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Voorwoord 

In 2004 is er een richtlijn uitgebracht voor eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op auto(snel)wegen. 
Uit een evaluatie onder de IM-hulpdiensten is gebleken dat deze richtlijn belangrijk bijdraagt aan een veiliger 
afhandeling van incidenten op die wegen. Daarom is besloten ook voor het overige wegennet een richtlijn 
uit te brengen. 

Hierbij presenteer ik u deze eerste uitgave van de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met 
tweezijdig aanrijdgevaar. Deze richtlijn is het resultaat van de samenwerking van alle (hulp)diensten die be-
trokken zijn bij incident management: politie, brandweer, ambulance, wegbeheerders, bergingsbedrijven en 
de ANWB namens de pechservicebedrijven.

Veruit de meeste wegen onder provinciaal en gemeentelijk beheer kennen een rijbaan waarbij het elkaar  
tegemoetkomend verkeer niet fysiek van elkaar gescheiden is. Op deze wegen komt bij incidenten het ge-
vaar letterlijk van twee kanten. Om dit tweezijdig aanrijdgevaar te beperken,  
zowel voor de hulpverleners ter plaatse als voor de betrokkenen bij een incident, is deze aanvullende  
richtlijn uitgebracht.

Het is belangrijk te weten dat met het uitbrengen van deze richtlijn ook een gewijzigde herdruk van de richt-
lijn uit 2004 wordt uitgebracht. Deze twee richtlijnen samen bestrijken het gehele Nederlandse wegennet.

Beide richtlijnen zijn opgesteld door praktijkmensen voor de eerst-aankomende hulpverlener op de plaats 
incident. Ik dank hierbij alle betrokken organisaties voor hun medewerking bij het realiseren ervan. 

Het doel van beide richtlijnen is een goede en vooral veilige werkplek in te richten voor alle IM-hulpverleners 
die op de plaats incident hun werk moeten doen. De richtlijn uit 2004 heeft zijn nut al ruimschoots bewezen, 
en ik ben ervan overtuigd dat ook de nu voor u liggende richtlijn daar in de praktijk een belangrijke bijdrage 
aan zal leveren.

Namens de wegbeheerders – Provincies en Rijkswaterstaat,

Mevrouw J. van Arum - Weggemans 
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1 Inleiding
Deze richtlijn geldt op alle wegen waarop beide rijrichtingen niet fysiek gescheiden zijn. Het belangrijkste 
kenmerk van deze wegen is dat het verkeer uit tegengestelde rijrichtingen op één rijbaan rijdt. Hiermee 
wordt de reeds bestaande Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op auto(snel)wegen (VCNL, Sep-
tember 2004*) aangevuld. Beide richtlijnen samen bestrijken het volledige Nederlandse wegennet.

In deze richtlijn wordt de eerste IM-hulpverlener op de plaats incident ondersteund bij het nemen van maat-
regelen om de veiligheid te vergroten van:
• de IM-hulpverleners en pechhulpverleners ter plaatse;
• de betrokkenen bij het incident;
• de overige verkeersdeelnemers.

Geen incident is hetzelfde. Daarom gelden de in deze richtlijn genoemde maatregelen als uitgangspunt. Ze 
moeten met gezond verstand worden toegepast. Daarbij heeft de eigen veiligheid van de hulpverlener de 
hoogste prioriteit.

1.1 Gebruikte termen
Alternerende verlichting  Alternerende verlichting is paarsgewijs knipperende naar achteren gerichte 

gele verlichting op een hulpverleningsvoertuig. Deze verlichting brandt afwis-
selend boven en beneden.

Beknelling Fysieke ~:   een slachtoffer kan niet zelfstandig een voertuig verlaten. De 
persoon zit zodanig bekneld/opgesloten, dat deze met hulp van 
derden (bijv. brandweer) bevrijd moet worden.

 Medische ~:   het slachtoffer zit niet fysiek bekneld, maar mag op medische 
gronden niet zelfstandig zijn voertuig verlaten.

Hoog-energetisch ongeval  Een ongeval waarbij veel kinetische energie op een lichaam vrijkomt. Bij een 
hoog-energetisch ongeval worden altijd brandweer en ambulance ingezet.

IM-hulpdiensten  Alle diensten betrokken bij IM: politie, brandweer, ambulance, wegbeheerder, 
bergers, Koninklijke Marechaussee en ANWB. 

Situatierapport  Een situatierapport (sitrap) is een zo kort mogelijke, feitelijke beschrijving van 
de situatie op de plaats incident, zie schouwkaart.

Schouwkaart  Deze kaart is gemaakt voor de eerste IM-hulpverlener ter plaatse, als hulpmid-
del voor het gestructureerd doorgeven van informatie over het incident aan 
de meldkamer (zie kader 7, blz. 12).

Tweezijdig aanrijdgevaar  Met tweezijdig aanrijdgevaar wordt bedoeld minimaal tweezijdig aanrijdge-
vaar: bij een rechte weg komt het gevaar van het verkeer van minimaal twee 
kanten; bij een T-splitsing van drie en bij kruispunten en rotondes van vier of 
meer kanten. Voor de leesbaarheid van de richtlijn wordt alleen de term twee-
zijdig gebruikt.

Wegbeheerders  De wegbeheerder is de instantie die belast is met het beheer van een weg of 
wegvak. In Nederland zijn er vier wegbeheerders: 
- Rijkswaterstaat (Rijkswegen);  
- Provincies (provinciale wegen); 
- Gemeentes (gemeentelijke wegen), en  
- Waterschappen (waterschapswegen).

*  In januari 2010 is een gewijzigde herdruk van de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op auto(snel)wegen 
(VCNL, September 2004) uitgebracht. Bij deze gewijzigde herdruk is de titel veranderd in Richtlijn eerste veiligheidsmaat-
regelen bij incidenten met eenzijdig aanrijdgevaar - voor alle wegen met gescheiden rijbanen.

 

Kader 1 De toepassing van de twee richtlijnen

Richtlijn Eerste 
Veiligheidsmaatregelen 
bij Incidenten 
op Auto(snel)wegen (2004)
=
Richtlijn eerste 
veiligheidsmaatregelen  
bij incidenten met 
eenzijdig aanrijdgevaar 
(2010)

Richtlijn eerste 
veiligheidsmaatregelen  
bij incidenten met 
tweezijdig aanrijdgevaar 
(2010)

Geldt op alle wegen met gescheiden rijbanen,
bijv. gescheiden door een geleiderail, 
barriers of brede middenberm, inclusief 
toe- en afritten, bruggen, tunnels en 
viaducten in deze wegen

alle wegen met niet-gescheiden rijbanen, 
inclusief bruggen, tunnels en viaducten 
in deze wegen

Gevaar komt van één kant komt van twee of meer kanten

Bufferzone bufferzone = ter plaatse geldende maxi-
mumsnelheid in meters
bijv. max. 100 km/uur => bufferzone is 
minimaal 100 meter

bufferzone = ter plaatse geldende maxi-
mumsnelheid in meters
bijv. max. 60 km/uur => bufferzone is 
minimaal 60 meter

Plaatsen van 
het buffervoer-
tuig

in fend-off
de richting waarin het buffervoertuig 
schuin staat, geeft aan aan welke kant het 
verkeer het buffervoertuig mag passeren

recht
het verkeer mag het buffervoertuig niet 
passeren
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ncident
management

Richtlijn

eerste veiligheidsmaatregelen 

bij incidenten met 

tweezijdig aanrijdgevaar

voor alle wegen met niet-gescheiden rijbanen

ncident
management

ncident
management

voor alle wegen met 
gescheiden rijbanen

Richtlijn

eerste 

veiligheidsmaatregelen 

bij incidenten met 

eenzijdig 

aanrijdgevaar



8 9

2 Doelgroepen en doel van deze richtlijn
Doelgroepen van deze richtlijn zijn: politie, brandweer, ambulance, wegbeheerders, bergers, Koninklijke Mare-
chaussee, ANWB Wegenwacht en de overige pechservicebedrijven.
Doel van deze richtlijn is de veiligheid te optimaliseren bij incidenten op wegen, waarbij de rijrichtingen 
niet fysiek van elkaar gescheiden zijn; niet alleen de veiligheid van de IM-hulpverleners, maar ook die van de 
betrokkenen bij het incident en van het overige verkeer. Zij staan allemaal bloot aan gevaar van verkeer uit 
verschillende richtingen.

3  Uitgangspunten voor deze richtlijn
3.1 Bestaande uitgangspunten
Deze richtlijn sluit zo dicht mogelijk aan bij de bestaande uitgangspunten van de Richtlijn eerste veiligheids-
maatregelen bij incidenten met éénzijdig aanrijdgevaar. Dit zijn zowel de prioriteitenlijst als de 6 V’s van de 
eerste veiligheidsmaatregelen.

3.1.1 De prioriteitenlijst
Veiligheid staat altijd voorop bij IM. Daarom wordt er gewerkt volgens deze prioriteitenlijst:
1 Eigen veiligheid;
2 Verkeersveiligheid;
3 Slachtofferhulp;
4 Sporenonderzoek (zie kader 6, blz. 12);
5 Doorstroming verkeer;
6 Behoud van lading/voertuig.

Na een incident is het belangrijk de incidentlocatie zo snel mogelijk te beveiligen, want het risico op vervolg-
ongevallen is groot. Als de eerste veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, kan men zich richten op slachtoffer-
hulp. Vervolgens is, indien noodzakelijk, sporenonderzoek een prioriteit. Hierna gaat doorstroming boven het 
behoud van lading en voertuigen. De rijbaan moet zo snel mogelijk weer vrijgemaakt worden, eventueel door 
een versnelde of uitgestelde berging. Alleen in extreme gevallen kan de lading te kostbaar zijn, zoals bijvoor-
beeld medische apparatuur. En als de lading uit dieren bestaat, dan heeft deze prioriteit boven de doorstroming 
van het verkeer. Bij gevaarlijke stoffen houdt iedereen minimaal 100 meter (bij wind in de rug) tot minimaal 500 
meter (bij tegenwind) afstand, totdat de incidentlocatie wordt vrijgegeven door de brandweer.

Eigen veiligheid heeft dus altijd de hoogste prioriteit bij alle incidenten en op alle wegen!!!

3.1.2  De 6 V’s van de eerste veiligheidsmaatregelen

De 6 V’s van de eerste veiligheidsmaatregelen zijn ook hier van kracht. Veiligheidsmaatregel V1 en V2 zijn 
aangepast aan de omstandigheden. Deze richtlijn geldt voor wegen met diverse maximumsnelheden, 
daarom is de veiligheidsruimte variabel geworden. Daarbij is het niet de bedoeling dat weggebruikers het 
buffervoertuig gaan passeren, daarom wordt het buffervoertuig recht geplaatst. De andere veiligheids-
maatregelen, V3 tot en met V6 worden hier in het kort herhaald. Voor de volledige tekst zie de Richtlijn eerste 
veiligheidsmaatregelen bij incidenten met éénzijdig aanrijdgevaar, januari 2010.

V1  Veiligheidsruimte van [max. snelheid > meter]
  De veiligheidsruimte in meters is minimaal gelijk aan de maximum geldende snelheid in kilometers. 

Plaats het voertuig recht op minimaal [max. snelheid > meter] vóór het incident.  
Bijv. op een weg met een maximum snelheid van 50 km/uur wordt het buffervoertuig op 50 meter vóór 
het incident geplaatst.

  Het is belangrijk altijd rekening te houden met de omstandigheden ter plaatse: bijzondere omstandighe-
den vragen om een grotere afstand (bijv. slecht weer of een incident net na een onoverzichtelijke bocht, 
waarbij het buffervoertuig net voor de bocht geplaatst moet worden).

Kader 2  Nieuwe Regeling Optische ~ en Geluidssignalen  
Gebruik verlichting

In 2009 is de nieuwe regeling Optische en Geluidssignalen in werking getreden, evenals de eisen voor blauwe 
signaalverlichting. 

Alle voertuigen dienen per 1 januari 2014 aan de nieuwe eisen te voldoen. Uitgangspunt bij de nieuwe rege-
ling is: “rijdend blauw, stilstaand oranje”. Dit houdt in dat het buffervoertuig voor een incident bij voorkeur een 
oranje zwaailicht voert.

Het eerste of enige ter plaatse komende voertuig mag als dat nodig is voor de beveiliging van het incident 
blauw zwaailicht blijven gebruiken. Zet frontflitsers altijd uit als het voertuig stil staat, dus ook als het voertuig 
als buffervoertuig wordt gebruikt.

Als een hulpverleningsvoertuig niet over alternerende verlichting beschikt, worden de alarmlichten gebruikt. 

Kader 3 Gevaarlijke stoffen 

Wanneer er bij een incident risico bestaat op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, dan gelden  
de vier A’s:
Afstand houden Blijf op een afstand van min. 100 m. met de wind in de rug; 500 m. bij tegenwind;
Afzetten  Zet het gebied af op min. 100 m. met de wind in de rug; 500 m. bij tegenwind;
Afwachten  Wacht, met de wind in de rug, op de brandweer. De brandweer heeft de juiste persoon-

lijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur om op verkenning te gaan;
Afblijven Bij vermoeden van gevaarlijke stoffen nergens aankomen.
Probeer etiketten of oranje borden met een verrekijker te lezen en geef de informatie door aan eigen 
meldkamer/centrale (zie Bijlage, blz. 29).

HOUD BIJ ELK INCIDENT REKENING MET DE MOGELIJKHEID DAT ER GEVAARLIJKE STOFFEN AAN-
WEZIG KUNNEN ZIJN! 
Vrachtwagens met stukgoederen als bijv. thinner hoeven geen gevaarsidentificatieborden te 
voeren, maar kunnen een groot gevaar zijn bij incidenten. Ook in personenauto’s kunnen zich niet 
veilig verpakte gevaarlijke stoffen bevinden.

Een voorbeeld uit de praktijk: een vrachtwagen met trailer ligt in de ochtendspits gekanteld door de middenberm. 
Er moet dus getakeld worden. De brandweer is inmiddels vertrokken, want de lading is keukenmeubilair. Terwijl de 
middenberm doorgeslepen wordt op 5 meter afstand, ruikt men een vreemde lucht rondom de vrachtwagen. Be-
halve keukenkastjes blijkt er ook een flinke hoeveelheid lekkende, brandbare vloeistoffen als oplosmiddelen, thinner 
en terpentine in de vrachtwagen aanwezig te zijn. Dit is geen uitzonderlijke situatie.

Bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen moet de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) op de 
hoogte worden gesteld. 
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V2 Voertuig als buffer
 •  plaats het voertuig recht: het verkeer moet stoppen;
 • trek de handrem aan;
 • zet de versnelling in zijn vrij;
 • draai de voorwielen naar de verkeersluwe zijde;
 •  gebruik zwaailicht en alternerende verlichting (zie kader 2, blz. 8). Bij rechtstand van de auto is deze 

verlichting goed zichtbaar.

V3 Veiligheidskleding
  Draag altijd schone en gesloten veiligheidskleding, dan bent u door de retro-reflecterende strepen opti-

maal zichtbaar voor het verkeer.

V4 Verkeerskegels
  Zorg dat er altijd 5 kegels van minimaal 50 cm (bij voorkeur 75 cm) in het hulpverleningsvoertuig aanwe-

zig zijn (zie kader 4, blz. 10). Door vijf kegels te plaatsen wordt het incident voor de overige weggebrui-
kers zichtbaar afgeschermd. 

V5  Verkeerssignalering 
Als verkeerssignalering aanwezig is, biedt het een extra mogelijkheid om een incidentlocatie te bevei-
ligen: er kunnen snelheidsmaatregelen worden getroffen, het verkeer kan naar een andere rijstrook 
worden gestuurd en rijstroken kunnen worden afgekruist.

V6  Vrijhouden van aan- en afvoerroutes 
Plaats de hulpverleningsvoertuigen in lijn aan de linkerkant van de weg tegen de berm aan, zodat aan- en 
afvoerroutes voor de hulpverlening middendoor openblijven (zie kader 5, blz. 10).

3.2  Nieuwe uitgangspunten voor de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij  
incidenten met tweezijdig aanrijdgevaar

Afgezien van de bestaande uitgangspunten in 3.1, komen er drie nieuwe uitgangspunten bij. Dat zijn de 
gevaarzetting, de verschillende maximumsnelheden en het minimumscenario.

3.2.1 De gevaarzetting
Bij wegen die niet fysiek gescheiden zijn, komt het gevaar van het verkeer voor de IM-hulpverlener van mini-
maal twee kanten, en zelfs meer, zoals bij T-splitsingen en op kruispunten.

3.2.2 De verschillende maximumsnelheden
Binnen de bebouwde kom geldt over het algemeen een maximumsnelheid van 50 km/uur. Buiten de be-
bouwde kom gelden op de diverse wegen diverse maximumsnelheden: 60, 70, 80 en 100 km/uur. Voor al 
deze wegen met verschillende snelheden is een veilige afstand noodzakelijk tussen het buffervoertuig van 
de IM-hulpverlener en het incident.

3.2.3 Het minimumscenario
Het gebeurt steeds vaker dat de weginspecteur (toezichthouder) van de wegbeheerder als eerste bij een 
ongeval aankomt. Een weginspecteur rijdt altijd alleen en dat betekent dat deze ene persoon de veiligheid 
op de plaats incident moet gaan regelen, terwijl het verkeer van minimaal twee kanten komt. Ook voor de 
pechhulp en voor bergers geldt dat zij vaak alleen aankomen bij een incident en dus alleen de eerste veilig-
heidsmaatregelen moeten treffen.

Naast de Prioriteitenlijst en de 6 V’s zijn deze drie punten – de gevaarzetting, de verschillende maximum-
snelheden en het minimumscenario – als uitgangspunt genomen voor de maatregelen die in deze richtlijn 
worden beschreven.

Kader 4 Verkeerskegels 

Door het plaatsen van kegels wordt het incident voor de overige weggebruikers 
duidelijk zichtbaar afgeschermd. Hoewel de grote kegels van 75 cm opvallender en 
dus veiliger zijn, is het om praktische redenen toegestaan kleine kegels van 50 cm 
te gebruiken. Wanneer een IM-hulpdienst als tijdelijke maatregel kleine kegels heeft 
geplaatst, worden deze vervangen door grote kegels zodra er een IM-hulpdienst 
komt die deze bij zich heeft. Politie, brandweer, wegbeheerder, bergers, ANWB 
Wegenwacht en servicebedrijven hebben allen kegels bij zich. De kegels moeten zijn 
voorzien van horizontale rood-witte retro-reflecterende banden, minimaal klasse 2.
N.B.   Het gebruik van flashlights is niet gewenst, omdat ze overdag slecht zichtbaar 

zijn en ‘s nachts de plaats incident onoverzichtelijk maken. Daarbij zijn ze door de 
te grote aantrekkingskracht voor de weggebruiker juist eerder een gevaar voor  
de hulpverlener dan een bescherming.

Kader 5 Vrijhouden van aan~ en afvoerroutes

Voor het vrijhouden van aan- en afvoerroutes is het belangrijk dat de hulpverleningsvoertuigen elkaar niet in 
de weg staan.

Om dit te voorkomen zijn de volgende afspraken gemaakt:

1  alle aankomende hulpverleningsvoertuigen worden aan de linkerkant van de weg tegen de berm aan 
geparkeerd. Alleen brandweer- en ambulancevoertuigen die hulp verlenen aan slachtoffers naderen het 
incident tot de 10 meter werkcirkel.

2  Bij het parkeren wordt rekening gehouden met voldoende werk- en parkeerruimte voor brandweer en 
ambulance voor slachtofferhulp.

P

P

Dus of je nu van de ene kant of van de andere kant aanrijdt, je parkeert je voertuig altijd aan de linkerkant van 
de weg. Bovendien worden er nooit hulpverlenings voertuigen naast elkaar opgesteld.
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Kader 7 De Schouwkaart 

De schouwkaart is bedoeld voor de eerste hulpverlener die op de plaats incident arriveert. Het is een hulpmid-
del om korte, feitelijke informatie over het incident door te geven aan de meldkamer. Met deze informatie kan 
de meldkamer de juiste inzet bepalen.

Methane is een internationale, multidisciplinaire, gestructureerde manier van melden. Deze methode wordt 
gebruikt bij alle mogelijke incidenten. Op de schouwkaart wordt Methane beperkt tot verkeersincidenten.

  

Ve r k e e r s i n c i d e n t  M

• Alleen blikschade?
• Met slachtoffers?

E x a c t e  l o c a t i e  E

A a rd  i n c i d e n t  T

• Wat is er gebeurd?
• Hoog energetisch ongeval?1

G e v a a r  H

• Gevaarlijke stoffen: kenteken, stofnr., gevaarnr.?
• Brand?
• Explosie?
• Verdrinking?
• Bijzondere weersomstandigheden? (Gladheid, 

mist, sneeuw, hitte, ...)

A a n r i j d ro u t e   A

• Beste aanrijdroute: gevarenzone, windrichting, 
bereikbaarheid?

O m v a n g  N

Aantal slachtoffers, 
ABC bedreigd - levensgevaar?
A   Ademweg vrij? Gezichtskleur bleek, blauw? 

(Tong, gebit)
B Ademhaling vrij/hoorbaar? (Snurkend)
C Uitwendige bloedingen? Hartslag?
D Aanspreekbaar?
E  Koude/warmte letsel? (Brand, bevriezing, ...)

• Slachtoffers uit de auto geslingerd?
• Slachtoffers in de auto gebleven?

Aantal voertuigen?
• Personenauto’s?
• Vrachtwagens?
• Wel/niet rolbaar?

E x t r a  i n z e t  E

Voorgaande informatie leidt tot inzet van de 
benodigde IM-hulpdiensten. 
• Is er extra inzet nodig?

2

Kader 6 Slachtofferhulp, direct maar ook indirect!

Bij een ongeval met slachtoffers is het natuurlijk van groot belang deze direct te helpen. Maar denk bij de 
hulpverlening ook aan de andere belangen van de slachtoffers.

Het is voor de slachtoffers namelijk ook belangrijk dat de toedracht van het incident wordt vastgesteld. 
Daarom zijn het vastleggen van de sporen en het technisch onderzoek aan de voertuigen van groot belang. 
Aan alle hulpverleners ter plaatse wordt dan ook gevraagd om:
• aanwijzingen die de toedracht van het ongeval kunnen helpen vaststellen niet te verstoren;
• noodzakelijke wijzigingen in de ongevalssituatie door te geven aan de Leider Onderzoek.

Dit houdt bijvoorbeeld in:
•  dat noodzakelijke handelingen als het verplaatsen van voertuigen, het losmaken/~snijden van veilig-

heidsgordels, het losschroeven van accukabels (nooit doorknippen) en het leeg laten lopen van banden 
moeten worden doorgegeven;

•  dat er geen glasscherven mogen worden aangeveegd, geen rem~ en oliesporen mogen worden verwij-
derd en geen rondgeslingerde onderdelen van voertuigen mogen worden verplaatst. Is dit wel noodzake-
lijk, teken dan met krijt de oorspronkelijke situatie af op het wegdek;

•  dat er zo min mogelijk door de aanwezige sporen mag worden gereden.

Maar dit houdt bijvoorbeeld ook in dat er niet nodeloos sporen mogen worden toegevoegd door op het laat-
ste moment hard te remmen of door bij de stabilisatie van voertuigen de banden lek te steken.

Natuurlijk is het redden van levens het belangrijkst, maar daarnaast kunnen we de slachtoffers ook helpen 
door te zorgen dat de toedracht goed kan worden achterhaald.

4  Veiligheid bij ongevallen met tweezijdig  
aanrijdgevaar: de vier S’en

4.1  Het basisprincipe voor veiligheid bij tweezijdig aanrijdgevaar 
Het basisprincipe voor veiligheid bij incidenten op wegen met tweezijdig aanrijdgevaar is:
1 Stoppen  Plaats je hulpverleningsvoertuig recht op veilige afstand van het incident, zodat er een 

veiligheidsruimte ontstaat. Het voertuig wordt recht geplaatst om aan de weggebruiker aan 
te geven dat deze moet stoppen vóór het buffervoertuig. Dit in tegenstelling tot wegen met 
gescheiden rijbanen waar het buffervoertuig schuin, in fend-off, wordt geplaatst om het 
verkeer om het incident heen te sturen;

2 Stilzetten Zet het verkeer aan alle kanten stil;
3 Schouwen  Schouw voor alle partijen met behulp van de schouwkaart (zie kader 7, blz. 12);
4 Sluiten Beslis wel of niet af te sluiten.
Dit zijn de vier S’en. Hieronder worden ze verder uitgewerkt.

Stoppen van het eerste hulpverleningsvoertuig op de plaats incident
Plaats je voertuig recht op veilige afstand van het incident, zodat er een veiligheidsruimte ontstaat. Voor alle 
wegen met verschillende maximumsnelheden is een veilige afstand noodzakelijk tussen het buffervoertuig 
van de IM-hulpverlener en het incident. Daarom wordt deze veilige afstand aan de maximumsnelheden ge-
relateerd. De regel is dat de veilige ruimte in meters minimaal gelijk is aan de maximumsnelheid in kilometers:

Maximum snelheid Veiligheidsruimte

50 km/uur minimaal 50 meter

60 km/uur minimaal 60 meter

70 km/uur minimaal 70 meter

80 km/uur minimaal 80 meter

100 km/uur minimaal 100 meter

Stilzetten van het verkeer uit beide richtingen
Voor de eigen veiligheid is het noodzakelijk het verkeer in eerste instantie aan alle kanten stil te zetten. Dan 
kan de IM-hulpverlener de situatie op de plaats incident opnemen, zonder dat het verkeer hierbij een gevaar 
vormt (zie kader 8, blz. 14). Het stilzetten van het verkeer moet niet verward worden met het sluiten van de 
weg (zie kader 9, blz. 14).

Schouwen van het incident
De eerste IM-hulpverlener op de plaats incident kijkt voor alle partijen welke informatie van belang is. Alle 
partijen hebben informatie nodig over de locatie en de aard en omvang van het incident. Daarnaast heeft ie-
dere partij specifieke, eigen informatie nodig. De IM-hulpverlener geeft na het schouwen een situatierapport 
aan eigen meldkamer/centrale. Deze geeft de informatie weer door aan de andere meldkamers/centrales (zie 
kader 7, blz. 12).

Sluiten van één of beide rijrichtingen
Beslis in een vroeg stadium of er wel of niet afge-
sloten moet worden. Met afsluiten wordt bedoeld: 
het plaatsen van hekken op kruisingen en het 
verkeer omleiden (zie 6 ‘Vervolgmaatregelen’, blz. 
27). Als het te lang duurt, voordat er maatrege-
len getroffen worden, gaat het verkeer zichzelf 
regelen. Houd bij het nemen van deze beslissing 
rekening met een veilige werkplek en voldoende 
werkruimte voor de IM-hulpverleners. Beslis ook 
of één rijrichting of beide rijrichtingen moeten 
worden afgesloten. Geef je beslissing door aan de 
eigen meldkamer/centrale, zodat zij maatregelen 
kunnen laten nemen (zie kader 9, blz. 14). Een voertuig van de Provincie, uitgerust voor Incident Management.
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Kader 9 Sluiten van één of beide rijrichtingen

Het besluit om de weg al dan niet af te sluiten op de kruispunten en het verkeer om te leiden moet zo vroeg 
mogelijk worden genomen. Daarom is dit besluit onderdeel van de activiteiten van de eerst aankomende IM-
hulpverlener. De afsluiting wordt door politie en/of wegbeheerder geregeld. Deze uitvoering van de afsluiting 
vraagt extra inzet van mensen en materieel en behoort niet tot de eerste veiligheidsmaatregelen. 

Er zijn drie opties:
a één rijrichting sluiten;
b twee rijrichtingen sluiten; 
c niet sluiten; stilzetten is voldoende.

Optie a en b: één of beide rijrichtingen sluiten
De beslissing hoe te handelen moet op de plaats incident zelf bepaald worden door de eerste IM hulpverlener. 
Omstandigheden en weginrichting kunnen dusdanig variëren dat het onmogelijk is hiervoor vooraf regels 
te geven. Het is wel mogelijk aan de hand van een aantal vragen te bepalen of er wel of niet afgesloten moet 
worden, vragen als:
• Is sporenonderzoek noodzakelijk?
• Wat is de wegbreedte? Is er voldoende werkruimte voor de partijen die ter plaatse moeten komen?
• Wat is de verkeersdrukte? Welke rijrichting heeft de hoogste intensiteit en dus prioriteit.
• Is er vervuiling, bijv. van het wegdek, de berm of de sloot?
• Zijn er veel omstanders?

Optie b: twee rijrichtingen sluiten 
In drie gevallen worden beide rijrichtingen altijd gesloten:
1 als ambulance en/of brandweer nodig is/zijn: voor een veilige werkplek en voldoende werkruimte;
2 als sporenonderzoek noodzakelijk is: om de sporen te behouden;
3 bij gevaarlijke stoffen: uit veiligheid, totdat de brandweer de incidentlocatie vrijgeeft.

Optie c: niet sluiten; stilzetten is voldoende 
Stilzetten kan bijvoorbeeld genoeg zijn bij ongevallen met alleen lichte blikschade, als er geen letsel is.

Kader 10 Meer of minder maatregelen?

Schroom niet om in eerste instantie maatregelen te nemen, maar schroom ook niet om weer af te schalen. Het 
is beter in eerste instantie maatregelen te treffen die later niet nodig blijken te zijn dan andersom: het afscha-
len van maatregelen is sneller geregeld dan het alsnog treffen van zwaardere maatregelen.

In het algemeen geldt:
•   te weinig maatregelen leiden tot onveilige situaties; dus voldoende maatregelen nemen;
•   te veel maatregelen leiden tot onnodige stremmingen; dus snel weer afschalen als het niet (meer) nodig is.

Kader 8 Stilzetten van het verkeer

Elke IM hulpverlener is bevoegd na een incident het verkeer stil te zetten. Hij is op dat moment niet het ver-
keer aan het regelen, maar de veiligheid bij het incident aan het vergroten om vervolgincidenten te voorko-
men. Het stilzetten van het verkeer moet niet worden verward met het afsluiten van de weg (zie kader 9).

Weginrichting in het kader van duurzaam veilig

4.2 De vier S’en toegepast in vier basissituaties

Omdat elke situatie anders is, is het onmogelijk ze allemaal te beschrijven. Daarom is gekozen voor 4 basis-
situaties, waaruit de IM-hulpverlener de beveiliging van andere situaties kan afleiden. 
Deze 4 situaties zijn:
1 een incident op één rijstrook;
2 een incident rijbaanbreed;
3 een incident op een kruising;
4 een incident op een rotonde.

4.2.1 Een incident op één rijstrook

Stoppen van het eerste hulpverleningsvoertuig op de plaats incident
De IM-hulpverlener die als eerste aankomt op de plaats incident, treft de eerste veiligheidsmaatregelen:
•  Plaats het voertuig recht op [max. snelheid > meter] vóór het incident;
•  Plaats het voertuig met de voorwielen ingedraaid naar de verkeersluwe zijde;
• Zet alternerende verlichting aan;
• Laat zwaailicht aan;
• Zet frontflitsers uit.

 

[max. snelheid -> meter]
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of, als de hulpverlener vanuit de andere rijrichting komt aanrijden:
• Plaats het voertuig recht op [max. snelheid > meter] voorbij het incident;
•  Plaats het voertuig met de voorwielen ingedraaid naar de verkeersluwe zijde;
• Zet alternerende verlichting aan;
• Laat zwaailicht aan; 
• Zet frontflitsers uit.

 

Stilzetten van het verkeer in beide rijrichtingen

Stilzetten rijrichting 1
•  Stap veilig uit en draag veiligheidskleding;
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij moet 

blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;

 

•	 	Neem	5	verkeerskegels	mee;
•	 Let	op	het	tegemoetkomende	verkeer;
•	 	Plaats	kijkend	naar	het	verkeer	twee	kegels	tussen	het	hulpverleningsvoertuig	en	het	incident.

 

[max. snelheid -> meter]

Stilzetten rijrichting 2
• Loop [max. snelheid > meter] voorbij het incident;
  (In het voorbijgaan krijg je alvast een indruk in grote lijnen van wat er aan de hand is. Laat je niet door het 

ongeval afleiden van het stilzetten van het verkeer uit de andere rijrichting.)
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij moet 

blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;
• Plaats de overige drie kegels haaks op de rijbaan;
•  Vraag via eigen meldkamer/centrale verkeersmaatregelen aan (als verkeerssignalering aanwezig is).

 

Schouwen van het incident 
Schouw het incident multidisciplinair voor een situatierapport voor alle partijen (zie kader 7, blz. 12):
• Verkeersincident: Is het alleen blikschade of zijn er ook slachtoffers?
• Exacte locatie: Is de locatie juist? 
• Aard van het incident: Wat is er gebeurd? Is er sprake van een hoog-energetisch ongeval?
• Gevaar: gevaarlijke stoffen, brand, te water, lekkage?
 Zijn er bijzondere weersomstandigheden: laagstaande zon, hevige regenval, sneeuw, gladheid, mist?
• Aanrijdroute: wat is de beste aanrijdroute: gevarenzone, windrichting, bereikbaarheid?
•  Omvang:  

- Aantal slachtoffers? In of uit de auto? Is persoon levensbedreigend gewond? 
-  Aantal voertuigen? Hoeveel personenauto’s/vrachtwagens zijn bij het incident betrokken?  

Zijn ze wel/niet rolbaar?
• Extra inzet: Is er extra inzet van de IM-hulpdiensten nodig?
 - Is sporenonderzoek noodzakelijk?
 - Schade aan milieu, wegdek, geleiderail, straatmeubilair of kunstwerken?
• Hoe lang gaat het naar verwachting duren?

 

Sluiten van één of beide rijrichtingen
Beslis in een vroeg stadium of er wel of niet afgesloten moet worden en, zo ja, of één of beide rijrichtingen 
afgesloten moet(en) worden. Geef je beslissing door aan eigen meldkamer/centrale.

[max. snelheid -> meter]
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4.2.2 Een incident rijbaanbreed

Stoppen van het eerste hulpverleningsvoertuig op de plaats incident
De IM-hulpverlener die als eerste aankomt op de plaats incident, treft de eerste veiligheidsmaatregelen:
•  Plaats het voertuig recht op [max. snelheid > meter] vóór het incident; 
•  Plaats het voertuig met de voorwielen ingedraaid naar de verkeersluwe zijde;
• Zet alternerende verlichting aan;
• Laat zwaailicht aan; 
• Zet frontflitsers uit.

 

Stilzetten van het verkeer uit beide richtingen

Stilzetten rijrichting 1
•  Stap veilig uit en draag veiligheidskleding;
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig (stap 1) en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij 

moet blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;
• Plaats 2 kegels naast het voertuig (stap 2).

 

[max. snelheid > meter]
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Stilzetten rijrichting 2
•  Neem 3 verkeerskegels mee;
• Loop [max. snelheid > meter] voorbij het incident;
  (In het voorbijgaan krijg je alvast een indruk in grote lijnen van wat er aan de hand is. Laat je niet door het 

ongeval afleiden van het stilzetten van het verkeer uit de andere rijrichting.)
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij moet 

blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;
• Plaats de overige drie kegels haaks op de rijbaan;
•  Vraag via eigen meldkamer/centrale verkeersmaatregelen aan (als verkeerssignalering aanwezig is).

 

Schouwen van het incident: 
Schouw het incident multidisciplinair voor een situatierapport voor alle partijen (zie kader 7, blz. 12):
• Verkeersincident: Is het alleen blikschade of zijn er ook slachtoffers?
• Exacte locatie: Is de locatie juist? 
• Aard van het incident: Wat is er gebeurd? Is er sprake van een hoog-energetisch ongeval?
• Gevaar: gevaarlijke stoffen, brand, te water, lekkage?
 Zijn er bijzondere weersomstandigheden: laagstaande zon, hevige regenval, sneeuw, gladheid, mist?
• Aanrijdroute: wat is de beste aanrijdroute: gevarenzone, windrichting, bereikbaarheid?
•  Omvang:  

- Aantal slachtoffers? In of uit de auto? Is persoon levensbedreigend gewond? 
-  Aantal voertuigen? Hoeveel personenauto’s/vrachtwagens zijn bij het incident betrokken?  

Zijn ze wel/niet rolbaar?
• Extra inzet: Is er extra inzet van de IM-hulpdiensten nodig?
 - Is sporenonderzoek noodzakelijk?
 - Schade aan milieu, wegdek, geleiderail, straatmeubilair of kunstwerken?
• Hoe lang gaat het naar verwachting duren?

 

Sluiten van één of beide rijrichtingen
Beslis in een vroeg stadium of er wel of niet afgesloten moet worden en, zo ja, of één of beide rijrichtingen 
afgesloten moet(en) worden. Geef je beslissing door aan eigen meldkamer/centrale.

[max. snelheid > meter]
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4.2.3 Een incident op een kruising

Stoppen van het eerste hulpverleningsvoertuig op de plaats incident
• Plaats het hulpverleningsvoertuig centraal op het kruispunt;
• Zet alternerende verlichting aan;
• Laat zwaailicht aan;
• Zet frontflitsers uit.

 

Stilzetten van alle rijrichtingen
• Stap uit en pak vier kegels;
• Begin aan de kant van het incident en werk met de klok mee (zie stap 1 t/m 4 in de tekening);
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij moet 

blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;
• Plaats een kegel voor deze eerste auto;
• Herhaal dit voor alle rijrichtingen.

 

1
2

3
4

Schouwen van het incident: 
Schouw het incident multidisciplinair voor een situatierapport voor alle partijen (zie kader 7, blz. 12):
• Verkeersincident: Is het alleen blikschade of zijn er ook slachtoffers?
• Exacte locatie: Is de locatie juist? 
• Aard van het incident: Wat is er gebeurd? Is er sprake van een hoog-energetisch ongeval?
• Gevaar: gevaarlijke stoffen, brand, te water, lekkage?
 Zijn er bijzondere weersomstandigheden: laagstaande zon, hevige regenval, sneeuw, gladheid, mist?
• Aanrijdroute: wat is de beste aanrijdroute: gevarenzone, windrichting, bereikbaarheid?
•  Omvang:  

- Aantal slachtoffers? In of uit de auto? Is persoon levensbedreigend gewond? 
-  Aantal voertuigen? Hoeveel personenauto’s/vrachtwagens zijn bij het incident betrokken?  

Zijn ze wel/niet rolbaar?
• Extra inzet: Is er extra inzet van de IM-hulpdiensten nodig?
 - Is sporenonderzoek noodzakelijk?
 - Schade aan milieu, wegdek, geleiderail, straatmeubilair of kunstwerken?
• Hoe lang gaat het naar verwachting duren?

 

Sluiten van één of meerdere rijrichtingen
Beslis in een vroeg stadium of er wel of niet afgesloten moet worden, en zo ja, of één of meer rijrichtingen 
afgesloten moet(en) worden. Geef je beslissing door aan eigen meldkamer/centrale.
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4.2.4 Een incident op een rotonde

Op rotondes wordt uiteraard ook het principe van de 4 S’en toegepast: Stoppen, Stilzetten, Schouwen en 
Sluiten. Bovendien wordt het hulpverleningsvoertuig als regel op de rotonde geplaatst. 

Regel
Op rotondes van maximaal 2 rijstroken*: plaats het hulpverleningsvoertuig zodanig op de rotonde, dat er 
geen verkeer meer langs kan. Doe dit altijd 1 kwadrant voor het kwadrant waarop het incident heeft plaats-
gevonden (zie afbeelding 1). De enige toerit die daarna nog open is, wordt op minimaal 25 meter afstand van 
de rotonde met kegels afgesloten. 

Alternatief
Als de rotonde zodanig geblokkeerd is dat het hulpverleningsvoertuig er niet langs kan, dan wordt de toerit 
afgesloten met het voertuig en de rotonde met kegels (zie afbeelding 2). Na het plaatsen van de 4 kegels op 
de rotonde wordt nog 1 kegel naast het voertuig geplaatst.

 
 1 De hoofdregel is dat het hulpverleningsvoertuig op de rotonde gaat staan. De beveiliging ziet er dan zo uit. 

 
 2 Als je niet op de rotonde kunt gaan staan, omdat het incident de toegang blokkeert, dan ziet de beveiliging er zo uit. 

*  Rotondes met meer dan twee rijstroken worden besproken in de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij 
incidenten met éénzijdig aanrijdgevaar bij ‘verkeerspleinen’.

5 De vier S’en bij pechgevallen

Bij pechgevallen worden in principe de maatregelen getroffen, zoals beschreven in hoofdstuk 4 en wordt het 
verkeer uit beide rijrichtingen stilgezet. Weggebruikers plaatsen hun voertuig meestal zo ver mogelijk aan de 
kant van de weg of in de berm. In dat geval kan het voldoende zijn om één rijrichting stil te zetten.

Stoppen van het eerste bergings~/pechhulpverleningsvoertuig op de plaats incident
De berger/pechhulpverlener die als eerste aankomt op de plaats incident, treft de eerste veiligheidsmaatre-
gelen:
•  Plaats het voertuig recht op minimaal [max. snelheid > meter] meter vóór het incident; 
•  Plaats het voertuig met de voorwielen ingedraaid naar de verkeersluwe zijde;
• Zet alternerende verlichting aan;
• Zwaailicht aan; 
• Frontflitsers uit.

 

Stilzetten van één rijrichting
•  Stap veilig uit en draag veiligheidskleding;
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij moet 

blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;
•  Neem 5 verkeerskegels mee;
• Let op het tegemoetkomende verkeer;
•  Plaats kijkend naar het verkeer twee kegels tussen het bergings~/pechhulpverleningsvoertuig en het 

pechgeval;
•  Loop minimaal [max. snelheid > meter] meter voorbij het pechgeval en plaats drie kegels vanaf de mid-

denstreep schuin naar de kantstreep op dezelfde rijstrook.

 

[max. snelheid > meter]
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Kader 11  Eisen waaraan een pechhulpverlener moet voldoen

•	   een opvallend voertuig, bij voorkeur geel, met minimaal retro-
reflecterende markering en alternerende verlichting; 

OF 
•	 	een voertuig voorzien van een raamwerk met vier horizontaal 

alternerende lampen (zie Bijlage, blz. 29).

Daarbij moet gezorgd worden voor:
•	   veilige, goed zichtbare en schone kleding, die voldoet aan de 

Europese norm (zie Bijlage, blz. 29);
•	   een extra veiligheidsvest voor de chaufffeur van het pechvoer-

tuig;
•	   een set van vijf, bij voorkeur grote, verkeerskegels (zie Bijlage,  

blz. 29).

Bij vereniging VACO en BOVAG is gedetailleerde informatie beschikbaar 
over de wijze waarop het pechservicevoertuig aan de eisen kan worden 
aangepast.

Kader 12  Pechservicevoertuigen en verlichting

Gebruik frontflitsers  
Frontflitsers mogen alleen aanstaan wanneer ook de zwaailichten aan staan. Zodra het pechservicevoertuig 
stil staat, gaan de frontflitsers uit.
•	 	Bij het rijden over de vluchtstrook langs een file is het verplicht zwaailichten en frontflitsers te gebruiken.  

(Is er geen file, dan is bij het rijden over de vluchtstrook alternerende verlichting verplicht.)

Gebruik van verlichting bij het verplaatsen van defecte voertuigen 
•  Het bergingsvoertuig mag zwaailicht gebruiken tot de eerste 

veilige locatie. Alleen de normale verlichting van het defecte 
voertuig staat aan. De alarmlichten van het defecte voertuig 
staan uit.

•	 	Bij doortransport mag geen zwaailicht worden gebruikt. Breng 
met magneet of zuignap losse verlichting aan achterop het de-
fecte voertuig. De alarmlichten van het defecte voertuig staan uit.

•  Verplaatst het hulpverleningsvoertuig voorbij het pechgeval, als het tegemoetkomende verkeer dit toe-
laat;

•  Haak het pechvoertuig aan met een sleepkabel of laadt het op zijn bergingsvoertuig;
• Haal de kegels op, en
•  Waarschuw de weggebruiker dat hij achter je aan kan wegrijden.

Stilzetten van beide rijrichtingen
Staat het pechgeval binnen een meter van de middenstreep, dan zal voor de veiligheid het tegenmoet  
komende verkeer ook stilgezet moeten worden:
• Loop minimaal [max. snelheid > meter] meter voorbij het incident;
•  Geef een stopteken aan het eerste voertuig (stap 1) en vertel de bestuurder vanaf de pasagierskant dat hij 

moet blijven staan en de alarmlichten moet aanzetten;
• Plaats drie kegels haaks op de rijbaan (stap 2);
•  Vraag via eigen meldkamer/centrale verkeersmaatregelen aan (als verkeerssignalering aanwezig is).

Schouwen van het incident: 
Neem het incident op: 
• Is de locatie juist? 
• Wat is er aan de hand?
• Is het pechgeval een personenauto of een vrachtwagen? Is het voertuig rolbaar?
• Zijn er verdachte omstandigheden? Laat de politie waarschuwen.
•  Zijn er technische gebreken? Levert dit gevaar op voor de omgeving? Bijvoorbeeld bij lekkage van gas, 

laat de brandweer waarschuwen.
• Zijn er beschadigingen aan het wegdek? Laat de wegbeheerder waarschuwen.
• Is er sprake van lekkage/milieuschade? Laat de wegbeheerder waarschuwen.
•  Weersomstandigheden: laagstaande zon, hevige regenval, sneeuw, gladheid, mist? Doorgeven aan de 

centrale.

[max. snelheid > meter]

1 2
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Let op

Verkeer kan niet zomaar over fietspaden worden omgeleid. Niet alleen omdat het gevaar oplevert voor fiet-
sers, maar ook omdat het veel schade zal veroorzaken. De fundering is er niet op berekend, zodat het asfalt  
zal scheuren.

Het is ook niet wenselijk dat verkeer door de berm gaat rijden. Omdat er gasleidingen en kabels van telecom-
bedrijven en openbare verlichting liggen, zal ook daar veel (onzichtbare) schade worden veroorzaakt.

6 Vervolgmaatregelen
6.1 Uitbreiden van de maatregelen
De eerste veiligheidsmaatregelen zijn de maatregelen die in eerste instantie getroffen worden door de eerste 
IM-hulpverlener op de plaats incident, voor het veiligstellen van de incidentlocatie. Daarna zullen er vaak nog 
aanvullende maatregelen nodig zijn voor het beter beveiligen van de plaats incident! Aanvullende maatrege-
len worden geregeld via de wegbeheerder in overleg met de politie.

Politie en wegbeheerder regelen de vervolgmaatregelen. Als vervolgmaatregelen kunnen gelden:
• Afsluiten op kruispunten;
• Leegrijden rijstroken;
• Verkeer geleiden langs de plaats incident;
• Vrijhouden van aan- en afvoerroutes;
• Instellen omleidingsroutes.

De wegbeheerder levert via een aannemer het benodigde materieel, zoals:
• Schrikhekken voor afsluiting;
• Tekstwagens voor informatie aan de weggebruiker;
• Verkeersregelinstallatie (VRI) voor incidenten met een lange afhandelingsduur;
• Calamiteitenschermen.

Bovendien kan de wegbeheerder zorgen voor milieumaatregelen en de Coördinatie van Alternatieve  
Routes (CAR).

Houd bij het afsluiten van het verkeer in één rijrichting rekening met het aanbod van het verkeer. Probeer zo 
min mogelijk extra hinder voor het verkeer te veroorzaken. Sluit de rijrichting met het minste verkeersaan-
bod af en leidt dat verkeer om; laat de rijrichting met het grootste verkeersaanbod dus rijden. (Bijvoorbeeld: 
verkeer rijdt ‘s ochtends de stad in, dan verkeer de stad uit omleiden; eind van de middag de stad uit, dan 
verkeer de stad in omleiden.) Zo ontstaat er minder verkeershinder en slaat bij éénzijdige afsluiting de file-
vorming zo min mogelijk terug.
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Bijlage   Achtergrondinformatie

Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met tweezijdig aanrijdgevaar – 
voor alle wegen met niet-gescheiden rijbanen 
Verkeerscentrum Nederland, januari 2010
ISBN 978-90-369-3

Instructie DVD voor twee richtlijnen:
De Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig aanrijdgevaar - 
voor alle wegen met niet-gescheiden rijbanen
De Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met tweezijdig aanrijdgevaar 
- voor alle wegen met gescheiden rijbanen
Verkeerscentrum Nederland, januari 2010

Tips voor weggebruikers
Verkeerscentrum Nederland

De schouwkaart
Verkeerscentrum Nederland

Het Rood-Blauwe Boekje
Voor alle taken van de IM-hulpdiensten van zowel de meldkamers als centrales en de IM-
hulpverleners op de plaats incident
Verkeerscentrum Nederland, maart 2008
ISBN 90-369-1912-6

Richtlijn gebruik gele attentieverlichting
Verkeerscentrum Nederland, oktober 2007
ISBN 90-6628-296-7

Het gebruik van calamiteitenschermen
Verkeerscentrum Nederland, september 2006
ISBN 90-369-1983-5
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1)  Hoog energetisch ongeval = een ongeval 
waarbij veel energie op een lichaam vrijkomt

-  Een incident met een snelheid groter dan 
45 km/uur;

- Geopende airbags;
-  Voertuig is over de kop geslagen / op andere 

rijbaan terechtgekomen;
-  Voertuig aan de zijkant aangereden met een 

snelheid groter dan 50 km/uur;
- Voertuig is een stuk korter;
- Flinke indeuking voertuig bestuurderszijde;
- Flinke indeuking voertuig passagierszijde;
- Uit het voertuig geslingerd slachtoffer;
-  Aantreffen van een ernstig gewond / overleden 

slachtoffer;
-  Ster in de voorruit veroorzaakt door het hoofd van 

een inzittende;
- Vervorming van het stuurwiel;
-  Bijzondere vervorming van het voertuig (opbollen 

van het dak, opkrullen van de dakstijl/bodemplaat).
 

2)  METHANE is een internationale, multidisciplinaire,
gestructureerde manier van melden.

Schouwkaart voor de 
eerste IM-hulpverlener 
op de plaats incident

Korte, feitelijke informatie aan de 
meldkamer voor het bepalen van 
de inzet van de IM-hulpdiensten

HET ROOD – BLAUWE BOEKJE 
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 Voor als je zelf iets 
aan de files wilt doen.

 Dus wat moet je doen 

bij incidenten op

de autosnelweg:                    

 Een folder voor

in de auto!

  

Geef bij ongeval of pech alle informatie van 

het dichtsbijzijnde hectometerbord door:
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Incident Management is de 

samenwerking tussen politie, 

brandweer, ambulance, Rijks-

waterstaat en bergers bij de 

veilige en effi ciënte afhande-

ling van een incident. 

Prioriteiten hierbij zijn de eigen 

veiligheid van de hulpverlener, 

de verkeersveiligheid, adequate 

hulp aan de slachtoffers, 

de beheersing van de schade en 

de mogelijkheid de 

schuldvraag vast te stellen door 

sporenonderzoek.

Het Verkeerscentrum Nederland 

(VCNL) streeft naar 

verdere optimalisatie van het 

IM-proces, uiteraard met 

veel aandacht voor de veilig-

heid van de 

hulpverlener en de weggebrui-

ker.
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www.incidentmanagement.nl

Instructie-DVDInstructie-DVD
Incident Management is de 

samenwerking tussen politie, 

brandweer, ambulance, Rijks-

waterstaat en bergers bij de 

veilige en effi ciënte afhande-

ling van een incident. 

Prioriteiten hierbij zijn de eigen 

veiligheid van de hulpverlener, 

de verkeersveiligheid, adequate 

hulp aan de slachtoffers, 

de beheersing van de schade en 

de mogelijkheid de 

schuldvraag vast te stellen door 

sporenonderzoek.

Het Verkeerscentrum Nederland 

(VCNL) streeft naar 

verdere optimalisatie van het 

IM-proces, uiteraard met 

veel aandacht voor de veilig-

heid van de 

hulpverlener en de weggebrui-

ker.
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De weginspecteur van Rijkswaterstaat
Verkeerscentrum Nederland, september 2006
ISBN 90-369-1973-8

Herkennning Gevaarlijke Stoffen
Deze folder is ook van belang omdat de nieuwe tunnelcategorisering erin is opgenomen.
Een uitgave van Wyt Gevaarsetiketten
te bestellen via www.gevaarsetiket.nl

Regeling Optische en Geluidssignalen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart/september 2009
www.minbzk.nl 

Veiligheidseisen kleding
Voor meer informatie, zie de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3471:
Keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van kleding met hoge zichtbaarheid.
Nederlands Normalisatie-instituut, mei 2003. 
Voor de klassen van het vaststellen van het risico, zie NEN-EN 471.

Verkeerskegels
Voor de eisen waaraan verkeerskegels moeten voldoen, zie:
Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in uitvoering 96a/96b,  
CROW, mei 2005, blz. 46.

De Weginspecteur
van Rijkswaterstaat 
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Een folder voor hulpverleners

Al het materiaal dat wordt uitgegeven door het Verkeerscentrum Nederland is te  
downloaden via www.incidentmanagement.nl , of gratis gedrukt te bestellen via:
www.incidentmanagement.nl  -> contact  ->  dut-incidentmanagement@rws.nl
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Postbus 3268
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Tel. 030-280 74 50
www.incidentmanagement.nl




