EHBO veiligheid en voorzieningen
Als organisator van een evenement moet u minimaal één EHBO-post in laten richten die
permanent bemand is.
EHBO’ers zijn er in verschillende niveaus:
 BLS (Basic Life Support): hier gaat het om basishulpverleners, die standaardhulp
verrichten en behalve de AED geen specifieke hulpmiddelen gebruiken; zij werken
volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis


BLS+: juridisch gezien staat dit gelijk aan BLS. Dit zijn medisch opgeleide
hulpverleners, zoals basisartsen en verpleegkundigen met recente ervaring op de
Spoedeisende Hulp, Intensive Care of hartbewaking



ALS (Advanced Life Support): professioneel opgeleide hulpverleners die medische
handelingen mogen uitvoeren volgens het Landelijke Protocol Ambulancezorg

Richtlijnen
Voor de EHBO op evenementen houden wij de volgende richtlijnen aan:
Bemanning:
 zorg dat er altijd één medisch coördinator is; deze coördineert en registreert de hulp


stel daarnaast voor elke 1000 gelijktijdige bezoekers een basishulpverlener op, met
een minimum van 2 hulpverleners



stel vanaf 15.000 gelijktijdige bezoekers bovendien professioneel medische
hulpverleners op

In onderstaande tabel is het minimale aantal EHBO (BLS) en ALS hulpverleners
weergegeven:
Gelijktijdige
bezoekers
Tot 1.000
Tot 2.000
Tot 3.000
Tot 4.000
Tot 5.000
…
15.000 – 20.000
20.000 – 40.000
> 40.000

EHBO
hulpverleners
(BLS)
2
2
3
4
5
...
> 15
> 19
> 38

ALS
hulpverleners

Coördinatie

>1
>2
>4

1
1
1

De aard van het evenement en/of de evaluatie van voorgaande edities kunnen aanleiding
zijn om de aantallen te verhogen.
Factoren die hierbij van belang zijn:


omvang van het evenement



aantal verwachte bezoekers



het evenementen terrein en de inrichting hiervan



risicovolle activiteiten tijdens het evenement



verwacht alcohol en/of drugsgebruik



kwetsbare doelgroep (bijvoorbeeld kinderen)

Bereikbaarheid en herkenbaarheid
 richt de post op de grens van het evenemententerrein en de openbare weg in


maak de locatie bekend bij de gemeente en de hulpdiensten



zorg voor duidelijke bewegwijzering, liefst in internationale symbolen



zorg dat de post goed bereikbaar, herkenbaar en gemakkelijk te vinden is, ook voor
de hulpdiensten en ook in het donker



zorg dat de EHBO’ers ook voor publiek en hulpverlening duidelijk herkenbaar zijn;
voorkom verwarring met ambulancepersoneel



maak afspraken over de communicatie tussen de EHBO-post, de organisatie en de
hulpdiensten

Inrichting
 de EHBO-post moet wind- en waterdicht zijn en bij voorkeur afsluitbaar


er is een vlakke vloer en een minimale afmeting van 25 m2



de post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancardvervoer



er hangt een plattegrond van het evenemententerrein



de binnentemperatuur is ten minste 19°C



er is elektriciteit en goede heldere verlichting



er staat tenminste één met kunststof beklede behandeltafel en/of stoel, met een
kamerscherm voor de privacy



er staat tenminste één tafel met vier stoelen



er is stromend (drink)water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een
afvalemmer met voetpedaal



er is een toilet aanwezig



denk ook aan opvang van slachtoffers van excessief drugsgebruik

Minimale uitrusting
 voor elke hulpverlener is er een EHBO-koffer met standaarduitrusting volgens het
Oranje Kruis; laat deze bij meerdaagse evenementen dagelijks aanvullen


een brancard



voldoende wegwerphandschoenen en -drinkbekertjes



alcohol (70%) als desinfectans



een AED (Automatische Externe Defibrillator)



voldoende onderkoelingspakketten en/of dekens



bij ijs- en/of sportevenementen: spalkmateriaal, koelmaterialen, een brancardslee en
een quad met een geoefende chauffeur voor vervoer van de brancardslee



reinigingsmiddel en schoonmaakartikelen



communicatiemiddelen

Meer informatie
Voor wie meer wil weten over EHBO is het Oranje Kruis een belangrijke bron van informatie,
evenals
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Centrum_Hygiene_en_Veiligheid_LCHV/LCHV_
Richtlijnen/Evenementen

