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Dit advies kan de gemeente gebruiken wanneer uit de
risicoscan blijkt dat er geen maatwerk-advies bij de GHOR
van toepassing is. De gemeente kan op basis van het
standaardadvies voorwaarden opnemen in de vergunning of
het standaardadvies meegeven aan de
evenementenorganisator.

Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners
Gelijktijdige bezoekers
tot 999
1.000 – 1.999
2.000 – 2.999
3.000 – 3.999
4.000 – 4.999

BLS-hulpverleners
2
2
3
4
5

De hulpverleners:
 zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma,
inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening,
en kunnen dit ook tonen;
 beschikken over een EHBO-coördinator;
 werken in koppels (1=geen);
 zijn op de hoogte van de vergunning, m.n. de
geneeskundige voorwaarden;
 worden ingezet zolang er evenement-gerelateerde
incidenten kunnen voorkomen.

Algemene regels voor de inrichting van de EHBO-post
Herkenbaarheid
 Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele
evenemententerrein met bij voorkeur
internationale symbolen.
EHBO-ers zijn als zodanig duidelijk herkenbaar.

Post






Een overdekte en verwarmde ruimte van
minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar
Er is een 230 V aansluiting, licht en
stromend water
Toilet
Toegankelijk voor brancard en ambulance
Bij middelengebruik: chill-outruimte

Uitrusting
 Permanente bemensing
 EHBO-koffer met een standaarduitrusting
volgens het Oranje Kruis incl. AED
 Bij sportevenementen: materialen om te
koelen en eventueel spalkmateriaal
 Tafel & stoelen
 Brancard
 Communicatiemiddelen
 Plattegrond van het evenemententerrein
 Middelen om de inzetten te registreren

Algemene regels voor Technische Hygiënezorg
Toiletten
 Zorg voor voldoende toiletten. Een richtlijn is: 1
toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers op
een max. loopafstand van 150 meter.
 75% van de herentoiletten mag vervangen
worden door plaskruizen of urinoirs. 1 plaskruis
geldt als 4 urinoirs.

Veiligheid: voor elkaar
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In de directe nabijheid is een handwasvoorziening
die op de waterleiding is aangesloten.
Bij voorkeur papieren wegwerpdoekjes handen
drogen.
De toiletten regelmatig inspecteren en
schoonmaken, in de praktijk blijkt namelijk dat
vieze toiletten niet worden gebruikt.
Denk aan een mindervalidentoilet inclusief
faciliteiten.






Afval




Algemene regels voor communicatie




Maak afspraken binnen de eigen
evenementenorganisatie over hoe 112meldingen verlopen.
Informeer en brief hulpverleners goed zodat
ze voorbereid zijn m.b.t. het
evenemententerrein en gemaakte
communicatieafspraken.

Zorg voor voldoende afvalbakken.
Zorg voor het legen ervan.
Zorg voor een aparte opslagplaats.

Meer informatie


Algemene regels voor bereikbaarheid





Garandeer altijd de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het
evenemententerrein voor ambulances en
andere hulpverleningsvoertuigen. Houd
daarom de aan-en afvoerroute minimaal 3,5
meter breed en 4,2 meter hoog.
Begeleid een opgeroepen ambulance vanaf
de openbare weg op het
evenemententerrein naar de plaats van het
incident.



Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
(LCHV) heeft richtlijnen opgesteld voor
evenementen. Voor meer informatie klik hier.
Voor informatie over specifieke thema’s, klik
hier.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met GHOR IJsselland via
088 - 1197 010.

Veiligheid: voor elkaar

