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BESTE EVENTORGANISATOREN  

Om uw evenement toegankelijker te maken voor personen

met epilepsie stelden wij met het onderzoeksteam een

guideline op met handige aanbevelingen die eenvoudig te

implementeren zijn in de praktijk.  

We maakten voor u graag het onderscheid tussen welke

richtlijnen u pré-evenementieel en real-time kan nemen. Via

deze brochure komt u te weten welke aanbevelingen dat zijn

en welke voorwaarden er aan vast hangen.

Wij zijn er van overtuigd dat deze brochure een meerwaarde

kan zijn voor uw evenementen en uw bezoekers.   

Met vriendelijke groeten

Het onderzoeksteam 

Aurore Hoste, Eliesabeth Baddock & Tom Verbeeck 
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42 VOORWAARDEN VAN HET LOGO 
Aan het logo hangen enkele voorwaarden vast :

HERKENBAAR EN DUIDELIJK LOGO
Om aan te tonen hoe toegankelijk uw evenement is voor personen
met epilepsie, wordt er gebruik gemaakt van een kleurencode.
Bepaal aan de hand van onderstaande criteria onder welke kleur uw
evenement behoort en communiceer aan de hand van het meest
geschikte logo 

Dit evenement gebruikt verlichting met een laag risico 
Het is onwaarschijnlijk dat de verlichting die bij dit event wordt gebruikt

gevaarlijk is voor mensen met lichtgevoeligheid.  

Opgelet dit event is mogelijk niet veilig voor mensen met epilepsie
Bij dit event wordt verlichting gebruikt die storend kan zijn voor mensen

die gevoelig zijn voor licht. 
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Waarschuwing! Stroboscoop verlichting en andere intense verlichting
zal worden gebruikt tijdens dit event. 
Het zal niet veilig zijn voor personen met epilepsie en andere

aandoeningen met lichtgevoeligheid. 

Plaats het logo met de waarschuwing op Facebook (grootte 1200 x 630 px )

Plaats het logo met de waarschuwing op Instagram (grootte 1080 x 1080 px) 

Plaats het logo met de waarschuwing op de website (grootte 250  x 100 px)  

Plaats het logo met de waarschuwing op de poster en affiche 

Plaats het logo op een witte achtergrond 
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SAFE ZONE CREËREN  
Bij het creëren van een safe zone hangen er enkele voorwaarden aan vast: 

CHILL - OUT ZONE CREËREN  
Bij het creëren van een chill - out zone hangen er enkele voorwaarden aan
vast:
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Maximum één persoon per m² toegelaten 

Creëer deze plek achteraan in de zaal of achteraan het terrein 

Deze plek is buiten het bereik van stroboscooplichten en andere intense

verlichting

Muziek maximum 70db 

Maximum één persoon per m² toegelaten 

Voldoende comfortabele zitmogelijkheden voorzien

Verboden gebruik van stroboscooplichten en andere intense verlichting 

Muziek maximum 50db  

VOLDOENDE NOODUITGANGEN
VOORZIEN 
Aan de nooduitgangen hangen enkele voorwaarden vast:  
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 Nooduitgangen hebben in totaal een vrije breedte die ten minste gelijk is, in

centimeter, aan het aantal in het compartiment personen (bv. 500 personen = 

 500 m2  = 500cm of 5m nooduitgang)

Minimum twee extra nooduitgangen voorzien 
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VOLDOENDE BESCHUTTE PLEKKEN
VOORZIEN   
Bij buitenevenementen hangen er enkele voorwaarden aan vast:  

VOLDOENDE EHBO EN SECURITY
VOORZIEN  
Aan EHBO en security hangen enkele voorwaarden vast: 
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EHBO moet verplicht een cursus Eerst Hulp volgen en kunnen reageren op

een epilepsieaanval  

Security wordt sterk aangeraden om een cursus Eerst Hulp te volgen en om te

kunnen reageren op een epilepsieaanval 

Per 1000 aanwezige bezoekers zijn er minimum twee EHBO-ers aanwezig 

Per 100 aanwezige bezoekers is er minimum één security aanwezig  

BIED AANGEPASTE ZIT- EN
STAANPLAATSEN AAN  
Geef bij het aankopen van tickets de mogelijkheid om een aangepaste
staan- of zitplaats te kopen 
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Deze plekken bevinden zich achteraan in de zaal/terrein bij een nooduitgang

Deze plek is buiten het bereik van stroboscooplichten en andere intense

verlichting

Muziek maximum 70db 

 Voorzie overdekte en beschutte plekken zoals tenten, bomen, gebouwen...
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WAT MET ANDERE VERLICHTING? 
Bij het creëeren van een licht proof event hangen er enkele voorwaarden
aan vast:  

WAT MET STROBOSCOOPLICHTEN?
Bij het creëeren van een licht proof event hangen er enkele voorwaarden 
 aan vast: 
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Geef een waarschuwing net voor een reeks stroboscooplichten beginnen

tijdens het evenement

De waarschuwing moet duidelijk geprojecteerd worden gedurende minimum

30 seconden op minimum twee LED schermen

Laat de stroboscooplichten volledig weg of verlaag de stroboscooplichten naar

een frequentie van 5 Hertz  
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Geef een waarschuwing net voor een intense lasershow begint tijdens het

evenement

De waarschuwing moet duidelijk geprojecteerd worden gedurende minimum

30 seconden op minimum twee LED schermen

Laat de intense lasershow volledig weg of verlaag de lichtintensiteit naar een

frequentie van 5 Hertz  

Richt de lichtshow meer naar het podium en minder in de zaal  
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