
Evenementenadvisering  

 

Geneeskundig advies bij publieksevenementen 
 

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek vinden veel 

publieksevenementen plaats. De gemeente verleent 

hiervoor de vergunningen. Veiligheid en 

gezondheid zijn belangrijke voorwaarden voor het 

slagen van een evenement. De Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 

adviseert de gemeente op deze 

publieksevenementen met betrekking tot 

geneeskundige- en gezondheidsaspecten.  

Samen met de politie, brandweer en gemeente 

sturen wij op het houden van een veilig en gezond 

evenement. 

 
Deskundig advies  

Als organisatie doe je er alles aan om je bezoekers 

tijdens een evenement een zo plezierig mogelijke 

tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel 

wordt bij een festival of een blessure oploopt bij 

een sportevenement? Kan een ambulance het 

slachtoffer nog wel op tijd bereiken als de 

toegangswegen zijn afgesloten vanwege het 

evenement?  

 

Het ene evenement is het andere niet. 

Evenementen zijn er in alle soorten en maten. 

Daarom is er deskundig advies nodig. 

De richtlijnen vanuit technische hygiënezorg van 

de GGD neemt de GHOR mee in eventuele 

overleggen en in het uiteindelijke advies. De 

GHOR beoordeelt op basis van een 

adviesaanvraag of er ook afstemming met andere 

(geneeskundige) partijen nodig is. Zo kan er 

afstemming nodig zijn met de Regionale 

Ambulance Voorziening (RAV) en de Meldkamer 

Ambulancezorg (MKA) over de bereikbaarheid van 

een evenement.  

 

De GHOR geeft advies over geneeskundige 

voorzieningen en gezondheidskundige 

maatregelen. Daarnaast geven wij ook informatie 

met betrekking tot alcohol- en 

gehoorschadepreventie. 

 

 

 

 

Geneeskundige aspecten 

Geneeskundige voorzieningen waarover wij adviseren zijn: 

 EHBO-ers, voor de eerste primaire hulpverlening en/of 

inzet van hulpverleners met kennis op specifiek gebied. 

De inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener per 

1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een 

minimum van 2 hulpverleners.   

 Stand-by-ambulance; voor inzet bij grote evenementen 

waarbij de bereikbaarheid voor ambulances slecht is of 

de gezondheidsrisico's groot zijn.  

 GHOR-coördinator; een functionaris op het niveau van 

Officier van Dienst Geneeskundig, die de 

geneeskundige hulpverlening bij een evenement 

coördineert. Deze functionaris wordt ingezet bij grote 

evenementen met een verhoogd risico en waarbij de 

geneeskundige hulpverlening veelal door verschillende 

organisaties ingevuld wordt. 

 EHBO-voorzieningen; een Automatische Externe 

Defibrillator (AED), EHBO-post, opvangplaats 

slachtoffers, materialen, etc. 

 

Gezondheidsaspecten 

Gezondheidskundige maatregelen:  

 Technische hygiënezorg: het aantal toiletten, de 

tijdelijke drinkwatervoorzieningen, de 

hygiënerichtlijnen en richtlijnen voor het bereiden van 

voedsel.  

 Medisch milieukundige aspecten:  

legionellabacterie. 

  

uw partner in zorg en veiligheid 

 



 

Wanneer adviseren wij 

Bij de volgende evenementen brengen wij advies uit: 

- Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s:  

 beperkte bereikbaarheid van het evenement; 

 zware fysieke inspanning voor deelnemers (sportevenementen); 

 een kwetsbare doelgroep (kinderen/jongeren, ouderen, mindervaliden); 

 aanwezigheid van dieren; 

 evenementen in, op of rondom natuurwater; 

 nieuwe evenementen. 

- Of evenementen waarbij meer dan 2.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht 

worden. 

 

De GHOR brengt geen advies uit als het gaat om: 

- Evenementen die binnen plaatsvinden en onder de gebruiksfunctie van de locatie vallen; 

- Kleinschalige evenementen waarbij weinig bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals: braderieën, 

rommelmarkten, straat- en buurtfeesten en verenigingsfeesten. 

 

Het proces van evenementenadvisering 

In de grafische weergave hieronder wordt het proces tot het verlenen van een vergunning getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie 

Rachelle Ippel, Evenementadviseur GHOR Gooi en Vechtstreek, evenementen@regiogv.nl 
  

 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
 

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum 

Postbus 251, 1400 AG Bussum  |  035 – 692 62 22 

  ghor@ggdgv.nl  |  www.ggdgv.nl  |  @GHORGooiVecht 
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