Alcohol- en drugsgebruik op evenementen
Subtitel Word template
Inleiding
Een evenement kan gepaard gaan met het drinken van (veel) alcohol
en/of het gebruik van drugs. Alcohol- en drugsgebruik kunnen
gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan
onwelwordingen of erger.

Voor de organisator
Let als organisator bij (mogelijk) alcohol- en/of drugsgebruik op de volgende punten:
• Zorg voor toezicht op naleving van wet- en regelgeving in relatie tot alcohol- en drugsgebruik.
• Neem maatregelen om de leeftijd van jongeren onder de 18 jaar vast te stellen en het schenken van
alcohol aan deze groep te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van polsbandjes voor 18plussers).
• Neem maatregelen om riskant alcoholgebruik tegen te gaan:
o Ga het naar binnen smokkelen van alcohol tegen;
o Schenk geen drank met een hoog alcoholpercentage;
o Schenk geen alcohol aan dronken personen;
o Zorg voor een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod;
o Instrueer medewerkers over het alcohol- en drugsbeleid;
o Zorg ervoor dat mensen wat kunnen eten. Bij evenementen met een verhoogde risicoverwachting
voor drugsgebruik is het raadzaam om zoute voeding (zoals soep of chips) op te nemen in het
assortiment;
o Zorg voor voldoende punten waar mensen kunnen uitrusten.
• Denk aan informatievoorziening richting de bezoekers en deelnemers, vooraf en tijdens het evenement:
o Vermeld het alcohol- en drugsbeleid in de huisregels (bijvoorbeeld op de website, toegangskaart en
huisregels).
o Zorg dat de huisregels goed en duidelijk zichtbaar zijn tijdens het evenement (bijvoorbeeld bij de
ingang en bij de bars).

Bij een risico op overmatig alcohol- en/of drugsgebruik, geldt aanvullend op de vorige
punten:
• Overweeg het verstrekken van gratis drinkwater. Zorg minimaal dat de prijs van water goedkoper is dan
van andere drankjes.
o Zie informatieblad drinkwater en evenementen
• Minimaal de helft van de EHBO-ers dient te beschikken over een aantekening drank en drugs
gerelateerde problematiek. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door
een hulpverlener met aantekening. Overweeg bij grote evenementen de inzet van iemand op het niveau
van advanced life support (ALS).
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• Verdeel EHBO-ers met aantekening drank en drugs gerelateerde problematiek over de EHBO-post(en)
en het terrein.
o Bij een risico op overmatig drugsgebruik, moet nabij/in de EHBO-post(en) een chill-out ruimte (met
medisch toezicht en weinig prikkels) ingericht worden.
• Indien het evenement in (de buurt van) water is; verbied personen in kennelijke staat van dronkenschap
of onder invloed van bedwelmende/opwekkende middelen om het water (en/of boten) te betreden.
• Bij sommige evenementen moeten deelnemers vrij zijn van alcohol of bedwelmende/opwekkende
middelen. Denk aan deelnemers van wipe-out activiteiten, motorsport of (vogel)schiet evenementen.

Meer informatie
Het Trimbos-Instituut heeft een leidraad voor gemeenten
samengesteld: “Alcohol en drugs bij evenementen, Leidraad voor
gemeenten”. Hier wordt verder ingegaan op alcohol- en drugsgebruik
bij evenementen, o.a. op de wet- en regelgeving die van toepassing
is. https://assets.trimbos.nl/docs/b8d6d3a6-0883-48fb-a7fc52572d91cdf0.pdf

Vragen aan GHOR Hollands Midden
Vragen aan GHOR Hollands Midden kunt u stellen via 071 - 207 30 00 of evenementen@ghorhm.nl.

