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RICHTLIJNEN 
REGULIERE EVENEMENTEN  

 
........................................................................................................................................................................................................................ 

Regulier evenement (A) ; evenement waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot 
risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of 
voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke 
gevolgen te beperken.  
........................................................................................................................................................................................................................ 

Standaard advies GHOR reguliere evenementen 
� 2 EHBO’ers per (>) 500 gelijktijdige bezoekers voor de duur van het evenement.  

Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO’ers ingevuld worden door BHV’ers zonder neventaak 
gedurende het evenement 

 
� 2 EHBO’ers per 1000 gelijktijdige bezoekers voor de duur van evenement 

Vanaf 1000 bezoekers die op het zelfde moment aanwezig zijn; wordt per 500 bezoekers meer die ook op het 
zelfde moment aanwezig zijn, 1 EHBO'er toegevoegd 

 
� Een AED apparaat en een gecertificeerde AED bediener zijn altijd aanwezig 

 
� Het evenemententerrein dient gegarandeerd toegankelijk te zijn voor de aan- en afvoer  van 

ambulances 
 

� In geval van vragen kunt u contact opnemen met het bureau GHOR via 088 – 355 62 87 of via 
ghor@vggm.nl  

Standaard advies Technische Hygiënezorg bij reguliere evenementen 
 

� De organisator dient in het kader van een vergunning voor een evenement te voldoen aan de 
richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De 
actuele richtlijnen hiervoor zijn de vinden op de verzamelpagina van alle richtlijnen van het LCHV via 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/L/Landelijk_Centrum_Hygiene_en_Veiligheid_LCHV/
LCHV_Richtlijnen/Publieksevenementen  

  
� In geval van vragen kunt u contact opnemen met mevr. M. Wouters of I. Horstink, sociaal 

verpleegkundigen afdeling Maatschappelijke Zorg, via 088 - 355 53 30 of mieke.wouters@vggm.nl 
of ine.horstink@vggm.nl   
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Voorwaarden EHBO voorziening 
 

EHBO’ers en EHBO-posten dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 
 
 

Herkenbaarheid 
� Herkenbare EHBO symbologie over het gehele 

evenemententerrein, bij voorkeur gebruik makend van de 
internationale standaard (zie afbeelding) 

 
� Eerstehulpverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn 

 
 
  
 Bemensing 

� Eerstehulpverleners dienen in het bezit te zijn van geldig eerstehulpdiploma, inclusief 
aantekening reanimatie en AED bediening en dienen dit aan te kunnen tonen tijdens hun 
eerstehulp activiteiten 

 
 
 Post 

� Een wind en waterdichte ruimte van minimaal 25m² en bij voorkeur afsluitbaar 
� Er dient een 220V aansluiting, licht en stromend water te zijn 
� Toilet beschikbaar (in nabije omgeving) 
� Toegankelijk voor brancard en ambulance 
� Bij middelengebruik: een chill-outruimte  
� Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening 

 
 
 Uitrusting 

� De ruimte dient permanent bemand te zijn 
� Eerstehulpkoffer met een standaard uitrusting volgens het Oranje Kruis en AED 
� Bij sportevenementen: materialen om te koelen en  eventueel spalkmateriaal 
� Tafel  
� Stoelen 
� Brancard 
� Communicatiemiddelen 
� Plattegrond van het evenemententerrein 


