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Temperatuur binnen in de woning
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vond het in de slaapkamer meestal (veel) te warm
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Gebruik maken van zonwering

Een ventilator gebruiken

Het openzetten van binnendeuren

Gebruik maken van airconditioning

Ramen wijd open zetten

Het openzetten van buitendeuren

Ramen op een kiertje zetten

Gebruik maken van mechanische ventilatie

Geen van bovenstaande

Anders
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Koel houden van de woning

Panelleden die aangeven andere methodes te gebruiken, geven vooral aan dat ze ramen en
deuren overdag gesloten houden en deze 's avonds, 's nachts en vroeg in de ochtend open zetten.
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Dit onderzoek is uitgevoerd onder het
gezondheidspanel van de GGD Brabant-Zuidoost.
(n=4599). Het GGD-panel is qua samenstelling
niet representatief voor de hele regio. De resultaten
van dit onderzoek dienen beschouwd worden als een
indicatie voor wat er leeft onder de doelgroep.
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Rustig blijven85%

Geslacht Leeftijd
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42%

Mezelf koel houden Verkoeling in de buurt

Veel water drinken77%

Schaduw opzoeken buiten60%

Tijdens warmste uren
binnen blijven43%

Zwemmen24%

Koele plek met airco,
zoals winkels/bioscoop31%

In een zwembad/aan
het water28%

In een park27%
Wist je dat...

26% van de panelleden
geen verkoelende

plekken in de buurtweet te vinden

6 op de 7 panelleden drinkt bewust meer tijdens perioden van hitte

Maatregelen in huis voor verkoeling

27%

8%

4%
2%

Het planten van
(extra) bomen en
planten in de tuin

Het weghalen
van bestrating in

de tuin

Het aanbrengen
van groen aan

de gevels van de
woning

Het aanleggen
van een groen
begroeid dak
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50% van de

panelleden geen

extra maatregelen

heeft genomen en dit

ook niet van plan is

- het heter worden van de zomers: 39%
- de invloed van warme zomers op de gezondheid van anderen: 35%
- de invloed van warme zomers op de eigen gezondheid: 19%
- wateroverlast in de woning door hevige regenval: 9%
- het verzakken van de woning door droogte: 3%

Bezorgdheid over gevolgen hitte

Is (redelijk tot zeer)
bezorgd over:


