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Naam evenement Heaven Outdoor Festival 2016

Datum en tijd zaterdag 30 juli 2016, 14.00 - 00.00 uur

Locatie Surfpad 1 te Vlaardingen

Doelgroep 18 - 35 jaar, liefhebbers van dance, afkomstig uit de Regio Rotterdam/
Westland

Verwacht aantal bezoekers 7.500 bezoekers Het betreft een betaald evenement

Organisatie Heavents B.V. Boris Tiedema 06 - 81545904

Beveiliging Profi-Sec Faisel Reingoud 06 - 55141959

Verkeer Bureau 
Verkeersregelaar 
Nederland

Joey Mahadewsing 06 - 30749226

OvD-G GHOR oproepbaar via GMK 088 - 6223223

Organisatie Medic Event Support Functie Naam Telefoonnummer Roepnummer

OCM Francesco 
Determann

06 - 39231330

Inzet Medic Event Support 1 x OCM, 2 x Verpleegkundigen, 6 x hulpverleners niveau BLS

Inzettijd Medic Event Support 13.00 - 01.00 uur

Knelpunten/risico’s/dreiging - Te verwachte weersomstandigheden (extreme temperatuur, 
luchtvochtigheid, neerslag).

- Een groter aantal bezoekers dan het door de organisatie geraamde 
aantal.

- Meerdere ongeregeldheden op diverse locaties op hetzelfde ogenblik.
- Provocerende / rennende groepen mensen.
- Het gebruik van genotsmiddelen alcohol, soft- en harddrugs, GHB en/of 

een combinatie van deze middelen
- Samenloop Zomercarnaval Rotterdam (centrum van Rotterdam)

Verwachting ± 100 zorgcontacten, waarvan ± 3 op ALS-niveau

± 3 aanvragen voor transport naar omliggend ziekenhuis

Verbindingen analoog/digitaal* tussen organisatie/beveliging/Medic Event Support
bij uitval portofonie wordt gecommuniceerd via GSM.
bij uitval GSM wordt gecommuniceerd via portofonie. 
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1. ALGEMEEN

Op zaterdag 30 juli 2016 vind voor de 2e maal het evenement Heaven Outdoor Festival plaats aan de Surfplas te Vlaardingen.
Het evenement betreft een muziekevenement in de categorie EDM: Electronic Dance Music en tijdens dit evenement zullen 
verschillende muziekstromingen ten gehore worden gebracht. 
Verdeeld over 3 area’s met verschillende muziekgenre’s zullen (inter)nationale artiesten optreden. 

Binnen de evenementfase, in GRIP 0, is Medic Event Support de medisch leider van dit evenement. Binnen GRIP zal het command 
and control medisch overgaan naar de CvD-G. Deze momenten zijn altijd in overleg en samenspraak met elkaar en worden onder 
andere verwoord in scenario-uitwerkingen. 

2. DEFINIERING MEDISCH EVENEMENTENTERREIN

Van belang voor MES is de begrenzing van het terrein waarop zij haar diensten zal uitvoeren c.q. verlenen. 
Ten behoeve van de definiëring van het evenemententerrein worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- het festivalterrein aan de Surfplas te Vlaardingen betreft een afgebakend gebied. 
Indien de capaciteit dit toelaat kan er eventueel ingespeeld worden op meldingen die binnenkomen van de GMK Rotterdam.
Inzet buiten het afgebakende terrein zal altijd in overleg de OCM zijn. 

3. SAMENLOOP

In de Regio Rotterdam-Rijnmond vindt op zaterdag 30 juli 2016 het Zomercarnaval Rotterdam plaats in het centrum van Rotterdam. 
Hoewel Heaven Outdoor als Zomercarnaval Rotterdam geografisch elkaar niet in de weg zitten, kan dit, afhankelijk van tijdstip, 
weersomstandigheden, soort incidentie, aantallen en soorten slachtoffers en eventuele andere niet nader te noemen factoren, tot 
een conflict leiden waar het gaat om de inzet(ten) bij Heaven Outdoor. 

4. COORDINATIETEAM

Er is voor dit evenement gekozen voor een overlegvorm en structuur waarbij een ieder, verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
evenement, bij elkaar komt als coordinatieteam.
Binnen dit coordinatieteam zal de OCM plaatsnemen.

5. VEILIGHEIDSBRIEFING

Er zal sprake zijn van een gezamelijke multidisciplinaire veiligheidsbriefing op (dag/datum/tijdstip) op/bij ...(locatie). Bij deze briefing 
is de OCM aanwezig.*
De monodisciplinaire medische briefing vindt plaats op (dag/datum/tijdstip) op het evenemententerrein.*
De hulpverleners van Medic Event Support zijn vooraf via de mail op de hoogte gebracht. Op de dag zelf wordt een korte briefing 
gehouden met de eventuele laatste wijzigingen. 

6. MEDISCHE OPBOUW

De medische organisatie zal voltallig bestaan uit 8 hulpverleners op B.L.S./A.L.S.-niveau. Daarnaast is een coördinator aanwezig in 
de functie van OCM.
Er zal geen gefaseerde opbouw van hulpverleners zijn tijdens dit evenement. In het geval van een verzoek tot opschaling, kan MES 
hier niet aan voldoen. 

7. KLEDING

Eke medische hulpverlener zal herkenbaar gekleed zijn als hulpverlener van MES.
Voor alle hulpverleners geldt een draagadvies ten aanzien van de zwarte veiligheidsschoenen. 

Dag en tijdstip Deelnemers Bijzonderhden

13.00 uur veiligheidsteam Briefing voor aanvang

16.00 uur veiligheidsteam  

19.00 uur veiligheidsteam  

22.00 uur veiligheidsteam Briefing voor uitstroom

Medisch Draaiboek Versie 2.8 - 01/04/2016                                                 �                                                               ©  2016 stg. Medic Event Support4



Draaiboek Heaven Outdoor Festival 2016                                                                                                                              

8. MEDISCHE WERKWIJZE

Medic Event Support verricht de medische hulpverlening binnen de grenzen van de afgegeven accreditatie. Bij twijfel zal er altijd 
overleg zijn met de OCM over de te volgen werkwijze. 
De locatie van de Eerste Hulppost is binnen het evenemententerrein, ter hoogte van de lockers en op directe afstand van de entree 
(rastercoordinaat: J-13).
De hulpverlening wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in de vaste post. Dit heeft privacy voordelen en geeft een rustige werkomgeving. 
De vaste post is altijd bemenst door minimaal 2 hulpverleners. 
Slachtoffers kunnen ook via de vaste post afvloeien richting eigen vervoer, taxi, zorgkader etc. Het een en ander is gericht op 
zelfredzaamheid. 
Eventuele kleine incidentie kunnen ook afgehandeld binnen het evenemententerrein door hulpverleners die ook aanwezig zijn 
binnen het evenemententerrein. 
Het ophalen van slachtoffers op de vaste post door derden is wel mogelijk, slechts in een uiterst geval. Dit gaat altijd in overleg met 
de Beveiliging en/of Mobiliteitspartner.
De OCM heeft zoveel mogelijk een vrije rol.
Bij een medische hulpvraag welk de capaciteit en/of kunde van de medische hulpverlening op het evenemententerrein overstijgt zal 
de OCM direct contact opnemen met de OvD-G West. Ook kan de OvD-G West geconsulteerd worden als er incidenten 
plaatsvinden die mono kunnen worden afgestemd. Alvorens op te schalen naar GRIP kan er eventueel een MKO danwel een 
veiligheidsoverleg plaatsvinden. Bij opschaling naar GRIP zal de CvD-G zaken afstemmen met de OvD-G(’s).

9. INCIDENTIE GERELATEERD AAN GENOTSMIDDELEN

De Eerste Hulppost is voorbereid op zorgcontacten/hulpvragen waarbij sprake is van alcohol, drugs, andere middelen c.q. 
combinatie van voorgaande. Dit wordt bewerkstelligd door middel van competente hulpverleners alsmede het materiaal. 
De patient kan in de Post gemonitord worden. Op basis van de daaruit voortkomende meetwaardes (bloeddruk, hartslag, 
lichaamstemperatuur etc) en de algehele toestand kan besloten worden dat de patiënt ingezonden dient te worden naar het 
ziekenhuis. Dit zal, in overleg met de verpleegkundig centralist van de GMK, besproken worden.

10. MEDISCHE SCENARIO’S

INCIDENTTYPE GEBEURTENIS actie MES

onwelwording • melding ter plaatse
• melding via 112

• localiseren, opvangen en monitoren slachtoffer;
• indien ambulance nodig is, Mobiliteit en Security 

in kennisstellen om ambulance op te vangen en 
begeleiden. 

extreme hitte onwelwordingen door hoge temperatuur • localiseren, opvangen en eventueel monitoren 
slachtoffer;

• slachtoffer verwijzen naar drinkwaterpunt binnen 
evenemententerrein;

• afhankelijk van toestand slachtoffer 
waterstrekking ook mogelijk bij de Eerste 
Hulppost;

• indien ambulance nodig is, Mobiliteit en Security 
in kennisstellen om ambulance op te vangen en 
begeleiden;

• in het geval meerdere onwelwordingen in 
overleg met Organisatie tot het verstrekken van 
extra drinkwater in flessen. In dat geval wordt 
de Security verzocht meegebracht drinkwater 
toe te staan binnen het evenemententerrein. 

heftige regen/hagel, 
windstoten en zware storm

onder-/afkoeling, rondvliegende objecten, 
zandverstuiving, paniek in menigte

• publiek verwijzen naar de schuillocaties binnen 
het evenemententerrein;

• uitreiken poncho’s na overleg met Organisatie
• Eerste Hulppost zo veel als mogelijk vrijhouden 

van schuilend publiek.

onweer dreiging van onweer/blikseminslag • de normale uitvoering van de medische hulp 
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, met de 
restrictie dat de Eerste Hulppost zoveel mogelijk 
wordt vrijgehouden. 
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11. REGISTRATIE VERRICHTE HANDELINGEN

Elke hulpvraag zal met personalia, diagnose en behandeling worden geregistreerd. Hiervoor wordt binnenkomst een apart 
registratieformulier ingevuld. Bij lichte eerste Hulp handelingen volstaat alleen de handeling op de bulklijst. 
Alle behandelregistraties dienen aangeleverd te worden ten behoeve van de OCM in het kader van het veiligheidsoverleg en de 
evaluatie na afloop van het evenement. Van belang hierbij is onder andere een snelle en meer dan normale toename van het aantal 
handelingen, van specifieke handelingen, van specifiek toegenomen letsels, snelle wijziging in condities waaronder het weer, 
publiekscongestie etc. 

12. PROTOCOL 1-1-2

In het geval er sprake is van een 112-melding, afkomstig van (een bezoeker van) het evenemententerrein, zal deze melding niet 
teruggekoppeld worden naar MES en/of de OCM. In dat geval sluit de OCM met de GMK Rotterdam-Rijnmond kort welke (extra) 
hulp er gestuurd kan en opgevangen dient te worden. Vervolgens informeert de OCM de Beveiliging en de Mobiliteitspartner met het 
vrijhouden van de hulpverleningsroute voor de komst en begeleiding van een ambulance. Hiervan is wel van belang uit welke 
richting de ambulance vandaan komt zodat de juiste route vrijgemaakt en gehouden kan worden.

13. HULPVERLENINGSROUTE 

De vastgestelde hulpverleningsroute loopt vanaf benzinestation Total (rastercoordinaat: B-10) via een aangelegde route richting het 
evenemententerrein (zie bijlage 2). De Eerste Hulppost is gesitueerd tussen nooduitgang 2 en nooduitgang 4.
Publiek wordt hier wel op toegelaten. In overleg met de Beveiliging/Mobilitietspartner zal er gezorgd worden voor doorgang van een 
ophalende en vertrekkende ambulance.
Het evenemententerrein is overigens tweezijdig te benaderen, namelijk ook vanuit de aangrenzende woonwijken. 

14. LANDINGSPLAATS TRAUMA HELICOPTER

Er is geen landingsplaats aangewezen voor de landing van de trauma helikopter. Dit wordt overgelaten aan de operationaliteit.

15. VLUCHTLOCATIE

Als vluchtlocatie voor de hulpverleners van MES dient in eerste aanleg de Eerste Hulppost.
Binnen het evenemententerrein zijn ter hoogte van nooduitgang 5 en 11 verzamelplaatsen gemarkeerd (rastercoordinaten: K-12 en 
R-16) in het geval sprake is van een (gehele of gedeeltelijke) ontruiming.

16. LOGISTIEK

Op het gebied van logistiek zijn zaken geregeld tussen de organisatie en MES, vooral op het gebied van eten, drinken en 
communicatie/verbindingsmiddelen. 

openbare ordeverstoringen • paniek in menigte
• stuwing in publiek
• reactie op gebeurtenissen

• behandeling in het “veld” pas na vrijgeven door 
Security i.v.m. veiligheid.

• Eerste Hulppost zo veel als mogelijk vrijhouden 
van schuilend publiek. 

brand binnen het 
evenementengebied

brand in of om podium/cateringunit/tent • de normale uitvoering van de medische hulp 
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, met de 
restrictie dat de Eerste Hulppost zoveel mogelijk 
wordt vrijgehouden.

• behandeling in het “veld” pas na vrijgeven door 
Organisatie/Security i.v.m. veiligheid.

INCIDENTTYPE GEBEURTENIS actie MES
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AFKORTINGENLIJST

ALS Advance Life Support

BLS Basic Life Support

CvD-G Commandant van Dienst Geneeskundig

GHOR Geneeskundige HulpverleningsOrganiatie in de Regio

GMK Gemeenschappelijk Meldkamer

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure

MES Stichting Medic Event Support

MKO MotorKapOverleg

OCM Operationeel Commandant Medisch

OvD-G Officier van Dienst Geneeskundig
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BIJLAGE 1: OVERZICHT EVENEMENTENTERREIN
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BIJLAGE 2: OVERZICHT HULPVERLENINGSROUTE 
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EVENT DATE(S) VENUE CITY

DRAWN BY EDITED BY APPROVED BY

CLIENT REVISION NUMBER REVISION DATE SCALE PAPERSIZE
ArtFX Events BV
Donauweg 10

1043AJ Amsterdam
HEAVENTS V1.00 16/12/2015

LARS BOS

VLAARDINGENKRABBEPLAS

NVTMATTHIAS KIEWIET

30-07-2016

HEAVEN OUTDOOR

STATUS
-

SHEET

ROUTE A20 - EHBO

A3 13
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BIJLAGE 3: PROGRAMMERING

Tijd IMMORTAL
(Freestyle / Raw)

Tijd BLESSED
(House)

Tijd TOUCHED
(Deep House / Techno)
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