
Eisen en regels EHBO ruimte/post 

Er moet tijdens een evenement altijd een zorgpost aanwezig waar vanuit de zorgverleners hun 

werkzaamheden uitvoeren. Deze zorgpost moet als zodanig herkenbaar zijn, bij voorkeur middels 

internationaal erkende symbolen en signalering (vlag, uithangbord of bewegwijzering). 

 

Voor evenementen waar maximaal 4 zorgverleners ingezet worden, kan men volstaan met het inrichten 

van een EHBO ruimte met de volgende minimale eisen: 

 

- De EHBO-ruimte ruimte moet herkenbaar zijn. 

- De EHBO-ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium. 

Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn.  

- De EHBO-ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van 

zorgvragers.  

- De EHBO-ruimte moet schoon en goed verlicht zijn.  

- Er is een handenwasgelegenheid voorzien van vloeibare zeep en papieren handdoekjes. 

- Er dient drinkwater aanwezig te zijn (LCHV richtlijn). 

- Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn 

- Een EHBO-ruimte hoeft niet permanent bemand te zijn, wel moet aangeduid zijn hoe de 

eerstehulpverleners te bereiken zijn. Hierover moeten vooraf afspraken gemaakt zijn met de 

evenementorganisator1.  

- Medewerkers van het evenement dienen op de hoogte te worden gesteld van de bereikbaarheid 

van zorgverleners en de locatie van zorgposten. Indien van toepassing dienen zorgposten 

aangeduid te worden aan bezoekers en deelnemers van het evenement, bijvoorbeeld in een 

folder of plattegrond2.  

 

Voorbeelden voor een EHBO post zijn: een kleedkamer in een sportcomplex, een kantoorruimte in een 

beurshal. 

 

Voor evenementen waar meer dan 4 zorgverleners ingezet worden dient, men een EHBO post in te 

richten met de volgende minimale eisen: 

 

- De EHBO-post moet herkenbaar zijn.  

- De EHBO-post is bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium geplaatst. 

Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn.  

- De EHBO-post heeft een minimale oppervlakte van 3x3 meter of 10m2 en er moet een stevige 

gelijkvloerse ondergrond zijn.  

- De EHBO-post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van 

zorgvragers.  

- De EHBO-post moet een schone, ventileerbare ruimte zijn.  

- De EHBO-post dient ingesteld te zijn op klimatologische omstandigheden bijvoorbeeld met 

verwarming, airconditioning of ventilator (afhankelijk van de te verwachte weersomstandigheden) 

- De EHBO-post moet goed verlicht zijn en er moet een 220V/ 230V aansluiting met voldoende 

capaciteit aanwezig zijn.  

- Er dient voldoende verlichting te zijn om de werkzaamheden uit te voeren, ook in donkere uren. In 

de donkere uren dient er ook buitenverlichting aanwezig te zijn voor een veilige werkomgeving.  

- Er moeten bij de EHBO-post toiletten aanwezig zijn die ook bereikbaar zijn voor mensen in een 

rolstoel. Toiletten voor het publiek en voor het personeel moeten in principe gescheiden zijn.  

 
1 Staat in §7.2.1 Zorgposten en niet specifiek in de bijlage van de VNEZ 
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- Er is een handenwasgelegenheid voorzien van vloeibare zeep en papieren handdoekjes. 

- Er dient drinkwater aanwezig te zijn. 

- Er dienen tenminste vier stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn.  

- De EHBO-post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancards.  

- De ruimte dient afsluitbaar te zijn, als dit niet mogelijk is dan moet er toezicht zijn. 

- De post hoeft niet permanent bemand te zijn, wel moet aangeduid zijn hoe de eerstehulpverleners 

te bereiken zijn. Hierover moeten vooraf afspraken gemaakt zijn met de evenementorganisator1. 

 

Een EHBO post kan een bestaande (permanente) bebouwing zijn of een tijdelijk ingerichte locatie. 

 

De volgende materialen dienen aanwezig te zijn: 

- (verband)materialen aangepast aan het risico van het evenement en de te verwachten 

weersomstandigheden (fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens) 

- Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid). Op het evenement dient 

tenminste één functionerende AED binnen 5 minuten aanwezig te kunnen zijn bij een zorgvrager. 

Indien de AED al op de locatie aanwezig is, dient de eerstehulpverlener zich ervan te vergewissen 

dat de AED direct toegankelijk is en naar behoren functioneert2; 

- Hygiëne middelen (zie ten aanzien van de hygiëne op zorgposten ook de Richtlijn ‘Reiniging, 

desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg’)3; 

• Materialen om te koelen  

• Brancard, rolstoel, tafel, minimaal 4 stoelen/ zitplaatsen  

• Communicatiemiddelen voor de zorgverleners, zoals een portofoon of telefoon  

• Plattegrond van het evenemententerrein  

• Brandblusser(s), eventueel blusdeken  

• Eventueel catering, waterkoker en koffiezetapparaat of er wordt gezorgd voor drinken en 

eventueel catering voor de zorgverleners 

 

Eisen aan een tijdelijke faciliteit  

- De zorgpost moet water- en winddicht zijn. De zorgpost moet zware weersomstandigheden 

kunnen weerstaan.  

- Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. Deze voorziening moet voldoende elektriciteit 

bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.  

 

 

 
2 Staat in §7.2.2 Materialen en hulpmiddelen en niet specifiek in de bijlage van de VNEZ 

3 Staat in §8.5.3 Eisen aan medische post onderaan en niet in de bijlage van de VNEZ 

 


