Checklist
Evenementen en gezondheid
Gemeenten ontvangen aanvragen voor de

Daarvoor is een ‘basisadvies’ ontwikkeld. De

organisatie van velerlei evenementen. Deze

gemeente kan deze, net als de organisator,

aanvragen worden op een groot aantal punten

bij ieder evenement betrekken. De standaard

beoordeeld en desgewenst kan de gemeente

uitgangspunten van de GHOR zijn voor een groot

daarbij de hulp inschakelen van de regionale

aantal evenementen afdoende. In een aantal

hulpverleningsdiensten.

gevallen is een advies op maat wenselijk.

De aandacht voor veiligheid op evenementen

Deze checklist helpt gemeenten om te bepalen

is er niet voor niets. We willen incidenten voor

of maatwerkadvies nodig is. Is het antwoord op

komen, en als ze zich toch voordoen, willen we goed

één of meer vragen ‘ja’? Dan kan maatwerkadvies

voorbereid zijn. Een goed opgezet evenementen

van de GHOR nodig zijn. Dit kan de gemeente

beleid kan de gezondheids- en veiligheidsrisico’s

in overleg met de GHOR bepalen. Afhankelijk

tot een minimum beperken.

van de regionale werkwijze zal de GHOR de
gemeente rechtstreeks adviseren, of is haar

De GHOR kan gemeenten bijstaan voor

advies onderdeel van het integrale advies van de

professioneel advies ten aanzien van gezondheid.

hulpverleningsdiensten.

Is maatwerkadvies wenselijk: ja of nee?

Type evenement (activiteitenprofiel)

ja

Is het evenement meerdaags en met tijdelijke huisvesting of kampeervoorziening?
Is het een evenement met een bovengemiddelde fysieke inspanning
(in relatie tot de doelgroep)?
Zijn er special-effects zoals vuurwerk, kleurpoeder of open vuur?
Draait het evenement grotendeels om gemotoriseerde voertuigen?
Zijn er (huis)dieren?
Zijn er tijdelijke douches, waterverneveling of drinkwatervoorziening?
Zijn er zwem-, speelbaden of sauna’s?
Worden er tatoeages of piercings gezet?
Zijn er erotische activiteiten?



vervolg op de achterzijde

nee

De bezoekers (publieksprofiel)

ja

nee

ja

nee

Wordt het naar verwachting zo druk met bezoekers of deelnemers op een
bepaalde oppervlakte dat er kans op verdrukking bestaat?
Zijn er dusdanig veel mensen te verwachten dat er een risico ontstaat in de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de reguliere zorg?
Zijn er specifieke kwetsbare groepen zoals baby’s, ouderen en/of minder validen?
Wordt er bovengemiddeld gebruik van alcohol en/of verdovende middelen verwacht?
Zal er sprake zijn van middelengebruik in relatie tot een specifieke doelgroep zoals
jongeren of toeristen/buitenlanders?

Terrein en omgeving (ruimtelijk profiel)
Is de route/doorgang naar, op, rond het evenement belemmerd voor hulpverleners en
reguliere zorgverleners?
Bestaat er kans op vervuilde ondergrond of slechte bodemkwaliteit?
Is er niet officieel zwemwater en/ of overstort van het riool?
Zijn er seizoensgebonden planten en dieren aanwezig (processierups, teken en dergelijke),
die kunnen leiden tot letsel?
Vormt de watertemperatuur in combinatie met de luchttemperatuur en
weersomstandigheden een risico?
Weerstypen: is er kans op extreem weer in de periode dat evenement plaatsvindt?
Denk hierbij aan kou, hitte, onweer of storm.
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