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GHOR

Basisscenario
Overwegingen
De hulpvraag zal zich vooral tijdens het evenement voordoen, maar ook voorafgaand aan en na afloop van het
evenement moet rekening worden gehouden met situaties die een zorgvraag opleveren.
Onder de bezoekers kan een hulpvraag, variërend van EHBO tot uitgebreide acute medische zorg, ontstaan.
Op grond van de ervaringen gaat de GHOR uit van meerdere zorgcontacten op het niveau van EHBO
gedurende het evenement tussen 9.00 en 18.00 uur. In de avonduren is de verwachting dat eveneens een
beroep op de EHBO zal worden gedaan door (horeca) drukte in de binnenstad.
Extra aandacht is er voor de bereikbaarheid van het evenement voor hulpdiensten; slechte toegankelijkheid van
de binnenstad vraagt met name om aandacht bij de inzet van aanvullende ambulancehulp en een correcte
opvang en begeleiding op het evenemententerrein in de binnenstad.
Advies
De GHOR Rotterdam-Rijnmond adviseert om – gelet op het bovenstaande – in dit basisscenario de volgende
maatregelen te nemen


Gedurende het evenement op 1 april, conform de voorstellen in de planvorming; van 9.00 tot 18.00 uur
het inzetten van:
o 10 personen in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd).
Eén van deze personen dient op te treden als coördinator en aanspreekpunt voor hulpdiensten
o

1 Officier van Dienst Geneeskundig is oproepbaar als liaison tbv het veiligheidsoverleg in het
DGBO.

o

Ten tijde van het evenement wanneer publiek rond de waterkant staat opgesteld dient minimaal
één reddingsvlet te worden ingezet voor de redding van eventuele waterslachtoffers. Deze
dient te zijn bemand door een schipper en een EHBO-er.



Na afloop van het 1 april evenement en ten tijde van de uitloop van het evenement en de feesten in de
binnenstad van 18:00 uur tot 24:00 uur het inzetten van:
o 4 personen in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd). Eén
van deze personen dient op te treden als coördinator



Gedurende het evenement dient er minimaal 1 EHBO-post aanwezig te zijn welke moeten voldoen aan
de volgende criteria:









dusdanig gepositioneerd zijn dat deze gemakkelijk te bereiken is voor ambulances.
Goede toegankelijkheid voor brancards
Aparte toiletvoorziening voor EHBO-personeel (afsluitbaar en alleen toegankelijk voor het EHBOpersoneel).
Geen algemene toiletvoorzieningen binnen 10 meter van de EHBO-post (doorgang en
stankoverlast)
Werkende lichtmast gedurende schemering/ duisternis.
Goede verlichting binnen (230volt voorziening).
Koelkast ivm koel houden van coldpacks en vloeistoffen.
Hygiënische werkruimte.
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Privacy voor patiënten (afscherming ramen vanuit binnen).
Goede herkenbaarheid oa. door middel van borden en/of vlaggenmast.
Goede geluidisolatie.
Goed afsluitbaar en molestvrij ivm de veiligheid van het personeel en patiënten.
In de ruimte zijn minimaal 4 stoelen en 1 tafel aanwezig.
Er dient op een maximale afstand van 15 mtr. een stromend watervoorziening aanwezig te zijn,
danwel dient op de EHBO-post drinkwater in jerrycans of flessen in een hoeveelheid van tenminste
60 lt. beschikbaar te zijn.
AED aanwezig.

Bovengenoemde inzet van geneeskundige hulpverlening dient te worden ingehuurd door de
evenementenorganisatie.





De organisator dient zorg te dragen voor voldoende goed herkenbare toiletfaciliteiten. Daarbij is de
norm minimaal 1 toilet per 150 bezoekers. Zo mogelijk dient gebruik te worden gemaakt van bestaande
faciliteiten o.m. bij de horeca
De organisator stelt een deugdelijke (raster) plattegrond beschikbaar voor EHBO personeel
EHBO personeel beschikt over een goed communicatiemiddel voor direct onderling contact en contact
met de organisatie van het evenement.
EHBO personeel beschikt over een communicatieschema met sleutelfunctionarissen betrokken bij het
evenement.

Bij inzet van een ambulance dient deze te worden opgevangen en gegidst over het evenemententerrein.
daarvoor is het raadzaam dat organisatie/EHBO duidelijke aanrij-instructies meegeeft bij de melding van het
incident aan de meldkamercentralist, zodat ambulances de kortste route kiezen. Hiervoor kan gebruik worden
gemaakt van rasterkaart coördinaten en de aangewezen calamiteitenroutes.
Na het evenement dient de organisator bij de GHOR een overzicht aan te leveren van de aard en hoeveelheid
van de zorgcontacten. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende
evenementen. Deze gegevens dienen verzonden te worden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl
Het registratieformulier Geneeskundige hulpverlening evenementen treft u aangehecht
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Registratieformulier Geneeskundige evenementenhulpverlening
Algemene gegevens
Gemeente
Naam evenement
Datum evenement
Locatie evenement
Tijdstip evenement

Van:------------

Tot:---------------

Werkelijk aantal aanwezigen (tegelijkertijd)
Temperatuur
en
weersomstandigheden
tijdens het evenement
Inzet
Niveau 1
EHBO
Niveau 2
Verpleegkundige
Basisarts
Niveau 3
Ambulancepersoneel
Niveau 4
OvdG/Coordinator GHOR

Deelnemers:

Ja / Nee

Soort handelingen
Pleisters
Paracetamol
Middelen gerelateerd (drugs/energizers)
Alcohol gerelateerd
Combinatiegebruik drugs/alcohol
Letsels
Hyperventilatie
Hysterie
Hitte gerelateerd (excl. Brandwonden)
Diabetes hypo/hyper
Hartklachten
Epilepsie
Brandwonden
Zwangeren hulpverlening (kolven/borstvoeding)
Diversen
Zorgcontacten totaal
Verwijzing naar
Ziekenhuis
Ambulancevervoer
Huisarts
Andere instantie

Toeschouwers:

Aantal

Aantal

Aantal

Toelichting / opmerkingen
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