
 

Checklist: Wat zijn de risico’s 
op mijn evenement? 
 

Om in te schatten waar er risico’s zijn rond warme dagen moet je het profiel van 
je evenement in kaart brengen. Dat kun je doen met deze checklist. 

Naam evenement  

Voorgeschiedenis 

Werd er eerder al rekening gehouden met 
warme dagen? Op welke manier? 

Is er vroeger al een veiligheidsplan of 
risicoanalyse gemaakt? Werd het aspect 
warmte meegenomen? 

Ben je al engagementen aangegaan binnen 
andere gezondheidsinitiatieven? (bv. 
Quality Nights, Drugs in beweging, Feest 
Wijzer) 

Grootteorde 

Is het terrein groot genoeg voor het aantal 
deelnemers? Moeten ze niet te dicht bij 
elkaar staan? 

Zullen er lange wachtrijen ontstaan, 
bijvoorbeeld bij de ingang, bij de bar, bij 
het sanitair, bij de bonnetjesverkoop? Is er 
daar schaduw? Zijn er daar 
drinkwaterpunten of watervoorzieningen? 

Zullen alle bezoekers er tegelijkertijd 
aanwezig zijn of is er voldoende spreiding? 
Is er een risico dat een grote groep samen 
aankomt, waardoor er langere wachttijden 
ontstaan? Denk hierbij ook aan de 
mogelijke autofile. 

Heb je controle over het maximale aantal 
bezoekers? Zal er een telling plaatsvinden 
van het aantal bezoekers? Wat ga je doen 
als het maximale aantal bereikt wordt? 

Kunnen de bezoekers meteen vertrekken 
als het evenement gestaakt moet worden 
door extreme warmte of bij evacuatie? 
Dreigen ze lange tijd vast te komen zitten? 

  



 

Tijdstip 

Vindt het evenement plaats in de warmste 
maanden (15 mei – 30 september)? 

Vindt het evenement plaats tijdens de 
warmste periode van de dag (12u – 20u)? 

Hoelang zullen de mensen blootgesteld zijn 
aan direct zonlicht? 

Soort evenement 

Vraagt het evenement een grote fysieke 
inspanning (bv. dansen, lopen) van de 
bezoekers? 

Staan de bezoekers lange tijd in de zon? 

Staan de bezoekers dicht bij elkaar 
(pinguïneffect)? 

Vinden de activiteiten vooral binnen of 
buiten plaats? Is er binnen verkoeling 
mogelijk? Kan er buiten schaduw 
gecreëerd worden? 

Is er een koele chill-outruimte waar de 
bezoekers tot rust kunnen komen? 

Type bezoeker 

Zullen er veel kwetsbare groepen (zoals 
kinderen, ouderen of zieken) naar je 
evenement komen? 

Bestaat er een verhoogd risico door 
alcohol- en/of drugsgebruik? (Alle drugs 
zijn gevaarlijk, maar bij xtc is de kans op 
watervergiftiging of uitdroging extra 
groot.) 

Spreken de bezoekers Nederlands? Zullen 
ze waarschuwingsboodschappen 
begrijpen? 

Zal er sprake zijn van groepsdruk of 
groepsgedrag bij een subcultuur (bv. 
donkere kledij, uitbundigheid, 
drugsgebruik) dat op warme dagen 
ongepast is? Ben je erop voorbereid om 
daarmee om te gaan als het erg warm is? 
Kun je daar op een positieve manier op 
inspelen? 

  



 

Hulpverleners 

Zijn er voldoende deskundige 
hulpverleners en zijn ze uitgerust met 
voldoende verkoelende materialen (bv. 
zonnecrème, water, hoofddeksels, 
zonnebrillen)? 

Zijn er voldoende hulpverleners op alle 
nodige momenten en plaatsen? (Lopen ze 
bijvoorbeeld mee tijdens een optocht?) 

Kunnen hulpposten op een zichtbare en 
makkelijk toegankelijke plaats voor het 
publiek opgesteld worden? 

Zijn de hulpposten vlot bereikbaar voor de 
hulpdiensten? 

Hebben de hulpverleners een goed zicht op 
de bezoekers? Kunnen ze symptomen van 
oververhitting en/of uitdroging goed 
monitoren? 

Medewerkers/vrijwilligers 

Staan de medewerkers lange tijd in de zon? 

Welke bescherming is er beschikbaar voor 
de medewerkers? 

Is er een briefing voor of bij het begin van 
het evenement waarin de 
warmtemaatregelen en -risico’s toegelicht 
worden? 

Type omgeving 

Vindt het evenement plaats in landelijk of 
stedelijk gebied? In stedelijk gebied is het 
extra warm op erg warme dagen en koelt 
het ’s avonds minder snel af. 

Op welke ondergrond vindt het evenement 
plaats (bv. beton, gras, bosgrond) en kun je 
inschatten of dat extra warmte zal 
veroorzaken?   

Welke natuurlijke elementen (bv. water, 
bomen, bos, zwemvijver) biedt de 
omgeving om de bezoekers te verkoelen? 

  



 

Watervoorziening 

Is er leidingwater aanwezig op het 
evenemententerrein? 

Zijn er voldoende watertappunten ter 
beschikking op zichtbare plaatsen zodat de 
bezoekers aangemoedigd worden om 
voldoende vocht in te nemen? 

 

Kan er door een drinkwaterbedrijf een 
standpijp (mobiel leverpunt) op een 
brandkraan in de buurt aangesloten 
worden? 

Watervoorziening 

Is er leidingwater aanwezig op het 
evenemententerrein? 

Zijn er voldoende watertappunten ter 
beschikking op zichtbare plaatsen zodat de 
bezoekers aangemoedigd worden om 
voldoende vocht in te nemen? 

Kan er door een drinkwaterbedrijf een 
standpijp (mobiel leverpunt) op een 
brandkraan in de buurt aangesloten 
worden? 

Gekoelde voeding 

Zijn er voldoende mogelijkheden om eten 
koel te bewaren? Is er voldoende stroom 
als er behoefte is aan extra stroom voor 
verkoeling?    

Zijn er voldoende ijskasten en/of 
diepvriezers aanwezig? Zijn de richtlijnen 
van FAVV gevolgd? 

Verkoeling 

Kan er een vestiaire geïnstalleerd worden 
(om overtollige of te warme kledij veilig af 
te geven of op te bergen)? 

Welke mogelijkheden zijn er om extra 
schaduw te creëren? (bv. zonwering, 
parasols, luifels …) 

Verwarming 

Heb je dekens ter beschikking voor als er 
een onweer losbarst? De mensen zijn licht 
gekleed en nat, waardoor ze snel kunnen 
afkoelen. 

 

 

  

 


