dagen.  

Kinderen, ouderen, sporters met een (chronische) aandoening en minder 
fitte sporters lopen een groter risico op warmteaandoeningen. In sommige 
gevallen veroorzaakt oververhitting of een hitteslag zelfs een levensbedreigende 
situatie doordat één of meerdere organen uitvallen. Dan is een spoedopname in 
het ziekenhuis vereist.   

Wie toch intensief wil trainen of buiten sporten kan dus maar beter 

voorzorgsmaatregelen treffen om het risico op hittegerelateerde aandoeningen 

te beperken. Door regelmatig fysieke inspanning te leveren en je training rustig 

op te bouwen, past je lichaam zich sneller aan warmte aan. De rustige opbouw 

van de training kun je het best steeds op basis van het FITT-principe doen: 

frequentie, intensiteit, tijdsduur en type training.  

Sporters kunnen de hartslag als indicatie gebruiken. Het is aangeraden om 

sporters door een gekwalificeerde persoon hun bovengrens te laten bepalen en 

die grens nooit te overschrijden. Wie zijn bovengrens kent, kan zijn tempo daar 

eenvoudig op aanpassen. In warme omstandigheden zal de hartfrequentie door 

het vochtverlies sneller stijgen, waardoor sporters sneller ‘in het rood gaan’. Op 

warme dagen zullen sporters hun (tijds)doelstellingen en tempo met 5 à 

10 procent moeten verlagen.  

Sporters die ouder zijn dan 45 jaar, minder fit zijn of medische risico’s lopen (bv. 

diabetes of cardiovasculaire risico’s) raadplegen voorafgaand de huisarts. 

 

Met een goede voorbereiding en een beetje gezond verstand kunnen sporters, 

zolang ze alle gezondheidsadviezen volgen en goed naar hun eigen lichaam 

luisteren, op een veilige manier sporten in warme omstandigheden. 

 

 

 
 
 

  

https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/abc-van-trainen/trainingsgids-voor-duursporters/trainingsprincipes


 

 

Wie is verantwoordelijk om sporters op een 
veilige manier te laten sporten of trainen in 
warme omstandigheden?  
 

Het aanbieden van activiteiten binnen de sportdienst of in clubverband valt 
onder de wet van veiligheid van producten en diensten (1994).1 Elke dienst die je 
aanbiedt, moet veilig zijn. Om aan die wet te voldoen, moet je handelen vanuit 
het ‘principe van de goede huisvader’. Dat wil zeggen dat je de dienst die je 
aanbiedt, organiseert vanuit het idee dat je die zo goed en zo veilig mogelijk wilt 
aanbieden. Dus ook bij warme weersomstandigheden.  

 

Het voorkomen van hittegerelateerde aandoeningen is uiteraard een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van sporters én van organisatoren van 
sportactiviteiten (decreet inzake gezond en ethisch sporten van 20 december 
2013).  

 

Bij de sporter zelf wordt een beroep gedaan op ‘gezond verstand’. Ze zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun gezondheid. Als organisator van sportactiviteiten 
draag je de verantwoordelijkheid om de deelnemers te informeren over de 
warme weersomstandigheden, de gezondheidsrisico’s en de mogelijke 
maatregelen. Zorg minstens voor voldoende schaduw, koel- en 
drinkmogelijkheden.  

 

Is er een warmtewaarschuwing? Overweeg dan zorgvuldig om de geplande 
sportactiviteit aan te passen, te verplaatsen of af te gelasten.  

 

  

                                                           
1 Van Belle, L., Veilige sportactiviteiten: basis en toepassing op kleine sportactiviteiten, 

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, nr. 229, p. 55-58, 2012, ISB vzw, Sint-Niklaas.  



 

 

Waarmee moet je als organisator van een 
sportactiviteit op warme dagen rekening 
houden?  
 

Verantwoordelijken, coaches en trainers bij sportdiensten, sportclubs en 
sportkampen doen er goed aan om op warme dagen extra aandacht te schenken 
aan alle mogelijke factoren die een risico inhouden op hittegerelateerde 
aandoeningen bij sporters en zorg te dragen voor onvoorbereide en 
ongeoefende (recreatieve) deelnemers en kwetsbare doelgroepen.  
 
Hou bij je risicoanalyse rekening met wie deelneemt aan je sportactiviteit 
(deelnemersprofiel): 
 

• Deel de deelnemers op volgens leeftijd, gender, fysieke fitheid, 
deelnemersniveau en individuele risicofactoren (sporters met 
gezondheidsproblemen) en bekijk welke specifieke maatregelen op 
warme dagen nodig zijn.  

• Voorkom herhaling: mensen die in het verleden problemen met de 
warmte gehad hebben, lopen een groter risico op een herhaling en doen 
er verstandig aan om sporten in de zon tot een minimum te beperken. 

• Schenk extra aandacht aan onaangepast gedrag op warme dagen van 
(onvoorbereide) deelnemers, sporters of leden uit je sportclub. 

• Richt je niet uitsluitend tot de deelnemers. Ook coaches, 
scheidsrechters, supporters of toeschouwers kunnen hinder krijgen van 
warmte.   

 
De intensiteit van de inspanning zorgt voor de mate van het risico op 
hittegerelateerde aandoeningen. Zo zal bewegen aan hoge intensiteit meer 
problemen opleveren dan een fiets- of wandeltocht aan matige intensiteit met 
verschillende stopplaatsen en rustmomenten.  
 
Daarnaast speelt tijdsduur een rol. Zo kan zelfs licht intensief bewegen al risico’s 
inhouden als de deelnemers langdurig blootgesteld worden aan warmte. De aard 
van de sportactiviteit – recreatief of competitief – en het type sport zal mee de 
intensiteit van de fysieke inspanning bepalen. Niet elke sporttak vraagt evenveel 
fysieke inspanning op warme dagen. Duursporten, intensieve trainingen en 
buitensporten zijn tijdens warme dagen ‘extra’ belastend voor het lichaam. 
Vooral sporters als marathonlopers of langeafstandswandelaars zijn meer 
blootgesteld aan de gevolgen van directe zon, warmte en ozon. Andere sporten, 
zoals recreatief zwemmen of matig intensieve binnensporten, zullen minder snel 
problemen veroorzaken. 
 
 
 
 

https://vigez.sharepoint.com/:w:/r/gezondheidmilieu/warmte/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA79D2801-6335-4DF1-8593-176A29DF97A9%7D&file=Risicofactoren%20op%20hittegerelateerde%20aandoeningen%20bij%20sporters_gelayout.docx&action=default&mobileredirect=true
https://vigez.sharepoint.com/:w:/r/gezondheidmilieu/warmte/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA79D2801-6335-4DF1-8593-176A29DF97A9%7D&file=Risicofactoren%20op%20hittegerelateerde%20aandoeningen%20bij%20sporters_gelayout.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/hoog-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/matig-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/licht-intensief-bewegen


 

 

 
Het is evident dat het tijdstip waarop de sportactiviteit plaatsvindt de mate van 
hittestress en ozonniveaus zal beïnvloeden. Vermijd fysieke inspanningen op de 
warmste periode van de dag. Sportactiviteiten die in het voorjaar te maken 
krijgen met een vroege zomerse dag zijn risicovoller omdat het 
aanpassingvermogen van het lichaam op dat moment nog onvoldoende 
ontwikkeld is.  
 

Ten slotte zullen ook een aantal omgevingsfactoren van belang zijn. Denk aan het 

type ondergrond waarop de sportactiviteit doorgaat. Sporten op gras of in het 

groen is frisser dan sporten op beton of in een stedelijke context. Sportkampen 

in een stedelijke context zullen meer hinder ondervinden van hittestress dan 

sportkampen in een plattelandsomgeving. Deelnemers aan indoorsporten zullen 

minder blootgesteld worden aan warmte, ozon en directe zonnestraling dan 

deelnemers aan buitensporten. 

 

 

                                                           
2  Bron: Vlaamse gezondheidsaanbevelingen sedentair gedrag (lang stilzitten) en 
lichaamsbeweging – Overzicht voor professionals, Vlaams Instituut Gezond Leven, Brussel, 
2017. 

Mate van lichaamsbeweging2 

Licht intensief bewegen  

o Je ademt niet sneller.  

o Je hartslag blijft normaal. 

o Je kunt gewoon praten. 

Matig intensief bewegen  

o Je ademt sneller.  

o Je hart slaat sneller.  

o Je bent niet buiten adem.  

o Je kunt nog gewoon praten. 

Hoog intensief bewegen 

o Je ademt veel sneller. 

o Je hart slaat sneller.  

o Je zweet. 

o Je kunt moeilijk praten. 

Lees meer over hittegerelateerde aandoeningen: 

- Gezondheidseffecten van warme dagen bij sporters  

- Overzicht van gezondheidseffecten 

https://vigez.sharepoint.com/:w:/r/gezondheidmilieu/warmte/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA79D2801-6335-4DF1-8593-176A29DF97A9%7D&file=Gezondheidseffecten%20van%20Warme%20Dagen%20bij%20%20sporters.docx&action=default&mobileredirect=true
http://warmedagen.be/gezondheidseffecten


 

 

Hoe werk je aan een gezondheidsbeleid rond 
warme dagen in jouw sportdienst, 
sportfederatie of lokale sportclub? 
  
We zullen steeds vaker te maken krijgen met warm weer en hittegolven. Bij een 
warmtewaarschuwing van de Vlaamse overheid nemen allerlei overheids- en 
gezondheidsinstellingen extra maatregelen om gezondheidsklachten bij 
kwetsbare groepen te voorkomen. Hoe hoger de buitentemperatuur is en hoe 
langer de hitteperiode duurt, des te erger de te verwachte gezondheidseffecten 
kunnen zijn en des te meer mensen klachten zullen ondervinden.  
 

• Stel je eigen gezondheidsplan Warme Dagen op, specifiek voor jouw 
sportfederatie, sportdienst, sporttak of sportactiviteit 

Als sportfederatie kun je warme dagen als thema opnemen bij het uittekenen 
van je (verplichte) Gezond Sporten-beleid, zowel op het niveau van de federatie 
als op het niveau van de clubs en sporters. Daarbij kun je duidelijke richtlijnen 
opstellen rond veilig sporten in warme omstandigheden. Je kunt je leden 
informeren om een lokaal gezondheidsplan Warme Dagen op te zetten, om 
preventieve acties te voeren rond de gezondheidsrisico’s die optreden als de 
specifieke sport beoefend wordt op warme dagen, om richtlijnen te geven over 
het afgelasten van sportactiviteiten bij een bepaalde omgevingstemperatuur, of 
om al dan niet een sportmedisch geschiktheidsonderzoek op te leggen.  
Vraag voor de uitwerking van je gezondheidsplan Warme Dagen gerust 
ondersteuning bij Gezond Sporten Vlaanderen. 
 
Mogelijke acties en afspraken voor warme dagen kunnen gebundeld worden in 
een gezondheidsplan Warme Dagen.   
Deze methode is gebaseerd op methodieken van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven om een goed onderbouwd gezondheidsplan te ontwikkelen. 
 
Een stappenplan helpt je om te komen tot een samenhangend 
gezondheidsbeleid. Hoe je stap voor stap een gezondheidsplan opstelt, kun je 
lezen in de handleiding ‘Gezondheidsplan Warme Dagen evenementen’.  
 

• Werk op maat 

Soms zul je een stap kunnen overslaan of lopen verschillende stappen door 
elkaar. Werk voor elke sporttak of sportactiviteit andere preventieve 
strategieën uit. Niet elke maatregel kan worden toegepast in elke sport. Maak 
een onderscheid tussen (professionele) competitiesport en recreatieve 
sportbeoefening. Differentieer naar het type sport: uithoudingssporten, 
sporten met een hoge intensiteit, krachtsporten, esthetische sporten en 
fitness, enzovoort.  
 

• Werk samen! 

Betrek iedereen: van personeel, verantwoordelijken, coaches, vrijwilligers, 
ouders tot toeschouwers. Zorg voor betrokkenheid en mede-eigenaarschap bij 
de ontwikkeling van het gezondheidsplan: geef verantwoordelijkheid aan de 
deelnemers voor de uitvoering van specifieke maatregelen uit het 
gezondheidsplan. Agendeer warme dagen op vergaderingen, tijdens het 
cluboverleg … Geef ruimte voor feedback op regelmatige basis. 

https://kics.sport.vlaanderen/GES/Gedeelde%20%20documenten/Algemene%20docs%20Gezond%20en%20Ethisch%20Sporten/180314_checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://www.gezondleven.be/themas/gezondheidsbevordering/werken-aan-gezondheid-gezondheidsbevordering
http://warmedagen.be/sites/default/files/atoms/files/Finaal_mei_2018_leidraad_Warme_Dagen_evenementen_0.pdf


 

 

Welke maatregelen kun je als sportdienst, 
sportclub of sportorganisatie treffen om veilig te 
sporten tijdens warme dagen?   
 
Als sportdienst, sportclub of sportorganisatie heb je een cruciale rol om je leden 
in veilige omstandigheden te laten sporten.  
 

• Bereid je voor 
 

o Schrijf je sportdienst, sportclub of sportorganisatie in voor 
warmtewaarschuwingen van de Vlaamse overheid via de 
website van de campagne Warme Dagen. 

o Agendeer het thema warme dagen op een 
personeelsvergadering, cluboverleg, algemene 
ledenvergadering … 

o Maak op voorhand afspraken en stel maatregelen op. Bundel 
de afspraken en maatregelen in een gezondheidsplan Warme 
Dagen. 

o Zorg dat alle verantwoordelijken toegang hebben tot alle 
informatie (bv. warmtewaarschuwingen) en middelen (bv. 
temperatuurmeters) om afgewogen beslissingen te kunnen 
nemen. 

o (Ver)bouw je sportinfrastructuur zodanig dat die 
hittebestendig is. 

o Geef koel- en ventilatiesystemen een onderhoudsbeurt in de 
lente. 

o Spoor de deelnemers of leden van je sportclub aan om enkele 
dagen tot weken voorafgaand aan een warmteperiode een 
vochtreserve op te bouwen en goed te acclimatiseren. 

o Zorg dat er voldoende gekoeld drinkwater en/of aangepaste 
sportdrank beschikbaar is tijdens trainingen of wedstrijden. 

o Zorg dat er zonnebrandcrème en petjes beschikbaar zijn of 
vraag de deelnemers vooraf om dat zelf mee te brengen. 

o Leid sporters, clubleden, coaches, medische dienstverleners 
(met name personeel op locatie) op om hittegerelateerde 
ziekten te voorkomen, te herkennen en te behandelen. Denk 
ook aan trainers, scheidsrechters en officials. 

o Hou informatie bij (overeenkomstig de nieuwe GDPR-
wetgeving) over de medische conditie van de sporters: bv. 
chronische ziekten, medicatiegebruik, voorgeschiedenis van 
hittegerelateerde aandoeningen …  

o Zorg ervoor dat sporters medicatie koel en/of droog in 
bewaring kunnen geven bij de trainer, coach of een EHBO-post. 

  

http://warmedagen.be/contact
http://warmedagen.be/sites/default/files/atoms/files/Finaal_mei_2018_leidraad_Warme_Dagen_evenementen_0.pdf
http://warmedagen.be/sites/default/files/atoms/files/Finaal_mei_2018_leidraad_Warme_Dagen_evenementen_0.pdf
https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/voeding/sportdranken/
https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/voeding/sportdranken/
https://www.dynamoproject.be/faqs
https://www.dynamoproject.be/faqs


 

 

 

• Sensibiliseer 
 

o Informeer leden, sportbegeleiders, vrijwilligers of personeel 
over de signalen van oververhitting en welke maatregelen ze 
kunnen treffen.  

o Gebruik een mix van communicatiekanalen: verstuur 
preventieve berichten via sociale media of sms, gebruik peer-
to-peercommunicatie of rolmodellen (bekende sporters), 
plaats digitale borden om gezondheidsboodschappen mee te 
delen, hang affiches van de campagne Warme Dagen op, deel 
folders uit … 

o Help de sporters te leren inschatten welk inspanningsniveau 
past bij zomerse temperaturen en leer ze te accepteren dat 
ieders lichaam anders reageert op hitte. 

o Vraag de sporters om te luisteren naar eigen lichaamssignalen 
en tijdig te stoppen als het lichaam niet meer meekan. Vooral 
competitieve sporters moeten zich goed bewust zijn van de 
risico’s bij zware lichamelijke inspanningen.    

o Spoor de sporters aan om zich preventief (sport)medisch te 
laten onderzoeken. Zowel recreatieve als competitieve 
sporters kunnen vooraf een sportmedische vragenlijst of de 
PAR-Q-vragenlijst invullen om te bepalen of een 
(sport)medisch onderzoek raadzaam is.  

• Vraag (extra) alertheid 
 

o Vraag aan de sportbegeleiders, trainers, coaches en 
scheidsrechters om de algemene gezondheidstoestand van de 
deelnemers scherp in de gaten te houden, en extra alert te zijn 
bij kwetsbare sporters (bv. ouderen, kinderen, chronisch 
zieken). 

o Vraag de sporters om in duo’s te sporten en elkaars 
gezondheidstoestand op te volgen. 

o Vraag de ouders van jonge sportertjes om alert te zijn voor de 
gezondheidsrisico’s van (extreme) warmte en vraag hen om 
extra zorg te dragen (bv. met aangepaste kledij, zonnecrème, 
een hoedje). 

 

• Faciliteer een optimale vochtbalans 
 

o Benadruk het belang van regelmatig drinken en een 
geoptimaliseerde hydratatie. Volg de drinkrichtlijnen per type 
sport.  

o Zorg ervoor dat de sporters over voldoende 
drinkmogelijkheden beschikken zowel voor, tijdens als na het 
sporten. Zelfs de minste dehydratatie heeft al meteen effect op 
de sportprestaties.  

o Las extra drinkpauzes in tijdens een training of wedstrijd. 
o Bied voldoende gezonde dranken en dorstlessers aan en 

vermijd alcoholische dranken. 
o Maak water drinken ‘toegankelijk’: zorg voor recycleerbare 

bekers en kannen. Of vraag alle sporters om een eigen 

http://www.warmedagen.be/gezondheidseffecten
https://www.sportkeuring.be/
https://www.fysiotherapiewetenschap.com/bestanden/38.pdf
https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/voeding/drinken/
http://www.sportafederatie.be/sites/default/files/downloads/nieuwsdownloads/Sporttip11.pdf
http://www.sportafederatie.be/sites/default/files/downloads/nieuwsdownloads/Sporttip11.pdf


 

 

individuele (gemarkeerde) drinkfles mee te brengen. Voorzie 
voldoende watertappunten om ze aan te vullen. 

o Maak water drinken uitnodigend (nudging) en verhoog de 
zichtbaarheid: wijs mensen aan waar ze water kunnen halen 
(via wegwijzers, een ‘waterdruppelpad’ op de grond of 
waterdruppelstickers bij sanitaire voorzieningen)  

o Voorkom ook dat de sporters overmatig water drinken. In 
zeldzame gevallen kan dat leiden tot watervergiftiging 
(hyponatriëmie) door verdunning van het bloed en verlies van 
zoutgehalte. 

o Organiseer (eventueel) een gewichtscontrole voor en na de 
inspanning om de sporters hun individuele vochtverlies te 
leren meten.  

o Zorg voor een vlotte beschikbaarheid van schone toiletten 
zodat de sporters hun toiletbezoek niet uitstellen door minder 
te drinken. 

o Geef de voorkeur aan toiletpotten waarin de bezoekers de 
kleur van hun eigen urine kunnen zien. Zo kunnen ze zelf 
vaststellen of hun vochtbalans al dan niet in orde is. Maak er 
de sporters via socialemedia-items op attent dat een donkere 
verkleuring van de urine betekent dat je meer moet drinken. 

• Zorg voor voldoende verkoeling 
 

o Zorg ervoor dat de deelnemers aan sportkampen en de 
clubleden beschikken over aangepaste, lichtgekleurde, 
ventilerende, loszittende sportkledij die zweet doorlaat. 

o Neem zonbeschermende kleding op als onderdeel van het 
uniform en van het uniform van scheidsrechters en 
vrijwilligers. 

o Sta toe dat er aangepaste zonbeschermende kleding en 
zonnepetjes gedragen worden tijdens wedstrijden en 
trainingen.  

o Draag alleen beschermende sportkleding indien nodig. Laat de 
deelnemers niet onnodig warme beschermende sportkleding 
dragen. 

o Zorg dat de deelnemers aan sportkampen en de clubleden een 
hoofddeksel dragen bij buitensporten. 

o Kies de juiste ondergrond voor de sportactiviteit: gras is 
bijvoorbeeld koeler dan beton.  

o Maak maximaal gebruik van schaduw waar mogelijk (van 
gebouwen, bomen, parasols …).  

  

http://www.warmedagen.be/sites/default/files/thumbnails/image/WARMEDAGEN_Facebookpost13_0.jpg


 

 

• Hou je sportlokaal fris 
 

o Voorzie voldoende gekoelde ruimtes en gebruik 
zonnewering. Sluit deuren en ramen zodra de 
buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur. 

o Zorg voor (nacht)ventilatie. Verlucht de ruimtes tijdens de 
nacht of ochtend door de ramen te openen (let wel op 
inbraakrisico) en maak gebruik van ventilatiesystemen (indien 
aanwezig).  

o Zorg dat het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur 
niet te hoog oploopt. 
 

• Spring creatief en flexibel om met formats  
 

o Flexibiliteit draagt bij tot het verhogen van sportparticipatie en 
het verzekeren van veiligheid op Warme dagen. 

o Beperk de duurtijd en intensiteit van de wedstrijden en 
trainingen. 

o Pas de wedstrijdregels aan om de duurtijd van een 
sportevenement te verkorten of de intensiteit ervan te 
versoepelen? Bijvoorbeeld: in plaats van drie winnende sets in 
het tennis kan de wedstrijdleiding ervoor kiezen om een 
tweesetsformat te spelen met een beslissende tiebreak. 

o Verlaag de prestatiedruk of de nadruk op het 
wedstrijdelement: stop bijvoorbeeld de tijdregistratie om te 
voorkomen dat deelnemers zichzelf overtreffen om hun 
persoonlijke besttijd te verbeteren. 

o Pas de fysieke omgeving of het parcours zodanig aan dat het 
tempo of de fysieke intensiteit van de sportactiviteit daalt.  

o Bij teamsporten kan overwogen worden om te roteren en 
spelers af te wisselen. 

 

• Een sportactiviteit annuleren of verplaatsen? 
  

o Bekijk wanneer sportactiviteiten bij extreme warmte 
geannuleerd moeten worden of verplaatst naar een koeler 
moment van de dag.  

o Verplaats de sportactiviteit indien mogelijk naar de ochtend of 
de avond. Hou rekening met de duur van de activiteit en het 
aankomstuur van de deelnemers. Wie bijvoorbeeld in de 
voormiddag start en pas op de middag de eindstreep haalt, 
eindigt op het heetste moment van de dag. 

o Overweeg de sportactiviteit te verplaatsen naar een 
schaduwrijke omgeving, een geklimatiseerde sporthal of het 
zwembad. 

  

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/matig-intensief-bewegen


 

 

•  Vergeet supporters en wachtenden in de rij niet  
 

o Vergeet niet om ook aandacht te schenken aan de wachtenden 
bij de start of ingang, het publiek en de supporters. Ook zij 
hebben behoefte aan voldoende  verkoeling en een aanbod 
van non-alcoholische dranken.  

o Voorzie bijvoorbeeld gratis petjes, plaats parasols en deel fris 
water uit. Laat de bezoekers en deelnemers zich (gratis) 
insmeren met zonnecrème.  
 

• Voorkom intoxicaties of voedselvergiftiging 
 

o Zorg dat de voorschriften voor goede hygiëne nageleefd 
worden. 

o Respecteer de warme en koele keten en zorg ervoor dat 
voedingsproducten op een veilige manier bewaard worden.  

o Let erop dat de temperatuur tijdens het transport naar de 
plaats van het evenement, de activiteit of kampplaats niet te 
hoog oploopt. Vermijd bederfelijke producten.  

o Voor bereide gerechten geldt deze regel: warm blijft warm 
(> 60°C) en koud blijft koud (< 7°C). 

o Volg de aanwijzingen van FAVV in de brochure ‘Bederf je kamp 
niet!’  

o Gebruik tijdens zomerkampen uitsluitend stromend drinkbaar 
water.  

o Let op met waterspelletjes aan beken, rivieren of stilstaande 
vijvers.  

 

•  Medische bijstand  
 

o Vraag medische bijstand aan bij hulpposten van het Rode Kruis 
(minstens zes weken op voorhand bij je plaatselijke Rode 
Kruisafdeling). De mate van bijstand moet passen bij de 
omvang en risico's van de sportactiviteit. 

o Voorzie hulpposten met icepacks of zakken ijsblokjes, bakken 
koud water met sponzen, koel drinkwater en dranken met 
natrium.  

o Zorg voor voldoende deskundige hulpverlening, faciliteiten en 
makkelijke toegang voor hulpdiensten.  

o Zorg dat het personeel getraind is om oververhitting of 
uitdroging te herkennen.   

o Voorzie EHBO-kits met materiaal om oververhitte deelnemers 
af te koelen, contactgegevens voor medische bijstand … 

 
  

https://www.health.belgium.be/nl/voeding/voedselveiligheid/microbiologische-gevaren-en-hygiene/hygiene
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/voedselveiligheid/microbiologische-gevaren-en-hygiene/bij-welke-temperatuur-voedsel-bewaren
http://www.afsca.be/thematischepublicaties/_documents/2017-06-01_Kamp_nl.pdf
https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulpverlening/hulp-op-jouw-evenement/
https://www.rodekruis.be/wie-zijn-we/afdelingen/
https://www.rodekruis.be/wie-zijn-we/afdelingen/


 

 

 

 

Welke rol vervullen sportbegeleiders, trainers en 
coaches op warme dagen? 
 

Zorg ervoor dat de begeleiders, trainers en coaches goed op de hoogte zijn van 

het gezondheidsbeleid Warme Dagen van hun organisatie. Zij vervullen een 

belangrijke voorbeeldfunctie. Begeleiders, trainers en coaches kunnen een grote 

invloed uitoefenen op de gewoontes en cultuur van de sportclub, maar evengoed 

op het gedrag van de individuele sporter met betrekking tot de eigen veiligheid 

op warme dagen. Wanneer zij als rolmodel de adviezen om zich te beschermen 

voor de impact van warme dagen ter harte nemen, dan is de kans groot dat ook 

andere sporters eerder geneigd zullen zijn om hun gedrag aan te passen.  

Daarnaast kunnen de sportbegeleiders, trainers of coaches de deelnemers leren 

omgaan met sporten in warme omstandigheden. Zo is drinken tijdens het 

sporten geen natuurlijke reflex. Die techniek kan aangeleerd worden. De trainers 

kunnen helpen om da op voorhand in te oefenen en op een juiste manier 

voldoende vocht op te nemen voor, tijdens en na het sporten. 

De sportbegeleiders, trainers of coaches moeten autonoom kunnen beslissen om 

een training in warme omstandigheden te annuleren, te verplaatsen of aan te 

passen. Daarvoor moeten ze over voldoende informatie beschikken om een 

correcte en weloverwogen keuze te maken. Als sportbegeleider, trainer of coach 

moet je oog hebben voor alle factoren die hittegerelateerde aandoeningen 

kunnen veroorzaken. 

TIP: Let op het materiaal van de ondergrond 

Als sportclub moet je in het oog houden wat het effect is van warme 

dagen op sportvelden met kunstgras. Hoewel de temperatuur van een 

regulier grasveld in de zomer oploopt tot ongeveer 30°C, kan de lucht 

boven een veld met kunstgras met gemak opwarmen tot 75°C. Dat blijkt 

uit een onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). Vooral kinderen kunnen daardoor in de zomer sneller 

benauwd raken door hitte.  

Het onderzoek toonde aan dat er een groot verschil zit in de temperaturen 

die de verschillende soorten ondergrond kunnen oplopen. Dat verschil 

kan al snel 15°C bedragen. Kunstgras dat gevuld is met witte korrels van 

rubber warmt minder op dan kunstgras met zwarte korrels. Natuurgras is 

beduidend koeler dan kunstgras.  

Op warme dagen kan er dus het best gesport worden op echt gras. Extra 

schaduw creëen of sportvelden besproeien met water gedurende 20 à 30 

minuten kan voor extra verkoeling zorgen. 

http://www.warmedagen.be/gezondheidseffecten
https://www.greenkeeper.nl/upload/documenten/5_natalie_theeuwes_-_primeur_op_congres_onderzoeksresulaten_urban_heat_effect.pdf


 

 

Niet iedereen beschikt bijvoorbeeld over dezelfde fysieke fitheid. Sommige 

deelnemers lopen een verhoogd risico (bv. kinderen, ouderen, chronisch zieken). 

Niet elke sporttak vraagt evenveel fysieke inspanning. Oververhitting en 

dehydratatie zullen vaker voorkomen bij buitensporten en duursporten. Zelfs de 

ondergrond speelt een rol.  

Daarom beschikken sportbegeleiders, trainers of coaches bij voorkeur over de 

juiste vaardigheden om symptomen van hittegerelateerde aandoeningen te 

voorkomen, tijdig te herkennen en er op een gepaste manier op te reageren. 

Mogelijke interventies:  

o Zie er als trainer op toe dat alle sporters zich regelmatig insmeren met 

zonnecrème voor en tijdens de sportactiviteit en aangepaste, 

lichtgekleurde en ventilerende sportkledij dragen die zweet doorlaat. 

o Stel de de intensiteit en duur van de training af op de conditie van de 

deelnemers. Differentieer en hou rekening met de conditie van de minst 

fitte of meest kwetsbare deelnemer.  

o Verleg als trainer de focus van tijdsdoelen of sportprestaties naar 

‘inspanningsdoelen’. 

o Geef technische training of een intervaltraining die minder lastig is dan 

kracht- en uithoudingstraining.  

o Tast de fysieke grenzen niet af tijdens de training, maar bouw rustig op 

en temporiseer tijdig.  

o Las op tijd rustmomenten in: een pauze van slechts vijf minuten brengt 

al een aanzienlijke verlaging van de kerntemperatuur van het lichaam 

teweeg. 

o Voorzie aangepaste warming-up- en coolingdownmethoden. 
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	Inleiding
	Het aanbieden van activiteiten binnen de sportdienst of in clubverband valt onder de wet van veiligheid van producten en diensten (1994).  Elke dienst die je aanbiedt, moet veilig zijn. Om aan die wet te voldoen, moet je handelen vanuit het ‘principe ...
	Het voorkomen van hittegerelateerde aandoeningen is uiteraard een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sporters én van organisatoren van sportactiviteiten (decreet inzake gezond en ethisch sporten van 20 december 2013).
	Bij de sporter zelf wordt een beroep gedaan op ‘gezond verstand’. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Als organisator van sportactiviteiten draag je de verantwoordelijkheid om de deelnemers te informeren over de warme weersomstandighede...
	Is er een warmtewaarschuwing? Overweeg dan zorgvuldig om de geplande sportactiviteit aan te passen, te verplaatsen of af te gelasten.
	 Voorkom herhaling: mensen die in het verleden problemen met de warmte gehad hebben, lopen een groter risico op een herhaling en doen er verstandig aan om sporten in de zon tot een minimum te beperken.
	 Schenk extra aandacht aan onaangepast gedrag op warme dagen van (onvoorbereide) deelnemers, sporters of leden uit je sportclub.
	Betrek iedereen: van personeel, verantwoordelijken, coaches, vrijwilligers, ouders tot toeschouwers. Zorg voor betrokkenheid en mede-eigenaarschap bij de ontwikkeling van het gezondheidsplan: geef verantwoordelijkheid aan de deelnemers voor de uitvoer...
	o Zorg dat alle verantwoordelijken toegang hebben tot alle informatie (bv. warmtewaarschuwingen) en middelen (bv. temperatuurmeters) om afgewogen beslissingen te kunnen nemen.

