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13.1 Radioverbindingen
Cursisten kennis bijbrengen over de verschillende radiocommunicatiesystemen met in 
het bijzonder het ASTRID radiocommunicatiesysteem teneinde een correcte communi-
catie tijdens de hulpverlening te bereiken.

13.1.1 LESDOELSTELLINGEN

De cursisten kennen (weten, begrijpen, inzien):

Radioverbindingen.
•	 De verschillende radiocommunicatiesystemen (VHF analoog, Tetra digitaal, GSM 

digitaal).
•	 De Betekenis van het letterwoord “ASTRID“.
•	 De samenstelling en de werking van het Tetra netwerk.
•	 Het begrip gebruiker en gespreksgroep.
•	 De	identificatie	van	een	gebruiker	en	een	gespreksgroep.
•	 De afkortingen ISSI en GSSI.
•	 De 2 types verbindingen; de Trunked mode operation en de Direct mode Operation.
•	 De werking en het gebruik van een gespreksgroep.
•	 Het	begrip	fleetmapping.
•	 De techniek om de communicatie met een groep tot stand te brengen.

De cursisten kunnen (vaardigheden: toepassen/integreren):

•	 Radiocommunicatiesystemen gebruiken volgens de aangeleerde procedures; wisse-
len gespreksgroep, noodoproep, statusbericht.

Gedurende de basisopleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening, krijg je de mo-
gelijkheid handelingen in te oefenen inzake radiocommunicatie en kaartlezen teneinde 
een adequate en optimale hulpverlening te kunnen bieden in samenwerking met andere 
hulpverleners.
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13.1.2 RADIOCOMMUNICATIESYSTEMEN

Het ASTRID-netwerk is een multidisciplinair, nationaal dekkend beveiligd netwerk.
Vergelijking VHF analoog - TETRA digitaal - GSM - digitaal

   huidig VHF-systeem TETRA-netwerk GSM-Netwerk

Technologie/ kwaliteit Analoog   Digitaal    Digitaal
 
Geografische	dekking	 Lokaal	 	 	 Nationaal	en	 	 	Internationaal
      internationaal

Interventies  Beperkt multidisciplinair Multidisciplinair   Multidisciplinair

Beveiliging -   Niet beveiligd  Beveiligd    Digitaal
vertrouwelijkheid		 Afluisterbaar	 	 (op	verschillende			 	afluisterbaar	 	
      niveaus versleuteld) 

Datatransmissie  Niet erg doeltreffend,  Voorzien   Voorzien
   langzaam

Gebruiker  Hulpdiensten &  Hulp- &    Andere diensten mits
   Privé-diensten met  veiligheidsdiensten  toestemming Openbare
   BIPT-vergunning      diensten & Burgers

Voorbeeld	 	 Bewakingsfirma	 	 ASTRID	(België)		 	Proximus,	Mobistar
   Grote Bedrijven  C2000 (Nederland)  Base, ...
  

 BIPT: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

13.1.3 ASTRID

Het woord ASTRID wordt in twee betekenissen gebruikt.

1. De	firma	die	het	systeem	uitbaat	is	‘NV	Astrid’	
2. Het communicatie systeem ASTRID is een samenstelling van de eerste letters van 

de woorden Allround Semi-cellular Trunking Radionetwork for Integrated Dispa-
chings.

Bij	de	schrijfwijze	A.S.T.R.I.D.	(inch	puntjes)	wordt	verwezen	naar	de	firma,	bij	de	
schrijfwijze zonder puntjes wordt verwezen naar het ASTRID-netwerk.

A S T R I D : Allround

Allround : radiodekking
Het Astrid systeem moet een allround radiodekking kunnen verzorgen. Dit betekent dat 
met een mobiele radio overal moet kunnen gewerkt worden met netwerkdekking. Voor 
de uitzonderlijke gevallen dat er geen netwerkdekking mogelijk is werd een alternatief 
voorzien in de vorm van Direct Mode. In de druk bevolkte gebieden moet er, al dan niet 
in gebouwen, ook een netwerking dekking zijn op het niveau van de draagbare termi-
nals.
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Allround : voor alle hulp- en veiligheidsdiensten
Allround betekent ook dat alle hulp- en veiligheidsdiensten zich moeten kunnen integre-
ren in het ASTRID-netwerk teneinde interdisciplinaire communicatie toe te laten wan-
neer nodig. Dit betekent niet dat de ene dienst de andere kan beluisteren. Het beroepsge-
heim eigen aan de verschillende disciplines blijft beschermd.

Allround : spraak en data
Eveneens gaat het systeem verder dan alleen mondelinge radiocommunicatie. Ook 
diverse datamogelijkheden werden geïntegreerd. Dit moet een oplossing bieden voor de 
behoefte	op	het	terrein	aan	consulteren	van	databanken,	grafische	kaarten,	...

A.S T R I D : Semi-cellulair

De term semi-cellulair is achterhaald maar toen de afkorting ASTRID werd bedacht 
achtte men het technisch niet mogelijk om tot een volledig cellulair netwerk te komen. 
Toch is dit heden ten dage het geval.
Dankzij het cellulaire netwerk, zoals bij een GSM-netwerk, kan men een bijna onein-
dige uit te breiden radiodekking verzorgen.

A S T R I D : Trunking Radionetwork

Trunking radio betekent dat binnen het radionetwerk de frequenties dynamisch worden 
toegewezen wanneer nodig.

A S T R I D  : with Integrated Dispatchings

Zoals de meeste radionetwerken kent ook dit radionetwerk meldkamers en met de inte-
grated	dispatchings	bedoelt	men	dan	ook	de	Communicatie	en	Informatie	Centrum’s	in	
de eerste plaats. Er zijn nog andere mogelijkheden tot dispatching maar de klemtoon ligt 
toch	op	de	provinciale	CIC’s	(HC112)	teneinde	een	geïntegreerde	werking,	tussen	de	
diensten en communicatiemiddelen, te verkrijgen.

 

13.1.4 SAMENSTELLING VAN HET TETRA NETWERK

Het netwerk bestaat uit twee delen:

A  De eigenlijke netwerkinfrastructuur (Radio Communication System):

•	 de	elf	(provinciale)	knooppunten	van	het	netwerk	met	de	Digital	exchange	for	
Tetra(DXT):	deze	schakelaars	vormen	het	‘hart’	van	het	systeem.	Zij	spelen	een	
belangrijke rol in het opzetten van verbindingen en in de dynamische toewijzing van 
frequenties	(‘trunking’);	

•	 de	‘backbone’:	de	ruggengraat	van	het	netwerk,	die	de	verbinding	tussen	de	DXT’s	
garandeert; 

•	 de	basisstations	(Tetra	Base	Station),	die	met	de	DXT’s	zijn	verbonden.
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Als er een defect optreedt in een basisstation, brengt de terminal een verbinding tot 
stand met een ander basisstation.

B  De terminals: 

  - een vast apparaat;
 - een mobiel apparaat;
 - een draagbaar apparaat;
 - een mobiele gegevensterminal;
 - een draagbare gegevensterminal. 

Aangezien alle terminals (draagbaar, mobiel en vast) dezelfde functionaliteit kunnen 
hebben, kan een draagbaar model als mobiel apparaat worden gebruikt op voorwaarde 
dat	het	wordt	gebruikt	in	een	‘carkit’	die	op	het	beschouwde	voertuig	is	gemonteerd	(net	
als bij de GSM-apparaten).

De verschillende Tetranetwerken kunnen onderling met elkaar worden verbonden zoals 
het Nederlandse TETRA C2000-netwerk met het Belgische TETRA ASTRID-netwerk. 
Hierdoor worden gesprekken tussen die verschillende netwerken mogelijk (roaming).
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13.1.5 DE ASTRID GEBRUIKER EN HUN IDENTIFICATIE 

Het ASTRID-netwerk wordt voornamelijk gebruikt door de hulp- en veiligheidsdien-
sten.
Om te kunnen communiceren in een TETRA-netwerk moeten zowel de gespreksgroe-
pen	als	de	gebruikte	terminals	uniek	geïdentificeerd	zijn.
Een	terminal	wordt	geïdentificeerd	door	een	Individual	Short	Subscriber	Identity	(ISSI),	
dit is een individueel nummer toegekend aan een toestel zodat het nationaal herkenbaar 
is.

vb  6321116     ziekenwagen Stuivenberg (Antwerpen)

kolom A: 6 = medische discipline
kolom B: groep:  1 dispatching
    2 MUG
    3 ambulance type 1
    4 ambulance type 2 (PIT)
    5 privé ambulance
    6 huisartsen van wacht 
    7 100 ziekenhuizen
	 	 	 	 8	diversen	(oa.	radio’s	scholen)
    9 reserve
kolom C: alle niet brandweerdiensten die rijden in dienst van HC112
  1 rode kruis
  2 varia ziekenwagen
kolom D: provincie 1 Antwerpen
    2 Vlaams-Brabant / Brussel
    3 West-Vlaanderen
    4 Oost-Vlaanderen
    5 Henegouwen
    6 Luik
    7 Limburg
	 	 	 	 8	Luxemburg
    9 Namen
Kolom E: zone (onderverdeling per provincie (enkel grote provincies))
Kolom	F	&	G:	individuele	identificatie	van	de	radiopost	

Verklaring:

A B C  D E F G

6   3 2 1 1 1 6
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Een	gespreksgroep	wordt	geïndentificeerd	door	een	:	

Group Short Subcriber Identity (GSSI) dit is een individueel nummer toegekend aan 
een gespreksgroep, waardoor deze nationaal herkenbaar is.
De GSSI en ISSI worden voorgesteld door een combinatie van respectievelijk 6 en 7 
cijfers. Het eerste cijfer heeft betrekking op de discipline. Voor de medische discipline is 
dit 6.

1° NIVEAU   2° NIVEAU             3°       4°      5°      6°     7°

Opbouw: gelijk  Opbouw:gelijk            Opbouw: verschillend
Discipline	/Gebruikers	 Geografisch	 	 											afhankelijk	van	de	discipline
    Provincie 

1 = Douane   0 = Nationaal
2 = Brandweer en C.B. 1 = Antwerpen
3 = Federale politie  2 = Brabant
4 = Lokale politie  3 = West-Vlaanderen
5 = Defensie & Rode Kruis 4 = Oost-Vlaanderen
6 = Dienst 112   5 = Henegouwen
7 - 9 = Andere   6 = Luik
    7 = Limburg
	 	 	 	 8	=	Luxemburg
    9 = Namen  

Aan het GSSI- en/of ISSI-nummer kan een logische benaming gekoppeld worden.
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13.1.6.1  De Trunked Mode Operation - modus 

Standaard ingestelde modus waarvoor het ASTRID-netwerk moet aanwezig zijn. In dat 
geval kan men over de volgende netwerkdiensten beschikken:

Groepsoproep (‘group call’)
Dit is de typische werkingswijze op het ASTRID-netwerk. Hierbij praat een gebruiker 
via	de	Push	To	Talk-knop	met	meerdere	andere	gebruikers	in	de	half-duplex-modus	
(Half-duplex:	hierbij	kunnen	er	nooit	twee	of	meer	personen	gelijktijdig	spreken).	In	
vergelijking met het traditionele VHF-netwerk is het hierbij mogelijk om een keuze te 
maken in een communicatiegroep.

Individuele oproep (‘one to one’)
Dit type oproep is vergelijkbaar met een oproep tussen GSM-gebruikers, waarbij de 
operator	ASTRID	is.	Hierbij	belt	een	terminal	naar	een	andere	specifieke	terminal	via	
zijn ISSI. Afhankelijk van het gebruikte radiotype kan dit gesprek half- (spreken kan pas 
na	duwen	op	PTT-knop)	of	full-duplex	(beiden	kunnen	gelijktijdig	spreken)	verlopen.

Broadcast oproep
Is de mogelijkheid om alle terminals die tot een bepaalde groep behoren met een enkele 
zending te bereiken, ongeacht welke gespreksgroep ze geselecteerd hebben.

Noodoproep (‘emergency call’)
De rode knop naast de antenne op de terminal brengt een oproep tot stand naar een 
voorgeprogrammeerd nummer (een ander ASTRID-apparaat of een telefoonnummer). 
De terminal gaat na aanvaarden van de noodoproep, automatisch in zending zodat de 
dispatcher kan meeluisteren naar het probleem. Dit kan een hulpverlener ambulancier 
gebruiken wanneer hij plots in een gevaarlijke situatie terecht komt.

Gegevensuitwisselingen

Statusberichten.

Dit	zijn	vooraf	bepaalde	codes	voor	specifieke	situaties.	Deze	berichten	worden	naar	de	
CIC’s	(HC112)	gestuurd.

13.1.6 TYPES VERBINDINGEN EN COMMUNICATIEDIENSTEN

De terminals kunnen volgens twee verschillende modi werken: in T.M.O. en in 
D.M.O.
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Short Data Service-tekstberichten:

Vergelijkbaar met de SMS-berichten die via de GSM worden verzonden. Met de AS-
TRID-terminals	kunnen	SDS-berichten	(max.	127	tekens)	naar	een	specifieke	terminal	
of een communicatiegroep worden verzonden.

Automatische Voertuig Lokalisatie:

Indien de terminals uitgerust zijn met een GPS-ontvanger kan het CIC (HC112) deze 
voertuigen ten alle tijden op de kaart volgen.

Communicatie met andere operators:

Het is mogelijk om vanaf het ASTRID-netwerk een oproep te doen naar een andere 
telefoonoperator (vaste lijnen of GSM) dit zowel nationaal als internationaal. Hiervoor 
dienen, binnen het abonnement, de gepaste rechten toegewezen te zijn.

13.1.6.2  De Direct Mode Operation -modus :

Noodmodus waarvoor het ASTRID-netwerk niet noodzakelijkerwijs aanwezig moet 
zijn.
De communicatie in de DMO-modus is een rechtstreekse communicatie tussen termi-
nals.
Dankzij dit type modus kan er toch een verbinding tot stand komen wanneer het AS-
TRID-netwerk niet werkt zoals bij probleem met dekking ter plaatse, ondergrondse par-
king, kelders, verdiepingen, tunnels enz.. Het bereik van het signaal wordt wel bepaald 
door de omgeving en er is alleen een walkie-talkie-werking!.
Opgelet in DMO modus ben je niet bereikbaar voor het CIC (HC112). DMO-modus zal 
dus voor de hulpverlener-ambulancier slechts in uiterste nood gebruikt worden.

00: Beschikbaar op standplaats
01: Gealarmeerd op standplaats
02: Vertrek naar plaats opdracht
03: Aankomst op plaats opdracht
04: Vertrek naar ziekenhuis
05: Aankomst in ziekenhuis
06: Terug naar standplaats
07: Aankomst op standplaats
08: Oproepbaar
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13.1.7 COMMUNICATIE EN FLEETMAPPING

13.1.7.1 De gespreksgroepen

Een gespreksgroep is een verzameling mensen die moeten samenwerken. Deze kan 
zowel multidisciplinair als monodisciplinair zijn. Deze groepen kunnen zijn:

Niveau       Multidisciplinaire groepen        Monodisciplinaire groepen

Federaal     - coördinatie tussen overheden         - Diensten van de centrale admini 
     - coördinatie met het crisiscentrum            stratie
       van de regering          - Coördinatie Noordzee
              - Supra-provinciale functie van  
                de DGH ( overbrengingen, grens 
                overschrijdend, lucht-aarde-  
                zeeverbinding)
              - Medische plannen, oefeningen,  
                DSM- en PSM-functies

Provinciaal      - coördinatie tussen besluitvormers         - coördinatie van vectoren komend 
         in het veld (politie, brandweer, MUG)           van verschillende DGH-zones van 
         bij provinciale rampenplanning           de provincie of buurprovincie
       - coördinatie met provinciaal crisiscentrum  

Zonaal       - coördinatie tussen besluitvormers in het       - routinematige werking van de
         veld (politie, brandweer, MUG) bij          DGH
        gemeentelijk plan of bij zonaal optreden
       - coördinatie met het gemeentelijk 
         crisiscentrum 

Fleetmapping van de medische discipline: 

Zie bijlage
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13.1.7.2 Hoe de communicatie met een groep tot stand wordt gebracht

Een gebruiker kiest een gespreksgroep. 
Hij kan alleen kiezen uit die groepen waar hij lid van is.

Hij drukt op de zendtoets (PTT)                        1

De radio verstuurt over het                                                              2
controlekanaal, de aanvraag naar 
het dichtstbijzijnde basisstation 
De aanvraag wordt doorgegeven 
aan de schakelaar.

De schakelaar gaat na waar 
de andere leden van de 
gespreksgroep zich bevinden.

De	schakelaar	verifieert	de	vrije
kanalen, de rechten van de 
gebruikers.

De schakelaar stuurt de 
geselecteerde basisstations aan 
om een vrij kanaal toe
te wijzen.

De basisstations geven deze 
informatie	door	aan	de	radio’s.	
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De oproeper  krijgt een 
auditief en/of visueel  signaal 
en kan zijn bericht doorgeven.  

Het  basisstation verstuurt 
het bericht lokaal en  naar de 
schakelaar. 

De schakelaar stuurt het door
naar de andere geselecteerde 
basisstations. 

Die het bericht verzenden  
naar de bestemmelingen 
(leden van de gespreksgroep). 
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Onthou dat:

1. Vroeger werd er gewerkt met kanalen en verschillende frequenties. Sinds de komst 
van ASTRID kunnen we spreken van communicatiegroepen.

2. Tussen de tijd dat de PTT-knop wordt ingedrukt en het auditief en/of visueel signaal 
verlopen er ongeveer 0,4 seconden

3. Om te praten moet de PTT-knop ingedrukt worden. Als er in de communicatiegroep 
iemand anders aan het praten is, wordt de aanvraag voor verzending in een wachtrij 
geplaatst, waarbij het verklikkerlampje om te spreken oranje blijft. Op het moment 
dat de groep vrijkomt, wordt het verklikkerlampje groen. Hiermee wordt aangeduid 
dat er kan worden gepraat.

4. Als men zijn plaats in de wachtrij wil behouden, moet men de PTT-knop blijven 
indrukken.

5. Als de PPT -toets wordt losgelaten, blijft de gespreksgroep nog een 2-tal seconden 
geactiveerd.. Binnen deze periode kan de communicatie binnen deze gespreksgroep 
verder	gaan	zonder	dat	het	hele	proces	van	de	initiële	gespreksopbouw	terug	wordt	
doorlopen.

6. De toewijzing van de frequenties waarop het uiteindelijke gesprek wordt uitgezon-
den, wordt volledig beheerd door het systeem.

7. De	groepsoproepen	gebeuren	in	de	‘half	duplex’-modus:	er	kunnen	dus	geen	twee	of	
meer personen gelijktijdig praten.

 

13.1.7.3 Internationaal alfabet

 Alfa   November
 Bravo  Oscar
 Charlie  Papa
 Delta   Quebec
 Echo   Romeo
 Foxtrot  Sierra
 Golf   Tango
 Hotel   Uniform
 India   Victor
 Juliette  Whisky
 Kilo   X-ray
 Lima   Yankee
 Mike   Zoulou
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13.2  Kaartlezen

Cursisten kennis bijbrengen over het gebruik van wegenkaarten en de mogelijkheden 
van GPS, de benadering van het incident en het plaatsen van de ziekenwagen en de 
verkeersreglementen betreffende prioritaire voertuigen. Dit om cursisten in de positie 
te stellen een evenwicht te moeten zoeken tussen snelheid en veiligheid. Soms is im-
mers de snelheid van de tussenkomst belangrijk en daarnaast mag men de veiligheid van 
zichzelf, andere passagiers en andere weggebruikers niet uit het oog verliezen.

13.2.1 LESDOELSTELLINGEN

De cursisten kennen (weten, begrijpen, inzien):

Kaartlezen;
•	 De verschillende soorten kaarten die gebruikt worden + voor/nadelen van elk soort 

kaart.
•	 De methode om de afstand te berekenen a.d.h.v. schaalverdeling van een kaart.
•	 De aanduidingen/symbolen op een kaart en kunnen inschatten of een terrein of 

plaats al of niet bereikbaar is voor een ziekenwagen.
•	 Het gebruik, de voor-en nadelen en de beperkingen van een GPS.
•	 De te volgen procedures voor het plaatsen van de ziekenwagen.
•	 De verkeersreglementen betreffende prioritaire voertuigen.
•	 De uitrusting van een prioritair voertuig.
•	 De rechten en plichten van een bestuurder van een prioritair voertuig.
•	 De verplichtingen van een prioritair voertuig.
•	 De houding van weggebruikers t.o.v. een prioritair voertuig.
 
De cursisten kunnen (vaardigheden: toepassen/integreren):

•	 Een	interventieplaats	opzoeken	+	de	meest	gerichte/efficiëntste/veiligste	route	bepa-
len.

•	 De standplaats-ongeval uitstippelen op een kaart.
•	 Correcte plaatsbepaling doorgeven aan het HC 112 a.d.h.v. kaartgegevens.
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13.2.2 INLEIDING

Als hulpverlener ambulancier moet je niet noodzakelijkerwijze een specialist in kaartle-
zen zijn. Nochtans is een grondige kennis van de terreinen waar je geregeld tussenkomt, 
zeer belangrijk. Je moet erin slagen een algemeen plan van de sectoren van je regio te 
begrijpen. Soms is het nuttig om snel een kaart te kunnen lezen.
Het	is	belangrijk	dat	deze	kaarten	en	schema’s	in	je	voertuig	aanwezig	zijn.	De	volgorde	
waarin ze geklasseerd zijn is zeer belangrijk. De richtpunten die op de plannen aanwe-
zig zijn kunnen je helpen snel de plaats van tussenkomst te bepalen. Het is derhalve 
nuttig alle symbolen te kennen die gebruikt worden op je documenten. ( straten, autowe-
gen, kerken, ...).

13.2.3 DE KAARTEN

Als algemene regel geld dat de bovenzijde van de kaart steeds het noorden aanwijst. 
Derhalve is de rechterkant het oosten, de linkerkant het westen en de onderkant het 
zuiden.
Men kan een plaats nader omschrijven door gebruik te maken van deze regel, bij voor-
beeld:	‘	ten	noorden	van	de	gemeente,	ten	zuiden	van	de	autosnelweg,	...’

De kardinaalpunten                       NOORD

                                WEST            OOST

            ZUID
     

Een kaart is een getekende voorstelling van een terreinoppervlakte. Een kaart wordt 
steeds weergegeven volgens een bepaalde schaal.
De kans is zeer groot dat je zal werken met kaarten die een verschillende schaalverde-
ling kennen.
Het is belangrijk dat je als hulpverlener ambulancier een voorstelling hebt van wat een 
centimeter op de kaart in werkelijkheid vertegenwoordigt. Voorbeelden worden gegeven 
in onderstaande tabel.
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13.2.4 TABEL SCHAALVERDELING

Schaal   1 cm op de kaart    1 km op het terrein stelt
   stelt op het  terrein   op de kaart
   een afstand voor  van   een  afstand voor  van

1/25 000   250 m     4 cm
1/50 000   500 m     2 cm
1/100 000   1000 m    1 cm
1/200 000   2000 m    0,5 cm
1/400 000   4000 m    0,25 cm

 

13.2.5 DE VERSCHILLENDE KAARTSYSTEMEN

Nationale kaarten

Je zal slechts zelden een nationale kaart moeten gebruiken. Toch is het nuttig ze in de 
ziekenwagen te hebben. Dit geld vooral wanneer je moet tussenkomen in een sector die 
je vreemd is en waarvan niet duidelijk de toegangswegen kent. Het is mogelijk dat je 
naar een gespecialiseerd ziekenhuis (bijv. brandwondencentrum, hyperbare zuurstof, ... ) 
gestuurd wordt. Sommige secundaire transferten overspannen zeer grote afstanden, vaak 
in een andere provincie.

Provinciale kaarten

Het wordt aanbevolen dat je in je ziekenwagen de kaarten bezit van de provincies waar 
je meestal tussenkomt. Deze kaarten, die weliswaar een kleinere schaalverdeling hebben 
dan de nationale kaarten, kunnen zeer nuttig zijn voor tussenkomsten op lange afstan-
den.

Kaarten van de agglomeratie

Het	‘	Cardex’	systeem

Sommige hulpdiensten gebruiken het systeem waarbij hun gebied in verschillende 
kleine	zones	wordt	onderverdeeld	en	aangebracht	op	een	fichesysteem.	Dit	systeem	kan	
gebaseerd zijn op een aardrijkskundige onderverdeling, op een alfabetische onderverde-
ling van straten of op een alfabetische onderverdeling van gemeenten. Elke steekkaart 
beschrijft nauwkeurig een kleine terreinoppervlakte. Het verdient aanbeveling dat het 
HC	112	en	de	hulpverlener	ambulancier	hetzelfde	Cardex	systeem	gebruiken.
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Kleinschalige atlas 

Momenteel bestaan er verscheidene atlassen die zeer goed getekend zijn en die quasi 
heel	België	beslaan.	Elk	volume	van	deze	atlassen	beschrijft	enkele	gemeenten.	Vooral	
wegenkaarten, die uiterst geschikt zijn voor een tussenkomst van een ziekenwagen. 
Enkele boekdelen van deze atlassen volstaan ruimschoots voor het merendeel van je tus-
senkomsten, vooral in de grote agglomeraties.

13.2.6 HOE WERK JE IN DE PRAKTIJK?

Omschrijving van de sector

Je moet beschikken over een kaart die heel je normale actieradius omvat. Deze alge-
mene kaart laat je toe de grote toegangswegen van je tussenkomst te bepalen. Door een 
eenvoudig klasseersysteem, dat aangebracht is op een algemene kaart, zal je snel de 
gedetailleerde kaarten terugvinden of de atlassen die nodig zijn voor je tussenkomst.

Kaartlezen

Probeer steeds een kaart te lezen door ze in dezelfde richting te houden als het voertuig 
waarin je je voortbeweegt. Zo zie je snel waar je bent.
Wanneer je radiofonisch in contact staat met een andere post, moet je steeds verwijzen 
naar de richting waarin je je verplaatst, dit wil zeggen links of rechts van je voertuig. 
Vooral bij rampinterventies is het van groot belang dat alle hulpverlener ambulanciers 
met dezelfde kaarten werken.
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13.3 De veiligheid op de plaats van de interventie

Cursisten kennis bijbrengen over ongevallen met gevaarlijke stoffen aangezien het ui-
terst belangrijk is dat een hulpverlener ambulancier het gevaar van de aanwezigheid van 
gevaarlijke producten kan onderkennen teneinde gepaste maatregelen te kunnen treffen 
bij een interventie. Hierbij mag de hulpverlener ambulancier de eigen veiligheid en de 
veiligheid van het slachtoffer en omstaanders zeker niet uit het oog verliezen.

13.3.1 LESDOELSTELLINGEN

    
De cursisten kennen (weten, begrijpen, inzien):

•	 Veiligheid en gevaarlijke producten:
•	 De criteria tot het herkennen van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
•	 De aan te nemen houding en de te ondernemen acties bij incidenten met gevaarlijke 

stoffen.
•	 De voornaamste tekenen en codes inzake gevaarlijke producten.
•	 De borden die gevaarlijke producten aangeven.
•	 De	lijst	van	de	gevaarsidentificatienummers.
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13.3.2  WAAR PLAATS JE DE ZIEKENWAGEN EN HOE MOET JE DE                      
 PLAATS VAN HET ONGEVAL VERKENNEN?

Je zult geneigd zijn spontaan de ziekenwagen zo dicht mogelijk bij de plaats van het 
ongeval	te	plaatsen	om	je	tussenkomst	bij	de	patiënt	te	vergemakkelijken.	Toch	is	het	
aanbevolen de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Wees zichtbaar  voor de andere voertuigen: 

 - Zwaailicht
 - Noodlichten
 - Zeer zichtbare overjassen met zichtbare stroken
 - Noodsignalisatie voor de plaats van het ongeval

Vergewis je van de algemene veiligheid op de plaats van tussenkomst: 

 - Lekken van brandbare materialen?
 - Elektrische kabels op de grond?
 - Vervoer van gevaarlijke producten?
 - Begin van een brand?

Immobiliseer  je voertuig volledig:

 - Helling?
 - Hevige wind?

Waar bevinden de slachtoffers zich? Heb je alle slachtoffers gelokaliseerd?

 - Sommige slachtoffers wandelen misschien nog op de weg en bevinden  
  zich op afstand van het ongeval.
 - Sommige slachtoffers kunnen in een paniekreactie de weg verlaten heb 
  ben en zich in een aanpalende weide of greppel bevinden.
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13.3.3  HOE MOET JE DE ZIEKENWAGEN PLAATSEN?

Twee  mogelijkheden  doen zich voor: 

 1. Je komt als eerste voertuig ter plaatse
 2. De brandweer of ordehandhavers zijn al ter plaatse

Je komt als eerste voertuig ter plaatse

Plaats je ziekenwagen op minstens 50 meter voor de plaats van het ongeval indien het 
een normale rijweg betreft. Vergroot deze afstand indien het gaat om een ongeval op een 
autosnelweg. Laat de zwaailichten en noodsignalisatie van je voertuig op staan.

Ter herinnering: 
‘Voor’		betekent	:	tussen	de	plaats	van	het	ongeval	en	de	algemene	richting	van	het	ver-
keer.
‘Achter’	betekent:	voorbij	de	plaats	van	het	ongeval	t.o.v.	de	algemene	richting	van	het	
verkeer.

Als je als eerste ter plaatse komt,  plaats je ambulance voor de plaats van het ongeval 
om  ze af  te bakenen.

De brandweer of de ordehandhavers hebben de plaats van het ongeval al afgebakend.

Plaats je voertuig achter de plaats van het ongeval, of op een plaats die voorbehouden 
werd door de hulpverleners die het eerst aankwamen.
Laat de zwaailichten van je voertuig aanstaan, maar vergeet niet de sirene van je voer-
tuig uit te schakelen op het ogenblik dat je de plaats van het ongeval nadert.
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Als de plaats van het ongeval al afgebakend is, plaats je de ziekenwagen erachter.

Het is duidelijk dat er verschillende varianten mogelijk zijn op de twee hierboven ver-
melde	schema’s.
Pas je steeds aan de omstandigheden van het terrein aan: lek van brandstof, rook van 
een brand, weersomstandigheden, ...

Vergeet nooit de grote richtlijnen die moeten voorkomen dat een ongeval verergert:
•	 Zeer zichtbaar zijn.
•	 De evolutie van het risico inschatten.
•	 Nagaan of er gevaarlijke brokstukken of een lek van gevaarlijk vloeistoffen aanwe-

zig zijn.
•	 Nagaan of je alle slachtoffers gelokaliseerd hebt.
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13.4   Het verkeersreglement betreffende 
     prioritaire voertuigen 
13.4.1 INLEIDING

Soms kan de snelheid van je tussenkomst belangrijk zijn. Je zal een evenwicht moe-
ten zoeken tussen snelheid en veiligheid. Deze veiligheid slaat natuurlijk op jezelf en 
andere passagiers, maar zeker ook op andere weggebruikers, nog te vaak gebeuren er 
ongevallen met prioritaire voertuigen. en onderzoek leert ons dat in veel van deze geval-
len roekeloos rijgedrag aan de oorzaak ligt. Geef andere weggebruikers zeker de kans 
om op een veilige manier te reageren. Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht. 
Ook in de sanitaire cel moeten in principe steeds veiligheidsgordels worden gedragen, 
tenzij de toestand van het slachtoffer dit niet toelaat.

Worden echter vrijgesteld van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het 
kinderbeveiligingssysteem:

1. de bestuurders die achteruit rijden;
2. de	bestuurders	van	taxi’s	wanneer	zij	een	klant	vervoeren;
3. de bestuurders en de passagiers van de prioritaire voertuigen, wanneer de aard van 

hun opdracht het rechtvaardigt;
4. de personen die in het bezit zijn van een vrijstelling op grond van gewichtige me-

dische tegenindicaties afgeleverd door de Minister bevoegd voor verkeersveilig-
heid, of zijn gemachtigde, of, indien zij in het buitenland wonen, door de bevoegde 
instanties van dat land.

5. de beambten van de Post, wanneer zij, in het kader van de postbedeling en postop-
haling, achtereenvolgens, op plaatsen die op korte afstand van elkaar gelegen zijn, 
postzendingen uitreiken of ophalen.

De Minister bevoegd voor verkeersveiligheid stelt de modaliteiten van afgifte en het 
model van de vrijstelling vast.

Een bestuurder van een prioritair voertuig moet een geldig medisch attest van geschikt-
heid bezitten. Dit attest is voor 5 jaar geldig, ingeval de bestuurder van het prioritair 
voertuig jonger is dan 50 jaar. Is de bestuurder ouder dan dient dit gezondheidsattest om 
de drie jaar vernieuwd te worden.
 
De bestuurder van een prioritair voertuig moet altijd defensief rijden:
•	 hij mag zelf geen fouten begaan,
•	 hij moet tijdig de onverwachte reacties van anderen opmerken en opvangen,
•	 hij moet steeds rekening houden met de rij omstandigheden.
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Zoals elke bestuurder is de bestuurder van een prioritair voertuig verplicht het verkeers-
reglement te kennen en te eerbiedigen. Dit verkeersreglement bestaat uit:

•	 K.B. 16.03.68 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegver-
keer,

•	 K.B. 01.12.75 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
•	 K.B. 07.04.76 houdende de zware overtredingen tegen het reglement van het weg-

verkeer,
•	 K.B. 15.03.68 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waar aan de 

auto’s,	hun	aanhangwagens,	hun	onderdelen	en	hun	veiligheidstoebehoren	moeten	
voldoen.

•	 Hierin	zijn	een	aantal	specifieke	bepalingen	voor	prioritaire	voertuigen	voor	zien.
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13.4.2 UITRUSTING VAN EEN PRIORITAIR VOERTUIG 

Blauwe knipperlichten 

K.B. 01.12.75 Art. 37.1: Een prioritair voertuig is uitgerust met een of meer blauwe knip-
perlichten en een speciaal geluidstoestel, zoals bepaald in de technische reglementen van 
voertuigen.
De blauwe knipperlichten bevinden zich vooraan of op het dak van het voertuig. On-
derstaande tabel geeft een opsomming van voertuigen die blauwe knipperlichten mogen 
gebruiken (K.B. 15.03.68 Art. 28§2.c.4).

•	 voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 112,
•	 voertuigen van politiediensten,
•	 voertuigen van de brandweer,
•	 voertuigen van de Civiele Bescherming,
•	 voertuigen van het reddingsstation van de mijnen,
•	 hulpvoertuig van de N.M.B.S.,
•	 hulpvoertuig bij een ongeval met radioactieve stoffen,
•	 militaire voertuigen,
•	 niet gebanaliseerde voertuigen van de dienst wegcontrole van het Vervoer te Land, de 

Administratie van Douane en Accijnzen,
•	 de Militaire Politie,
•	 de	diensten	voor	het	ophalen	en	vernietigen	van	explosieven,
•	 andere voertuigen mits ministeriele toelating.

De blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden wanneer het prioritair voertuig een 
dringende opdracht uitvoert. Ze mogen gebruikt worden bij de uitvoering van “elke an-
dere opdracht” (K.B. 01.12.75 Art.37.2). Onder “elke andere opdracht” verstaat men alle 
taken die kaderen in het ambt van de bestuurder. De blauwe knipperlichten mogen ge-
bruikt worden bij hulpverlening op een openbare plaats of indien het prioritair voertuig 
een hindernis betekent voor het verkeer.

Speciaal geluidstoestel 

De prioritaire voertuigen moeten van een speciaal geluidstoestel voorzien zijn. De boven-
staande tabel geeft een lijst van voertuigen welke hiervoor in aanmerking komen (K.B. . 
15.03.68 Art. 43§2.3).
Het speciaal geluidstoestel mag slechts gebruikt worden wanneer een prioritair voertuig 
een dringende opdracht uitvoert (K.B. 01.12.75 Art.37.3). “Dringendheid van een op-
dracht” veronderstelt dat vertraging een gevaar betekent voor de gezondheid van een 
persoon in nood.
 

Opdat deze voertuigen prioritair zouden zijn, dienen zij hun blauwe knipperlichten 
en hun speciaal geluidstoestel samen te gebruiken. !
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13.4.3 RECHTEN EN PLICHTEN VAN EEN BESTUURDER VAN EEN  
  PRIORITAIR VOERTUIG 

De toepassing van het verkeersreglement betreffende prioritaire voertuigen geldt voor 
voetgangers, voertuigen, bestuurders en geleiders van dieren. Het verkeersreglement is 
van kracht op de openbare weg: een weg toegankelijk voor het publiek. Het verkeersre-
glement is niet van toepassing op private wegen en geldt niet voor spoorvoertuigen.

K.B. 01.12.75 Art. 37.4: Wanneer het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten, mag 
het prioritair voertuig het rode licht voorbijrijden na gestopt te hebben en op voorwaarde 
dat dat geen gevaar oplevert voor de andere weggebruikers. De wetgever bedoelt de drie-
kleurige verkeerslichten zoals in het artikel 61 (K.B. 01.12.75) van het verkeersreglement 
beschreven. De toepassing van dit artikel wordt onder meer uitgebreid tot driekleurige 
verkeerslichten aan een oversteekplaats voor voetgangers of een versmalling van een 
rijbaan. Het artikel is niet van toepassing op beurtelings knipperende verkeerslichten aan 
overwegen noch op tweekleurige verkeerslichten boven rijstroken. Het artikel is ook niet 
van toepassing op een rood licht boven een rijstrook.
De bestuurder van het prioritair voertuig mag in deze situaties het rode licht niet negeren. 
Ook mag je een overweg niet oprijden indien de slagbomen niet opgehaald zijn of het 
geluidssignaal werkt.

Je kan als bestuurder van een prioritair voertuig het rode verkeerslicht zoals bedoeld in 
artikel 61 en zijn uitbreidingen voorbijrijden als aan volgende vier voorwaarden voldaan
wordt:
•	 het speciaal geluidstoestel moet gebruikt worden,
•	 de blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden,
•	 het prioritair voertuig moet gestopt hebben (vertragen is onvoldoende),
•	 het verder rijden van het prioritair voertuig mag geen gevaar opleveren voor andere 

weggebruikers.
 
Daarom, wanneer de bestuurder van een prioritair voertuig een rood licht voorbijrijdt en 
een ongeval veroorzaakt, zal hij hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
 

K.B. 01.12.75 Art. 59.13: De bepalingen van het artikel 11 (snelheidsbeperking) gelden 
niet voor voertuigen gebruikt door bevoegde personen noch voor prioritaire voertuigen 
wanneer een dringende opdracht het rechtvaardigt. In die gevallen moeten de bestuurders 
van die voertuigen evenmin de door het verkeersbord C-43 (K.B. 01.12.75 Art. 11) opge-
legde snelheidsbeperking in acht nemen.
Toch moet de bestuurder van een prioritair voertuig zijn snelheid aanpassen aan de plaat-
selijke en tijdelijke omstandigheden. Ook bij het oprijden van een kruispunt dient de 
snelheid van een prioritair voertuig aangepast te zijn. Een prioritair voertuig moet steeds 
kunnen stoppen voor elke voorzienbare hindernis en een voldoende veiligheidsafstand 
houden met voorliggende voertuigen.
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K.B. 01.12.75 Art. 59.14: De bepalingen van artikel 41 (gedrag tegenover militaire co-
lonnes, groepen kinderen of scholieren, stoeten, wielerwedstrijden en groepen wieler-
toeristen) gelden niet voor prioritaire voertuigen wanneer een dringende opdracht het 
rechtvaardigt.
Bij het doorbreken van een colonne of een formatie dienen het speciaal geluidstoestel en 
de blauwe knipperlichten gebruikt te worden.

K.B. 01.12.75 Art.72.5: Op een rijbaan met het verkeersbord F-17, is de rijstrook die af-
gebakend	is	met	een	brede	onderbroken	streep	en	waarin	het	woord	‘BUS’	is	aangebracht,	
voorbehouden aan de voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschap-
pelijk vervoer en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen. De prioritaire 
voertuigen mogen ook in deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het recht-
vaardigt. De andere voertuigen mogen hierin slechts rijden om van richting te veranderen.

K.B. 16.07.97. Art. 12 (in aanvulling van K.B. 01.12.75 Art.72.6): Een of meerdere witte 
doorlopende strepen of de markering bedoeld in artikel 77.8 bakenen de bijzondere over-
rijdbare bedding af die voorbehouden is aan de voertuigen van geregelde diensten voor 
gemeenschappelijk vervoer. De prioritaire voertuigen mogen over deze bedding rijden 
wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt. Zij moeten echter de verkeerslichten, 
die eigen zijn aan deze bedding, eerbiedigen.

K.B. 01.12.75 Art. 81.4.4: (...) de voorschriften met betrekking tot de snelheidsbeper-
kingen en de verplichting om achter op het voertuig een snelheidsplaat aan te brengen 
(verkeersbord C43 met vermelding 60 km) gelden niet voor prioritaire voertuigen.

13.4.4 VERPLICHTINGEN VAN EEN PRIORITAIR VOERTUIG 

* De bestuurder van een prioritair voertuig dient te gehoorzamen aan de bevelen van     
   bevoegde personen. 

(K.B. 01.12.75 ART.3,40 EN 41) 

•	 de politie en hulpagenten,
•	 agenten van het Bestuur van Vervoer,
•	 ambtenaren van de Regie der Luchtwegen,
•	 ambtenaren van Bruggen en Wegen,
•	 ambtenaren van de provinciale wegdiensten,
•	 ambtenaren van het Bestuur van Waters en Bossen,
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•	 douanepersoneel,
•	 spoorwegpolitie,
•	 ambtenaren van de Algemene Dienst der Militaire Gebouwen,
•	 Militaire Politie,
•	 Brugwachters,
•	 agenten van de maatschappij voor gemeenschappelijk vervoer.
* De bestuurder van een prioritair voertuig dient het stopteken B5 te eerbiedigen. 
    Hetzelfde geldt voor de voorrangsborden.

* Een bestuurder van een prioritair voertuig dient de verbodsborden (verboden rijrich- 
   ting, inhaalverbod,...) te eerbiedigen. 

* De bestuurder van een prioritair voertuig moet gehoorzamen aan de gebodsborden 
  (verplichte richting,...). 
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13.4.5  HOUDING VAN WEGGEBRUIKERS TEN OVERSTAAN VAN  
   EEN PRIORITAIR VOERTUIG 

K.B. 01.12.75 Art.38: Zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair 
voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken en 
voorrang verlenen; zo nodig moet hij stoppen.

Als eerste vereiste geldt dat het prioritair voertuig zijn speciaal geluidstoestel moet 
gebruiken.
De weggebruiker ( dit is de bestuurder of voetganger en gelijkgestelden) moet het sig-
naal van het speciaal geluidstoestel kunnen horen.
De gewone weggebruiker moet in de eerste plaats de doorgang verlenen aan het priori-
tair voertuig.
Hij moet voorrang verlenen of uitwijken (zelfs indien nodig, op het voetpad). Doorgang 
verlenen is in deze gevallen belangrijker dan stoppen.

BESLUIT 

De veiligheid is belangrijker dan de snelheid van een prioritair voer-
tuig. !
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13.5 Ongevallen met gevaarlijke produkten
13.5.1  INLEIDING

Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen is het belangrijk voor de hulpverlener ambulancier 
om snel het gevaar van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te onderkennen en de 
gepaste maatregelen hiervoor te nemen. Hierbij is de hulp van de brandweer vaak onont-
beerlijk.
De eerste regel die we als hulpverlener hierbij steeds moeten hanteren is de zorg voor onze 
eigen veiligheid, teneinde niet zelf het slachtoffer te worden van dit incident.

Er zijn wetten en voorschriften voor het vervoer, de opslag 
en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Daarin worden ook eisen gesteld aan de informatie die voor 
de hulpverleners beschikbaar moet zijn om gepast te kunnen 
reageren.
In het werkveld van de hulpverlener ambulancier komen 
we echter ook vaak minder gereguleerde situaties tegen, 
waarbij de betrokkenheid van gevaarlijke producten niet zo 
voor de hand liggend is.
13.5.2  HERKENNEN VAN ONGEVALLEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Als hulpverlener ambulancier kunnen we, zoals eerder gesteld, op verschillende manieren 
geconfronteerd worden met gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk om snel deze situaties te 
herkennen voor onze eigen veiligheid en deze van betrokkenen en eventuele omstaanders. 
Dit is niet altijd eenvoudig wanneer er geen zichtbare waarschuwingen aanwezig zijn. Er 
zijn geen absolute criteria waarin we de betrokkenheid van gevaarlijke stoffen kunnen 
vermoeden,	maar	sommige	scenario’s	moeten	uw	argwaan	zeker	wekken:

1. Ongevallen met voertuigen en waarbij oranje schilden en gevaarsetiketten op een van 
de voertuigen zichtbaar zijn; of waar door de vorm van het voertuig kan verwacht 
worden dat we te maken hebben met transport van gevaarlijke goederen.

2. Voertuig gerelateerde of andere incidenten met ongekende of verdachte ladingen of 
geuren, vooral wanneer er product gemorst is of wanner een lek zichtbaar is;

3. Ongevallen in bedrijven of instellingen op plaatsen waar chemische producten worden 
gebruikt en/of opgeslagen worden;

4. Situaties waarbij meerdere slachtoffers tegelijk ziek worden en dezelfde symptomen 
vertonen;

5. Schoollaboratoria waar gewerkt wordt met de combinatie van verschillende ongevaar-
lijke producten;

6. Onderhoudsproducten die samen gebruikt worden en waarbij plots iemand onwel wordt;
7. Bewusteloosheid, irritatie van de luchtwegen of plots optredende ademhalingsmoei-

lijkheden zonder andere aanwijsbare reden en dan vooral bij jonge gezonde personen.
8. Gekende personen of situaties waarbij suïcidaal gedrag vermoed wordt en waarbij de 

lege verpakkingen van gevaarlijke producten gevonden worden.
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Deze bovenstaande lijst is absoluut niet beperkend. Er kunnen immers ook nog andere 
situaties voorkomen waarbij er chemische of andere agentia betrokken zijn, zonder dat 
men hieraan direct denkt. Het is belangrijk voor de hulpverlener ambulancier om het ge-
hele scenario te evalueren en daaruit de gepaste conclusies te kunnen trekken. Dit is niet 
altijd eenvoudig en hangt af van vele factoren. Gezond verstand, ervaring en een rustige 
houding kunnen vaak uitkomst bieden. In geval van twijfel handelt u best alsof er gevaar-
lijke producten bij het ongeval zijn betrokken en neemt u de noodzakelijke voorzorgen...

13.5.3 HOUDING BIJ INCIDENTEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN.

Benader indien mogelijk het incident bovenwinds. Tracht de drang om naar de slachtof-
fers toe te lopen te onderdrukken. Slachtoffers kunnen niet geholpen worden alvorens een 
gevaarlijke situatie geneutraliseerd of gestabiliseerd is;

Behoud een voldoende veiligheidsafstand. 50 tot 100 m van het incident is hier een richt-
waarde

Beveilig het incident. Zonder de gevaarlijke zone te betreden zou je de gevaarlijke zone 
moeten trachten te isoleren en daarbij de veiligheid van de omgeving en de toeschouwers 
te garanderen. Hou personen op een veilige afstand en buiten de veiligheidsperimeter. 
Zorg voor voldoende ruimte om je werk te kunnen uitvoeren en het benodigd materiaal te 
aanleveren en te gebruiken. Geef hierover voldoende uitleg zodat je richtlijnen begrepen 
worden

Identificeer	de	gevaren.	Hierbij	kan	informatie	over	de	gevaarlijke	goederen	of	producten	
verschaft worden door:

De chauffeur of het bedrijf;
De signalisatie (etikettering) die is aangebracht op de verpakkingen of de voertuigen; 
De vervoersdocumenten of de veiligheidsinformatiebladen; 
De symptomen van de slachtoffers Publicaties of handboeken gevaarlijke stoffen.

Verken de situatie. Overweeg hierbij het volgende:

Is er een brand, gemorst product of een lek aanwezig?
Wat zijn de weersomstandigheden?
Hoe zijn de terrein of omgevingsomstandigheden?
Wie of wat wordt er bedreigd?
Welke acties dienen ondernomen te worden?
Is een evacuatie mogelijk en/of noodzakelijk
Wat kan er onmiddellijk gedaan worden?
Welke bijkomende hulp of hulpmiddelen zijn er nodig?

Roep gepaste hulp in. Vraag zo snel mogelijk via de dispatching bijstand van brandweer 
of andere hulpdiensten. Geef de informatie door die je hebt ingewonnen zodat deze ook 
naar de andere diensten kan verspreid worden.
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Betreedt de omgeving niet als je geen absolute zekerheid hebt over de veiligheid ervan. 
Wanneer je te laat merkt dat je in een gevaarlijke omgeving terecht bent gekomen, pro-
beer je dan zo snel mogelijk naar een veilige plaats te begeven. Loop hierbij nooit door 
gemorste producten, vermijd de inhalatie van producten, rook en dampen.

Beperk Uw acties tot het absolute noodzakelijke.

Houdt rekening met eventuele contaminatie van slachtoffers. Het kan noodzakelijk zijn 
om voorafgaandelijk aan de zorg of het transport het slachtoffer te decontamineren. Hier-
voor zijn speciale middelen en diensten noodzakelijk. Ook dienen de ziekenhuizen hier-
van voorafgaandelijk in kennis gesteld te worden, zodat zij de nodige organisatie en mid-
delen kunnen activeren.

13.5.4  VOORNAAMSTE TEKENEN EN CODES 

1.Reflecterend blanco oranje bord 

Dit	bord	is	ongeveer	40	cm	x	30	cm	groot.
Het moet zowel voor als achter op het voertuig worden aangebracht. Het moet aange-
bracht worden op voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren in colli, los gestort of in 
tanks.

2. Genummerd bord

Dit	bord	is	ongeveer	40	cm	x	30	cm	groot.	De	cijfers	bovenaan	geven	een	indicatie	van	
het	gevaar.	De	cijfers	onderaan	geven	het	stofindicatie-nummer	aan.
Deze borden moeten minimaal aan de voor- en achterkant en aan de zijkanten aanwezig 
zijn.

3. Lijst van de gevaarsidentificatienummers

2. Vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie.
3. Brandbaarheid van vloeistoffen en gassen of voor zelfverhitting vatbare stoffen
4. Brandbaarheid van vaste stoffen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof.
5.	Oxiderende	en	verbranding	bevorderende	werking.
6. Giftigheid en besmettingsgevaar.
7. Radioactiviteit.
8. Bijtende werking.
9. Gevaar voor spontane heftige reactie.

4. Nuttig om weten

Een verdubbeling van het cijfer duidt op een versterking van het gevaar.
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Op een (tank)voertuig waarin verschillende gevaarlijke producten worden vervoerd, kun-
nen uiteraard verschillende borden worden aangebracht.

Als	het	voertuig	leeg	is,	maar	nog	niet	gereinigd,	dan	moeten	de	reflecterende	oranje	bor-
den op het voertuig bevestigd blijven.

5. Gevaarsetiketten

 GEVAAR                   MODEL

 ONTPLOFBARE STOFFEN
 en
 VOORWERPEN
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 GEVAAR                   MODEL

 BRANDBARE GASSEN

 NIET BRANDBAAR
 en
 NIET GIFTIG GAS
 (verstikkend)

 GIFTIGE GASSEN

 BRANDBARE VLOEISTOFFEN
 (vlampunt < 60°C)

 BRANDBARE VASTE STOFFEN
 ZELFONTLEDENDE STOFFEN
 ONTPLOFBARE STOFFEN 
	 (in	niet	explosieve	toestand)
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 GEVAAR                   MODEL

 VOOR ZELFONTBRANDING 
 VATBARE STOFFEN

 STOFFEN DIE IN CONTACT
 MET WATER BRANDBARE
 GASSEN ONTWIKKELEN

 OXIDERENDE STOFFEN

 ORGANISCHE PEROXIDE
 (etiket vanaf 01/01/07)

 
 ORGANISCHE PEROXIDE
 (nog te genruiken tot 01/01/2011)

 GEVAAR                   MODEL

 VOOR ZELFONTBRANDING 
 VATBARE STOFFEN

 STOFFEN DIE IN CONTACT
 MET WATER BRANDBARE
 GASSEN ONTWIKKELEN

 OXIDERENDE STOFFEN

 ORGANISCHE PEROXIDE
 (etiket vanaf 01/01/07)

 
 ORGANISCHE PEROXIDE
 (nog te genruiken tot 01/01/2011)
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 GEVAAR                   MODEL

 GIFTIGE STOFFEN

 
  
 INFECTUEUZE (besmettelijke) STOFFEN

 

 
 RADIOACTIEVE
 STOFFEN

 

 CORROSIEVE (bijtende) STOFFEN
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 GEVAAR                   MODEL

 DIVERSE GEVAARLIJKE STOFFEN
 EN VOORWERPEN

 WARM VERVOERDE STOF

 

 DUIDT DE BOVENZIJDE VAN DE
 COLLI  AAN

6. nieuwe GHS symbolen op verpakkingen, collies en producten

Wat is GHS?
Het Globally Harmonized System is een nieuw systeem voor de indeling en labeling van 
chemische substanties ontwikkeld op vraag van de Verenigde Naties (VN). Het voor-
naamste doel van dit nieuwe systeem is het overeenstemmen van de aanduiding van che-
mische stoffen/substanties over heel de wereld.

De	oude	etikettering	is	nog	toegestaan	voor	‘pure’	chemische	stoffen	tot	01/12/2010	en	
chemische mengsels tot 01/06/2015

In de overgangsperiode (tussen het publiceren van de regelgeving en de effectieve uitvoe-
ringsdatum), zijn zowel HSID-labels (huidige systeem) als GHS-labels (nieuwe systeem) 
toegestaan. Let wel, het HSID- en GHS-systeem mogen NIET samen op 1 verpakking 
gebruikt worden. Als de gebruiker beslist over te gaan naar GHS voor december 2010, 
kan hij niet meer naar HSID teruggrijpen.
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   BIJTEND

   BRANDBEVORDEREND

   BRANDGEVAARLIJK

   HOUDER ONDER DRUK

   SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID OP LANGE
   TERMIJN

   SCHADELIJK
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   MILIEUGEVAARLIJK

   GIFTIG

   EXPLOSIEGEVAARLIJK
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13.6 Samenvatting hoofstuk 13
RADIOVERBINDINGEN.

Bij het gebruik van de radioverbindingen moet je de volgende regels eerbiedigen.
•	 Vermeld duidelijk het oproepnummer van de persoon die je oproept.
•	 Identificeer	jezelf.
•	 Gebruik eenvoudige zinnen en wees beknopt.
•	 Vergeet niet dat heel wat personen kunnen meeluisteren naar wat je zegt. 

KAARTLEZEN.

•	 Richt je kaart steeds volgens de rijrichting.
•	 Schrijf op een algemene kaart van je sector de richtpunten en de volgorde van je 

kaarten in het voertuig.
•	 Richt je steeds naar de grote verbindingswegen en duidelijke natuurlijke elementen 

zoals heuvels, rivieren, ...die bekend zijn bij iedereen die in je sector werkt.
•	 Houd je documentatie actueel.

DE VEILIGHEID OP DE PLAATS VAN INTERVENTIE.

•	 Wees steeds zeer zichtbaar.
•	 Vergewis je van de algemene veiligheid op de plaats van tussenkomst.
•	 Ga na of je alle slachtoffers hebt verzorgd.
•	 Vergeet niet dat de toestand kan evolueren.

HET VERKEERSREGLEMENT BETREFFENDE PRIORITAIRE VOERTUIGEN.

•	 Soms is snelheid belangrijk, maar de eigen veiligheid primeert altijd. 
•	 Bestuurders van prioritaire voertuigen moeten steeds defensief rijden. 
•	 Bestuurders van prioritaire voertuigen moeten steeds het verkeersreglement respec-

teren.
•	 Een prioritair voertuig is uitgerust met 1 of meer blauwe knipperlichten en een spe-

ciaal geluidstoestel.
•	 Blauwe knipperlichten moeten bij elke prioritaire opdracht.
•	 Blauwe knipperlichten mogen bij elke andere opdracht.
•	 Het speciaal geluidstoestel mag enkel bij dringende opdracht. Rechten en plichten 

van bestuurders van prioritaire voertuigen.
•	 Snelheidsbeperkingen mogen genegeerd worden indien de primaire opdracht dit 

rechtvaardigt.
•	 Een rood licht mag voorbijgereden worden indien;
 - de blauwe lichten branden.
 - het speciaal geluidstoestel gebruikt wordt.
 - men gestopt is.
 - er geen gevaar is voor de andere weggebruikers.
Houding van de andere weggebruikers ten opzichte van prioritaire voertuigen 
•	 alle andere weggebruikers moeten steeds voorrang en doorgang verlenen aan priori-

taire voertuigen.
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GEVAARLIJKE PRODUKTEN.

Belangrijk bij ongevallen met gevaarlijke producten is dat we snel de aanwezigheid van 
deze producten onderkennen. In tegenstelling tot het vervoer waar dit gereglementeerd 
is kunnen we echter ook in gevaarlijke situaties terechtkomen zonder dat we ons hiervan 
bewust zijn.
Het is aan de hulpverlener ambulancier om op basis van de gegevens en de situatie een 
inschatting te maken over de situatie waarin hij terechtkomt. Sommige situaties kunnen 
verdacht zijn op de aanwezigheid van gevaarlijke producten of gevaarlijke. De belang-
rijkste regel blijft om eerst de eigen veiligheid te garanderen.

Bij ongevallen met gevaarlijke producten dient u de volgende gedragsregels te respecte-
ren:

•	 Benader indien mogelijk het incident bovenwinds.
•	 Behoud een voldoende veiligheidsafstand. Beveilig het incident.
•	 Identificeer	de	gevaren.	Verken	de	situatie.
•	 Roep gepaste hulp in.
•	 Betreedt de omgeving niet als je geen absolute zekerheid hebt over de veiligheid 

ervan.
•	 Beperk uw acties tot het absolute noodzakelijke.
•	 Houdt rekening met eventuele contaminatie van slachtoffers


