
Bijlage 2a 
GHOR advies1 kleine Dance-evenementen ( < 5000 bez.) 
 
Advies GHOR kleine Dance-evenementen  
Het advies luidt als volgt: 
(Geneeskundige) Hulpverlening 

- De organisatie dient zorg te dragen voor één EHBO-er per 1000 gelijktijdig aanwezige 
bezoekers.  

- Er dienen minimaal 2 EHBO-ers beschikbaar te zijn waarvan, tijdens het Dance-
evenement, minimaal 1 geschoold moet zijn in middelen gerelateerde 
gezondheidsproblemen (EHBD). 

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

-   De organisator dient de Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid vooraf, maar in 

ieder geval 2 weken voor het evenement,  op de hoogte te stellen van datum, tijd, plaats en 

omvang van het evenement via caco@gmkglz.nl . Indien aanwezig dient u een 

calamiteitenplan toe te voegen. 

            - De organisator dient binnen twee weken na het evenement volgens een registratielijst het 

aantal en de  soort zorgcontacten door te geven aan de GHOR. Deze registratielijst is te 
downloaden via de site  www.vrgz.nl  GHOR Evenementen bijlage 6. 

Preventie 
- De organisator dient volledige medewerking te verlenen wanneer gerichte, landelijke  

drugwaarschuwingscampagnes noodzakelijk zijn. 
 
Technische Hygiënezorg 

 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 van het LCHV zijn te vinden op de verzamelpagina van alle richtlijnen 

van het LCHV, die door het RIVM onderhouden worden
2  .     

 

 www.lchv.nl 
 Indien de organisator de mogelijkheid biedt tot tatoeëren/piercen, dient degene die dit uitvoert 

op grond van de Warenwet te beschikken over een geldige vergunning, verleend door een 

GGD In Nederland. Indien dat niet het geval is, geldt voor de organisator een meldingsplicht 

aan de GGD volgens de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen 2 

maanden voor aanvang van het evenement. 

 Indien het Dance- evenement binnen gehouden wordt,  dient er een ruimte beschikbaar te zijn 

waar geen harde muziek wordt gedraaid zodat de bezoekers kunnen bijkomen ('chill-out-room') 

 Er dienen voldoende gratis drinkwatervoorzieningen voor het publiek aanwezig te zijn, 

minimaal één tappunt per 500 gelijktijdig aanwezige toeschouwers. 

 In de ruimte waar het dansen plaatsvindt dienen ruim voldoende mogelijkheden te zijn om de 

temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtcirculatie te kunnen reguleren volgens de 

hierboven genoemde hygiënerichtlijnen. 

 

Verder dient de organisator te voldoen aan de van toepassing zijnde algemene voorschriften 

Technische hygiënezorg zoals beschreven in www.vrgz.nl   GHOR Evenementen bijlage 9 van 

de handreiking publieksevenementen GHOR Gelderland-Zuid. 

 
Een inspectie door de GGD Gelderland-Zuid naar naleving van deze richtlijnen behoort tot de 
mogelijkheden. De organisator dient aan deze inspectie zijn medewerking te verlenen.  
 
In geval van vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder THZ, tel 088-1447126 of email: 
hinspecties@ggdgelderlandzuid.nl 
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 Beoordeel aan de hand van bijlage 1: "Checklist voor gemeenten" www.vrgz.nl  GHOR Evenementen 

of u dit advies kunt  gebruiken 
2
 De meest recente versie van de LCHV-richtlijnen voor publieksevenementen is van 2014. Aanpassingen zijn 

via de website te raadplegen 

http://www.vrgz.nl/
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:58060&type=org&disposition=inline
http://www.vrgz.nl/
mailto:hinspecties@ggd-nijmegen.nl
http://www.vrgz.nl/


Standaard voorwaarden EHBO voorziening 
 
Wanneer  in de vergunning is aangegeven dat een EHBO-post aanwezig dient te zijn wordt uit 
gegaan van minimale eisen. Deze eisen staan hieronder vermeld. 
 
Herkenbaarheid: 

 Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenementen terrein met bij voorkeur 
internationale symbolen  

 

  
 

 EHBO-ers dienen als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn . 
 
Bemensing 

 EHBO-ers dienen in bezit te zijn van geldig EHBO-diploma en desgewenst dit ook te kunnen 
tonen. 

 Artsen (indien geadviseerd en niet anders vermeld)  dienen te kunnen functioneren op het 
niveau basis huisartsengeneeskunde zonder ALS zorg

3
. 

 
Post: 

 Een wind en waterdichte ruimte van minimaal 5 x 5 meter bij voorkeur afsluitbaar  
 Er dient een 220 V aansluiting, licht en stromend water te zijn 
 Toilet beschikbaar 

 
Uitrusting : 

 De ruimte dient permanent bemand te zijn 
 EHBO-koffer met een standaard uitrusting volgens het Oranje Kruis 
 AED 
 Bij sportevenementen met materialen om te koelen 
 Tafel, stoelen, brancard 
 Communicatiemiddelen 
 Plattegrond van het evenemententerrein 

 

                                                      
3
 ALS zorg is tijdens het evenement in principe voorbehouden aan de reguliere ambulancevoorziening of 

(indien geadviseerd) aan een door de organisator ingehuurde ambulance. 
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