Hitte

GGD-regio Hart voor Brabant

Waar heb je last van tijdens de hitte?
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Wat vond je tijdens de hitte van de temperatuur binnen in de woning?

62%

de temperatuur in de woonkamer was meestal (veel) te warm

75%

de temperatuur in de slaapkamer was meestal (veel) te warm

Hoe houd je jouw woning zo koel mogelijk?
Een ventilator gebruiken

52%

Gebruik maken van airconditioning

16%

Gebruik maken van zonwering

84%

Ramen op een kiertje zetten

12%

Ramen wijd open zetten

21%
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Gebruik maken van mechanische ventilatie
Het openzetten van buitendeuren

16%

Het openzetten van binnendeuren

20%

Geen van bovenstaande
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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.

Hoe houd je jezelf zo koel mogelijk?

Waar in de buurt zoek je verkoeling?

87% Rustig blijven

47%

80% Veel drinken

43% In een zwembad/aan het water

48%

Schaduw opzoeken buiten

22% In een park

48%

Tijdens warmste uren binnen blijven

19%

Koele plek met airco, zoals winkels/bioscoop

18%

van de panelleden weet
geen verkoelende plekken
in de buurt te vinden

Zwemmen

90%

drinkt bewust meer tijdens perioden van hitte

Neem je .maatregelen rondom huis om verkoeling te creëren?
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Weghalen van
bestrating in tuin

Aanleggen van groen
begroeid dak

3%

17%

Aanbrengen van
groen aan de gevels
van woning

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

Wanneer panelleden vragen hebben met betrekking tot hitte, krijgen zij de nodige informatie voornamelijk door te googelen
(72%). Hiernaast maakt men gebruik van informatie van de GGD (20%), social media (19%) en hun huisarts (15%).
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Dit onderzoek is gehouden onder het gezondheidspanel van de
GGD Hart voor Brabant (n=1724). Qua samenstelling is dit panel niet
representatief voor de hele regio. Om deze reden moeten de
resultaten van dit onderzoek beschouwd worden als een indicatie
voor wat er leeft onder de doelgroep.
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