GHOR-GGD standaardadvies

Inleiding
GHOR Hollands Midden werkt volgens het Regionaal Kader Evenementenveiligheid. GHOR en
GGD Hollands Midden hebben hiervoor een standaardadvies ontwikkeld. Met deze werkwijze
beoogt GHOR een effectieve en klantvriendelijke methode van adviseren te leveren. Gemeenten
kunnen dit standaardadvies gebruiken, als op basis van de risicoscan en lokale expertise blijkt dat
een evenement beperkte risico’s met zich meebrengt en gekozen wordt voor de reguliere aanpak.
Voor de risicovolle aanpak geeft GHOR advies op maat.
Reden voor een standaardadvies is dat een minder risicovol evenement geen tot weinig invloed heeft
op de basiszorg, waardoor geen extra GHOR-gecoördineerde activiteiten nodig zijn. Dit advies is
opgesteld samen met GGD en RAV (Regionale Ambulance Voorziening) in de regio Hollands
Midden. Het basisadvies bestaat uit drie onderdelen:
1.
2.
3.

Het aantal in te zetten zorgverleners, op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige
bezoekers en/of deelnemers.
Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening.
Algemene regels voor technische hygiënezorg.

1. Vaststellen van het aantal in te zetten hulpverleners
(Geneeskundige) Hulpverlening
De organisatie zorgt voor één EHBO’er per 1000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum
van twee EHBO’ers. Het aantal hulpverleners bij gelijktijdige bezoekers is opgenomen in onderstaande
tabel. Een ondergrens van het aantal bezoekers, waarbij eerste hulpverleners nodig zijn, is vooraf niet te
geven. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op eerdere ervaringen en verwachtingen van de
evenementenorganisator en geldt de regel van ‘verantwoord gastheerschap’.

De hulpverleners hebben het niveau van Basic Life Support. De hulpverlener moet in staat zijn om de
generieke basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het
niveau, zoals beschreven in het Oranje Kruisboekje (https://www.hetoranjekruis.nl/). GHOR conformeert
zich aan de standaarden die de eerstehulpverleningsorganisaties aanhouden. Op grond van de huidige
praktijk wordt daarom AED (Automatische Externe Defibrillator) ook als standaard aangehouden. Verder
moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van
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ambulances. Binnen een week na het evenement dien het bedrijf dat zorg heeft gedragen voor de
hulpverlening bij de EHBO-post een rapport van alle zorgcontacten te verzenden naar de GHOR:
evenementen@ghorhm.nl.
Bij twijfel of de genomen maatregelen toereikend zijn, kan advies worden gevraagd aan GHOR Hollands
Midden.

2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening
Is in de vergunning aangegeven dat een volledige eerstehulppost aanwezig moet zijn, dan wordt uitgegaan
van de volgende minimale eisen:
Herkenbaarheid:
• Duidelijk zichtbare verwijzingen vanuit het gehele evenemententerrein, bij voorkeur met internationale
symbolen.
• Duidelijk herkenbare EHBO’ers.
Bemensing:
• Eerstehulpverleners moeten in bezit zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief aantekening
reanimatie en AED-bediening en dit op verzoek kunnen tonen.
Post:
• Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar
• Een 220V aansluiting, licht en stromend water.
• Toilet beschikbaar.
• Toegankelijk voor brancard en ambulance.
• Bij verwacht middelengebruik: chill-outruimte.
• Mogelijkheid voor registratie.
Uitrusting:
• De ruimte dient permanent bemenst te zijn.
• Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis incl. AED of volgens EFAM
(http://efam.redcross.be).
• Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.
• Tafel.
• Stoelen.
• Brancard.
• Communicatiemiddelen.
• Plattegrond van het evenemententerrein.
3. Algemene regels voor Technische Hygiënezorg
Bij een evenement bestaat altijd het risico op het oplopen en verspreiden van infectieziekten. Bij een
evenement zijn gedurende een langere tijd vaak veel mensen bij elkaar. Om het risico van verspreiding van
infectieziekten te voorkomen moet de organisator bepaalde hygiënische maatregelen nemen die betrekking
hebben op het evenement.
Hieronder staat een aantal maatregelen kort omschreven. Voor aanvullende informatie zijn alle maatregelen
te vinden in de richtlijn van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en beschikbaar via de
website: www.lchv.nl -> LCHV richtlijnen -> Publieksevenementen.

Toiletten op het evenementen terrein
Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn die voldoen aan:
• Een toilet per 150 gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers (met minimum van 2 toiletten).
• Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
• De mannen- en vrouwentoiletten zijn van elkaar gescheiden.
• Toiletten bevinden zich op loopafstand.
• De toiletten dienen goed zichtbaar en verlicht te zijn.
• De toiletten dienen minimaal 2 maal per dag schoongemaakt te worden en er dient een
handwasgelegenheid aanwezig te zijn.
Horeca en afval
Om verspreiding van ziekten via voedsel te voorkomen moet volgens de HACCP-normen worden gewerkt.
Op https://www.nvwa.nl/ staat meer informatie (infoblad 75, vrijmarkten, braderieën en andere
evenementen). Afvalbakken zijn nodig op het terrein, evenals afspraken over wie de afvalbakken leegt en
hoe vaak dat gebeurt.
Legionella preventie
Bij evenementen waar waterverneveling optreedt (of onvoorzien kan optreden), dient de preventie van
legionella te worden gewaarborgd.
Tijdelijke huisvesting (bv. camping)
• Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaaktt van tijdelijke overnachtingsfaciliteiten.
Hiervoor zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen zoals: aantal douches: 1 per
35 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
• aantal toiletten: 1 per 60 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
• aantal wasbakken: 1 per 50 gelijktijdig aanwezige bezoekers.
Dieren
Evenementen met dieren verdienen speciale aandacht. Neem goede maatregelen wat betreft hygiëne in de
gebruiksruimten, handwas- en eetgelegenheden en de omgang met dieren.
Hitte
Lichamelijke inspanning bij warm weer vormt een risico voor de gezondheid. Neem extra maatregelen zoals
het aanbevelen van luchtige kleding, het beschikbaar stellen van drinken en (rust)plaatsen in de schaduw.
Tatoeage- en/ of piercing activiteiten
Voor het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up is een vergunning nodig. Om deze
activiteiten op een evenement uit te voeren moet de organisator een vrijstelling van de vergunningplicht aan
te vragen. Neem ten minste 2 maanden voor het evenement contact op met de GGD Hollands Midden.

Vragen?
Bij vragen of onduidelijkheden over Technische Hygiënezorg (Onderdeel 3) kunt u contact opnemen met de
afdeling Technische Hygiëne Zorg (THZ) van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 - 308 33 81
of per email mhg@ggdhm.nl.
Vragen over het GHOR-advies kunnen worden gesteld aan de GHOR Hollands Midden, via 071 – 207 30
00, of per mail: evenementen@ghorhm.nl. Op de website van GHOR Hollands Midden vindt u op de pagina
evenementen over verschillende onderwerpen flyers met advies.

