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Checklist GHOR t.b.v. gemeenten

 
Indien één van onderstaande vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord dient een geneeskundig 
maatadvies te worden gevraagd aan het Bureau GHOR Brabant-Zuidoost. 

Indien alle onderstaande vragen met "Nee" worden beantwoord kunt u gebruik maken 
van het GHOR standaard advies. 

 

Contactpersonen evenementen GHOR Brabant-Zuidoost 

t.a.v. afdeling evenementen 

Miriam van de Kerkhof  / Anita Verbakel  

Postbus 242 

5600 AE Eindhoven 

Email: evenementen@vrbzo.nl 
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1 Worden er meer dan 5.000 bezoekers en / of deelnemers verwacht? Nee Ja 

 
Toelichting: De omvang van het evenement vraagt extra aandacht, mogelijk 
multidisciplinair. 

  

2 
Is er sprake van een meerdaags evenement waarbij gebruikt wordt gemaakt van 
tijdelijke kampeervoorzieningen en/of  douchevoorzieningen? 

Nee Ja 

 
Toelichting: Verzwarende factor is vooral gelegen op gebied van technische 
hygiëne zorg. 

  

3  
Is er sprake van het zetten van piercings en/ of tatoeëringen tijdens het 
evenement? 

Nee Ja 

 
Toelichting:Verzwarende factor is vooral gelegen op gebied van technische 
hygiënezorg. 

  

4 
Is er kans op gezondheidsrisico ten gevolge van excessief alcohol- en / of 
middelengebruik? 

Nee Ja 

 
Toelichting:Verhoogd risico op intoxicaties. Mogelijk aanvullend advies gewenst in 
preventieve sfeer. Bijvoorbeeld: house- of danceparty’s . 

  

5 
Brengt de aard van het evenement specifieke risico’s met zich mee voor de 
doelgroep waarop het is gericht? 

Nee Ja 

 

Toelichting: Bijvoorbeeld  fysieke inspanningen voor kinderen < 10 jaar of 
volwassenen  >65 jaar of voor mensen met een beperking. Niet recreatieve 
sportwedstrijden en evenementen met excessieve geluidproductie (meer dan 110 
dB). 

  

6 
Brengen omgevingsfactoren in relatie tot de doelgroep extra risico's met zich 
mee? 

Nee Ja 

 
Toelichting: Bijv. evenementen voor kinderen in de buurt van open water of 
evenementen in de buurt van een risicobedrijf. 

  

7 
Wordt ten gevolge van het evenement de hulpverlening voor om- en 
aanwonenden bemoeilijkt? 

Nee Ja 

 Toelichting: Bijv. reguliere aanrijroutes zijn door een evenement afgesloten.   

Indien op één van deze vragen 'Ja' gescoord wordt, dan is een adviesaanvraag aan de GHOR aan de 
orde. Indien ze allemaal met 'Nee' beantwoord worden dan is geen breder advies nodig vanuit de 
GHOR. 

 


