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SYMPTOMEN 

 
EFFECT 

 
EERSTE HULP TIPS 

 
 
Zweten  

 
 
Het lichaam koelt zichzelf door vocht te verdampen aan het 
huidoppervlak, maar het verliest daarbij belangrijke 
hoeveelheden vocht. 

 
 
Drink voldoende om de vochtverliezen via zweet te compenseren. Vermijd 
daarom dranken die cafeïne, alcohol of koolzuurgas bevatten. (Drink 
tijdens inspanning regelmatig om uitdroging te vermijden.) 

 
Vermoeidheid 

 
De door zweten verloren gegane hoeveelheid vocht begint de 
prestatie te limiteren. 

 
Je voelt je fitter na een fris drankje met koolhydraten en een kleine 
hoeveelheid zout. 

 
Sufheid 

 
Dehydratie zet het lichaam aan om de huiddoorbloeding te 
verminderen in een poging om vocht te sparen. 

 
Drink voldoende om het door zweet verloren vocht teruggaan te vullen en 
verblijf op een koele, schaduwrijke plaats tot de sufheid over is. Een beetje 
ijsberen zal de circulatie verbeteren en voorkomt flauwvallen. Als de 
sufheid blijft duren, ga dan liggen met knieën en/of benen omhoog om de 
circulatie naar het hoofd te verbeteren. 

 
Misselijkheid 

 
Misselijkheid wordt dikwijls voorafgegaan door  ernstiger 
vormen van oververhitting ontstaan door een tekort aan 
vocht. 

 
Drink voldoende water om het, door zweet, verloren vocht terug aan te 
vullen en verblijf in een koele plaats tot de misselijkheid over is. 

 
Spierkrampen 

 
Spierkrampen duiden dikwijls op grote verliezen van vocht, 
zout en elektrolyten door overvloedig zweten. 

 
Masseer verkrampte spieren en normaliseer de lichaamstemperatuur met 
water. En drink sportdrank die zout bevat, ORS oplossingen of koude 
groentesoep met zout om nieuwe krampen te voorkomen. 

 
Hoofdpijn 

 
Als het lichaam de doorbloeding vermindert om voldoende 
circulatie te behouden ; wordt ook de hoeveelheid vocht en 
zuurstof naar de hersenen beperkt. 

 
Hoofdpijn wordt dikwijls vooraf gegaan door ernstiger vormen van 
oververhitting. Drink voldoende om het door zweten verloren vocht terug 
aan te vullen en verblijf in een koele  plaats tot de hoofdpijn voorbij is. 
Neerliggen helpt hoofdpijn over gaan. 

 
Onmogelijkheid om 
 te zweten 

 
Het thermoregulatiesysteem van het lichaam werkt niet meer 
door de uitdroging. De lichaamstemperatuur zal pijlsnel stijgen 
omdat het lichaam niet langer kan afkoelen door zweten. Als 
men de lichaamstemperatuur niet onder controle kan krijgen 
leidt dit tot hersenbeschadiging en dood. 

 
Dit is een symptoom van hitteslag en wordt beschouwd als een medische 
urgentie. Bel de hulpdiensten en breng tijdens het wachten op medische 
hulp de persoon in een koele plaats en koel het lichaam met een ventilator 
en/of vochtige doeken onder de oksels, in de lies, in de knieplooien. Geef 
kleine hoeveelheden water of ORS oplossing te drinken. 

 
Bewusteloosheid 

 
Bewusteloosheid ten gevolge van de warmte is vaak vooraf 
gegaan door hoofdpijn, duizelingen, vermoeidheid, 
disoriëntatie en een snelle polsslag. 

 
Bel de hulpdiensten en koel de persoon tijdens het wachten op medische 
hulp. Denk eraan om kompressen met koud water te nemen aangezien een 
grote hoeveelheid ijskoud water een shock kan veroorzaken. 
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