
Standaard uitgangspunten voor Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen  

 

De standaard uitgangspunten zijn van toepassing op evenementen zonder specifieke geneeskundige 

en gezondheidskundige risicofactoren. Als er bij een evenement sprake is van specifieke 

gezondheidskundige en/of geneeskundige risicofactoren, moeten er aan de standaard uitgangspunten 

aanvullende maatregelen worden gekoppeld. Advies kan worden overgenomen in een vergunning of 

als bijlage aan een vergunning worden toegevoegd. 

 

Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid 

Het is van groot belang dat de hulpdiensten en zorgverleners (huisartsen, wijkverzorging, 

verloskundigen, etc.) het evenemententerrein en de omliggende bebouwing kunnen bereiken. Het is 

daarnaast van belang dat de reguliere calamiteitenroutes vrij blijven of middels verkeersregelaars en/of 

mobiele afsluitingen zonder vertraging vrijgemaakt kunnen worden voor doorgang van hulpdiensten. 

Ambulances moeten binnen de landelijke norm een incident kunnen bereiken en zonder vertraging 

kunnen verlaten.  

 

Evenementenzorgverleners 

Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement te 

voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke 

omstandigheden en risico’s van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning. Op het 

evenement dienen zorgverleners ingezet te worden die voldoen aan de Veldnorm Evenementenzorg 

(VNEZ). Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de 

reguliere zorgcapaciteit ontlast. 

 

Gezondheidskundige maatregelen 

Er worden bij elk evenement verschillende voorzieningen gerealiseerd voor bezoekers en/of deelnemers 

die invloed kunnen hebben op de gezondheid als er niet op de juiste wijze mee wordt omgegaan. 

Denk daarbij aan afvalverwerking en sanitaire voorzieningen. Zo moeten er voldoende (tijdelijke) 

toiletvoorzieningen zijn met voldoende handenwasgelegenheden (stromend water, vloeibare 

handzeep, papieren handdoeken en afvalbakken) die regelmatig worden schoongemaakt. 

 

De organisatie moet er zorg voor dragen dat de hygiënerichtlijn voor evenementen wordt nageleefd 

die is beschreven op www.lchv.nl. 

 

Als er door (commerciële partijen) voedsel bereid en verkocht wordt, is de organisator vanuit het 

Warenwetbesluit wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en 

bezoekers ziek worden van besmet of bedorven eten en drinken. Een overzicht van alle goedgekeurde 

hygiënecodes is te vinden op www.nvwa.nl. 

 

Eisen en regels Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid 

- De calamiteitenroutes te allen tijde worden vrijgehouden voor de hulpdiensten; 

- Het evenemententerrein en het binnenliggend gebied te allen tijde toegankelijk is voor de 

hulpdiensten;  

- De percelen in de onmiddellijke omgeving permanent en ongehinderd bereikbaar zijn voor de 

hulpdiensten; 

- De organisatie van het evenement voorziet dat het evenemententerrein toegankelijk is voor het 

aan- en afrijden van de hulpdiensten; 

- Afsluitmiddelen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand bij staan; 

- Er is een minimale doorgang van 3,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten; 

http://www.lchv.nl/
http://www.nvwa.nl/


 

 2 

- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter; 

- Houd voldoende ruimte in de bochten voor hulpdiensten, let daarbij ook op luifels of andere 

obstakels in de weg; 

- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet 

vastrijden; 

- Geen tegengesteld verkeer in een eenrichtingsstraat; 

- Op vooraf bepaalde plaatsen doorgangen in de hekken aanwijzen die dienen als doorgangen 

voor hulpdiensten met tekst “vrijhouden voor hulpdiensten. 

 

Eisen en regels Evenementenzorgverleners 

- De eerstehulpverleners beschikken over een geldig diploma of certificaat op basis van zorgniveau 

Basis Eerste Hulp en de in bijlage 8.1 van de VNEZ beschreven competenties, desgewenst met 

aanvullende specificaties; 

- De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de 

functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de 

ambulancezorg; 

- De evenementenzorgverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact op een 

zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties verstrekken na afloop van het 

evenement een geanonimiseerde rapportage aan de evenementenorganisator en 

vergunningverlener (gemeente. De GHOR ontvangt deze rapportage van de gemeente (óf als dit 

is afgesproken direct van de evenementenzorgorganisatie); 

- Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk; 

- De eerstehulpverleners worden in koppels van ten minste twee personen ingezet; 

- De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, 

brandwacht en beveiliging; 

- De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de hygiënerichtlijnen.  

 

Actuele informatie over de veldnorm evenementenzorg is terug te vinden op 

http://www.evenementenz.org/wp/veldnorm/  
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