
Veiligheid: voor elkaar

Risicovol weer bij
evenementen

Extreem weer tijdens evenementen vormt een risico. Onder

extreem weer worden verschillende weertypen verstaan:

harde wind, regen, onweer, hagel, kou.

Extreem weer kan gepaard gaan met onderkoeling van

bezoekers. Bij onderkoeling kan het lichaam door kou de

temperatuur niet meer op peil houden. Onderkoeling treedt

sneller op bij: ouderen en kinderen, personen die stilzitten

en personen die alcohol gebruikt hebben.

De GHOR verzoekt de organisatie van het evenement en de

gemeente vooraf een realistische inschatting te maken van

de mogelijke risico’s en maatregelen te nemen om die

risico's te beperken. Hieronder is een aantal maatregelen

beschreven.

Praktisch

 Informeer bezoekers en deelnemers

Attendeer bezoekers op het nemen van

voorzorgsmaatregelen zoals:

- het zorgen voor voldoende kleding;

- meerdere laagjes i.p.v. één dikke laag kleding;

- het gebruik van een muts en handschoenen;

- geschikt schoeisel;

- bescherming tegen vocht en wind.

 Zorg voor een goede ventilatie bij binnen

evenementen.

Houd roosters of kiepraampjes open, ondanks kou.

Samen met een gelijkmatige verwarming zorgt

ventileren voor een lagere luchtvochtigheid.

 Wijs bezoekers en deelnemers op de risico’s van

kou i.c.m. alcohol

Alcohol verwijdt de bloedvaten. Dat geeft een

warm gevoel maar door de verwijding verlies je

warmte en daalt de lichaamstemperatuur.

 Overweeg het verstrekken van regenponcho’s

 Creëer, afhankelijk van het weertype, voldoende

schuilplaatsen

 Stel een ontruimingsplan op

Zorg ervoor dat een snelle gebiedsontruiming

mogelijk is en organiseer van te voren een

geschikte opvanglocatie.

 Monitor de weersgesteldheid
Daarmee kan adequaat op de verwachtingen
en/of de situatie elders in het land worden
ingespeeld. Let op de codes (geel, oranje, rood) in
de weerberichten en volg de aanwijzingen op.

 Overweeg de afstand/tijdsduur van het evenement

in te korten

Dit i.v.m. de risico’s die extreem weer met zich

mee brengen. Denk aan onderkoeling, afbrekende

takken, blikseminslag, etc.

EHBO

 Denk aan de inrichting van de EHBO-posten

Zorg dat de ruimte warm is en dat er voldoende

materialen aanwezig zijn om patiënten te laten

opwarmen, zoals handdoeken,

kacheltjes/heaters en reddingsdekens.

 Denk aan het opschalen van medische zorg

Dit kan door meer EHBO’ers in te zetten, zodat er

extra capaciteit beschikbaar is en er een snellere

aflossing plaatsvindt.

Meer informatie

 Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan

contact op met GHOR IJsselland via 088 – 119 70 10.


