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Technische Hygiëne Zorg  

LCHV hygiëne richtlijnen publieksevenementen incl. wijzigingen  
maart 2016 

 
 
GGD Gelderland Zuid: 088-144 7126 

 
1.  (Tijdelijke) Sanitaire voorzieningen 

 Schoonmaak van toiletten, douches en wasgelegenheden dient minimaal 
twee maal per dag te gebeuren, zo nodig vaker.  

 Er moet een schoonmaakschema aanwezig zijn waarop de frequentie en 

wijze van schoonmaken wordt aangegeven.  
 Zorg voor goede ventilatie. 

 Was de schoonmaakspullen op minstens 60 graden. 
 Desinfecteer een oppervlak of materiaal als er bloed of een andere 

lichaamsvloeistof met zichtbare bloedsporen op zit. Gebruik hiervoor een 

CTgb gekeurd middel. Middelen die door het Ctgb zijn toegestaan, zijn te 
herkennen aan een N-code op de verpakking (4 tot 5 cijfers gevolgd door ‘-

N’, bijvoorbeeld: 12345 N). Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking 
melden waarvoor het middel gebruikt mag worden. 

 
2. (Tijdelijke) Toiletten 

Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van 

belang zijn voor het bepalen van het benodigde aantal toiletvoorzieningen 
zijn:  

 
 het aantal te verwachten bezoekers;  
 de samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.);  

 de gemiddelde verblijfstijd (dag evenement of meerdaags evenement);  
 het soort evenement (door het gedragspatroon);  

 het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten) dat 
wordt gebruikt;  

 de verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld showpauzes);  

 het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken?).  
 

 
Let op de volgende eisen:  

 Zorg voor voldoende toiletten, 1:150 bezoekers*, met toiletpapier. 

Bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van de 
bovengenoemde factoren. U mag 75% van de herentoiletten 

vervangen door urinoirs of plaszuilen. Eén plaskruis of plaszuil geldt 
als vier urinoirs. Ook kunnen plasgoten gebruikt worden. 50 cm 
plasgoot geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u 

veel kinderen op het evenement verwacht.  
 Zorg voor één of meerdere gehandicaptentoiletten inclusief 

faciliteiten.  
 Blijven bezoekers overnachten in een ter beschikking gesteld 

gebouw? Of zit er een kampeerterrein bij uw evenement? Zorg dan 

voor één toilet per 60 bezoekers.  
 Plaats direct naast de toiletten een wastafel met stromend water, een 

zeepdispenser en wegwerphanddoekjes.  
 Plaats een afvalbak in of direct naast de toiletruimten.  
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 Zorg voor voldoende verlichting in de toiletruimten.  

 Voer het afvalwater van toiletten, douches, wasbakken en andere 
huishoudelijke activiteiten af via de bestaande riolering of vang dit op 

in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks (die door een 
gespecialiseerd bedrijf leeggemaakt moeten worden). Het is verboden 
om zonder vergunning afvalwater te lozen.  

 Voorzie de EHBO-post van stromend drinkwater (onder andere om de 
handen te kunnen wassen). Zorg dat er een apart toilet beschikbaar 

is voor de medewerkers en bezoekers van de EHBO-post. 
 
TIPS:  

- Zorg voor voldoende spreiding van de toiletvoorzieningen op het 
evenemententerrein. Wenselijke loopafstand 150 meter op 

kampeerterrein. 
- Houd een logboek bij waarin u na elk evenement noteert of er 

specifieke problemen waren met de sanitaire voorzieningen. Zo kunt 

u hier een volgende keer op inspelen. 
 

 
3.  (Tijdelijke) Wasgelegenheid en douches 

Als deelnemers ook overnachten op uw evenement is de mogelijkheid om te 
kunnen douchen of baden noodzakelijk. Hoeveel douches u minimaal moet 
plaatsen is afhankelijk van het aantal bezoekers of deelnemers. Factoren die van 

belang zijn voor de berekening van het benodigde aantal douches en wastafels 
zijn:  

 Het aantal overnachtende personen;  

 De samenstelling van het publiek;  

 De aard van het evenement (bijvoorbeeld festival, sportwedstrijd);  

 De douchetijden. Bijvoorbeeld 24 uur per dag open of korte 
openingstijden. Bijvoorbeeld 09.00 – 12.00 uur of direct na een 

sportwedstrijd.  
 

Let op de volgende eisen:  
 Zorg voor voldoende douches. Bepaal het aantal benodigde douches 

aan de hand van de bovengenoemde factoren. 1:50 kampeerders* 

 Zorg voor voldoende wastafels. Bepaal het aantal benodigde wastafels 
aan de hand van de bovengenoemde factoren.  1:50 kampeerders.* 

Bij gebouwen 1:35 gasten*. 
 Plaats afvalbakken bij de wasbakken.  

 

 
 

4. (Tijdelijke) Groente- en afwasplaats 
 Deze moeten gescheiden zijn van de wasgelegenheden. Het moet duidelijk 

zijn wat er gedaan mag worden d.m.v. bordjes. Bijvoorbeeld: groente en 
fruit wassen.  

 De wasplaats moet aangesloten zijn op een afvoer.  

 Er moet een afvalemmer in de directe nabijheid worden geplaatst. 
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5. (Tijdelijke) Zwembaden  

Maakt u gebruik van een bestaand zwembad dan is de exploitant van een 
zwembad verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de hygiëne. De 
Omgevingsdienst (OD) in uw regio controleert de bestaande (vaste) 

zwembaden in uw regio en handhaaft daar waar nodig.  
Plaatst u als organisatie een tijdelijk zwembad of een whirlpool, dan bent u 

als organisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Is het 
tijdelijk (zwem)bad dieper dan 0,5 meter en heeft het een 
wateroppervlakte van minimaal 2 m², dan zijn de eisen uit de Wet Hygiëne 

en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het 
bijbehorende besluit (BHVBZ) van toepassing.  

 
Let bij tijdelijke (zwem)baden dieper dan 0,5 meter en met een minimaal 
wateroppervlak van 2 m2 op het volgende:  

 Voldoe aan de relevante eisen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het bijbehorende 

besluit (BHVBZ).  
 Voldoe aan de normen uit bijlage I van het besluit BHVBZ8, voor het 

toetsen van het zwem- en badwater.  
 
 

6. Afval verwijderen 
Verzamel dagelijks afval in afsluitbare containers (vanwege veiligheid, glas 

apart).  
 

7. (Tijdelijke) Huisvesting en overnachting  

 Er dient een schoonmaakschema aanwezig te zijn waarop de frequentie en 
wijze van schoonmaken van de sanitaire voorzieningen worden 

aangegeven.  
 Indien het terrein een grasveld betreft, waar voorafgaand aan het 

evenement vee op heeft gestaan, dienen de dieren minimaal 2 weken 

voordat het evenement plaatsvindt, te worden verwijderd. Dit om het 
risico van besmetting via dierlijke uitwerpselen te verkleinen.  

 Overweeg het ophangen van condoomautomaten in bijv. de sanitaire 
gebouwen. 

 

8. Tijdelijk drinkwatervoorziening: 
Sommige terreinen hebben bestaande voorzieningen, maar het kan ook 

voorkomen dat u tijdelijke drinkwatervoorzieningen moet plaatsen die na 
het evenement weer verwijderd worden. Let bij zowel bestaande als bij 
tijdelijke drinkwatervoorzieningen op de volgende regels:  

 Zorg dat het drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit 
is.  

 Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan de algemene voorschriften voor 
drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 
1006), en aan de aansluitvoorwaarden van het waterleidingbedrijf. 

Houd er rekening mee dat er een apart Waterwerkblad (1.4 H) is voor 
tijdelijke drinkwaterinstallaties waaraan u moet voldoen. Afwijkingen 

zijn alleen toegestaan op basis van een risicoanalyse en in overleg met 



4 
 

het waterleidingbedrijf. U kunt deze werkbladen gratis downloaden via 

www.infodwi.nl.  
Zorg op de volgende evenementen voor voldoende gratis drinkwater, 

bijvoorbeeld door tappunten te plaatsen of flesjes drinkwater te verstrekken:  
* dance-events;  
* evenementen waar deelnemers hoge inspanningen leveren (sportevenement);  

* evenementen waarbij sprake kan zijn van hoge temperatuur (>25 °C).  
 

 
9. Legionella preventie 

Legionellapreventie is alleen noodzakelijk voor publieksevenementen waar 

waterverneveling optreedt met behulp van: 
1. Een tijdelijk aangelegde leidingwaterinstallatie (bijv. douchecabines 

op popfestivals); 
2. Een waterinstallatie die valt in de risicocategorie uit het LCHV-

draaiboek.  

 
Voor evenementen is hieruit van belang: ”een terrein of een inrichting waar 

publieksevenementen plaatsvinden en waar gebruik gemaakt wordt van een 
tijdelijk aangelegde leidingwaterinstallatie”. Het betreft hierbij 

publieksevenementen waar krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening een 
vergunning voor is verleend“. 

 M.b.t. aerosol vormende installaties (zoals douches en andere 

sproei-installaties) dient de organisatie de volgende documentatie 
op te stellen  

1. Een legionella-risicoanalyse voor de aerosol vormende installaties 
door een erkend installateur of bedrijf (Eventueel 
constructietekening toevoegen). 

2. Een beheersplan ter voorkoming van legionella-groei.  
3. Een logboek van de beheersmaatregelen ter voorkoming van 

legionella-groei.  
4. Indien de organisatie zelf de aansluitingen verzorgt van de sanitaire 

voorzieningen aan de waterleiding, dient er een instructie te worden 

meegeleverd hoe dit dient te gebeuren om de hygiëne en veiligheid 
te waarborgen. Dit ook ter voorkoming van andere mogelijke 

besmettingen van het water.  
 Bij publieksevenementen waar gebruik wordt gemaakt van vernevelende 

waterinstallaties, dient de GGD te adviseren en mogelijk actief controle uit 

te voeren, o.a. op legionellapreventie bij vernevelende waterinstallaties, in 
het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD 

neemt zo nodig maatregelen bij een melding. 
 
 

10. Melden tatoeëren en piercen  
Meld het evenement 2 maanden voor aanvang aan de GGD.  
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11. Melden uitbraak van infectieziekten  
 Bel de GGD bij het optreden van een ongewoon aantal aandoeningen van 

vermoedelijk besmettelijke aard, zowel bij bezoekers als personeel bij de 
volgende ziektes: 

      - acute maag-darmklachten (diarree en/of braken); 

  - geelzucht (hepatitis A) 
      - huidaandoeningen 

   - andere ernstige aandoeningen die mogelijk besmettelijk zijn. 
 
 

Deze bijlage is een beknopte samenvatting van de LCH richtlijnen.  
Voor de volledige versie: 

 
 
 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb-
770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* Het aantal: douches, toiletten, kranen dat aanwezig moet zijn hangt van 
bovengenoemde factoren af, in combinatie met eerdere ervaringen. We hanteren 

nu nog “de oude aantallen” als richtlijn. Op dit moment worden deze aantallen 
met verschillende partijen bekeken en besproken. Als er landelijk een uitspraak 
komt dan volgen we die en verwerken we dat in deze bijlage.  

 


