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Zonneslag, versnelde veroudering, huidkanker, problement met het zicht, hitteslag, ...  
Neem bepaalde basisvoorzorgsmaatregelen bij warm, zonnig weer. 

1 Gevaarlijkste uren: tussen 12 en 16 u  

■ Vermijd indien mogelijk de zonnigste uren. 
■ Werk zo veel mogelijk in de schaduw. 
■ Neem pauzes in de schaduw. 

 

 

2 Bescherm uw huid en uw ogen tegen de schadelijke gevolgen van UV 

■ Draag een zonnebril die aangepast is aan de werkzaamheden die u uitvoert. 
■ Draag bedekkende, luchtige kledij en bedek uw hoofd. 
■ Smeer u regelmatig in met een zonnecrème die aangepast is aan uw huidtype. 

 

 

3 Onderzoek regelmatig uw huid 

Raadpleeg een arts: 
■ bij een schoonheidsvlekje dat een van de 

hiernaast vermelde eigenschappen vertoont;  
■ of bij een nieuw schoonheidsvlekje. 

 

 

4 Opgelet voor een hitteslag! 

■ Wees u bewust van de risicofactoren (zie hiernaast). 
■ Neem de hierboven vermelde preventiemaatregelen. 
■ Wees waakzaam voor uzelf en uw collega's. Bel een hulpverlener bij 

de eerste symptomen van een hitteslag: duizeligheid, misselijkheid, 
zwakte, verwarring, problemen met het zicht.  

A Asymmetrisch 

B Onregelmatige rand (border) 

C Onregelmatige kleur (colour) 

D Diameter > 5 mm 

E Evolutie 
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5 Blijf gehydrateerd!  

 
■ Drink regelmatig fris water. 
■ Drink zeker geen alcoholische dranken. 

 

Meer informatie ? 

■ Constructiv Dossier nr.134 ‘Werken bij warm of koud weer’ 


