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VRAAG 1

Benoem enkele actieve- en passieve veiligheidssystemen.

Wat zijn actieve veiligheidssystemen?
Actieve veiligheidsvoorzieningen zijn alle voorzieningen die bijdragen 
aan het voorkomen van aanrijdingen. Meestal wordt door de actieve 
veiligheidsvoorzieningen het comfort verhoogd. Tot de actieve 
veiligheidsvoorzieningen behoren: Groot glasoppervlak met kleine dode 
hoeken

Wat zijn passieve veiligheidssystemen?
Passieve veiligheid is de verzamelnaam van veiligheidsvoorzieningen die 
dienen om in geval van een ongeval de inzittenden proberen te beschermen. 
Denk hierbij aan de kooiconstructie, kreukelzones, veiligheidsgordels, 
hoofdsteunen en de airbags.



CENTER 
AIRBAGS

Centre airbags van de Audi A8 L uit 2018.

Deze Audi heeft zowel op de voorstoel als op de achterbank een 
centerairbag, deze beschermen inzittenden voor letsel tegen elkaar bij een 
zijwaartse aanrijding.



AIRBAG IN 
KINDERZITJE

Ook kinderzitjes kunnen voorzien zijn van airbags.

Ook kinderzitjes kunnen voorzien zijn van airbags, voorzichtig zijn met 
loshalen van het zitje, werkt alleen in combinatie met de Isofix aansluiting in 
de auto.



VRAAG 2

Wat is de betekenis van dit symbool?

Een start-stop knop waarbij geen traditionele sleutel nodig is. Al moet een 
sleutel soms wel in een slot gestoken moet worden.



SMART KEYS
BMW: Comfort Acces 

Citroën: Keyless Entry and Start

Fiat: Keyless Enter-N-Go

Skoda:  Kessy

Renault: Handsfree Card 

Mitsubishi:  Keyless Operation 
System 

Verschillende voorbeelden. In de sleutel is de metalen sleutel opgeborgen.



KESSY
SKODA



BAAS 
BOVEN 
BAAS

Deze functie maakt het mogelijk om de auto in of uit een garage of 
parkeerplaats te halen zonder dat je erin hoeft te zitten.



BAAS 
BOVEN 
BAAS



VRAAG 3

Wat zijn de verschillen?

Kia Niro 2016-2017 Kia Niro 2017-2022

Bij deze uitvoering vanaf 2017 ligt er een Lithium-Ion Polymeer accu voor 
het hybridesysteem in het voertuig, maar hierin is ook een onderdeel van de 
accu voor 12Volt ingebouwd, van hetzelfde type.
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VRAAG 3

Wat zijn de verschillen?

Hyundai Ioniq 2016-2017 Hyundai Ioniq 2017-2022

Bij deze uitvoering vanaf 2017 ligt er een Lithium-Ion Polymeer accu voor 
het hybridesysteem in het voertuig, maar hierin is ook een onderdeel 
van de accu voor 12Volt ingebouwd, van hetzelfde type. Daarbij is een 
ontkoppelingskabel toegevoegd (tweede rode cirkel).
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VRAAG 3

Wat zijn de verschillen?

Renault Kangoo 2013-2017 Renault Kangoo 2017-2022

2x dezelfde auto, maar het modeljaar later is een andere accu ingebouwd, 
de serviceplug is nu ook aan de andere zijde geplaatst en er is een 
koelingsopening op de hoogvoltageaccu geplaatst.
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VRAAG 3

Wat zijn de verschillen?

Renault Kangoo 2013-2017 Renault Kangoo 2017-2022

2x dezelfde auto, maar het modeljaar later is een andere accu ingebouwd, 
de serviceplug is nu ook aan de andere zijde geplaatst en er is een 
koelingsopening op de hoogvoltageaccu geplaatst.



VRAAG 4

Welke type spanningsbron wordt hier weergegeven?
Wanneer en hoe koppelen wij deze los?

12volt accu, pas losnemen als de deuren en ramen zijn geopend, een 
elektrisch schuifdak, open dak of kofferklep is geopend, elektrische stoelen, 
stuur of rugleuning niet meer bediend hoeven te worden.

Losnemen door de min (-) pool los te nemen of de kabel door te knippen en 
er dan twee centimeter tussen uit te knippen (zodat delen niet meer tegen 
elkaar kunnen komen.



12V ACCU
• 12 Volt Lithium Ion accu 

Kia Niro Hybrid 2017-2022

Hier is de 12Voltaccu niet bereikbaar, het is onderdeel van het 
hoogvoltagesysteem, gebruik de deactiveringskabel.
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24V ACCU
• 24 Volt accu 

Toyota Prius Plug-in Hybrid met zonnepaneel 2017-2022

Deze 24 volt accu van het zonnepaneelsysteem is NIET uitschakelbaar. 
Als je het dak niet verwijderd, zou je zomaar de 24volt accu over het hoofd 
kunnen zien.
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24V ACCU
• 24 Volt accu 

• Na het verwijderen van het dak 
wordt de 24 Volt accu in het 
middenconsole zichtbaar 

• Na aanklikken van het symbool 
verschijnt de info 

Toyota Prius Plug-in Hybrid met zonnepaneel 2017-2022

Deze 24 volt accu van het zonnepaneelsysteem is NIET uitschakelbaar. 
Als je het dak niet verwijderd, zou je zomaar de 24volt accu over het hoofd 
kunnen zien.



48V ACCU

Audi A8 Mild Hybrid 2017-2022

Deze 48 volt accu ondersteund de mild hybrid motor, en de vele accessoires. 



48V ACCU
• 48V Lithium Ion accupakket 
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48V ACCU
• 48V Lithium Ion accupakket 

• Na aanklikken van het symbool 
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Deze 48 volt accu ondersteund de mild hybrid motor, en de vele accessoires. 



48V ACCU
• 48V Lithium Ion accupakket 

• Na aanklikken van het symbool 
verschijnt de info 

• Deactiveringspunt massakabel

Audi A8 Mild Hybrid 2017-2022

Deze 48 volt accu ondersteund de mild hybrid motor, en de vele accessoires. 



48V ACCU
• 48V Lithium Ion accupakket 

• Veel elektronisch aangestuurde 
componenten in het voertuig 

• 12V accu kan deze spanning  
niet leveren

Audi A8 Mild Hybrid 2017-2022

De A8 kan razendsnel de auto oplichten wanneer er een zijwaartse impact 
dreigt, de bodemplaat is namelijk steviger dan de deuren zelf. Dit ter 
voorkoming van ernstig letsel bij een zijwaartse aanrijding.



VRAAG 5
Een modern voertuig schakelt  
de aandrijving automatisch uit na 
een ongeval.

Waaraan kan men herkennen 
dat het betrokken voertuig de 
aandrijving heeft uitgeschakeld?

Automatische uitschakeling aandrijving

Door het SRS systeem worden de airbags en gordelspanners geactiveerd, 
deze schakelt in veel gevallen dan ook de brandstoftoevoer af, de 
Hoogvoltage relais worden uitgeschakeld, de deurvergrendeling wordt 
vrijgegeven.



VRAAG 5



VRAAG 5



VRAAG 5



VRAAG 5



VRAAG 5



VRAAG 6

Wat is het verschil tussen de primaire en secundaire 
deactiveringsmethode bij elektrische en hybride voertuigen?

Primair is via de startstopknop.
Secundair is via een door hulpverleners in te zetten methode, knippen kabel, 
losnemen serviceplug, uitnemen zekering, losschroeven stekker etc.



VRAAG 7

Geldt voor alle elektrische/hybride voertuigen  
een standaardprocedure voor het deactiveren?

Op de komende dia’s zijn er een aantal methodes beschreven waarmee een 
voertuig kan worden gedeactiveerd. Opmerking hierbij is dat elke fabrikant 
en elk verschillend voertuig net weer een andere deactiverings procedure 
heeft, of componenten heeft op andere locaties. Ook heeft niet elke 
fabrikant dezelfde procedures. 

Zo had Toyota bij de Prius vanaf het begin de procedure om de serviceplug 
te trekken, en als je deze nu bekijkt, wordt het NIET meer aangegeven bij 
Toyota. De reden daarvoor is dat de fabrikant de auto nu zo veilig heeft 
gemaakt, dat het trekken van de serviceplug niet meer noodzakelijk is, het 
SRS in auto zelf regelt dat bij een airbag activering. 

Doordat verschillende fabrikanten verschillende procedures hanteren, is het 
gebruik van het CRS systeem onmisbaar in de technische hulpverlening.



DEACTIVEREN

BMW 5-serie Plug-in Hybrid 4dr sedan 2017-2022
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BMW 5-serie Plug-in Hybrid 4dr sedan 2017-2022



DEACTIVEREN

Toyota Prius Plug-in Hybrid 5dr hatchback 2017-2022
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Toyota Prius Plug-in Hybrid 5dr hatchback 2017-2022



VRAAG 8

Bij welk type voertuig kun je deze symbolen tegenkomen?
Benoem de aandachtspunten per symbool.

De touringcar.



VRAAG 8

Touringcar
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VRAAG 9

Welk type aandrijving heeft deze bus?
Benoem de aandachtspunten bij brand.

H2 oftewel waterstof
Drukhouders op het dak, afblaasinrichting cilinders, onzichtbare en zeer 
hete vlammen, hoogvoltage accu’s met giftige verbrandingsgassen (rook).
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Waterstof aandrijving
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waterstofgas 350 bar.
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veiligheidsventiel aan.
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Gecomprimeerd  
waterstofgas 350 bar.

Na het aanklikken van het 
veiligheidsventiel volgt 
belangrijke informatie.
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Gecomprimeerd  
waterstofgas 350 bar.

Dit symbool geeft de 
afblaasopening en richting aan.
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Gecomprimeerd  
waterstofgas 350 bar.

Na het aanklikken van het 
symbool volgt belangrijke 
informatie.

VRAAG 9

Waterstof aandrijvingWaterstof aandrijving



Gecomprimeerd  
waterstofgas 350 bar.

Na het aanklikken van het 
symbool volgt belangrijke 
informatie.

VRAAG 9

Waterstof aandrijvingWaterstof aandrijving

Let op. Wanneer een voertuig op zijn kant ligt, veranderd dus ook de 
afblaasrichting!



WATERSTOF
FUEL CELL

Een H2 voertuig heeft een relatief kleine hoogspanningsaccu, de stroom 
waarop wordt gereden, wordt rechtstreeks geproduceerd door de 
brandstofcel.



Brandstof opslag midden en 
achterin

WATERSTOF
FUEL CELL

Waterstof aandrijvingVeilig inbouwen

Gangbare druk in de tank is 700 bar bij een personenvoertuig en 350 bar bij 
een vrachtwagen of bijzonder voertuig.



WATERSTOF
FUEL CELL

Veilig inbouwen: Brandstof opslag midden-achterin, zwaar verstevigde gascilinders

Gangbare druk in de tank is 700 bar bij een personenvoertuig en 350 bar bij 
een vrachtwagen of bijzonder voertuig.



WATERSTOF
VEILIGHEID

•  Elektromagnetische  

afsluiter (ITS)

•  Temperatuur beveiliging 

(PRD)

•  Overdrukbeveiliging (EFV)

•  Druk-daling-beveiliging  

(PRV)

Veiligheidsventiel

Waterstofsensor

(FCU)

SRS sensor

PRV Veiligheidsventiel (ITS) PRD, EFV

Sommige H2 voertuigen hebben een 2de SRS regeleenheid, gericht op de 
veiligheid van de H2 installatie.

De verschillende kleppen regelen de druk (overdruk), smeltprop voor 
beveiliging bij brand en een doorstroombeveiliging voor leidingbreuk.



WATERSTOF
VEILIGHEID

Veiligheid 

Detectie van waterstofgas d.m.v. 
sensoren in het voertuig.  

Bij de tanks, in het interieur en in de 
motorruimte.

Systeem schakelt de brandstofcel 
en/of het voertuig uit (FCU)

De afgebeelde sensor zit in de hemel van het interieur.



WATERSTOF

Fysische eigenschappen waterstof
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Zeer licht ontvlambaar

14 x lichter dan lucht (gas)

Ontbranding-temperatuur = 585oC

Geurloos

Explosiegrens 4 en 96 vol% in lucht

Ontstekingsenergie 0,02 mJ  
(= zeer weinig energie)

Géén zichtbare vlam

Brand is zeer heet!

WATERSTOF

Fysische eigenschappen waterstof
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WATERSTOF

Afblaasrichting

Is bekend in welke richting een gasinstallatie afblaast, dan wordt dit 
aangegeven met blauwe pijlen. Let op bij een voertuig op zijn kant!



WATERSTOF

Praktijk voorbeeld

WATERSTOF
Zeer licht ontbrandbaar
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WATERSTOF

Praktijk voorbeeld

WATERSTOF
Zeer licht ontbrandbaar

Hoge druk, hard geluid 

Geen vlammen zichtbaar

Hoge temperatuur > 2000 oC



WATERSTOF

Praktijk voorbeeld



VRAAG 10

Wat is de reden dat deze trekker twee accupakketten heeft?

Een vrachtwagen kan voorzien zijn van meerdere accupakketten, 
bijvoorbeeld voor voeding van de laadklep van de trailer.



VRAAG 10

Aandachtspunten bij het loskoppelen van 24V accupakket?



VRAAG 10

Aandachtspunten bij het loskoppelen van 24V accupakket?



VRAAG 11

Welke factoren zijn bepalend voor het type beknelling?

Snelheid, afstand, gewicht van het voertuig inclusief de lading en type 
vrachtwagen, zit er een harde lading achter zeecontainer of bijvoorbeeld een 
autolaadkraan?
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Welke factoren zijn bepalend voor het type beknelling?



KIJKOPDRACHT

• Maak drie groepen

• Bekijk de video

• Omschrijf de aandachtspunten



KIJKOPDRACHT
Voor de nabespreking van deze inzet zijn een aantal zaken die men in het 
oog moet hebben gehad:

• Aandacht voor het blokkeren van de wielen, de chauffeur die bekneld zit 
heeft zijn wagen NIET op de handrem kunnen zetten. Een weg ligt nooit 
helemaal vlak en het voertuig zou door het verplaatsen van het eerste 
voertuig kunnen gaan rollen!

• Aandacht voor de stabiliteit van de cabine, deze is opgeschoven, staat 
feitelijklos op het chassis, gebruik een spanband om deze te zekeren, ook 
voor onze eigen veiligheid

• Zeer waarschijnlijk is de luchtvering van de stoel niet meer intact, anders 
kun je zo’n stoel nog omhoog of omlaag bedienen,

• Stuurverstelling indien mogelijk gebruiken, of ring van het stuur is weg te 
knippen



VRAAG 12

Benoem de verschillen tussen CNG en LNG.
Wat zijn de aandachtspunten bij brand?



LIQUEFIED NATURAL GAS

•  Methaan (aardgas)

•  Brandbaar gas

•  Opslag bij een temperatuur van -162 °C

•  Tot vloeibaar gekoeld gas, 1/600 van oorspronkelijke volume

•  Dampen blijven door de lage temperatuur op de grond, daarna langzaam lichter 

dan lucht

•  Geurloos gas

•  Zichtbare nevelvorming door bevriezing waterdeeltjes in de lucht

•  Geen water in de koude vloeistof spuiten (-162°C en 10 °C is een te groot 

verschil en geeft een  enorme snelle verdamping van gas).

VRAAG 12

LNG



COMPRESSED NATURAL GAS

•  Methaan (aardgas)

•  Brandbaar gas

•  Lichter dan lucht

•  Geurstof toegevoegd

•  Opgeslagen onder druk van 200 bar

VRAAG 12

CNG
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Verschillen LNG / CNG
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TOEKOMST

Tesla Semi



Na de Verenigde Staten en Canada 
heeft Tesla een paar Europese landen 
toegevoegd waar de Semi-truck met 
een actieradius van 800 Km besteld kan 
worden, Nederland is er daar één van.

TOEKOMST

Tesla Semi



TOEKOMST

Tesla Semi



BEDANKT
VOOR DE 
AANDACHT!

Voor meer informatie over Moditech en het Crash Recovery System kunt u terecht op onze 
website en social media kanalen:

WWW.MODITECH.COM

WWW.FACEBOOK.COM/MODITECHRESCUE

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MODITECHRESCUE

WWW.INSTAGRAM.COM/MODITECHRESCUE

Moditech Rescue Solutions BV
Koningspade 16-B, 1718 MN Hoogwoud, Nederland | info@moditech.com | +31 (0) 226 412 900


