
 

Overzicht wijzigingen versie 0.9 naar versie 1.0 
 
Dit document geeft een overzicht van de grootste wijzigingen in de Veldnorm Evenementenzorg 
naar aanleiding van de tweede internetconsultatie. 
 
Hoofdstuk 1 

● Afkortingenlijst aangevuld. 
● Aanscherping uitgangspunten evenementenzorg (1.4). 
● Afbakening aangescherpt met preventie en verantwoordelijkheden evenement 

organisator. 
 
Hoofdstuk 2 

● Definitie ‘evenementenzorgvoertuig’ aangevuld met mogelijke voertuigen. 
● Definitie ‘reguliere hulpverlener’ aangepast. 
● Definitie ‘zelfzorgcontact’ aangepast en uitgebreid. 
● Definitie ‘zorgpost’ uitgebreid met EHBO-ruimte en Mobiele zorgpost. 

 
Hoofdstuk 3 

● Beschrijving Wkkgz toegevoegd. 
● Wet Veiligheidsregio’s, besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige 

Plaatsen toegevoegd. 
● Tekst Twaz aangepast, opnieuw aangepast tussen 0.12 en 1.0. 
● Tekst Wet BIG aangepast. 
● Tekst WGBO aangepast. 
● Tekst Ketenaansprakelijkheid aangepast. 

 
Hoofdstuk 4 

● Schema ‘Zorgniveaus Evenementenzorg’ aangepast ten aanzien van Specialistische 
Spoedzorg. 

● 4.1.2 Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp: verduidelijking categorieën interventies. 
● 4.1.3 Zorgniveau Basiszorg: verzorgende IG toegevoegd. 
● 4.1.4 Zorgniveau Spoedzorg: competenties aangescherpt en protocollaire 

medicatietoediening uitgebreid. Term en toelichting anesthesiemedewerker aangepast. 
● 4.1.5 Zorgniveau Specialistische Spoedzorg: beschrijving voor artsen en artsen in 

opleiding tot specialist (AIOS) aangescherpt. 
● 4.1.6 Zorgniveau Medische zorg: beschrijving voor artsen in niet in opleiding tot 

specialist (ANIOS) aangescherpt. 
● 4.2 Tekst ten aanzien van BIG-registratie en FLO aangepast. 
● 4.4 Diagnostische vaardigheden het nu ‘metingen’. 
● 4.4.1 Categorie 1: introductie tekst aangepast. 
● 4.4.2 Categorie 2: metingen door eerstehulpverleners aangescherpt. 
● 4.5.1 Tekst zuurstoftoediening en endotracheale intubatie aangescherpt. 
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● 4.6 Geldigheidsduur competentieverklaringen toegevoegd. 
 
Hoofdstuk 5 

● 5.2 Herkenbaarheid: tekst kleding en functieaanduiding aangescherpt. Esculaap 
aangepast en gele esculaap voor verpleegkundigen toegevoegd. 

 
Hoofdstuk 6 

● 6.1 EZO EH: toevoeging klachtenregeling. Regel over vrijwilligers verwijderd. In 
toelichting verzekeringen toegevoegd. 

● 6.2 EZO Medisch: enkele toevoegingen met betrekking tot eisen Wkkgz (oa VIM 
procedure, incidenten/calamiteiten in de zorg). 

● 6.3 MME: profiel MME aangescherpt. 
 
Hoofdstuk 7 

● Hoofdstukindeling aangepast. 
● Gebruik termen aangescherpt: risicoanalyse, risicoprofiel, risico. 
● 7.1 VIM procedure toegevoegd. 
● 7.1.1 Minimale leeftijd zelfstandige inzet toegevoegd (18jr). Vermiste kinderen 

toegevoegd. 
● 7.1.2 Zorgcontacten en rapportage: bewaartermijn zorgcontactformulieren nader geduid, 

medisch dossier toegevoegd, gegevensverstrekking derden aangescherpt. 
● 7.2.1 Zorgposten: introductie EHBO-ruimte, verdere aanscherping eisen zorgposten. 
● 7.2.2 Beschikbaarheid van AED uitgebreid. 
● 7.2.3 Beschrijving medicatievoorraad en zuurstof aangescherpt. 

 
Hoofdstuk 8 

● Bijlage 8.1: introductie tekst aangepast, nadere duiding competenties. Alleen mannelijke 
vorm beschreven. 

● Bijlage 8.3: signaleren infectieziekten toegevoegd.  
● Bijlage 8.4: aanpassing zelfzorgcontacten en evenementrapportage. 
● Bijlage 8.5: aanpassing zorgposten, introductie EHBO-ruimte. Aanpassing 

afkoelingsruimte (voorheen Chillout). 
● Bijlage 8.7: onderwerpen uitgebreid. 
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