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VOORWOORD BIJ HET EVALUATIERAPPORT VAN HET HITTEGOLF- EN
OZONPLAN
De Nationale Cel Leefmilieu Gezondheid heeft het genoegen u dit wetenschappelijk evaluatierapport
van 10 jaar Hittegolf- en ozonplan voor te stellen. Na 10 jaar mogen we ons terecht op de borst
kloppen met het succes van deze gecoördineerde en multidisciplinaire actie tussen de verschillende
bestuursniveaus.
Dit plan werd op poten gezet na de hittegolf van de zomer 2003, waarvan de gevolgen op Europees
niveau zorgwekkend werden geacht, en voor sommige landen zelfs tragisch waren. Ook al kunnen we
ons erover verheugen dat de alarmfase de laatste zes jaar nooit werd bereikt, toch moest de
waarschuwingsfase zeven keer worden afgekondigd. Voor zover nodig toont dit aan dat het probleem
van de oversterfte te wijten aan luchtvervuiling tijdens hittegolfperioden een grote bekommernis blijft
op het vlak van leefmilieu en gezondheid.
Het staat onweerlegbaar vast dat gedurende deze tien jaar heel wat werd verworven op het vlak van
knowhow, meet- en interventie-instrumenten. Het opzetten van meerdere netwerken en
wetenschappelijke tools, de coördinatie van de verschillende interventieactoren en de combinatie
tussen preventie-, informatie- en alarmstrategieën inzake gezondheid, mogen vandaag worden
beschouwd als stevige elementen die de toekomst van dit plan zullen onderbouwen.
De evaluatie van deze tien jaar toont ook aan dat de in het kader van dit plan opgezette hypotheses
en processen ruimschoots werden bevestigd in de loop van hun uitvoering. Maar er is nog veel ruimte
voor verbetering, meer bepaald in de verfijning van onze kennis ten aanzien van de oorzaken van de
mortaliteit en hun verbanden met de weersomstandigheden. Ook het gedrag van de verschillende
soorten stofdeeltjes naargelang de temperatuurtoenames en hun eventuele effecten blijven nog een
domein dat verder moet worden geëxploreerd. Naar ik hoop zullen de verderzetting en uitvoering van
de huidige projecten en netwerken het onder een geactualiseerde vorm mogelijk maken om onze
kennis van deze verschijnselen te verbeteren, alsook onze capaciteit te verhogen om hun nefaste
gevolgen voor de gezondheid te voorkomen.
In het kader van dit, in de eerste plaats wetenschappelijke rapport had de analyse van de
communicatiestrategie over dit plan geen plaats. Die analyse zal deze evaluatie moeten aanvullen
opdat het preventie-instrument dat het hittegolf- en ozonplan nu eenmaal is, de draagkracht krijgt dat
het nodig heeft om goed te functioneren.
Ik wens u veel leesgenot.

Voor de Nationale Cel Leefmilieu Gezondheid,

Alec de Vries, Voorzitter van de Cel.
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SAMENVATTING
België heeft in de zomer van 2003 binnen zijn bevolking een aanzienlijke toename van de mortaliteit
gekend ingevolge de nooit eerder waargenomen stijging van de buitentemperaturen, gekoppeld aan
een aanzienlijke luchtvervuiling die werd gekenmerkt door een toename van de ozonconcentratie.
Om oversterfte te beperken en te voorkomen werd er in 2005 een nationaal actieplan hittegolf en ozon
opgesteld volgens de toen beschikbare kennis.
In 2014 zijn de resultaten beschikbaar van de permanente surveillance van de mortaliteit (ongeacht de
oorzaak) sinds 2003 en van de parameters temperatuur en luchtkwaliteit.
Na een tiental jaren activiteit heeft de cel NEHAP de werkgroep Hittegolf en ozon gevraagd om een
balans op te maken van deze surveillance milieu en gezondheid. Dit vormt het onderwerp van het
rapport.
De resultaten van deze evaluatie maken het mogelijk om na te gaan of de in het plan sinds 2005
gebruikte drempels relevant zijn, en om ze aan te passen indien nodig.
De belangrijkste resultaten van de evaluatie van de toestand van het milieu tonen aan dat de zomers
van 2003 en 2006 bij verre de meest kritieke waren op het vlak van meerdere parameters :





De luchtkwaliteit (AOT60),
De duur van de kritieke perioden,
De gecumuleerde blootstelling aan nachttemperaturen boven de 16 °C,
De gemiddelde windsnelheid.

Vanuit het standpunt van de volksgezondheid, en hoewel de evaluatie is gebaseerd op de mortaliteit
zonder onderscheid in de doodsoorzaken, blijkt dat de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder het
meest getroffen werden door oversterfte wanneer de milieuomstandigheden kritiek waren.
Enerzijds overlappen de kritieke perioden die worden bepaald door milieu- en gezondheidsparameters
elkaar en anderzijds blijkt de temperatuur het meest systematisch gelinkt met mortaliteitsexcessen.
De conclusie is dat de drempels die 10 jaar geleden werden vastgesteld wel degelijk hun relevantie
hebben aangetoond. Maar dat neemt niet weg dat sommige verbeteringen kunnen worden
overwogen.
Binnen deze context zou er in 2014 een studie moeten worden opgestart om het gebrek aan precisie
van het surveillancemodel van de algemene mortaliteit te verminderen. De resultaten van deze studie
zouden de criteria kunnen verfijnen die nu worden gebruikt voor de afkondiging van de verschillende
fasen van het plan.
Dit rapport buigt zich ook niet over het luik communicatie van het actieplan. Hierover wordt een
specifiek evaluatieproject in het vooruitzicht gesteld.
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1. INLEIDING
Tijdens de zomer van 2003 had België, net als de rest van Europa te lijden onder een aanzienlijke
1
toename van de algehele mortaliteit binnen de bevolking, en die toename was meer uitgesproken bij
kwetsbare personen [1] [2]. Deze stijging van de mortaliteit volgde op een nooit eerder waargenomen
toename van de buitentemperaturen, die op haar beurt gepaard ging met een aanzienlijke
luchtvervuiling die werd gekenmerkt door een stijging van de ozon- en fijnstofconcentratie.
Het rapport 2013 [3] van de Intergouvernementele expertenwerkgroep over de Evolutie van het
Klimaat (IEWK) bevestigt de weersvoorspellingen van 2003 betreffende de klimaatopwarming.
Iedereen verwacht voor de komende jaren heviger terugkerende hitte-episodes.
Om de nefaste effecten van deze hitteperiodes op de gezondheid van de bevolking te milderen, en in
toepassing van de Europese richtlijn van 2002 betreffende ozon in de lucht [4], zijn alle federale en
gefedereerde entiteiten van België die gezondheid en leefmilieu onder hun bevoegdheid hebben sinds
november 2003 samengekomen om een actieplan “Hittegolf en ozon” op te stellen [5]. De
samenvatting van dit plan vindt u in BIJLAGE 1.
Op basis van het advies van de nationale NEHAP-cel (National Environmental Health Action Plan) [6]
[7], heeft de Interministeriële Commissie voor Leefmilieu, verruimd naar Gezondheid (ICLG) de
werkgroep ‘Hittegolf en Ozon’ gemandateerd om dit rapport op te stellen.
Dit rapport heeft tot doel om wetenschappelijke elementen aan te reiken die in overweging moeten
genomen worden bij de actualisering van het plan in 2014.
In dit rapport worden de
communicatieacties die voor het plan werden opgezet niet besproken.
De analyse van de surveillancegegevens inzake leefmilieu werd uitgevoerd in samenwerking tussen
het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) [8] en de InterRegionale Cel Leefmilieu (IRCEL) [9]. De
gegevensanalyse met betrekking tot gezondheid werd gedaan door het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV) [10].

1

Mortaliteitsratio volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO): het aantal overlijdens binnen een gegeven
risicopopulatie gedurende een welbepaald tijdsverloop.
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2. ANALYSE VAN WEER EN LUCHTKWALITEIT
2. A. HITTEGOLF VAN 2003
De gebeurtenis die aan de basis lag van de opstelling van het 'Hittegolf- en ozonpiekenplan' was de
hittegolf die in 2003 de eerste twee weken van de maand augustus een groot deel van West-Europa
teisterde. Wat deze hitteperiode zo bijzonder maakte, was haar duur (twee weken tussen 1 en 15
augustus), haar intensiteit (maxima die lokaal tot 40 °C opliepen) en haar geografische uitgestrektheid
(Frankrijk, Iberisch Schiereiland, Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en de Benelux).
Afgezien van de warmte werd de situatie bovendien nog gekenmerkt door ongewone
pollutieconcentraties. Zo bereikte het ozongehalte in de lucht bijzonder hoge waarden die de
Europese [4] informatiedrempel, tot zelfs de alarmdrempel vlot overschreden (voor een samenvatting
van de ozonconcentratie- en temperatuurnormen, zie BIJLAGE 2). Iets wat nog meer zelden voorkomt
tijdens een hittegolf, was dat de concentraties aan fijn stof PM10 eveneens hoog waren en van
dezelfde grootorde als de concentraties die tijdens de winterse verontreinigingspieken gehaald
worden.
De combinatie van de verzengende hitte en de hoge pollutieconcentraties had dan ook aanzienlijke
gevolgen op volksgezondheidsvlak. Over het algemeen gaat men er voor Europa namelijk van uit dat
2
deze situatie verantwoordelijk was voor 45.000 bijkomende overlijdens (INVS, 2006 ) [2]. In de meeste
voormelde landen bedroeg de oversterfte minstens 10%. De extra sterfte in België [1] in vergelijking
met het berekende gemiddelde voor de vijf jaren vóór 2003 werd op ca. 1.300 personen in de
leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder geraamd, goed voor een toename met 19% van het totale
aantal overlijdens tijdens de eerste twee weken van augustus.
In België werd de Europese informatiedrempel voor ozon die is vastgelegd op 180 µg/m³,
systematisch overschreden tussen 2 en 13 augustus (tabel 1). Uitzonderlijk is verder dat ook de
Europese alarmdrempel die op 240 µg/m³ is bepaald, 7 opeenvolgende dagen, nl. van 6 tot 13
augustus werd overschreden (fig. 2). De maximumtemperaturen die in Ukkel werden opgetekend,
bedroegen van 4 tot 12 augustus intussen meer dan 30 °C, terwijl de minima van 3 tot 14 augustus
doorlopend boven de 17 °C bleven. Figuren 1 en 2 tonen ten slotte respectievelijk de evolutie van de
in 2003 in Ukkel in de loop van de maand augustus waargenomen temperaturen (drieuurlijkse
bemonstering3), alsook de hoogste ozonconcentraties per uur in België die in de loop van diezelfde
periode gemeten werden.

2

Gezondheidseffect van de hittegolf van de zomer van 2003: synthese van in augustus 2005 beschikbare
studies. INVS, BEH rapport nr. 19-20/2006, http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=4870.
3
Om de drie uur
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Weer

Datum

Ozon

Maximale
concentratie over
Minimumtemperatuur Maximumtemperatuur de tijdspanne van
in Ukkel
in Ukkel
1 uur (gemiddelde
voor het land)
Eenheden: µg/m³

Maximale
concentratie over
de tijdspanne van
8 uur (gemiddelde
voor het land)
Eenheden: µg/m³

01/08/2003

14,0

27,7

133

123

02/08/2003

15,8

28,2

133

122

03/08/2003

17,1

28,8

156

146

04/08/2003

18,9

30,3

174

161

05/08/2003

19

31,3

188

170

06/08/2003

20

34,4

201

179

07/08/2003

21,7

33,9

172

153

08/08/2003

19,4

30

201

179

09/08/2003

17,2

29,5

185

171

10/08/2003

17,9

33,5

211

196

11/08/2003

20

32,3

227

205

12/08/2003

21,6

34,4

193

182

13/08/2003

18,6

28,7

175

160

14/08/2003

18,4

23,5

104

110

15/08/2003

10,9

23,5

107

98

Tabel 1: Temperaturen en ozonconcentraties waargenomen tijdens de hittegolf van 1 tot 15 augustus
2003. Voor elke dag tonen de kolommen 2 tot 5 respectievelijk de minimum- en maximumtemperaturen die in
4
Ukkel werden waargenomen (synoptisch netwerk ), alsook de maximale ozonconcentraties over een tijdspanne
van 1 uur en van 8 uur als gemiddelde voor het land. De situaties waarin de minimum- en maximumtemperaturen
respectievelijk de drempels van 18 en 30 °C overschrijden of die waarin de maximale ozonconcentraties over de
tijdspanne van 1 uur zich boven 180 µg/m³ (informatiedrempel) situeren, worden geïdentificeerd door middel van
een oranjekleurige achtergrond.

4

Het synoptische netwerk is een wereldwijd netwerk waarin er meteorologische metingen worden verricht op
vaste tijdstippen in meerdere duizenden waarnemingsstations. De belangrijkste gemeten parameters zijn de
temperatuur, de vochtigheid, de luchtdruk, de wind en de neerslag. De verzameling en de verspreiding van deze
waarnemingen vormen een internationale verplichting van de nationale meteorologische diensten, zoals het
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.
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Figuur 1 : Evolutie van de drieuurlijkse temperatuur opgenomen in Ukkel tijdens de maand augustus 2003

Figuur 2 : Evolutie van de hoogste ozonconcentraties per uur in het land tijdens de maand augustus 2003
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2. B. HET 'HITTEGOLF- EN OZONPIEKENPLAN'
De huidige versie van het 'Hittegolf- en ozonpiekenplan' is in de zomer van 2005 van kracht geworden.
De activeringscriteria berusten op de temperatuursvoorspellingen in Ukkel die door het Koninklijk
Meteorologisch Instituut (KMI) worden gedaan, alsook op de waarnemingen en voorspellingen met
betrekking tot de ozonconcentraties van de gewestelijke milieuadministraties (Vlaamse
Milieumaatschappij, Leefmilieu Brussel, Agence wallonne de l'Air et du Climat) en de Intergewestelijke
Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).
De criteria voor de inwerkingtreding van het plan worden beschreven in BIJLAGE 1. Als we alleen
rekening houden met de waarschuwingsfase niveau 2 en de alarmfase die de verspreiding van
aanbevelingen inhoudt, dan worden de meteorologische criteria gedefinieerd als respectievelijk de
drempelwaarden 18 en 30 °C voor het gemiddelde van de minimum- en maximumtemperaturen in de
loop van een periode van minstens 3 opeenvolgende dagen. De criteria in verband met ozon
verwijzen daarentegen naar de informatie- (180 µg/m³ uurgemiddelde) en de alarmdrempel (240
µg/m³) die zijn vastgelegd in Europese Richtlijn 2008/50/EG [4].

2. B.1 A CTIVERINGEN VAN HET 'HITTEGOLF - EN OZONPIEKENPLAN ' TUSSEN 2005 EN 2013
Sinds 2005 werd de waarschuwingsfase niveau 2 van het plan 7 keer geactiveerd. Voor de lijst van de
respectieve episodes verwijzen we naar tabel 2. Voor al deze situaties waren het de meteorologische
criteria die aan de basis van de activering van het plan lagen. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat
tijdens bepaalde periodes de ozonconcentraties zich dicht in de buurt van de alarmdrempel van het
plan bevonden, zonder deze echter te bereiken: dat was het geval tijdens de episoden in de maand
juni 2005 en in de loop van de tweede helft van juli 2006. De alarmfase werd dus nooit afgekondigd.
Het 'hittegolf- en ozonpiekenplan' werd ook altijd weldoordacht geactiveerd: de meteorologische
waarnemingen bevestigden altijd de voorspellingen in verband met de overschrijding van de
vastgelegde drempels voor de minimum- en maximumtemperaturen.
Op basis van de weersvoorspellingen kon er maar één hittegolfsituatie niet worden voorzien: we
hebben het dan over de periode van 1 tot 3 juli 2010 gedurende welke de gemiddelden voor de
minimum- en maximumtemperaturen respectievelijk 19,4 en 30,1 °C bedroegen. De voorspellingen
hadden toen niet gewezen op een overschrijding van de drempelwaarde van 30 °C voor de
maximumtemperaturen, terwijl deze net bereikt werd.

2. B.2 EVALU ATIE VAN DE ERNST VAN DE EPISODEN TUSSEN 2005 EN 2013
Tabel 2 stelt een evaluatie van de ernst van de episoden voor, uitgedrukt in termen van gecumuleerde
blootstelling, zowel voor de meteorologische aspecten (temperatuur) als voor de luchtkwaliteit (ozon).
Wat de temperatuur betreft, wordt de blootstelling berekend in verhouding tot de drempels van 16 en
28 °C voor respectievelijk de minima en maxima. Deze waarden werden weerhouden als zijnde 2
graden lager dan de drempelwaarden die voorgeschreven worden in het 'hittegolf- en ozonpiekenplan'
om sterker de aandacht te vestigen op de verschillen tussen de hittegolven. De blootstelling aan de
luchtverontreiniging wordt onderzocht via de cumulatie van de overschrijdingen met betrekking tot de
drempelwaarde voor de bescherming van de volksgezondheid, d.w.z. de drempelwaarde van 120
µg/m³ voor de gemiddelde concentraties over een tijdspanne van 8 uur.
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Bij analyse van de in tabel 2 vermelde blootstellingen blijkt dat de episode van 17 tot 28 juli 2006
veruit de meest kritieke was sinds het van kracht worden van het 'hittegolf- en ozonpiekenplan'. Vanuit
meteorologisch standpunt gezien, waren de minst kritieke episoden de situaties van 22 tot 25 juni
2005, van 2 tot 6 juli 2006 en van 26 tot 29 juni 2011. Voor de luchtkwaliteit gelden aanzienlijk andere
conclusies: hier vertoonden de episoden van 2010, 2011 en 2012 de laagste ozonconcentraties.

Weer

Ozon

Gecumuleer
de
blootstelling
Tmin > 16 °C
(in °C)

Gecumuleer
de
blootstelling
Tmax > 28
°C
(in °C)

Totale
blootstellin
g
Tmin > 16
°C Tmax >
28 °C
(in °C)

Gecumuleer
de
blootstelling
aan de max.
concentraties
8 u > 120
µg/m³
(in µg/m³)

3

6,1

8,2

14,3

151

Van 2 tot 6 juli 2006

3

7,5

5,5

13,0

87

Van 17 tot 28 juli 2006

12

42,2

35,8

78,0

367

Van 8 tot 12 juli 2010

4

14,4

15,9

30,3

64

Van 26 tot woensdag 29 juni
2011

3

5,9

9,1

15,0

25

Van 17 tot 19 augustus 2012

3

11,4

14,3

25,7

0

Van 21 tot 25 juli 2013

4

9,3

11,2

20,5

94

Aanta
l
dage
n

Van 22 tot 25 juni 2005

Episode

Tabel 2: Episodes die het voorwerp uitmaakten van een activering van het 'hittegolf- en ozonpiekenplan'
sinds 2005: samenvatting van de gecumuleerde blootstellingen aan hoge temperaturen en
ozonconcentraties die de drempelwaarde voor de bescherming van de volksgezondheid overschrijden.
Deze tabel toont respectievelijk (van links naar rechts) de betroffen periode, het aantal dagen, de gecumuleerde
blootstelling aan de overschrijdingen van de minimumtemperatuur in verhouding tot de drempel van 16 °C, de
gecumuleerde blootstelling aan de overschrijdingen van de maximumtemperatuur in verhouding tot de drempel
van 28 °C, de som van deze twee gecumuleerde blootstellingen en de gecumuleerde blootstelling aan de
maximale ozonconcentraties van meer dan 120 µg/m³ als gemiddelde over een tijdspanne van 8 uur.

Weer

Episode

Van 4 tot 13 augustus
2003

Aanta
l
dagen

10

Ozon

Gecumuleerd
e blootstelling
Tmin > 16°C

Gecumuleerd
e blootstelling
Tmax > 28 °C

Totale
blootstellin
g
Tmin > 16
°C Tmax >
28 °C

34,3

38,3

72,6

Gecumuleerd
e blootstelling
aan de max.
concentraties
8 u > 120
µg/m³
587

Tabel 3: Idem tabel 2, maar voor de hittegolf van de maand augustus 2003.
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Datum

PM10 (µg/m³)

Datum

PM10 (µg/m³)

04/08/2003

47

17/07/2006

37

05/08/2003

54

18/07/2006

43

06/08/2003

64

19/07/2006

46

07/08/2003

88

20/07/2006

41

08/08/2003

94

21/07/2006

52

09/08/2003

82

22/07/2006

41

10/08/2003

83

23/07/2006

41

11/08/2003

88

24/07/2006

34

12/08/2003

88

25/07/2006

47

13/08/2003

74

26/07/2006

55

27/07/2006

35

28/07/2006

42

Tabel 4: Gemiddelde dagconcentraties aan PM10 voor België tijdens de hittegolven van augustus 2003 en
juli 2006. De waarden boven 70 µg/m³ zijn aangegeven door middel van een oranjekleurige achtergrond.

Ter vergelijking toont tabel 3 de gecumuleerde blootstellingsparameters aan hoge temperaturen en
ozon voor de hittegolf van 2003. Als we de balans opmaken voor de periode 2003-2013, dan blijkt het
volgende:
-

De hittegolf van 2003 was kritieker in termen van blootstelling aan luchtverontreiniging. De
blootstelling aan ozonconcentraties boven de drempelwaarde voor de bescherming van de
volksgezondheid was veruit het grootst te midden van de hittegolven in de loop van deze tien
jaar. Meer onverwacht was dat de concentraties aan fijn stof PM10 (tabel 4) eveneens erg
hoog waren tijdens de hittegolf van 2003, met dagconcentraties aan PM10 die de drempel van
70 µg/m³ gemiddeld 7 opeenvolgende dagen in het land overschreden, terwijl dergelijke
overschrijdingen niet werden vastgesteld tijdens de hittegolf van juli 2006.

-

Op meteorologisch vlak blijkt de hittegolf van 2006 aanzienlijk kritieker. Hoewel de verschillen
relatief gering zijn, merken we toch een iets grotere blootstelling aan maximumtemperaturen
in 2006 op, maar een iets minder grote blootstelling voor de nachtelijke temperaturen in
vergelijking met 2003. De feitelijke hittegolfperiode duurde verder twee (12 tegenover 10 in de
tabellen 2 en 3) dagen langer in 2006, waardoor de totale blootstelling dus iets groter is.
Aangezien ze qua intensiteit erg dicht bij elkaar liggen, laten de gegevens voor de blootstelling
aan de warmte tijdens beide hittegolven zich dus voornamelijk verklaren door de duur van de
periode.

WG ozon en hittegolf

Versie 1 definitief op 17/04/2014

11/39

Figuur 3 lijkt deze laatste vaststelling te bevestigen. Hier krijgen we een vergelijking van de
temperatuurstatistieken te zien voor de hittegolven die zich in de periode 2003-2013 voordeden. Als
we de hittegolf van juni 2011 die iets minder kritiek blijkt, daarbij even buiten beschouwing laten, dan
5
6
zien we dat de medianen van de temperaturen alsook de percentielen 25 en 75 evolueren binnen
een erg vergelijkbaar waardengamma. Qua intensiteit steken de hittegolven van 2003 en 2006 niet
fundamenteel af tegen andere episodes. Hieruit volgt dat de gecumuleerde blootstelling aan hoge
temperaturen tijdens hittegolven in de eerste plaats afhangt van de duur van de episode.

Figuur 3: Temperaturen gemeten in Ukkel tijdens de hittegolven die zich voordeden in de periode 20032013. Voor elke hittegolf die op de X-as van de grafiek werd aangegeven, vertegenwoordigen de blauwe schijven
de temperatuurmediaan voor de desbetreffende periode. Het boven en onder de mediaan geplaatste streepje
bakent respectievelijk de waarden voor de percentielen 25 en 75 af. De rode sterretjes stemmen ten slotte
overeen met de tijdens de hittegolf opgetekende minimum- en maximumtemperaturen.

Een ander aspect dat uit de analyse van de blootstellingen blijkt, heeft alles te maken met de
verschillen tussen de meteorologische parameters en de ozonconcentraties. Over het algemeen ligt
een hittegolf vaak aan de basis van hoge ozonconcentraties, maar dat is niet automatisch zo:
wanneer de wind voldoende hard waait – met name 's nachts – om voor een doeltreffende dispersie
7
van de ozonprecursoren gedurende de hele dag te zorgen, stellen we vast dat de vorming van ozon
aanzienlijk minder overvloedig is en dat de concentraties doorgaans een minder grote ruimtelijke
variabiliteit vertonen.
5

Binnen een geheel van waarden is de mediaan een waarde m waarmee het geheel van waarden in twee gelijke
delen onderverdeeld kan worden: aan de ene kant hebben we de ene helft van de waarden die allemaal kleiner of
gelijk zijn aan m en aan de andere kant hebben we de andere helft van de waarden die allemaal groter of gelijk
zijn aan m. Intuïtief zouden we dus kunnen zeggen dat de mediaan het middelste punt van het geheel vormt, dat
alles in twee helften verdeeld.
6

In de statistiek is een percentiel elk van de 99 waarden die de in 100 gelijke delen gesorteerde gegevens zodanig verdelen
dat elk deel met 1/100 van het bevolkingsstaal overeenstemt:
het 25ste percentiel scheidt de kleinste 25% van de overige gegevens;
het 75ste percentiel scheidt de kleinste 75% van de overige gegevens.

7

Stoffen die bijdragen tot de vorming van troposferische ozon, in het bijzonder de Vluchtige Organische Stoffen of
VOS waarvan sommige opgesomd worden in bijlage VI van Richtlijn 2002/3/EG [4].
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Dat wordt bevestigd door figuur 4 die ons de gemiddelde windsnelheden toont, die in Zaventem
waargenomen werden tijdens de hittegolven. Gemiddelde snelheden van minder dan 2,5 m/sec.
worden over het algemeen geassocieerd met een overvloedige ozonvorming. Dat was het geval bij de
meeste hittegolven die zich sinds 2003 voordeden, met uitzondering van de hittegolven van juni 2011
en augustus 2012: voor deze twee laatste situaties zorgde de gemiddelde windsnelheid van 3 m/sec.
voor een betere dispersie van de ozonprecursoren en bijgevolg voor minder ozonvorming. Dat leidde
tot een kleinere blootstelling aan ozon en meer bepaald aan overschrijdingen van de drempelwaarde
voor de bescherming van de volksgezondheid (gemiddeld 120 µg/m³ over een tijdspanne van 8 uur).

Figuur 4: Gemiddelde windsnelheid gemeten in Zaventem (blauwe balken) tijdens de hittegolven die zich
voordeden in de periode 2003-2013, in verhouding tot de gecumuleerde blootstelling (rode symbolen) aan
maximale ozonconcentraties boven de drempelwaarde van 120 µg/m³ over een tijdspanne van 8 u.
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2. C. VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE ZOMERS VAN 2003 TOT 2013
Ook al bestaat er geen eenduidig verband tussen de twee tijdschalen, is het toch interessant om
tijdelijke voorvallen zoals hittegolven te koppelen aan de algemene karakteristieken van de zomer
waarin deze voorvallen zich voordeden. Tabel 5 geeft een samenvatting van de belangrijkste weer- en
luchtkwaliteitsparameters in de loop van de zomers van 2003 tot 2013.
Wat de luchtkwaliteit betreft, stellen we vast dat de periode 2003 tot 2006 veruit de meest kritieke van
de laatste 10 jaar was. Dat is nog meer het geval voor de zomers van 2003 en 2006 waarin de
8
grootste blootstellingen aan ozon werden waargenomen. Als we AOT60 als meest representatieve
parameter voor de gezondheid nemen, dan stellen we vast dat de blootstelling aan
maximumconcentraties over een tijdspanne van 8 uur boven 120 µg/m³ ongeveer 4 keer groter was
9
dan normaal in 2006, en 6 keer groter in 2003. De periode die daarop volgde en met name de jaren
2007, 2008, 2009, 2011, 2012 en 2013 bleken daarentegen beduidend gunstiger met weinig
overschrijdingen van de Europese informatiedrempel en een AOT60 onder het gemiddelde.
Op meteorologisch vlak springen de zomers van 2003 en 2006 in het oog door bijzonder warme
zomerkarakteristieken te vertonen. In die zin stroken ze perfect met de voor de luchtkwaliteit
geformuleerde vaststelling. De zomers van 2009, 2010 en 2013 blijken dan weer gevoelig warmer dan
het gemiddelde, zonder echter een uitzonderlijk karakter te vertonen. De minst warme zomers hadden
we in 2007, 2008 en 2011.

8

AOT 60 betekent 'Accumulated exposure Over a Threshold' (geaccumuleerde blootstelling boven een drempelwaarde) en is
de som van de overschotten boven de drempel van 60 ppb (of 'parts per billion', delen per miljard) ozon, ofwel 120 µg/m³, van
mei tot juli voor vegetatie en van april tot september voor bossen, tussen 8u00 en 20u00 (CET of Central European Time d.w.z.
één uur vroeger dan de gecoördineerde wereldtijd).
9
Gemiddelde voor de periode 2003-2013
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

22

11

12

17

2

4

5

10

2

4

3

7

0

1

2

0

1

0

3

0

1

2

83

40

37

51

29

28

23

26

36

17

33

9160

2454

2989

6661

1049

1131

955

2493

1581

1472

1499

67

55

55

64

48

51

56

55

49

52

54

19,7

17,5

17,9

18,9

17,3

17,2

18,2

18,3

16,7

17,3

18,2

35

19

27

34

13

15

28

23

11

17

28

774

256,8

450,6

950,5

109,2

172,9

344

504,2

191,3

351,4

489,0

737,5

564,1

607,2

649,4

459,4

504,7

694,9

647,1

465,7

539,6

653,4

Ozon
Aantal dagen ozon met overschrijding
informatiedrempel (180 µg/m³)

van

de

Aantal dagen ozon met
alarmdrempel (240 µg/m³)

van

de

overschrijding

Aantal dagen ozon met overschrijding van de
drempelwaarde voor de bescherming van de
volksgezondheid (120 µg/m³ over een tijdspanne van 8
uur).
AOT60 max. 8 u
Omgevingsconcentraties (periode juni-juli-augustus)
Meteorologische parameters
Gemiddelde temperatuur
Aantal dagen met maximumtemperaturen boven 25 °C
in Ukkel
Gecumuleerde
blootstelling
maximumtemperaturen boven 25 °C in Ukkel
Aantal zonne-uren

aan

Tabel 5: Overzicht van de ozonconcentraties en meteorologische parameters die gemeten werden tijdens de zomers van 2003 tot 2013.
AOT betekent 'Accumulated exposure Over a Threshold' (geaccumuleerde blootstelling boven een drempelwaarde). AOT60 is de som van de overschotten
10
tussen de hoogste glijdende concentraties over een tijdspanne van 8 uur in de loop van de dag en de drempelwaarde van 120 µg/m³ ozon over de
tijdspanne van een jaar.
10

Het glijdende gemiddelde of voortschrijdende gemiddelde is een type van statistisch gemiddelde dat gebruikt wordt voor de analyse van geordende datareeksen,
meestal tijdreeksen, door de tijdelijke schommelingen zodanig te elimineren dat de tendensen op langere termijn onderstreept worden. Het gemiddelde wordt
voortschrijdend genoemd, omdat het voortdurend herberekend wordt door bij elke berekening een deelverzameling van elementen te gebruiken, waarin een nieuw
element het oudste element vervangt of aan de deelverzameling wordt toegevoegd.
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3. ANALYSE VAN DE STERFTE
3. A - METHODE
Be-MOMO [12] of Belgium Mortality Monitoring is het (bijna) realtime-instrument voor de surveillance
van de sterfte gebruikt door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Sinds 1985
volgt Be-MOMO wekelijks alle sterfgevallen (ongeacht hun oorzaak) die in België zijn vastgesteld. Ten
gevolge van de hittegolf in 2003 is een meer regelmatige opvolging van de oversterfte ingevoerd, er is
een nieuw model op afgestemd en er zijn milieugebonden parameters aan de surveillance
toegevoegd.
Be-MOMO heeft als doel:
 Het vroegtijdig opsporen van de oversterfte veroorzaakt door epidemieën, ongewone
milieugebonden omstandigheden of gebeurtenissen;
 Het vroegtijdig kwantificeren van de oversterfte;
 Indien mogelijk, het verband leggen tussen de oversterfte en specifieke risicofactoren;
 Het sturen, versterken en evalueren van de maatregelen voor de volksgezondheid.
Het WIV-ISP ontvangt elke week gegevens over de sterfgevallen die tot vrijdag van de voorgaande
week in het Rijksregister zijn ingevoerd. Het gaat om de geboortedatum, de datum van het overlijden,
het geslacht, de nationaliteit, de verblijfplaats en de plaats van het overlijden. De oorzaak van het
overlijden is niet bekend.
Wat de risicofactoren betreft, ontvangt het WIV-ISP de dagelijkse maximum- en
minimumtemperaturen die door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI-IRM) in het weerstation
van Ukkel worden gemeten. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL-CELINE) stuurt de
nationale gemiddelden van twee indicatoren van de luchtkwaliteit naar het WIV-ISP: de
ozonconcentraties in de omgevingslucht ter hoogte van de grond (maximaal gemiddelde van 8 uur) en
de concentraties van de partikels met een diameter van < 10 µm die in de lucht zweven (PM,
gemiddelde van 24 uur).
Om de verwachte sterfte te ramen, wordt gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de
methode van Poisson die is ontwikkeld door Farrington [12]. Het originele model is uitgebreid met de
invoering van de seizoenen en een referentieperiode van 5 jaar [12]. De oversterfte wordt berekend
door het verwachte aantal sterfgevallen af te trekken van het waargenomen aantal sterfgevallen. Deze
dagelijkse oversterfte wordt bijna realtime geraamd aangezien een termijn van twee weken nodig is
om volledige gegevens over de sterfte te verkrijgen. Ongeveer 85% van de dagelijkse gegevens
(sterfte per dag) zijn met een interval van twee weken beschikbaar, na zes maanden loopt dit
percentage op tot bijna 100%.
De oversterfte wordt vooral tijdens koudegolven in de winter en hittegolven in de zomer opgevolgd
maar ook tijdens ongewone fenomenen zoals de grieppandemie. Voor de zomerperiode (van 01/05 tot
30/09) worden de dagelijkse gemiddelde mortaliteit en de standaardafwijking (SD) per week berekend,
gebruik makend van de mortaliteitsgegevens van 01/01 tot 31/12 van de 5 voorgaande jaren. Door het
afvlakken van de gemiddelde afwijking en de standaardafwijking (met behulp van een kubische spline)
worden deze resultaten gebruikt om ‘een grens van min of meer 2 SD’ (gemiddelde ± 2*SD) te
berekenen die dient als drempel voor de atypische dagelijkse sterfte. De overschrijdingen van de
bovengrens van de voorspelde mortaliteit (upper limit) stemmen overeen met periodes van oversterfte.
Er worden verschillende analysen verricht voor drie leeftijdsgroepen: jonger dan 65 jaar, 65 tot 84 jaar,
85 jaar en ouder.
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De gegevens van de temperatuur en de luchtkwaliteit (en van griep in de winter) worden parallel met
de oversterfte opgevolgd. De volgende risicodrempels worden (willekeurig) gebruikt:
 voor de temperatuur: maximumtemperatuur > 25°C, minimumtemperatuur > 20°C
 voor ozon: O3 > 120 µg/m³
 voor PM10: PM10 > 50 µg/m³

3. B. R ESULTATEN

Year

Nb of
deaths

Nb of
predicted
deaths

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

28541
26956
26235
27763
26206
26945
27123
28236
27766
27759

26525
26718
26714
25790
25320
25594
25842
26356
26545
26774

Excess

%
deaths
in
excess

days
with Nb
of deaths
above
threshold

days with
O3 >
120µg/m³

days
with
max. t°
> 25°C

days
with
min. t°
> 20°C

days with
PM10 >
120µg/m³

2016
238
-479
1973
886
1351
1281
1880
1221
985

7.6
0.9
-1.8
7.7
3.5
5.3
5
7.1
4.6
3.7

14
1
6
18
4
6
6
14
13
9

22
13
11
20
0
2
7
13
2
4

37
24
33
38
10
16
33
26
18
19

5
3
0
6
0
0
0
2
0
1

11
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Tabel 6: Oversterfte tijdens de zomerperiode (week 25 tot 39) en aantal dagen waarop de drempel van
milieugebonden risico’s voor de sterfte werden overschreden, 2003-2012

In de periode 2003-2012 schommelde het aantal sterfgevallen in de zomer van jaar tot jaar (Tabel 6).
De oversterfte was aanzienlijk in de zomers van 2003, 2006 en 2010. Alles samen werden meer dan
1500 overmatige sterfgevallen waargenomen, wat overeenstemt met een oversterfte die hoger ligt dan
7% (7,6% in 2003; 7,7% in 2006 en 7,1% in 2010).
Tezelfdertijd zijn de jaren 2003 en 2006 (in mindere mate ook 2010) gekarakteriseerd met frequentere
overschrijdingen van de pollutiepieken (piek van ozon en PM10) alsook van de minimum- en
maximumtemperaturen. De jaren 2004 en 2010 vertonen gelijkaardige profielen wat betreft de
overschrijding van de drempel van de milieugebonden indicatoren maar in tegenstelling tot 2010 is er
in de zomer van 2004 nauwelijks oversterfte waargenomen.
Zoals al vastgesteld in het hoofdstuk gewijd aan de meteorologische analyse en de luchtkwaliteit, valt
het jaar 2003 op door meer luchtvervuiling, niet alleen door de 22 dagen waarop de doelwaarde voor
ozon is overschreden (zie BIJLAGE 2) maar ook door de 11 dagen waarop de doelwaarde voor het
aantal partikels met een diameter die kleiner is dan 10 micrometer (inhaleerbare fractie) of PM10 is
overschreden.
Deze globale resultaten vereisen een grondigere analyse voor de identificatie van sterftepieken (per
leeftijdsgroep) en hun verband met de milieugebonden indicatoren. De grafieken per jaar (mei tot
september) van de zomers van 2003 tot 2012 staan in BIJLAGE 4 terwijl de volgende analyse de
situatie van de zomers met de hoogste sterftepieken en dus die van 2003, 2006 en 2010 in detail
weergeeft.
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Voor de totale populatie is de drempel van de oversterfte (grens 2 SD) in 2003 en 2010 veertien keer
bereikt, in 2006 achttien keer (Tabel 8). De relatieve omvang van de sterftepieken is het grootst voor
de hoogste leeftijdscategorie voor de drie categorieën waarvan sprake (Figuren 5, 6, 7). Globaal
beschouwd, vertoont het sterftecijfer van de populatie jonger dan 65 jaar in die drie seizoenen noch
consequente, noch consecutieve excessen.
In 2003 zijn alle sterftepieken bereikt voor de oudste personen (85+) tijdens de tweede hittegolf en de
pollutiepiek (in augustus) terwijl voor de 65 tot 84-jarigen ook oversterfte is vastgesteld tijdens de
hittegolf in juli. In 2003 blijken de pieken bij 65 tot 84-jarigen hoger te liggen dan in 2006. Bij de oudste
personen (85+) wordt de tegenovergestelde situatie waargenomen met een intensere en duidelijkere
oversterfte in 2006 dan in 2003.
In 2010 waren de sterftepieken minder opvallend. Er zijn weinig verschillen vastgesteld tussen de
leeftijdsgroepen met oversterfte.
In het algemeen stellen we vast dat de langere periodes van pollutie en hitte gepaard gingen met
oversterfte onder de oudste personen (65+). De korte hittegolf en pollutiepiek (hoge PM10) van
september 2003 die niet gepaard gingen met oversterfte, lijken een uitzondering te vormen. Deze
periode zou te kort geweest zijn om gevolgen te hebben voor het overleven van oudere personen.

3. B - B EPERKINGEN
Om na te kunnen gaan of de waargenomen sterfte normaal dan wel overmatig is, voorspelt het model
een theoretische mortaliteitskromme geschat op basis van de gegevens van de sterfte in de
voorgaande 5 jaar. Op een kalenderjaar vormt deze schatting een sinuslijn met een maximum in de
winter (meer sterfte) en een minimum in de zomer (minder sterfte). Alleen het visuele verband met
externe gebeurtenissen is beschikbaar. Ten gevolge van de onzekerheid inherent aan de
modelvorming, wordt een oversterfte in aanmerking genomen vanaf een bovensterfte van 5% in
verhouding tot de waarden voorspeld door het model.
Het surveillancesysteem kan in zijn huidige toestand bijna realtime een noodsignaal geven voor
bovensterfte maar biedt de gelegenheid niet om variaties in de sterfte aan precieze oorzaken
(temperatuur, pollutie) toe te schrijven aangezien
 1) het gebruikte model geen rekening houdt met deze factoren (zij worden eenvoudigweg
naast elkaar gelegd),
 2) alleen informatie over de sterfte, ongeacht de reden, wordt gebruikt aangezien de verificatie
van de oorzaken van de sterfte door de gemeenschappen binnen een termijn van ten minste
enkele maanden gebeurt.
De berekening van de ozondrempel ter bescherming van de gezondheid van de WGO (120 µg /m³)
van het WIV-ISP verschilt van die van IRCEL-CELINE met als gevolg dat de periodes waarin de
drempel wordt overschreden, breder zijn in aantal dagen voor het WIV-ISP (tabel 6 tegenover tabel 2
en tabel 3). Telkens wanneer de AOT60-drempel wordt overschreden, wordt niettemin een oversterfte
van meer dan 5% (opsporingsgrens van het model) vastgesteld.
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Figuur 5: Dagelijkse sterfte per leeftijdsgroep en dagen waarop de drempels van de milieugebonden
risico’s voor de sterfte in de zomer van 2003 (week 21 tot 39) werden overschreden

WG ozon en hittegolf

Versie 1 definitief op 17/04/2014

19/39

Figuur 6: Dagelijkse sterfte per leeftijdsgroep en dagen waarop de drempels van de milieugebonden
risico’s voor de sterfte in de zomer van 2006 (week 21 tot 39) werden overschreden
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Figuur 7: Dagelijkse sterfte per leeftijdsgroep en dagen waarop de drempels van de milieugebonden
risico’s voor de sterfte in de zomer van 2010 (week 21 tot 39) werden overschreden
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4. C ONCLUSIE:
4.1. WAT HET MILIEU BETREFT
Het plan « hittegolf en ozon » is in zijn huidige definitie in voege getreden tijdens de zomer van 2005.
Sindsdien is de waarschuwingsfase van niveau 2 van het plan 7 keer afgekondigd, maar de alarmfase
werd nooit afgekondigd.
De analyse van de meteorologische parameters en van de sinds 2005 tijdens hittegolven voorziene en
waargenomen ozonniveaus heeft het mogelijk gemaakt om na te gaan of de afkondigingen van het
plan wel degelijk gegrond waren.
Uit deze evaluatie blijkt dat de belangrijkste parameters die in aanmerking moeten worden genomen
voor de afkondiging van het plan de volgende zijn:
 AOT60 (ozon), tussen 300 en 600 tijdens kritieke perioden, versus maximum 150 buiten die
perioden;
 Aantal dagen van de episodes, tussen 10 en 12 tijdens kritieke perioden, versus 3 en 4 buiten die
perioden;
 Gecumuleerde blootstelling minimumtemperatuur >16°C (nachttemperaturen), tussen 34°C en
42°C tijdens kritieke perioden, versus tussen 6°C en 14°C buiten die perioden;
 Gemiddelde windsnelheid onder de 2,5 m/s tijdens kritieke perioden, versus meer dan 2,5 m/s
buiten die perioden.

4.2. WAT DE GEZONDHEID BETREFT
Dit project heeft aangetoond dat de opvolging van de mortaliteit in het kader van dit bewakings- en
alarmplan een complementaire parameter was, naast de variaties in de meteorologische parameters
en de ozonniveaus. Ondanks het gebrek aan precisie van het gebruikte model (algemene mortaliteit,
arbitraire grenzen, verschillende definitie van de ozondrempel - 120 µg /m³), wordt een toename
vastgesteld van het percentage overlijdens gedurende de periodes waarin het plan wordt afgekondigd.
Het gaat voornamelijk over de leeftijdscategorieën boven de 65 jaar. Het model maakt het echter niet
mogelijk om een verband te leggen tussen oorzaak en gevolg.
Dit feit bevestigt de waarnemingen van de Interregionale Cel Leefmilieu over een toename van de
mortaliteit telkens er een verhoging optreedt van de gecumuleerde blootstelling aan temperaturen
boven de 25°. Onder de milieuparameters die gelinkt worden met de afkondiging van het plan, lijkt de
temperatuur het meest systematisch gerelateerd met de oversterfte. Dit lijkt aan te tonen dat men
bovenop ozon wellicht nog andere polluenten in aanmerking moet nemen als te surveilleren
parameters.
Hoewel de hitte- en ozonpieken zich bijna altijd voordoen tussen 1 juni en 15 augustus, suggereren de
mortaliteitspieken en de temperatuurtoenames (boven 25°C) op het einde van de meimaanden in
2003, 2005 en 2012 bovendien een grotere waakzaamheid tijdens de maand mei.
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5. PERSPECTIEVEN 2014 :
Na 10 jaar surveillance van de gezondheids- en milieuparameters is het opportuun om een eerste
balans van de situatie op te maken. Deze evaluatie heeft het mogelijk gemaakt om na te gaan of
sommige maatregelen die 10 jaar geleden werden genomen gegrond waren, en om een aantal
verbeteringen te identificeren. Een eerste actualisering van het plan is daar het logische voortvloeisel
van, en is voorzien vanaf mei 2014. Deze actualisering zal rekening houden met de conclusies van dit
rapport.
Be-MOMO identificeert de mortaliteitspieken op basis van een model dat een aantal beperkingen
heeft. Het model zou kunnen worden verbeterd door de milieuparameters (weer en luchtvervuiling)
expliciet te integreren, alsook zelfs infectieparameters of onverwachte gebeurtenissen. Een dergelijk
onderzoek zou het mogelijk maken om te proberen een oorzakelijk verband te leggen tussen
milieuparameters en mortaliteit. De resultaten daarvan zouden kunnen dienen om de
afkondigingscriteria van hittegolven en ozonpieken die nu worden gebruikt bij te sturen, zodat ze beter
zijn afgestemd op hun daadwerkelijke impact op de gezondheid. Een dergelijk onderzoek zou in 2014
moeten worden opgestart.
Dit rapport laat het luik van de communicatie die sinds 10 jaar werd gevoerd buiten beschouwing.
Gelet op de specificiteit van deze materie zou er in 2014 een wetenschappelijke evaluatie van deze
campagnes moeten worden gevraagd. Deze campagnes worden namelijk sinds 2004 elk jaar gevoerd
voor perioden die in het algemeen slechts 3 à 4 dagen per jaar duren, en maximum 12 dagen/jaar
tijdens kritieke perioden. Een wetenschappelijke analyse van bij voorbeeld het type KAP (Knowledge
and Action in Practice) zou het mogelijk maken om diverse parameters te evalueren zoals de kennis
van de doelgroepen (groot publiek, artsen, beheerders van instellingen etc.), het informatiecircuit, de
gebruikte instrumenten, enz. Deze evaluatie zal ons in staat stellen om de communicatieinspanningen doelgerichter te maken teneinde de doelstellingen inzake volksgezondheid, informatie,
preventie en gezondheidspromotie te realiseren.
Tot slot zullen de resultaten van de studie rond BE-MOMO en van de communicatie-evaluatie kunnen
leiden tot een tweede actualisering van het plan, ten vroegste eind 2015 of begin 2016.
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7. BIJLAGEN
BIJLAGE 1: SAMENVATTING VAN HET 'HITTEGOLF- EN OZONPIEKENPLAN '.
Het plan wordt sinds 2004 elk jaar van 15 mei tot en met 30 september geactiveerd.
Het bestaat uit drie fasen die door meteorologische criteria (temperatuur) en luchtverontreiniging (ozon) en niet door gezondheidscriteria (sterfte- of
ziektecijfer) wordt bepaald.
Deze criteria zijn verschillend van aard: een tijdsperiode, meteorologische en luchtverontreinigingsmetingen en voorspellingen (aan de hand van wiskundige
modellen). Weersvoorspellingen worden geformuleerd voor een tijdspanne van 5 dagen en kunnen een stijging van de temperaturen gedurende 2 of 3
opeenvolgende dagen voorzien.
De drie fasen (WAAKZAAMHEIDS-, WAARSCHUWINGS- (1 en 2) en (pre-)ALARMFASE), hun criteria, de nagestreefde doelstellingen, de voornaamste
acties, de verantwoordelijken voor de acties en de toegekende termijnen voor de uitvoering ervan worden samengevat in onderstaande tabel 1:
Tabel 1: Samenvatting van het 'Hittegolf- en ozonpiekenplan' 2004 tot 2013 zoals dit thans wordt toegepast (verschilt enigszins van
het theoretische plan).
Fase
I.
WAAKZAAMHEID
SFASE

Criteria
Periode van 15/05 tot
30/09
van
elk
kalenderjaar

Zich ervan vergewissen
dat de doelgroepen op de
hoogte zijn van de
verandering van fase

II.WAARSCHUWI
NGSFASE niveau
1
Temperatuur

WG ozon en hittegolf

Voorspelling
gedurende
opeenvolgende
dagen van
T°min.gem.>18°C
EN

Doelstelling
Sensibiliseren van een
groot publiek: bevolking,
gezondheidszorgprofessi
onals, instellingen en
besluitvormers

Acties
(Jaarlijks
opnieuw)
informeren over het plan en
zijn gevolgen
Start van de monitoring
-milieu (2X/dag)
-gezondheid (1X/week)
Automatisch doorsturen van
de mail van IRCEL naar de
instellingen en actoren op het
terrein

Verantwoordelijken
Gewesten
gemeenschappen

KMI en IRCEL
WIV
Gewesten
gemeenschappen

en

en

2

Versie 1 definitief op 17/04/2014

Controleren
actualisering

van
van

de
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FOD,
gewesten
gemeenschappen,

en

Termijnen
Uiterlijk tegen 15/05
van elk kalenderjaar

Vanaf de ontvangst
van de automatische
mail over het begin
van
waarschuwingsfase
niveau 1 van IRCEL
tot aan de ontvangst
van de mail over het
einde van deze fase

Ozon

T°MAX. gem.>30°C

Fase
II.WAARSCHUWI
NGSFASE niveau
2

Criteria

Temperatuur

Voorspelling
gedurende
opeenvolgende
dagen van
T°min.gem.>18°C
EN
T°MAX. gem.>30°C

Zich ervan vergewissen
dat
alles
klaar
is
(informatie, procedures,
logistiek en menselijke
middelen)
Doelstelling
Zich ervan vergewissen
dat de doelgroepen op de
hoogte zijn van de
verandering van fase

Meting
de
dag
voordien
3
[O3]uurgem.> 240 µ/m
EN
Voorspelling de dag
zelf
[O3]uurgem.> 180 µ/m3
III.
PreALARMFASE
Voorspelling
gedurende
opeenvolgende
dagen van
T°min.gem.>18°C
EN
T°MAX. gem.>30°C

instellingen, actoren op
het terrein

Acties
Automatisch doorsturen van
de mail van IRCEL naar de
instellingen en actoren op het
terrein

Verantwoordelijken
Gewesten
gemeenschappen

Activeren
van
de
preventieve en curatieve
maatregelen

Opvolgen van de procedures
met
de
beschikbare
materiële
en
menselijke
middelen

FOD,
gewesten
en
gemeenschappen,
instellingen, actoren op
het terrein

Evalueren van het milieuen gezondheidsrisico

Beslissen om de alarmfase al
dan niet af te kondigen

De
risico-evaluatiecel
bestaande uit:
de
overheden
(Gewesten,
gemeenschappen
en
FOD);
deskundigen
(KMI,
IRCEL en WIV).

2

Voorstellen van eventuele
bijkomende
communicatiemaatregelen

EN Ozon
Meting
de
dag
voordien
3
[O3]uurgem.> 240 µ/m
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en

3

OF/EN Ozon

Temperatuur

procedures,
de
beschikbaarheid van het
materieel en de nodige
menselijke middelen
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Termijnen
Vanaf de ontvangst
van de automatische
mail over het begin
van
waarschuwingsfase
niveau 2 van IRCEL
tot aan de ontvangst
van de mail over het
einde van deze fase

Zodra uit objectieve
elementen blijkt dat
de maatregelen die
al
in
de
waarschuwingsfase
niveau 2 werden
getroffen,
geïntensifieerd
zouden
moeten
worden.

EN
Voorspelling de dag
zelf
3
[O3]uurgem.> 240 µ/m
III. ALARMFASE

Idem als
alarmfase

bij

pre-

Beheren van het milieuen gezondheidsrisico

Annuleren
van
sportevenementen, enz.

bv.

De risicobeheercel

Zodra de alarmfase
wordt afgekondigd

DEFINITIES EN AFKORTINGEN DIE NUTTIG ZIJN VOOR EEN GOED BEGRIP VAN DEZE SAMENVATTING:












KMI: Koninklijk Meteorologisch Instituut
IRCEL: Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu
WIV-ISP: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
FOD: Federale Overheidsdienst
FOD, gewesten en gemeenschappen: besturen op federaal, gewest- en gemeenschapsniveau die belast zijn met de bevoegdheden volksgezondheid
en milieu.
Instellingen: ziekenhuizen, rusthuizen, crèches, thuishulpdiensten, enz.
Actoren op het terrein: dokters, verplegers, verzorgers, maatschappelijk assistenten, enz.
T°min.gem.>18°C: "Gemiddelde minimumtemperatuur (in de beschouwde periode) boven een drempelwaarde die overeenkomt met het 95ste
percentiel gemeten in de zomerperiode (juni-augustus, periode 1970-2004 in Ukkel): 18 °C in Ukkel"
T°MAX. gem.>30°C: "Gemiddelde maximumtemperatuur (in de beschouwde periode) boven een drempelwaarde die overeenkomt met het 95ste
percentiel gemeten in de zomerperiode (juni-augustus, periode 1970-2004 in Ukkel): 30 °C in Ukkel"
3
3
Meting de dag voordien [O3]uurgem.> 240 µ/m : "Uurgemiddelde ozonconcentratie van meer dan 240 µ/m (door de EU vastgelegde alarmdrempel
[4]), gemeten de dag voordien op minstens één ozonmeetplaats"
Voorspelling de dag zelf [O3]uurgem.> 180 µ/m3: "Uurgemiddelde ozonconcentratie van meer dan 180 µ/m3 (door de EU vastgelegde
informatiedrempel), voorspeld de dag zelf op minstens één ozonmeetplaats"
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BIJLAGE 2: Samenvatting van de officiële normen op ozon- en temperatuurvlak.
1. OZON
Hieronder enkele definities van Europese Richtlijn 2002/3/EG [4] die belangrijk zijn voor een goed
begrip van de normen:
 Alarmdrempel: een niveau, waarboven een kortstondige blootstelling een
gezondheidsrisico voor de gehele bevolking inhoudt en bĳ overschrĳding waarvan de
lidstaten onmiddellĳk maatregelen treffen om de bevolking te beschermen;
 Informatiedrempel: een niveau, waarboven een kortstondige blootstelling een
gezondheidsrisico voor bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen inhoudt en waarbij
geactualiseerde informatie nodig is om deze groepen te beschermen;
 Streefwaarde: een niveau dat is vastgesteld om schadelĳke effecten voor de gezondheid
van de mens en/of het milieu in zĳn geheel op lange termĳn te vermĳden, en dat zoveel
mogelĳk binnen een gegeven periode dient te worden bereikt.
De drempelwaarden stemmen overeen met gevolgen op korte termijn voor de volksgezondheid en de
acties die bij overschrijding van deze waarden ondernomen moeten worden, zijn verplicht en
opgenomen in het Hittegolf- en ozonpiekenplan (zie BIJLAGE 1).
Een streefwaarde stemt overeen met gevolgen op lange termijn voor de gezondheid van de mens
en/of het milieu en uit een overschrijding ervan vloeit geen enkele verplichte actie voort.
Langetermijndoelstelling:
een ozonconcentratie in de lucht waarbeneden volgens de huidige wetenschappelĳke inzichten
vermoedelĳk geen directe schadelĳke gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu
in zĳn geheel optreden. Deze doelstelling moet op lange termĳn worden bereikt, behalve in gevallen
waarin dit niet door middel van proportionele maatregelen realiseerbaar is, teneinde een doeltreffende
bescherming voor de gezondheid van de mens en voor het milieu te bieden.
De streefwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gebaseerd op een
3
hoogste (glijdend) 8-uursgemiddelde, is 120 µg/m niet te overschrijden gedurende 3
opeenvolgende uren op meer dan 25 dagen per kalenderjaar (gemiddelde berekend over 3 jaar).
3

De informatiedrempel, gebaseerd op het uurgemiddelde, is 180 µg/m niet te overschrijden
gedurende 3 opeenvolgende uren.
De alarmdrempel, gebaseerd op het uurgemiddelde, is 240 µg/m3 niet te overschrijden gedurende
3 opeenvolgende uren.
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2. TEMPERATUUR
Het KMI definieert een 'hittegolf' als een erg warme periode met hoge temperaturen, zowel overdag
als 's nachts, en dat voor een minimale duur van 1 à 3 dagen. [11] Deze criteria vormen een
uitbreiding op de methode van het Hittegolf- en ozonpiekenplan, zoals hieronder beschreven.
Tabel 2: Weerhouden criteria voor het definiëren van een 'hittegolf' (in Ukkel gemeten
waarden)
Periode
Minstens
dagen

3

opeenvolgende

Minimumtemperatuur
(gemiddelde over 3 dagen)
>18°C (afgeronde waarde van
18,2°C)

Maximumtemperatuur
(gemiddelde over 3 dagen)
>30°C (afgeronde waarde van
29,6°C)

In de methode van het hittegolf- en ozonpiekenplan wordt er naast de temperatuur ook rekening
gehouden met de ozonconcentratiewaarden. Zodoende kunnen hoge ozonwaarden de (gedwongen)
aanzet vormen voor de afkondiging van een Waarschuwingsfase 2 of Alarmfase, terwijl de
meteorologische factoren niet zouden hebben volstaan om zoiets te bekrachtigen (zie BIJLAGE 1).
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BIJLAGE 3: METEOROLOGISCHE PARAMETERS EN OZONCONCENTRATIES GEMETEN IN UKKEL TIJDENS DE
HITTEGOLVEN DIE ZICH VOORDEDEN IN DE PERIODE 2005-2013.
De meteorologische parameters en gedetailleerde ozonconcentraties vindt u in de tabellen 3 en 4.
Tabel 5 toont ons de voorziene en waargenomen meteorologische parameters tijdens de hittegolven.
De activering van het plan berust met name op de voorspellingen met betrekking tot de minimum- en
maximumtemperaturen in Ukkel. De kolommen 3 en 4 van deze tabel geven de gemiddelde minimumen maximumtemperaturen voor de veronderstelde hittegolfperiode aan. De afkondigingsdrempels zijn
vastgelegd op 18 °C en 30 °C voor respectievelijk de dagminima en -maxima. De laatste kolom
herneemt ten slotte de waargenomen temperaturen en laat ons toe om de gegrondheid van de
activeringen na te gaan.
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Periode

Door het KMI voorspelde temperaturen

Gemiddelde
van de voorspelde
temperaturen
Min.

Van 22 tot 25 juni 2005

Voorspelling van 22/6/2005 om 12u00:
- 22/06/2005: max. 28 °C
- 23/06/2005: min. 17 °C, max. 31 °C
- 24/06/2005: min. 19 °C, max. 31 °C
- 25/06/2005: min. 20 °C"
Voorspelling van 30/06/2006 om 12u00:
- 02/07/2006: max. 30 °C
- 03/07/2006: min. 18 °C, max. 30 °C
- 04/07/2006: min. 19 °C, max. 31 °C
- 05/07/2006: min. 20 °C

Van 2 tot 6 juli 2006

WG ozon en hittegolf

Voorspelling van 01/07/2006 om 12u00:
- 02/07/2006: max. 30 °C
- 03/07/2006: min. 18 °C, max. 30 °C
- 04/07/2006: min. 18 °C, max. 32 °C
- 05/07/2006: min. 19 °C, max. 32 °C
- 06/07/2006: min. 20 °C
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Waargenomen temperaturen in Ukkel

Max.

18,7 °C

30,0 °C

19,0°C

30,3°C

Waarnemingen:
- 22/06/2005: max. 27,7 °C
- 23/06/2005: min. 16,1 °C, max. 32,0 °C
- 24/06/2005: min. 19,4 °C, max. 32,5 °C
- 25/06/2005: min. 18,6 °C"

Waarnemingen:
- 02/07/2006: max. 29,7 °C
- 03/07/2006: min. 17,2 °C, max. 29,6 °C
- 04/07/2006: min. 18,6 °C, max. 32,2 °C
- 05/07/2006: min. 19,7 °C"
18,8°C

31,0°C
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Voorspelling van 16/07/2006 om 12u00:
- 17/07/2006: max. 30 °C
- 18/07/2006: min. 16 °C, max. 30 °C
- 19/07/2006: min. 18 °C, max. 33 °C
- 20/07/2006: min. 21 °C
Van 17 tot 21 juli 2006

Voorspelling van 17/07/2006 om 12u00:
- 17/07/2006: max. 31 °C
- 18/07/2006: min. 17 °C, max. 32 °C
- 19/07/2006: min. 20 °C, max. 34 °C
- 20/07/2006: min. 22 °C, max. 28 °C
- 21/07/2006: min. 18 °C

Van 8 tot 12 juli 2010

Voorspelling van 7/07/2010 om 12u00:
- 08/07/2010: max. 31 °C
- 09/07/2010: min. 16 °C, max. 32 °C
- 10/07/2010: min. 17 °C, max. 31 °C
- 11/07/2010: min. 19 °C, max. 31 °C
- 12/07/2010: min. 19 °C, max. 26 °C

Van 26 tot 29 juni 2011

Voorspelling van 24/06/2011 om 12u00:
- 26/06/2011: max. 28 °C
- 27/06/2011: min. 17 °C, max. 31 °C
- 28/06/2011: min. 20 °C, max. 33 °C
- 29/06/2011: min. 18 °C"

Van 17 tot 19 augustus 2012

Voorspelling van 16/08/2012 om 12u00:
- 17/08/2012: max. 29 °C
- 18/08/2012: min. 18 °C, max. 32 °C
- 19/08/2012: min. 21 °C, max. 34 °C
- 20/08/2012: min. 19 °C"
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18,3 °C

31,0 °C

19,3 °C

31,3 °C

17,8 °C

18,3 °C

19,3 °C

Waarnemingen:
- 17/07/2006: max. 31,9 °C
- 18/07/2006: min. 18,1 °C, max.
- 19/07/2006: min. 19,5 °C, max.
- 20/07/2006: min. 21,7 °C, max.
- 21/07/2006: min. 18,5 °C, max.
- 22/07/2006: min. 21,8 °C, max.
- 23/07/2006: min. 18,1 °C, max.
- 24/07/2006: min. 18,2 °C, max.
- 25/07/2006: min. 20,2 °C, max.
- 26/07/2006: min. 21,1 °C, max.
- 27/07/2006: min. 20,6 °C, max.
- 28/07/2006: min. 19,9 °C, max.
- 29/07/2006: min. 16,5 °C

33,5 °C
36,2 °C
29,7 °C
32,0 °C
29,3 °C
27,3 °C
29,0 °C
32,2 °C
33,5 °C
29,5 °C
28,6 °C

31,3 °C

Waarnemingen:
- 08/07/2010: max. 31,2 °C
- 09/07/2010: min. 19,6 °C, max. 33,2 °C
- 10/07/2010: min. 20,4 °C, max. 32,4 °C
- 11/07/2010: min. 19,5 °C, max. 31,1 °C
- 12/07/2010: min. 18,9 °C

30,7 °C

Waarnemingen:
- 26/06/2011: max. 25,8 °C
- 27/06/2011: min. 17,3 °C, max. 33,1 °C
- 28/06/2011: min. 21,5 °C, max. 34,2 °C
- 29/06/2011: min. 15,1 °C"

31,7 °C

Waarnemingen:
- 17/08/2012: min. 18,9 °C, max. 29,2 °C
- 18/08/2012: min. 19,0 °C, max. 35,0 °C
- 19/08/2012: min. 23,1 °C, max. 34,1 °C
- 20/08/2012: min. 18,2 °C
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Van 21 tot 25 juli 2013

Voorspelling van 20/07/2013 om 12u00:
- 21/07/2013: max. 30 °C
- 22/07/2013: min. 20 °C, max. 32 °C
- 23/07/2013: min. 19 °C, max. 31 °C
- 24/07/2013: min. 19 °C, max. 25 °C
- 25/07/2013: min. 16 °C

19,3 °C

31,0 °C

Waarnemingen:
- 21/07/2013: max. 31 °C
- 22/07/2013: min. 19,2 °C, max. 32,7 °C
- 23/07/2013: min. 17,5 °C, max. 31,5 °C
- 24/07/2013: min. 18,7 °C, max. 26,5 °C
- 25/07/2013: min. 17,9 °C

Tabel 3: Meteorologische parameters voorspeld en waargenomen tijdens de hittegolven die aanleiding gaven tot een activering van het 'Hittegolfen ozonpiekenplan'. De periodes die overeenstemmen met de desbetreffende episoden, zijn aangegeven in de eerste kolom van de tabel. De activering van
het plan berust met name op de voorspellingen met betrekking tot de minimum- en maximumtemperaturen in Ukkel (tweede kolom). De kolommen 3 en 4
geven de gemiddelde minimum- en maximumtemperaturen voor de veronderstelde hittegolfperiode aan. De afkondigingsdrempels zijn vastgelegd op 18 °C
en 30 °C voor respectievelijk de dagminima en -maxima. De laatste kolom herneemt ten slotte de waargenomen temperaturen en laat ons toe om de
gegrondheid van de activeringen na te gaan.
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Periode

Aantal stations in overschrijding
van de informatiedrempel (180
µg/m³)

Aantal stations in overschrijding
van de alarmdrempel (240
µg/m³)

Maximale concentratie
Maximale uurconcentratie over een tijdspanne van 8
(gemiddelde voor het land) uur
(gemiddelde voor het land)

Van 22 tot 25 juni 2005

Informatiedrempel:
- 22/06/2005: 0 stations
- 23/06/2005: 27 stations
- 24/06/2005: 27 stations
- 25/06/2005: 8 stations

Alarmdrempel:
- 22/06/2005: 0 stations
- 23/06/2005: 0 stations
- 24/06/2005: 6 stations
- 25/06/2005: 0 stations

Max. 1 u:
- 22/06/2005: 142 µg/m³
- 23/06/2005: 185 µg/m³
- 24/06/2005: 201 µg/m³
- 25/06/2005: 150 µg/m³

Max. 8 u:
- 22/06/2005: 132 µg/m³
- 23/06/2005: 174 µg/m³
- 24/06/2005: 190 µg/m³
- 25/06/2005: 135 µg/m³

Van 2 tot 6 juli 2006

Informatiedrempel:
- 02/07/2006: 0 stations
- 23/06/2005: 0 stations
- 24/06/2005: 19 stations
- 25/06/2005: 0 stations

Alarmdrempel:
- 22/06/2005: 0 stations
- 23/06/2005: 0 stations
- 24/06/2005: 0 stations
- 25/06/2005: 0 stations

Max. 1 u:
- 22/06/2005: 135 µg/m³
- 23/06/2005: 150 µg/m³
- 24/06/2005: 179 µg/m³
- 25/06/2005: 142 µg/m³

Max. 8 u:
- 22/06/2005: 130 µg/m³
- 23/06/2005: 139 µg/m³
- 24/06/2005: 165 µg/m³
- 25/06/2005: 133 µg/m³

Van 17 tot 21 juli 2006

Informatiedrempel:
- 17/07/2006: 4 stations
- 18/07/2006: 19 stations
- 19/07/2006: 28 stations
- 20/07/2006: 1 station
- 21/07/2006: 3 stations
- 22/07/2006: 0 stations
- 23/07/2006: 0 stations
- 24/07/2006: 0 stations
- 25/07/2006: 27 stations
- 26/07/2006: 34 stations
- 27/07/2006: 0 stations
- 28/07/2006: 0 stations
- 29/07/2006: 0 stations

Alarmdrempel:
- 17/07/2006: 0 stations
- 18/07/2006: 0 stations
- 19/07/2006: 0 stations
- 20/07/2006: 0 stations
- 21/07/2006: 0 stations
- 22/07/2006: 0 stations
- 23/07/2006: 0 stations
- 24/07/2006: 0 stations
- 25/07/2006: 0 stations
- 26/07/2006: 6 stations
- 27/07/2006: 0 stations
- 28/07/2006: 0 stations
- 29/07/2006: 0 stations

Max. 1 u:
- 17/07/2006: 161 µg/m³
- 18/07/2006: 182 µg/m³
- 19/07/2006: 198 µg/m³
- 20/07/2006: 145 µg/m³
- 21/07/2006: 144 µg/m³
- 22/07/2006: 140 µg/m³
- 23/07/2006: 109 µg/m³
- 24/07/2006: 127 µg/m³
- 25/07/2006: 194 µg/m³
- 26/07/2006: 217 µg/m³
- 27/07/2006: 146 µg/m³
- 28/07/2006: 146 µg/m³
- 29/07/2006: 126 µg/m³

Max. 8 u:
- 17/07/2006: 147 µg/m³
- 18/07/2006: 169 µg/m³
- 19/07/2006: 186 µg/m³
- 20/07/2006: 142 µg/m³
- 21/07/2006: 136 µg/m³
- 22/07/2006: 124 µg/m³
- 23/07/2006: 101 µg/m³
- 24/07/2006: 115 µg/m³
- 25/07/2006: 181 µg/m³
- 26/07/2006: 202 µg/m³
- 27/07/2006: 151 µg/m³
- 28/07/2006: 129 µg/m³
- 29/07/2006: 115 µg/m³
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Van 8 tot 12 juli 2010

Informatiedrempel:
- 08/07/2010: 8 stations
- 09/07/2010: 12 stations
- 10/07/2010: 12 stations
- 11/07/2010: 0 stations
- 12/07/2010: 0 stations

Alarmdrempel:
- 08/07/2010: 0 stations
- 09/07/2010: 0 stations
- 10/07/2010: 0 stations
- 11/07/2010: 0 stations
- 12/07/2010: 0 stations

Max. 1 u:
- 08/07/2010: 157 µg/m³
- 09/07/2010: 158 µg/m³
- 10/07/2010: 150 µg/m³
- 11/07/2010: 121 µg/m³
- 12/07/2010: 88 µg/m³

Max. 8 u:
- 08/07/2010: 147 µg/m³
- 09/07/2010: 144 µg/m³
- 10/07/2010: 133 µg/m³
- 11/07/2010: 111 µg/m³
- 12/07/2010: 79 µg/m³

Van 26 tot 29 juni 2011

Informatiedrempel:
- 26/06/2011: 0 stations
- 27/06/2011: 0 stations
- 28/06/2011: 12 stations
- 29/06/2011: 0 stations

Alarmdrempel:
- 26/06/2011: 0 stations
- 27/06/2011: 0 stations
- 28/06/2011: 0 stations
- 29/06/2011: 0 stations

Max. 1 u:
- 26/06/2011: 84 µg/m³
- 27/06/2011: 126 µg/m³
- 28/06/2011: 170 µg/m³
- 29/06/2011: 85 µg/m³

Max. 8 u:
- 26/06/2011: 74 µg/m³
- 27/06/2011: 117 µg/m³
- 28/06/2011: 145 µg/m³
- 29/06/2011: 94 µg/m³

Alarmdrempel:
- 17/08/2012: 0 stations
- 18/08/2012: 0 stations
- 19/08/2012: 0 stations
- 20/08/2012: 0 stations

Max. 1 u:
- 17/08/2012: 106 µg/m³
- 18/08/2012: 125 µg/m³
- 19/08/2012: 127 µg/m³
- 20/08/2012: 82 µg/m³

Max. 8 u:
- 17/08/2012: 98 µg/m³
- 18/08/2012: 119 µg/m³
- 19/08/2012: 118 µg/m³
- 20/08/2012: 72 µg/m³

Alarmdrempel:
- 21/07/2013: 0 stations
- 22/07/2013: 1 station
- 23/07/2013: 1 station
- 24/07/2013: 0 stations
- 25/07/2013: 0 stations

Max. 1 u:
- 21/07/2013: 139 µg/m³
- 22/07/2013: 170 µg/m³
- 23/07/2013: 185 µg/m³
- 24/07/2013: 109 µg/m³
- 25/07/2013: 108 µg/m³

Max. 8 u:
- 21/07/2013: 130 µg/m³
- 22/07/2013: 157 µg/m³
- 23/07/2013: 167 µg/m³
- 24/07/2013: 100 µg/m³
- 25/07/2013: 100 µg/m³

Informatiedrempel:
- 17/08/2012: 0 stations
Van 17 tot 19 augustus 2012 - 18/08/2012: 0 stations
- 19/08/2012: 0 stations
- 20/08/2012: 0 stations

Van 21 tot 25 juli 2013

Informatiedrempel:
- 21/07/2013: 0 stations
- 22/07/2013: 14 stations
- 23/07/2013: 28 stations
- 24/07/2013: 0 stations
- 25/07/2013: 0 stations

Tabel 4: Ozonconcentraties voorspeld en waargenomen tijdens de hittegolven die aanleiding gaven tot een activering van het 'Hittegolf- en
ozonpiekenplan'. De periodes die overeenstemmen met de desbetreffende episoden, zijn aangegeven in de eerste kolom van de tabel. De tweede
(respectievelijk - derde) kolom geeft het aantal stations aan, waarvoor de informatiedrempel van 180 µg/m³ (respectievelijk - alarmdrempel van 240 µg/m³)
overschreden werd. De maximale concentraties over de tijdspanne van 1 uur en van 8 uur vindt u in de kolommen 4 en 5; deze waarden zijn ruimtelijke
gemiddelden die bepaald werden op basis van alle meetstations in het land.
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BIJLAGE 4: DAGELIJKS STERFTECIJFER IN DE ZOMER, VAN 2003 TOT 2012, VAN WEEK 21 TOT WEEK 39
(VAN MEI TOT SEPTEMBER)
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