
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S P O N D I N G  T O  H E A T W A V E S  I N  O L D E R   P E O P L E   E C O S Y S T E M 
 

UITDAGING 

Klimaatverandering leidt tot een toename 

van de frequentie en ernst van 

hittegolven. Thuiswonende ouderen zijn 

de meest kwetsbare groep. Wanneer zich 

een hittegolf voordoet,  lopen zij meer 

risico op gezondheidsproblemen.  

 

DOELSTELLINGEN 

Het project HOPE (“Responding to 

Heatwaves in Older People Ecosystem”) 

zet de ernstige gezondheidsbedreigingen 

van hittegolven op de agenda in de 

ouderenzorg en het ouderenwelzijnswerk 

met een inclusieve aanpak voor het hele 

netwerk om de ouderen, ook 

mantelzorgers en studenten in opleiding 

voor ouderenzorg / welzijn. 
 

            EINDRESULTAAT 

RESULTATEN 

Toegenomen competenties van studenten, 

mantelzorgers en professionals in de 

gezondheidszorg, verzorging en welzijn voor 

ouderen. 

Een innovatief leermiddel voor studenten en 

formele/informele verzorgers. 

Richtlijnen voor een samenhangend netwerk en 

een databank met goede praktijken, ontwikkeld in 

samenwerking met gerelateerde partners, 

ouderen zelf en verzorgers. 

Toegenomen zelfredzaamheid van ouderen om de 

impact van hittegolven te verminderen en voor 

hun eigen gezondheid en welzijn te zorgen. 

Beleidsaanbevelingen die de lokale en regionale 

overheden steunen bij hun rol in de strijd tegen 

hitte. 

Voorbeelden van aanbevelingen die in 

gemeenten al worden toegepast. 

Uitwisseling van best practices op lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Een samenhangende aanpak die door andere organisaties en overheden kan worden overgenomen, 

waardoor de zorg rondom ouderen bij hitte verbetert. Door samenwerking, nieuw beleid en werkwijzen, 

kennisdeling en verandermanagement verminderen gezondheidsklachten, ziektelast en sterfte als 

gevolg van hitte.  

      https://hope-heatwaves.eu/ 

Volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hope-heatwaves 
 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze folder betekent niet dat zij 

  instemt met de inhoud, die alleen de mening weergeeft van de auteurs, en de Commissie kan niet  

                          aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebruik van de daarin verstrekte informatie. 

H O P E 

https://hope-heatwaves.eu/
http://www.linkedin.com/company/hope-heatwaves

