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Daar is de zon!
Sinds afgelopen weekend is het zover: de zon is in het land! Veel mensen
genieten van de warme zonnestralen. Enkele durvers sprongen zelfs al in
een meer of openluchtzwembad. Toch is enige voorzichtigheid geboden.
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De zon zendt elektromagnetische stralen uit. Deze
stralen zijn niet zichtbaar voor de mens. Ze hebben
een verschillende golflengte. Hoe korter de golflengte,
hoe sterker de straling is. De atmosfeer en de ozonlaag
blokkeren een groot deel van de straling. Het zichtbare
licht en een deel van het uv-licht bereiken het aardoppervlak wel.

Positief en negatief
Uv-stralen zijn nodig voor een goede gezondheid. Zo
maakt je lichaam via de straling vitamine D aan. Deze
vitamine zorgt ervoor dat je sterke botten en tanden
hebt. Maar een sterke uv-straling heeft ook negatieve gevolgen. Zo is de kans groter op zonnebrand.
Het risico op huidkanker vergroot wanneer je je niet
beschermt tegen deze straling. Deze ziekte voorkomen
is heel belangrijk.
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Uv-index
Wil je weten hoe sterk de uv-straling is? Dan kan je de
uv-index raadplegen. Er wordt een code aan de intensiteit van de straling gegeven. Deze code loopt van één
tot en met elf. Normaal gezien is de uv-index in België
zelden boven zeven. Vanaf vier kan je makkelijk verbranden. Tussen zes en acht verbrand je heel snel. Het
is dus goed om je voorzorgen te nemen. Bescherm je
huid en jezelf! Smeerrisicofactoren
je elke twee uur in met zonneoorzaken van huidkanker
risicofactoren
crème, zorg voor passende kledij en zoek af en toe de
schaduw op.

