
 
 

 
 

Bijlage V: Registratie & gezondheidscheck 
 
Bij een evenement geldt de verplichting voor de organisatie om bezoekers & deelnemers te 
registreren en een gezondheidscheck te doen. In deze bijlage wordt er een toelichting gegeven op 
beide zaken en tref je sjablonen aan om dit uit te voeren. 
 
Registratie 
Als organisatie ben je verplicht om mee te werken aan een bron- en contactonderzoek van de GGD 
mocht er hier aanleiding voor zijn. Om hier invulling aan te kunnen geven dien je de contactgegevens 
van bezoekers en deelnemers te registreren.  
Deelnemers worden al geregistreerd bij inschrijving echter geven zij hierbij geen specifieke 
toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het bron- en contactonderzoek. 
Daarom dienen deze ook afzonderlijk geregistreerd te worden. 
 
Gegevens 
Alleen noodzakelijk gegevens. Hierbij gaat het om: 

- Voornaam & achternaam; 
- Telefoonnummer en/of mailadres. 

 
Zijn er richtlijnen met betrekking tot de registratie van de gegevens? 
Ja, op het gebied van AVG zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden: 

- Iemand is niet verplicht zich te registreren, je mag dan ook niemand op basis hiervan 
weigeren; 

- Gegevens mogen niet toegankelijk zijn voor derden, een registratieformulier mag dus niet 
openbaar blijven liggen; 

- Men moet toestemming geven voor het registreren van de gegevens; 
- Gegevens mogen maximaal 14 dagen bewaard worden. Hierna dienen deze 

verwijderd/vernietigd te worden. 
 
Hoe kan ik registreren? 
Je kunt registreren met een geprint formulier en deze inzamelen, zie het voorbeeldformulier op de 
volgende pagina. 
Een andere optie is het online te faciliteren. Met behulp van, bijvoorbeeld, Google Forms of 
Microsoft Forms. Hiermee kun je een digitaal formulier maken die de bezoeker/deelnemer in kan 
vullen. Middels een QR-code kun je hier vervolgens naar verwijzen, zodoende kan de 
bezoeker/deelnemer zich met zijn eigen telefoon registreren. Ons advies is hiermee te werken, 
hiermee voorkom je dat formulieren verloren gaan en wordt het meteen goed geadministreerd. 

https://www.google.nl/intl/nl/forms/about/
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://nl.qr-code-generator.com/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=&ut_content=&ut_term=qr%20code%20maken_e&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCpcUnwOFeWtav20maW089oi6cwvV1EfKL5JXf0ruozlDymqsecmeThoCWhUQAvD_BwE


 
 

 
 

Voorbeeld registratieformulier 
 

Aankomsttijd:  ___________________ 
 
 
Persoonsgegevens: 
 Voornaam:  ___________________ 
 
 Achternaam:  ___________________ 
 
Contactgegevens: 
 Emailadres:  ___________________ 
 
 Telefoonnummer: ___________________ 
 
Toestemming 
 

Ik geef uitsluitend toestemming voor het gebruik van de bovenstaande gegevens 
voor toepassing bij het bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze gegevens 
worden 14 dagen na de survivalrun verwijderd/vernietigd. 



 
 

 
 

Gezondheidscheck 
Voordat bezoekers en deelnemers toegang krijgen tot het evenementen terrein moeten ze de 
volgende vragen beantwoorden: 
 



 
 

 
 

Hierbij zijn een aantal zaken van belang: 
- Je mag de bezoekers en deelnemers deze vragen stellen maar je mag de antwoorden niet 

registreren; 
- Ook online mag je deze vragen stellen maar niet registreren. 

 
Advies is om met signing, een poster bij de entree bijvoorbeeld, te wijzen op de gezondheidscheck. 
Daarnaast is het verstandig deelnemers voor de survivalrun een mail te sturen met de 
gezondheidscheck en het verzoek niet te komen mocht één van de vragen met ja beantwoord 
worden. Ook kan dit aangegeven worden op de website en de socials.  
 
Download hier de gezondheidscheck van Rijksoverheid. 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

