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Bijlage 2 Standaardadvies
Het standaardadvies bureau GHOR Fryslân is voor evenementen tot 2.000 gelijktijdige bezoekers 
zonder verzwarende factoren. 

Dit advies kan door de gemeente gebruikt worden indien uit de checklist is gebleken dat er geen 
maatwerk bij bureau GHOR van toepassing is. De gemeente kan op basis van het standaardadvies 
voorwaarden opnemen in de vergunning of het standaardadvies meegeven aan de evenementenor-
ganisator.  

Het standaardadvies bestaat uit drie onderdelen: 

• Op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers vaststellen van het aantal in te zet-
ten zorgverleners. 

• Algemene regels voor de inrichting van de eerstehulppost. 

• Algemene regels op het gebied van de technische hygiënezorg.  

Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners 
(Geneeskundige) Hulpverlening
De algemene regel voor de inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener per 1.000 gelijktijdig aan-
wezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners. Een ondergrens waarbij eerste hulpverle-
ners niet nodig zijn, is niet op voorhand aan te geven.  

Gelijktijdige bezoekers BLS-hulpverlening 

Tot 999  2 

1.000 – 1.999 2 

Het gaat om hulpverleners van het niveau van Basic Life Support, waar traditioneel de reguliere eerste
hulpverlener (EHBO) onder wordt verstaan. De hulpverleners moet in staat zijn om een generieke 
basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het  niveau  
zoals beschreven wordt in de European First Aid Manual (EFAM) of het Oranje Kruisboekje. We con-
formeren ons daarmee aan de standaarden die door de eerstehulpverleningsorganisaties worden 
aangehouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom AED ook als standaard aangehouden. 
Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en af-
voer van ambulances.  

Als er voor het evenement specialistische geneeskundige kennis nodig is, zal een advies van bureau 
GHOR gevraagd moeten worden.  

Algemene regels voor de inrichting van een EHBO voorziening
Wanneer in de vergunning is aangegeven dat een eerstehulppost aanwezig dient te zijn, wordt uitge-
gaan van de volgende minimale eisen: 

Herkenbaarheid 

• Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenemententerrein met bij voorkeur interna-
tionale symbolen 

• Eerstehulpverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn 

Bemensing 

• Eerstehulpverleners dienen in bezit te zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief aante-
kening reanimatie en AED-bediening, en dit desgewenst te kunnen tonen 

Post 

• Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m
2,
, bij voorkeur afsluitbaar  

• Er dient een 220 V aansluiting, licht en stromend water te zijn 

• Toilet beschikbaar 

• Toegankelijk voor brancard en ambulance 

• Bij middelengebruik: chill-outruimte 

• Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening 
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Uitrusting 

• De ruimte dient permanent bemenst te zijn 

• Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis inclusief AED of vol-
gens EFAM 

• Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal 

• Tafel 

• Stoelen 

• Brancard 

• Communicatiemiddelen (communicatieprotocol EHBO en EHBO naar organisatie) 

• Plattegrond en rasterkaart van het evenemententerrein 

Algemene regels voor Technische Hygiënezorg 
De organisator dient in het kader van de vergunning te voldoen aan de algemene richtlijnen voor pu-
blieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover deze 
betrekking hebben op het evenement. Op verzoek van de gemeente kan GGD Fryslân een inspectie 
instellen naar naleving van deze richtlijnen. De organisator dient aan deze inspectie zijn medewerking 
te verlenen. De volledige richtlijnen zijn beschikbaar via www.lchv.nl


