Rasters Welzijnsorganisaties
Departement Sociale Dienstverlening heeft navraag gedaan bij verschillende Welzijnsorganisaties over de maatregelen die zij kunnen nemen ten tijde van
een hittegolf. Deze maatregelen werden opgenomen in een raster.

6.5.2.1. Raster Bloemekenswijk
Bloemekenswijk
KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Wachtzaal CM: folders

ACTIEFASE
Bond Moyson – vzw Thuishulp:
Opvolgen patiënten

Bibliotheek Bloemekenswijk:
Via folders in bib
Wijkgezondheidscentrum De Kaai:
via informatie in wachtzaal

SENIOREN

Bond Moyson – vzw Thuishulp:
Informeren personeel en patiënten
Wachtzaal CM: folders
LDC De Boei:
Sensibiliseren via folder in de
ontmoetingsruimte.
Bibliotheek Bloemekenswijk:
Via folders in bib
Wijkgezondheidscentrum De Kaai:
via informatie in wachtzaal
Bond Moyson – vzw Thuishulp:
Informeren personeel en patiënten

LDC De Boei:
- koele ruimte ter beschikking stellen
voor senioren
- gratis water ter beschikking stellen
- in geval van nood crisishulp ( oa
vervoer, boodschappen, afhalen
medicatie)
-telefonische opvolging van
risicopersonen
Bond Moyson – vzw Thuishulp:
Opvolgen patiënten

NAZORGFASE

DAKLOZEN

Wachtzaal CM: folders

Bond Moyson – vzw Thuishulp:
Opvolgen patiënten

Bibliotheek Bloemekenswijk:
Via folders in bib
Wijkgezondheidscentrum De Kaai:
via informatie in wachtzaal
Bond Moyson – vzw Thuishulp:
Informeren personeel en patiënten

6.5.2.2. Raster CAW – Pannestraat Rabot
Rabot
KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Vzw JONG
speelpleinwerking in de
namiddag in de Zonnestraat (EL
Paso) en in het Rabotpark
(Minus One).

Kinderopvang
Ouders bevragen om petjes of
hoedjes en zonnecrème mee te
brengen.
Via prikbord en mondelinge
informatie verspreiden over de
campagne: “verstandig zonnen”
waarbij er maatregelen aanbevolen
worden om kleine kinderen extra te

ACTIEFASE

NAZORGFASE

Vzw JONG
•
Actief kinderen aanspreken
tijdens de speelpleinwerking
•
Voorzien van water tijdens
alle activiteiten
•
Voorzien van zonnecrème
tijdens alle activiteiten
•
Voorzien van een
schaduwzone
•
Verzorgen van EHBO en
afspraken /doorverwijzing naar
WGC indien nodig
Kinderopvang
Baby’s tot 1 jaar blijven uit de zon.
Tussen 11u en 15u spelen kinderen
in de schaduw
Kinderen dragen een hoedje.
Kinderen zijn rijkelijk ingesmeerd met
een waterproof zonnecrème factor
minimum 30
Kinderen krijgen extra veel drinken (

Kinderopvang
Verloop evalueren op
overlegmomenten

SENIOREN

beschermen tegen de zon.
Extra drinken geven
Blijf alert voor tekenen van hitte en
hitteslag
Laat kinderen nooit alleen achter in
de wagen!
In het water spelen is verfrissend
maar hou steeds actief toezicht op
het kind.

water, lichte kruidenthee)

WZC Sint-Jozef vzw
Sensibilisering van medewerkers en
gebruikers adhv. affichekaarten,
brochures op de diensten en
herhaling procedure ‘hitteplan’ in
teamoverleg
(gebruikers = bewoners WZC SintJozef vzw, gebruikers CKV De
Molenaar en DVC De Blaisant)

WZC Sint-Jozef vzw
Opstarten van hitteplan adhv. de
procedure:
- medewerkers via dienstnota en
communicatieschrift in elektronisch
zorgdossier informeren
- gebruikers informeren via postvak
- affichekaarten op zichtbare
plaatsen hangen met adviezen voor
extra vochttoediening
- maatregelen op vlak van
verluchting, aangepaste voeding en
vocht met extra bevoorrading van
gekoelde dranken, lichte kledij en
bedlinnen, vermijden van lichamelijke
activiteiten en uitstappen, actief
gebruik van zonnewering.

WZC Sint-Jozef vzw
- Verloop hitteplan evalueren op
verschillende overlegmomenten

LDC De Thuishaven
sensibiliseren via folder in de
ontmoetingsruimte.

LDC De Thuishaven
koele ruimte ter beschikking
stellen voor senioren
gratis water ter beschikking
stellen
in geval van nood crisishulp (
oa vervoer, boodschappen, afhalen
medicatie)
telefonische opvolging van
risicopersonen

LDC De Thuishaven
telefonische opvolging van
risicopersonen (via telefoonster)

Buurtcentrum Rabot
Gratis water tijdens openingsuren:
dagelijks van 8u30 – 12u.
Wijkgezondheidscentrum Rabot
Wachtzaalinformatie a.d.h.v. posters
en folders.
Water beschikbaar in de wachtzaal
voor de patiënten.
DAKLOZEN

Wijkgezondheidscentrum Rabot
Bieden van dringende medische
hulp.

CAW Pannestraat
Gratis water tijdens openingsuren
inloopcentrum Pannestraat:
Ma. 9u - 14u30
Woe. 9u – 17u
Don. 9u - 16u30
Vrij. 9u - 16u

6.5.2.3. Raster Gent Noord
Gent Noord
KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters
en folders.
De Sloep vzw: Consultatiebureau
en inloopteam K & G:
Voor ouders van kinderen (0 – 3 jaar)
- Ouders informeren over de
bijzondere kwetsbaarheid
van jonge kinderen.
- De ouders informeren over
de hitte- en ozonrisico’s via

ACTIEFASE
Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

De Sloep vzw: Consultatiebureau
en inloopteam K & G:
Voor ouders van kinderen (0 – 3 jaar)
- Uitdelen van gratis water
(niet alleen tijdens de
zomer).
- Tijdens uitstappen zorgen
voor gratis zonnecrème.

NAZORGFASE

-

onze consultaties en onthaal
+ informeren over de
voorzorgen die ze dienen te
nemen t.av. jonge kinderen
(verspreiden algemene
regels om hittesymptomen te
voorkomen)
Ruime verspreiding van de
folder hittegolf en
ozonpieken + zorgen voor
vertaling via onze
gezinsondersteuners in
Turks, Klassiek Arabisch,…

Kinderopvang Nieuwland
voorlichting en preventie naar ouders
met (jonge) kinderen:
*gewoonte om veel te drinken
aanleren
*vaste drinkmomenten
*water en bekers voor kinderen
steeds beschikbaar en zichtbaar (ook
naar ouders)
*vraag tot bescherming (petjes,…)
voor warme dagen
*bescherming lokalen tegen
zon/warmte
*info symptomen oververhitting door
verpleegkundige (naar ouders en
begeleiders)

Basisschool De Buurt

-

Doorverwijzen naar een arts
indien kinderen
hittesymptomen vertonen,
waakzaam zijn voor deze
symptomen.

Kinderopvang Nieuwland
*kinderen regelmatig insmeren met
voldoende hoge factor
*hoedjes, petjes voorzien
*niet buiten in namiddag
*koele/frisse lokalen
*voldoende water voorzien (ook in
spelletjes,..) en kinderen water laten
drinken
*op speelse manier aanbrengen van
“zonnealarm” (dmv affiche ouders
wijzen op gevaar van hittegolf en
welke maatregelen te nemen)
*afspraken met team (drinken,
insmeren, wanneer niet buiten,..)

Kinderopvang Nieuwland
*navragen bij ouders om extra
waakzaam te zijn bij kinderen s
avonds (kenmerken zonnesteek,..)
*evaluatie met team na hittegolf : hoe
gereageerd door ouders,
begeleiders,.. en eventueel
werkpunten naar toekomst toe

Basisschool De Buurt

Kartuizerlaan 20
9000 Gent
Via folders kan er steeds
geïnformeerd worden.
De brugfiguur kan ook de doelgroep
specifiek aanspreken.
SENIOREN

DAKLOZEN

Eventuele getroffen gezinnen van
deze school kunnen opgevolgd
worden door de brugfiguur.

LDC De Thuishaven:
sensibiliseren via folder in de
ontmoetingsruimte

LDC De Thuishaven:
- koele ruimte ter beschikking
stellen voor senioren
- gratis water ter beschikking
stellen
- in geval van nood crisishulp (
oa vervoer, boodschappen,
afhalen medicatie)
- telefonische opvolging van
risicopersonen

Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters
en folders.

Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters
en folders.

Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

LDC De Thuishaven:
telefonische opvolging van
risicopersonen (via telefoonster)

6.5.2.4. Raster Gentbrugge/Ledeberg
Gentbrugge /Ledeberg

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN

ACTIEFASE

NAZORGFASE

KINDEREN

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt +
WGC De Punt
Preventie: informatie, water aanbieden,…
Wachtzaalinformatie a.h.v. info op
schermen en via affiches en folders.

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt
+ WGC De Punt:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt +
WGC De Punt:
Indien nodig: opvolging van deze personen,
rechtstreeks of via behandelende arts

Dagkribbe De Kereltjes, Ledeberg
Folder uitdelen aan de ouders
Poster : verstandig zonnen uithangen in
de kribbe
Meebrengen van zonnehoedjes

Dagkribbe De Kereltjes, Ledeberg
Binnenruimten afschermen tegen de
zon
Extra drinken geven aan de kinderen
Kinderen spelen niet buiten tss. 11 u en
16 u
Buitenspelen gebeurt zoveel mogelijk
onder zonneparaplu , ingewreven met
beschermende crème en
beschermende lichte kledij aan
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt
+ WGC De Punt:
 extra informatie tijdens consult
of huisbezoek
 Bieden van dringende hulp aan
personen met acute
verschijnselen.

Dagkribbe De Kereltjes, Ledeberg
Extra drinken blijven geven
Kinderen observeren

LDC Speltincx
*onze cafetaria zetten wij dagelijks open
als koele ruimte bij extreme hitte. Wij
bieden ook water aan.
*Bij de melding van mensen in
problemen zullen wij een huisbezoek
brengen en indien nodig extra hulp
aanbieden.
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt
+ WGC De Punt:

LDC Speltincx
*nog eens huisbezoek brengen bij mensen
die problemen gehad hebben

SENIOREN

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt +
WGC De Punt:
Preventie: informatie, water aanbieden,…
Wachtzaalinformatie a.h.v. info op
schermen en via affiches en folders.
LDC Speltincx
Preventief tips geven over problemen die
zich kunnen voordoen bij kwetsbare
ouderen

DAKLOZEN

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt+
WGC De Punt :

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt +
WGC De Punt:
Indien nodig: opvolging van deze personen,
rechtstreeks of via behandelende arts

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt +
WGC De Punt:

Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v info op
schermen en via affiches en folders.

Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

Indien nodig: opvolging van deze personen,
rechtstreeks of via behandelende arts

LDC De Knoop
Preventief tips geven

We zetten onze ontmoetingsruimte
open .
Wij bieden water aan in de
ontmoetings- en activiteitenruimtes.
Buurtbewoners kunnen hier een douche
nemen indien ze zelf geen
wasvoorziening hebben .
We brengen huisbezoeken bij
risicopersonen en bieden
boodschappenhulp aan.
Mobil Team Gent Zuid
Indien nodig: extra huisbezoek bij
risicogroepen

Extra aandacht voor risicopersonen (zoals
minder mobile mensen en ouderen )

Mobil Team Gent Zuid
Vanuit het Mobil team Gent zuid gaan we na
welke van onze cliënten extra zorgen nodig
hebben tijdens een hittegolf. Indien nodig
gaan we dan extra langs bij deze mensen.

6.5.2.5. Raster Macharius/Heirnis
Macharius Heirnis
KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Groepspraktijk Heirnis:
Posters wachtzaal

vzw JONG:
speelpleinwerking in de namiddag op

ACTIEFASE
Groepspraktijk Heirnis:
Actief doelgroepen aanspreken
tijdens consult of huisbezoek
Water voorzien in de praktijk voor de
wachtende patiënten

Vzw JONG


Actief kinderen aanspreken

NAZORGFASE

het Bijgaardepark en het
Lousbergpark



(2-19 juli en 12-31 augustus)






tijdens de speelpleinwerking
Voorzien van water tijdens
alle activiteiten
Voorzien van zonnecreme
tijdens alle activiteiten
Voorzien van openbare
toiletten in het Lousbergs
(water, douche)
Voorzien van een
schaduwzone
Verzorgen van EHBO en
afspraken
/doorverwijzing naar WGC
indien nodig

Voor de kinderen (kleuters+lagere
school) van het Trappenhuis
gelden volgende maatregelen:
het Trappenhuis
- Voldoende water drinken
gedurende de hele dag, kraanwater
is gratis ter beschikking
- Op de speelplaats is een
drinkfontein aanwezig.
- Bij buitenactiviteiten wordt
zonnecrème voorzien, ook
schaduwplekken worden opgezocht
- Ouders worden aangespoord
kinderen een petje/hoedje aan te
doen
- Klaslokalen: zon buiten houden met
gordijnen, voldoende aandacht voor
verluchting.

SENIOREN / alle senioren van de
wijk

LDC De Horizon:
Folders
Tel.nummer OCMW Gent

Groepspraktijk Heirnis:
Posters wachtzaal

LDC De Horizon:
- Mensen van appartementen
boven de horizon naar
beneden halen.
- Ontmoetingsruimte koel
houden.
- Water voorzien.
- Kleding en boodschappen
aanpassen.
- Ruimte met bad (op
afspraak)
- Opbellen van mensen
opgenomen in telefooncirkel
en eventueel ondernemen
van gevraagde actie.
Groepspraktijk Heirnis:
Actief doelgroepen aanspreken
tijdens consult of huisbezoek

DAKLOZEN

6.5.2.6. Raster Muide/Meulestede
Muide/Meulestede
KINDEREN

SENIOREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Buurtcentrum:
- folders in de wachtzaal
- folders meegeven tijdens
activiteiten

Buurtcentrum:
-

folders in de wachtzaal
folders meegeven tijdens
activiteiten

ACTIEFASE
Buurtcentrum:
-

water bezorgen
koele ruimte
douche

Buurtcentrum:
-

water bezorgen
koele ruimte
douche

NAZORGFASE
Buurtcentrum:
-

situatie aan huis opvolgen

Buurtcentrum:
-

situatie aan huis opvolgen

DAKLOZEN

Buurtcentrum:
-

aandacht voor de mensen
die eventueel op straat leven

boodschappen

Buurtcentrum:
-

mensen meevragen naar het
buurtcentrum
+ zorgen voor
bovengenoemde
voorzieningen

6.5.2.7. Raster Nieuw Gent
VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN

Nieuw Gent
KINDEREN

ACTIEFASE

Jeugddienst Stad Gent
Via eigen vakantieaanbod –
jongerensite – e-zine naar het
jeugdwerk

Jeugddienst Stad Gent
Eigen vakantieaanbod

VZW Jong
Verspreiden en uitdelen van Folders

VZW Jong
Informeren van beroepskrachten en
monitoren rond de risico’s
Voorzien in een plaats met schaduw
op elk plein
Ervoor zorgen dat er
zonnebeschermende crème
aanwezig is op elk plein en tijdens
elke activiteit
Drinkwater voorzien op elke locatie
en elk speelplein

SENIOREN

Wit-Gele Kruis:

Wit-Gele Kruis:

NAZORGFASE

Uitdelen van de folder
ACV:
Uitdelen van de folder
MSOC:
Uitdelen van de folder

Onze patiënten aansporen om
regelmatig te drinken.
Onze patiënten overtuigen om zich
luchtig te kleden.
Onze patiënten wijzen op het beter
binnen blijven overdag.
Onze patiënten wijzen op hoe ze hun
woonplaats fris kunnen houden door
af te schermen van de zon.

Familiezorg O.Vl;
Uitdelen van de folder

FAMILIEZORG O.Vl.
Onze clienten aansporen om
regelmatig te drinken.
Onze clienten overtuigen om zich
luchtig te kleden.
Onze clienten wijzen op het beter
binnen blijven overdag.
Onze clienten wijzen op hoe ze hun
woonplaats fris kunnen
houden door af te schermen van de
zon.

Wijkgezondheidscentrum Nieuw
Gent
Uitdelen van de folder, sensibiliseren
in onze wachtzaal en tijdens
consulten en huisbezoeken

Wijkgezondheidscentrum Nieuw
Gent
Onze patiënten aansporen om
regelmatig te drinken.
Onze patiënten overtuigen om zich
luchtig te kleden.
Onze patiënten wijzen op het beter

binnen blijven overdag.
Onze patiënten wijzen op hoe ze hun
woonplaats fris kunnen houden door
af te schermen van de zon.
DAKLOZEN

Straathoekwerk:
Informatieverstrekking over:
- noodzaak van water drinken
- plaatsen waar water wordt
verstrekt
- koele plaatsen

BURGER

Straathoekwerk:
Straathoekwerkers willen graag
water verdelen, op straat, aan
daklozen indien water wordt voorzien
in kleinere drinkflesjes.

MSOC:
Hun cliënten water geven.
Hun cliënten adviseren om in de
voormiddag (nog frisser) hun
medicatie te komen nemen (bij
apotheek of MSOC).

Wijkgezondheidscentrum Nieuw
Gent
Uitdelen van de folder, sensibiliseren
in onze wachtzaal en tijdens
consulten en huisbezoeken

Wijkgezondheidscentrum Nieuw
Gent
Onze patiënten aansporen om
regelmatig te drinken.
Onze patiënten overtuigen om zich
luchtig te kleden.
Onze patiënten wijzen op het beter
binnen blijven overdag.
Onze patiënten wijzen op hoe ze hun
woonplaats fris kunnen houden door
af te schermen van de zon.

6.5.2.8. Raster Sint-Amandsberg
KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Vzw SIVI – ’t Vindcentje:
Informatie aan gezinnen met
kinderen tijdens het onthaal van de
sociale kruidenier en sociale
dienstverlening

ACTIEFASE
Vzw SIVI – ’t Vindcentje:
Extra water voorzien in het onthaal

Edugo – Sint-Bernadette:
De leerlingen en ouders van onze
school lichten we in over de gevaren
van uitdroging en hitteslag.
Noot: tijdens schoolvakanties is de
school gesloten en kunnen we deze
rol niet opnemen.

Edugo – Sint-Bernadette:
Indien er sprake is van een hittegolf,
passen we het programma van de
school aan (bv. spelen in schaduw,
minder fysieke inspanning). We
manen kinderen aan voldoende te
drinken. We spreken de ouders aan
om indien nodig kledij aan te passen
aan weersomstandigheden

Wijkgezondheidscentrum
Kapellenberg
Informatie in wachtzaal en kabinetten

Wijkgezondheidscentrum
Kapellenberg
Drinkwater in wachtzaal
Bond Moyson:
Volgt de richtlijnen van de Vlaamse
overheid.

SENIOREN

WZC Het Heiveld:
2 grote koelere ruimtes met name de
cafetaria en de kapel, beiden hebben
een capaciteit van 50 (liggend) à 100
zittende of staande personen.
Daarnaast is er ingeval van nood
mogelijkheid tot gebruik van de
badkamers en de catering.
Vzw SIVI – ’t Vindcentje:
Informatie aan gezinnen met

NAZORGFASE

Vzw SIVI – ’t Vindcentje:
Extra water voorzien.

Edugo – Sint-Bernadette:
Leerkrachten houden permanent een
oogje in het zeil ivm de
gezondheidstoestand van alle
leerlingen. Indien nodig worden
ouders hierover aangesproken.

kinderen tijdens het onthaal van de
sociale kruidenier en sociale
dienstverlening
LDC De Horizon en LDC Wibier:
Folders verspreiden

Wijkgezondheidscentrum
Kapellenberg
Informatie in wachtzaal en kabinetten

LDC De Horizon:
- Mensen van appartementen
boven De horizon naar
beneden halen.
LDC Wibier en De Horizon:
- Ontmoetingsruimte koel
houden
- Water voorzien
- Kleding en boodschappen
aanpassen
- Ruimte met bad (op
afspraak)
- Telefoonster is extra allert
LDC Wibier: buurtschakels verdelen
zomertips en zijn in nood
aanspreekbaar.

Wijkgezondheidscentrum
Kapellenberg
Drinkwater in wachtzaal
Bond Moyson:
Volgt de richtlijnen van de Vlaamse
overheid.
DAKLOZEN

Vzw SIVI – ’t Vindcentje:
Informatie aan gezinnen met
kinderen tijdens het onthaal van de
sociale kruidenier en sociale
dienstverlening

WZC Het Heiveld:
2 grote koelere ruimtes met name de
cafetaria en de kapel, beiden hebben
een capaciteit van 50 (liggend) à 100
zittende of staande personen.
Daarnaast is er ingeval van nood
mogelijkheid tot gebruik van de
badkamers en de catering.

Vzw SIVI – ’t Vindcentje:
Water voorzien.
Bond Moyson:
Volgt de richtlijnen van de Vlaamse
overheid.

6.5.2.9. Raster Watersportbaan

KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Solidariteit voor het Gezin vzw
Informeren personeel en ouders via haar
kinderdagverblijf

ACTIEFASE

NAZORGFASE

Cvba De Goede Werkmanswoning
Verspreiden van folders
Partena Gezinszorg vzw
uitdelen folders op de wijkwerking van de
verzorgenden
Welzijnsbureau Gent-zuid
Verspreiden van folders

SENIOREN

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters en
folders.

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

Thuisverzorging in Solidariteit vzw:
Informeren personeel en patiënten via
thuisverpleegkundigen/zorgkundigen

Thuisverzorging in Solidariteit vzw:
Opvolgen patiënten

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Indien nodig: opvolging van deze
personen, rechtstreeks of via
behandelende arts.

Solidariteit voor het Gezin vzw:
Informeren personeel en cliënten via
Verzorgenden
Cvba De Goede Werkmanswoning
Verspreiden van folders
Partena Gezinszorg vzw
uitdelen folders op de wijkwerking van de
verzorgenden
Welzijnsbureau Gent-zuid
Verspreiden van folders
Wit-Gele Kruis:
Uitdelen van de folder
Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
- lijst maken van risicopersonen
- mantelzorgers aanspreken
- inventaris maken van ons aanbod
- materiaal voorzien
- artikel in “Wijs”.
Seniorendienst – Open Huis
Watersportbaan
- verspreiden van folders en affiches
- vrijwilligers aanspreken/informeren
- bezoekers informeren/aanspreken
- allert zijn naar risicopersonen onder de
bezoekers

Solidariteit voor het Gezin vzw:
Opvolgen van cliënten
Wit-Gele Kruis:
- onze patiënten aansporen om
regelmatig te drinken
- onze patiënten overtuigen om zich
luchtig te kleden
- onze patiënten wijzen op het beter
binnen blijven overdag
- onze patiënten wijzen op hoe ze
hun woonplaats fris kunnen houden
door af te schermen van de zon.
Lokaal dienstencentrum De
Vlaschaard
Luik preventie:
- folders federale overheid
- affiches
- tips geven
- infonamiddag voor
thuiszorgcliënten
- tips over kledij
- bezoekers informeren.

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters en
folders.

Luik aanbod:
- koele ruimte
- boodschappen doen (dringende
thuishulp)
- vervoer
- telefonisch contact met
risicopersonen
- gratis water ter beschikking
- geplande activiteiten aanpassen
- centrum opstellen voor iedereen,
bv. Voor kinderen.

Familiehulp vzw:

Seniorendienst – Open Huis

Lokaal dienstencentrum De
Vlaschaard
- hulp op maat indien nodig/
nuttig/ gewenst
- evaluatie.

Artikel met ‘hittegolf-tips’ in het maandblad
voor personeel van Familiehulp.
Informeren van cliënten via nieuwsbrief bij
de factuur.

Watersportbaan
- folders federale overheid
- affiches
- tips geven
- bezoekers informeren
Luik aanbod:
- koele ruimte
- gratis water ter beschikking
- geplande activiteiten aanpassen
- Open Huis Watersportbaan
opstellen voor iedereen, bv. voor
ouders met jonge kinderen.

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Indien nodig: opvolging van deze
personen, rechtstreeks of via
behandelende arts.

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.
DAKLOZEN

Cvba De Goede Werkmanswoning
Verspreiden van folders
Partena Gezinszorg vzw
uitdelen folders op de wijkwerking van de
verzorgenden

Welzijnsbureau Gent-zuid
Verspreiden van folders
Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters en
folders.

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan:
Indien nodig: opvolging van deze
personen, rechtstreeks of via
behandelende arts.

6.5.2.10. Raster Vakantiewerking
Vakantiewerking
KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Vakantiewerking OCMW Gent:
- Verspreiding van folders en
ophangen van affiches.

ACTIEFASE

NAZORGFASE

- Altijd drinkwater beschikbaar +
uitdelen van extra water, alle
kinderen extra laten drinken (ook
degene die geen dorst hebben).
- Binnenspelen op het warmst van de
dag.
- Activiteiten aanpassen.
- Petjes.
- Zonnecrème.
- In de schaduw spelen.
- Ouders contacteren bij
hittesymptomen en eventueel arts of
spoed.
- Animatoren die de kinderen
begeleiden informeren, tips geven en
waakzaam zijn voor hittesymptomen.

6.5.2.11. Raster Sluizeken-Tolhuis-Ham

KINDEREN

VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters
en folders.
Informeren van patiënten tijdens de
consulten bij artsen en
verpleegkundigen
De Sloep vzw: Consultatiebureau
en inloopteam K & G:

ACTIEFASE
Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.
De Sloep vzw: Consultatiebureau
en inloopteam K & G:
Voor ouders van kinderen (0 – 3 jaar)
- Uitdelen van gratis water
(niet alleen tijdens de
zomer).

NAZORGFASE

Voor ouders van kinderen (0 – 3 jaar)
- Ouders informeren over de
bijzondere kwetsbaarheid
van jonge kinderen.
- De ouders informeren over
de hitte- en ozonrisico’s via
onze consultaties en onthaal
+ informeren over de
voorzorgen die ze dienen te
nemen t.av. jonge kinderen
(verspreiden algemene
regels om hittesymptomen te
voorkomen)
- Ruime verspreiding van de
folder hittegolf en
ozonpieken + zorgen voor
vertaling via onze
gezinsondersteuners in
Turks, Klassiek Arabisch,…
Kinderopvang Nieuwland / KDV
Sleepken
voorlichting en preventie naar ouders
met (jonge) kinderen:
*gewoonte om veel te drinken
aanleren
*vaste drinkmomenten
*water en bekers voor kinderen
steeds beschikbaar en zichtbaar (ook
naar ouders)
*vraag tot bescherming (petjes,…)
voor warme dagen
*bescherming lokalen tegen
zon/warmte
*info symptomen oververhitting door
verpleegkundige (naar ouders en
begeleiders)

-

Tijdens uitstappen zorgen
voor gratis zonnecrème.
Doorverwijzen naar een arts
indien kinderen
hittesymptomen vertonen,
waakzaam zijn voor deze
symptomen.

Kinderopvang Nieuwland / / KDV
Sleepken
*kinderen regelmatig insmeren met
voldoende hoge factor
*hoedjes, petjes voorzien
*niet buiten in namiddag
*koele/frisse lokalen
*voldoende water voorzien (ook in
spelletjes,..) en kinderen water laten
drinken
*op speelse manier aanbrengen van
“zonnealarm” (dmv affiche ouders
wijzen op gevaar van hittegolf en
welke maatregelen te nemen)
*afspraken met team (drinken,
insmeren, wanneer niet buiten,..)

Kinderopvang Nieuwland / / KDV
Sleepken
*navragen bij ouders om extra
waakzaam te zijn bij kinderen s
avonds (kenmerken zonnesteek,..)
*evaluatie met team na hittegolf : hoe
gereageerd door ouders,
begeleiders,.. en eventueel
werkpunten naar toekomst toe

Basisschool De Buurt
Eventuele getroffen gezinnen van
deze school kunnen opgevolgd
worden door de brugfiguur.
Vzw JONG



Actief kinderen aanspreken
tijdens de speelpleinwerking
Voorzien van water tijdens

Basisschool De Buurt
Kartuizerlaan 20
9000 Gent
Via folders kan er steeds
geïnformeerd worden.
De brugfiguur kan ook de doelgroep
specifiek aanspreken.
vzw JONG:





alle activiteiten
Voorzien van zonnecreme
tijdens alle activiteiten
Voorzien van een
schaduwzone
Verzorgen van EHBO en
afspraken
/doorverwijzing naar WGC
indien nodig

speelpleinwerking in de namiddag op
het TOLHUISPARK en het
ZONDERNAAMPLIEIN

SENIOREN

(2-19 juli en 12-31 augustus)
LDC De Thuishaven:
sensibiliseren via folder in de
ontmoetingsruimte
elke weekdag tussen 8u30 en 18u.

Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters
en folders.
Informeren van patiënten tijdens de
consulten bij artsen en
verpleegkundigen

DAKLOZEN

Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Preventie
Wachtzaalinformatie a.h.v. posters
en folders.
Informeren van patiënten tijdens de
consulten bij artsen en

LDC De Thuishaven:
- koele ruimte ter beschikking
stellen voor senioren
- gratis water ter beschikking
stellen
- in geval van nood crisishulp (
oa vervoer, boodschappen,
afhalen medicatie)
- telefonische opvolging van
risicopersonen
Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.
Wijkgezondheidscentrum De
Sleep:
Bieden van dringende hulp aan
personen met acute verschijnselen.

LDC De Thuishaven:
telefonische opvolging van
risicopersonen (via telefoonster)

verpleegkundigen

6.5.2.12. Raster Wijkoverschrijdend
VOORBEREIDENDE FASE
SENSIBILISEREN
KINDEREN

ACTIEFASE

Jeugddienst Stad Gent
Via eigen vakantieaanbod –
jongerensite – e-zine naar het
jeugdwerk

Jeugddienst Stad Gent
Eigen vakantieaanbod

VZW Jong
Verspreiden en uitdelen van Folders

VZW Jong
Informeren van beroepskrachten en
monitoren rond de risico’s
Voorzien in een plaats met schaduw
op elk plein
Ervoor zorgen dat er
zonnebeschermende crème
aanwezig is op elk plein en tijdens
elke activiteit

SENIOREN

Wit-Gele Kruis:
Uitdelen van de folder

ACV:
Uitdelen van de folder
MSOC:
Uitdelen van de folder

Drinkwater voorzien op elke locatie
en elk speelplein
Wit-Gele Kruis:
Onze patiënten aansporen om
regelmatig te drinken.
Onze patiënten overtuigen om zich
luchtig te kleden.
Onze patiënten wijzen op het beter
binnen blijven overdag.

NAZORGFASE

Onze patiënten wijzen op hoe ze hun
woonplaats fris kunnen houden door
af te schermen van de zon.
LDC Ten Hove
Uitdelen van flyers.
Geven van een voordracht “Hittegolf”
in het centrum door maatschappelijk
werker.

LDC Ten Hove
- voorzien van een koele
ruimte in het centrum
- douche ter beschikking in het
centrum
- gratis water in de
ontmoetingsruimte
- opvolgen cliënten thuiszorg :
voldoende drank en eten in
huis, advies geven, folder
bezorgen
- 2X per week telefoonster :
informeren en bevragen
- crisishulp : boodschappen
doen, medicatie halen,…
vervoer voorzien

Familiezorg O.Vl;
Uitdelen van de folder

FAMILIEZORG O.Vl.
Onze clienten aansporen om
regelmatig te drinken.
Onze clienten overtuigen om zich
luchtig te kleden.
Onze clienten wijzen op het beter
binnen blijven overdag.
Onze clienten wijzen op hoe ze hun
woonplaats fris kunnen
houden door af te schermen van de
zon.
Solidariteit voor het gezin

Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw,
Molenaarsstraat 34:

WZC Sint-Jozef vzw:
- alle voorziene zonneweringen en
luifels neerlaten
- steeds voldoende voorraad water
voorzien op de kamers van de
bewoners, in de ruimtes van het
DVC en in de personeelsruimtes
- op de voorziene tijdstippen van
maaltijden
(en
ook
tussenmaaltijden)
voldoende
drinken
geven aan de bewoners: ontbijt,
soepmoment, middagmaal, koffieronde, avondmaal en avondronde
- extra vocht toedienen tussendoor:
muntthee, ijsthee, ijslolly, …
(voorkom
zwaar
gesuikerde
dranken)
- eventueel
bijhouden
van
vochtbalans bij risico-bewoners
- aandacht voor lichte kledij bij de
bewoners
- bedlinnen aanpassen
- vermijden van activiteiten die een
lichamelijke inspanning vragen of
transport in niet-gekoelde wagen
→ aanpassing van het programma
van de bewoner
- verluchting van de gebouwen via
afstelling pulsie-extractie door de
technische dienst
- de nachtmedewerkers verluchten
het gebouw, rekening houdend met
de mogelijke veiligheidsrisico’s
- op diverse plaatsen uithangen van
berichten (voldoende drinken) voor
bewoners en medewerkers
bericht verspreiden naar familieleden
en bezoekers met de vraag om extra

DAKLOZEN

BURGER

Straathoekwerk:
Informatieverstrekking over:
- noodzaak van water drinken
- plaatsen waar water wordt
verstrekt
- koele plaatsen

aandacht voor drinken van de
bewoners
Straathoekwerk:
Straathoekwerkers willen graag
water verdelen, op straat, aan
daklozen indien water wordt voorzien
in kleinere drinkflesjes.
MSOC:
Hun cliënten water geven.
Hun cliënten adviseren om in de
voormiddag (nog frisser) hun
medicatie te komen nemen (bij
apotheek of MSOC).
IN-Gent Afdeling Integratie
(Intercultureel Netwerk Gent)
In de zomer maanden plannen wij
weinig activiteiten.
Wij voor zien voldoende pauze voor
de medewerkers en deelnemers aan
overleggen
Wij voorzien voldoende water tijdens
de bijeenkomsten.
Wij voorzien water voor onze
medewerkers.

