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Wilde verhalen en verkeerde beelden
Sinds de invoering van de veldnorm evenementenzorg gaan er wilde 
verhalen en verkeerde beelden rond:

- Verenigingen durven geen vrijwilligers meer in te zetten vanwege 
de ingewikkelde eisen;

- Alle vrijwilligers moeten minstens ook Eerste Hulp bij drank en 
drugs hebben;

- De avondvierdaagse en braderie kunnen niet doorgaan omdat de 
gemeente hele hoge eisen aan EHBO stelt; 

- Is een opleiding evenementenhulpverlening nodig of zij categorie 2 
en 3-opleidigen nodig.
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Waarom is de veldnorm wel belangrijk?
- Voor alle zorgverleners en vrijwilligers op een evenement is 

duidelijk wie welke taak verricht en welke handelingen daarbij 
horen;

- Verenigingen en vrijwilligers kunnen makkelijker afspraken maken 
over hun inzet omdat er een veldnorm is;

- Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor hulpverlening op 
een evenement (aannemer, degene die de opdracht aanneemt) en 
de onderaannemer (bijv de EHBO-vereniging die vrijwilligers 
uitleent aan de organisatie);

- Bij (grotere) evenementen de verplichting van een EHBO-ruimte.
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Doelstelling Veldnorm Evenementenzorg
Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en 
medewerkers van een evenement te voorzien van adequate eerste 
hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke 
omstandigheden en risico’s van het evenement en zoals vereist in 
de evenementenvergunning.

Door bij risicovolle evenementen in een vroeg stadium zorg te 
verlenen, kan mogelijk verergering van het letsel, invaliditeit of 
overlijden, beperkt of voorkomen worden. 
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Evenementenzorgverlener
• Is ieder natuurlijk persoon, al of niet BIG-geregistreerd, die in 

georganiseerd verband betaald of onbetaald zorg verleent op een 
evenement;

• Is herkenbaar als persoon die aanwezig is op het evenement om 
hulp te verlenen;

• Een Eerstehulpverlener is een gediplomeerd of gecertificeerd 
hulpverlener, niet werkzaam als beroepsbeoefenaar in de reguliere 
gezondheidzorg.

• Een Zorgprofessional is een zorgverlener die als beroeps-
beoefenaar werkzaam is in de individuele gezondheidszorg.
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Evenementenzorgorganisatie (EZO)
Biedt al dan niet tegen betaling, integrale zorg aan, toegespitst op 
het risicoprofiel van een evenement.

“EZO Eerste Hulp”: 

Zorg/hulp wordt aangeboden door alleen Eerstehulpverleners

“EZO-medisch” 

Zorg wordt aangeboden door zorgprofessionals en ook eventueel 
‘eigen’ EHBO-ers.
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Drie soorten evenementen
• Meldingsplichtig

xxx

• Vergunningsplichtig

hardloopwedstrijd, festival

• Niet aangemelde evenementen (onderlinge afspraken) 

xxx
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Zorgniveaus Evenementenzorg
• Basis Eerste hulp:

• Competenties conform diploma Eerstehulpverlener.

• Aanvullende competenties:
• EH bij wandelletsels, EH bij sportletsels, EH aan kinderen, alleen bij kleine 

evenementen: EH bij alcohol en drugs
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NB: Deze eerste hulpverleners zijn bij heel veel evenementen hard nodig!

Ze kunnen ingezet worden samen met andere vrijwilligers en 
zorgprofessionals en zo samen een team vormen op een evenement.



Zorgniveaus Evenementenzorg
• Evenementen Eerste Hulp
• competenties conform diploma Eerstehulpverlener  
• competenties evenementen teamvaardigheden.

• Aanvullende Eerste Hulp interventies
• Eerste hulp bij incidenten door alcohol en drugs;
• aanleggen aluminium spalk in de aangetroffen stand;
• afname (integraal)helm door middel van de Roger of PORLES methode,
• trauma jaw thrust;
• assisteren bij adrenaline auto-injector,
• Pediatric Basic Life Support.  (PBLS)
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NB: Voor deze handelingen en 
teamvaardigheden is een cursus nodig. Deze 
cursussen worden al aangeboden maar kunnen 
ook door verenigingen worden georganiseerd als 
er een instructeur beschikbaar is. Er is geen 
examen nodig!



Zorgniveaus Evenementenzorg
• Als wordt samengewerkt met een zorgprofessional
• competenties conform diploma Eerstehulpverlener  
• competenties evenementen teamvaardigheden.

• Aanvullende Eerste Hulp interventies
• tellen ademfrequentie;
• meten en interpretatie van lichaamstemperatuur (oorthermometer)
• meting van zuurstofsaturatie, hartfrequentie, bloeddruk (automatisch)
• Pediatric Basic Life Support.  (PBLS)

11

NB: Deze handelingen kunnen worden aangeleerd 
en toegepast als tijdens een evenement wordt 
samengewerkt met een zorgprofessional. Alleen 
meten niet interpreteren!



Evenementenvergunning
• Organisatie dient verzoek in bij gemeente.

• GHOR adviseert gemeente na risicoanalyse.

• Gemeente geeft in vergunning aan waar de zorg aan moet 
voldoen.
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Keuze van de vereniging - aannemer
Kunnen en willen we voldoen aan de eisen in de vergunning?

o Vraag om inzage in de vergunning als het een vergunningsplichtig evenement is
o Hoeveel EHBO-ers;  competenties;  inzet coördinator? 
o Welke eerste hulp-materialen, hoeveel AED’s;  SBAR;   enz. enz.

Ja, stel zorgovereenkomst op met de evenementorganisator;
o contactpersonen EZO en opdrachtgever;
o verantwoordelijkheden EZO en opdrachtgever;
o communicatiemiddelen;
o aantal zorgververleners; tijdsduur;  EHBO-post(en)+ inrichting; 
o persoonlijke verzorging en vergoeding zorgverleners;
o overnameplaats slachtoffers.
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NB: Nee zeggen is ook 
een optie (bijv als er te 
weinig vrijwilligers zijn of 
bepaalde competenties 
gevraagd worden.



Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
• Bevat regels over kwaliteit en klachtrecht. Het verplicht 

Zorgaanbieders om veilig en doelmatig zorg te verlenen;

• Is geen onderdeel van de Veldnorm Evenementenzorg (de EZO 
moet hieraan voldoen);

• De wet schrijft o.a. voor: “Zorgaanvragen tijdens het evenement 
moeten middels een turflijst of zorgcontactformulier geregistreerd 
worden en 2 jaar door de EZO bewaard worden”;

• Dit i.v.m. eventuele (latere) klachten over de verleende zorg. 
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NB: Over de 
bewaartermijn 
bestaat nog 
onduidelijkheid.



Ondersteuning verenigingen
• Op de site van de Nationale Bond staat meer informatie over de 

veldnorm. Bijv. meer informatie over formulieren, de inrichting van 
de post etc. (https://www.ehbonationalebond.nl/kenniscentrum/voor-
verenigingen/evenementen/)

• De Nationale Bond heeft een eigen klachtenregeling: 
(https://www.ehbonationalebond.nl/kenniscentrum/organisatie/klachtenregeling/)

• De aangesloten verenigingen van de Nationale Bond kunnen hun 
vrijwilligers (aanvullend) verzekeren en voor de vereniging een 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten:  
(https://www.ehbonationalebond.nl/wp-content/uploads/2022/06/5.-ALV-Verzekeringen.pdf)
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Tot slot….
• Nu na corona het mogelijk is om evenementen te organiseren zou het 

erg zonde zijn als het niet kan doorgaan omdat er geen eerste 
hulpverleners zijn;

• Wij juichen samenwerking met commerciële partners, andere EHBO-
verenigingen, Rode Kruis-afdelingen van harte toe;

• Doe als vereniging waar je goed in bent en bouw dat uit;

• Durf ook nee te verkopen of door te verwijzen naar andere organisaties;

• Niet elke eerste hulpverlener hoeft dezelfde vaardigheden te hebben. 
Maak een pool met andere verenigingen.
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Vragen of opmerkingen?
• Kijk ook eens op https://www.evenementenz.org/wp/ voor 

actuele informatie en laatste nieuws;

• Volg de pagina op LinkedIn: (1) Veldnorm Evenementenzorg: 
overzicht | LinkedIn

• Stuur een mail naar secretariaat@nationalebond.nl.
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