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Veilig helpen bij hybride en elektrische auto’s

Wegenwacht onder hoogspanning
Het aantal hybride auto's op de Nederlandse wegen groeit gestaag, met hiernaast schoorvoe-

tend meer elektrische auto’s. Dit veranderend wagenpark maakt ook een andere benadering 

bij pech en ongevallen noodzakelijk. Dus worden de ANWB Wegenwachters bijgeschoold, 

vooral voor het Hoog Voltage gedeelte. AMT was erbij.

 Met de komst van hybride en volledig elektrische 
voertuigen krijgt de Wegenwacht te maken met 
spanningen die kunnen oplopen tot 600 Volt. Daar 
heb je speciale voorzorgsmaatregelen voor nodig. 
Voor de bijscholing werkt de ANWB samen met de 
Dekra die zes technisch docenten gaat certifi ceren 
om deze training te mogen geven. Die docenten 
gaan op hun beurt de 880 overige Wegenwachters 
onderrichten. Alvorens die laatste groep aan deze 
’Incident Management’-training mag deelnemen, 
moeten ze eerst de algemene kennismodule 
’Hoogspannings-systemen in motorvoertuigen’ 
van de Dekra Academy volgen. Dat is een Web 
Based Training (WBT, via internet). In die cursus 
worden onderwerpen zoals de elektrische geva-
ren, eerstehulpmaatregelen, veiligheidsmaatrege-
len en de elektrotechnische grondbeginselen be-
handeld. Aan het eind van deze WBT moet een test 
worden gedaan die de cursist met een voldoende 
moet afronden. Daarna kan hij pas deelnemen aan 
de klassikale training waaraan AMT meedeed. Om 
de kwaliteit te bewaken, controleert Dekra regel-
matig of de opleiding geheel volgens de normen 
wordt gegeven. 
 
Risico's nog niet volledig bekend 
 André Bergervoet (Project Manager Professional 
Electrical Products) van Dekra geeft de ’train de 
trainer-cursus’ bij de ANWB. Hij begint met een 
korte uitleg over de diverse hybridesystemen. 
Daarbij geeft hij direct aan dat nog niet alles 
bekend is over de eventuele gevaren die er be-
staan en welke voorzorgsmaatregelen genomen 
moeten worden. ”Het aantal hybride en elektri-
sche voertuigen is nog maar beperkt. De cursus 
zoals die er nu is, werd gemaakt met de kennis 
van nu. Na verloop van tijd zal misschien blijken 
dat we op sommige punten onnodig voorzichtig 
zijn, terwijl andere punten juist moeten worden 
aangescherpt.” Daarmee maakt André meteen 
duidelijk dat bijscholing belangrijk wordt. 
 Het houdt dus ook in dat de Wegenwachter altijd 
extra voorzichtig moet zijn bij de benadering van 
voertuigen met een Hoog Voltage systeem. Na 
deze introductie gaat hij dieper in op de materie. 
Dit met in het achterhoofd dat de Wegenwacht 

regelmatig als eerste bij ongevallen aanwezig 
is. Hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, 
verwachten dat een deskundige hen vertelt waar 
ze, in verband met eventuele gevaren, wel en 
niet mogen aankomen. Vandaar dat de cursus 
hoofdzakelijk gaat over het herkennen, inventa-
riseren en voorkomen van risico’s.  Vraag één die 
de Wegenwachter zich moet stellen is: ’Met welke 
auto heb ik te maken?’ Voor ’af-fabriek’ geleverde 
hybride en elektrische voertuigen met een Hoog 
Voltage systeem kan dat via het kenteken of met 
behulp van de nummerplaatherkenningssyste-
men die er zijn; twee opties die niet werken bij 
achteraf omgebouwde auto’s. Naam- en speci-
fi catieplaatjes in of op het voertuig kunnen ook 
uitsluitsel geven over het soort aandrijving. En 
uiteraard kan ook de bestuurder – mits aanspreek-
baar – vertellen wat voor auto het is. 
 
Auto spanningsvrij zetten
  Omdat het automatisch afschakelen van de 
stroom bij elektrische en hybridevoertuigen niet 

verplicht is, moet altijd eerst worden gecontro-
leerd of het voertuig spanningsvrij is. Je hoort 
immers bij deze auto’s geen motor draaien! Fa-
briekssystemen schakelen overigens meestal wel 
vanzelf uit. Een auto spanningsvrij zetten is een 
eerste vereiste. Dan kan de auto niet gaan rijden 
als de bestuurder, bij een eventuele beknelling, de 
voet van de rem haalt, of erger nog, het gaspedaal 
aanraakt. Zo loop je als hulpverlener niet de kans 
meegesleept te worden.
De Wegenwachter wordt uitgelegd dat de auto 
op diverse manieren spanningsvrij gezet kan 
worden. Stap één is de sleutel eruit halen of, in 
geval van keyless go, de auto met de startknop 
afzetten. Vervolgens wel de afstandsbediening ver 
genoeg bij de auto weghalen en uiteraard de auto 
op de handrem zetten. Lukt het niet de auto via 
het contact af te zetten, dan kan de 12 volt accu 
worden losgekoppeld, de massakabel (12 volt) 
worden doorgeknipt, of kunnen bepaalde zeke-
ringen worden uitgenomen. Bij grote ongevallen, 
herkenbaar aan airbags die zijn afgegaan of een 

Een van de eisen van het examen is dat de Wegenwachter in staat moet zijn om de individuele onderdelen van het Hoog Voltage 
systeem te benoemen, en dat hij de werking en interactie van deze componenten kan beschrijven.

T E C H N I E K    > Aandrijving > Hybride en elektrische aandrijving

AMT003_ANWB.indd   76 3/11/2013   1:49:30 PM

1



AMT | 2013
77 AMT | 2013

kooiconstructie die is vervormd, kan de service-
plug worden losgenomen. Dat is de plug die 
wordt losgenomen als er in de werkplaats iets aan 
het Hoog Voltage-deel wordt gedaan. Met een 
losse plug weet je zeker dat het systeem na enige 
tijd spanningsvrij is. Overigens blijven de accu’s 
uiteraard wel nog steeds onder spanning staan!
Om snel te kunnen handelen moet de Wegen-
wachter weten waar alle belangrijke componen-
ten zitten. Daar wordt in de cursus uitgebreid 
op ingegaan. De meest gangbare auto’s en een 
minder gangbare MIA elektrische brommobiel 
staan in de lesruimte opgesteld. Op een ’Wat zit 
waar?-vragenlijst’ moeten de cursisten aangeven 
waar alle relevante onderdelen zich bevinden. 
 
Inspectie 
 Nadat de (schade- of pech) auto spanningsvrij is 
gemaakt, moet eerst een complete visuele con-
trole worden uitgevoerd. In de accu’s zelf zit vaak 
geen vloeibaar elektrolyt. Dus duiden grotere 
hoeveelheden nattigheid onder de auto meestal 

op een lek koelsysteem van het accupakket en/
of de elektronica. Rook duidt op beginnend 
vuur en vonkbruggen op loszittende elektrische 
contacten.
Accu’s kunnen door inwendige schade warm 
worden en gaan afblazen. Dat is hoor- en ruikbaar. 
Het gas dat vrijkomt is, in geval van li-ion accu’s, 
uiterst brandbaar. Vandaar dat de controle op 
vonkbruggen (ontstekingsbron) zo belangrijk is. 
Mocht het spul toch gaan branden, dan helpt al-
leen langdurig blussen met veel water. Een beetje 
water verergert de boel omdat dit de gasvorming 
bij li-ion accu’s juist bevordert.
De Wegenwachter moet de staat waarin de auto 
zich bevindt melden aan de eventuele berger. 
Accu’s die veilig lijken te zijn, kunnen op een later 
tijdstip alsnog spontaan ontbranden. Het interne 
chemische proces gaat, in geval van inwendige 
schade, gewoon door (thermal runaway). Risico 
auto’s moeten dan ook op een veilige plaats – dus 
liever niet inpandig tussen twee Ferrari’s – wor-
den gestald. Ook niet in de regen zetten, want 

daardoor kan weer sluiting of nieuwe gasvorming 
ontstaan. Risico auto’s moeten ook als zodanig 
kenbaar zijn door er een waarschuwing op te 
zetten.
Overigens kan een berger niet elke auto zomaar 
afslepen. Als de elektromotor meedraait met de 
wielen, werkt hij als generator. Daardoor kunnen 
de accu’s overladen worden en eventueel overver-
hitten. Verder kan de elektronica schade oplopen. 
 
Gelijk- en wisselspanning 
 Bij elektrische en hybride auto’s komt zowel 
gelijk- als wisselspanning voor. Qua gevaar zit 
daar een verschil in. Het menselijk lichaam kan, 
door zijn eigen inwendige weerstand, 30 volt wis-
selstroom (AC) en een piekspanning van 42,4 volt 
probleemloos verdragen. Bij gelijkstroom (DC) is 
dat maximum hoger, namelijk 60 volt. Volgens de 
ISO-norm valt alles boven 25 volt AC en 60 volt DC 
onder ’hoogspanning’.
Bij hogere voltages gaan de stroomsterkte en 
tijdsduur een rol spelen. Ook hier is er weer 

Aan de hand van een checklist moeten de cursisten de plaats van de diverse componenten 
opzoeken.

 TEKST: WIM RUBERG        

Bij de Honda Civic IMA kan het Hoog Voltage systeem door verwijdering van deze twee zekeringen 
worden afgeschakeld.

Bij de Opel Ampera zit de serviceplug tussen de voorstoelen. Wordt deze losgemaakt, moet de auto 
bij de dealer worden gereset. Bij de Peugeot iOn zit deze plug onder de bestuurdersstoel verstopt.

Bij de Opel Ampera is duidelijk aangegeven welke kabel er in geval van nood mag worden door- 
geknipt.
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Waarschuwingsstickers geven aan welke gevaren er zijn en welke beschermingsmiddelen er moeten worden gedragen.

Omdat de ANWB kleine storingen aan laadpalen gaat verhelpen, 
wordt daar in de cursus ook aandacht aan besteed.

Bij enkele Opel Ampera’s kwam het voor dat de stekker na langdurig laden niet meer zonder hem te demonteren uit de auto kon wor-
den verwijderd. Bij de nieuwe generatie laadkabels komt dit klemmen door opwarming niet meer voor. Er is trouwens een nieuwe 
norm voor stekkers op komst, met temperatuursensoren erin.

verschil tussen gelijk- en wisselstroom. Zo is een 
stroomsterkte vanaf 0,5 mA wisselstroom al voel-
baar. Bij gelijkspanning is dat 2 mA. Bij stroom-
sterktes vanaf pakweg 500 mA, loop je aanzienlijke 
risico’s op ondermeer verbrandingen en hartfalen.
Goed om te weten, maar hoe herken je de Hoog 
Voltage systemen? Daar zijn tegenwoordig wet-
telijke regels voor. Zo moeten alle Hoog Voltage 
kabels oranje zijn gekleurd, of een duidelijke 
markering hebben. Er zit wel een addertje onder 
het gras. Oudere systemen hoefden nog niet aan 
die verplichting te voldoen en ook bij achteraf 
ombouw naar elektrische tractie hoef je niet perse 
oranje kabels tegen te komen.
Het Hoog Voltage gedeelte van elektrische- en 
hybride auto’s is volledig gescheiden van het chas-
sis. De kans dat je ’zomaar’ in aanraking komt met 
hoge voltages is dus feitelijk nihil. Zelfs na ernstige 
aanrijdingen kan het chassis van de auto, dankzij 
alle veiligheidsrelais, zekeringen en dubbele 
isolatie, eigenlijk niet onder hoge spanning komen 
te staan. Ondanks dat wordt wel geadviseerd om 
altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
isolerende handschoenen, laarzen en gezichtsbe-
scherming te dragen. In voertuigen met een Hoog 
Voltage systeem staat op waarschuwingssymbo-
len welke bescherming noodzakelijk is. 
 
Start- en laadhulp 
 Van de Wegenwachter wordt verwacht dat hij op 
de hoogte is van de werking van het laadsysteem. 
Dat zit complex in elkaar. Zo is de Battery Manage-
ment Unit (BMU) verantwoordelijk voor bewaking 
van onder meer de celspanning en de tempera-
tuur per accucel.
De inverter regelt de verschillende voltages die 
nodig zijn voor de reguliere 12 volt voorziening en 
accessoires zoals de aircopomp. Die laatste werkt 
vaak met een verhoogd voltage. Volgens Hella kan 
dat tot 200 volt of meer zijn. Verder maakt de con-
verter tijdens het rijden van gelijkstroom die de 
accu’s leveren, wisselstroom voor de elektromotor. 
Tijdens regeneratief remmen maakt hij van de wis-
selspanning die de generator opwekt, gelijkstroom 
voor de accu’s. Last but not least regelt de inverter 
ook de hoeveelheid stroom die de elektromotor 
voor de aandrijving nodig heeft.
Bij het extern laden communiceert de auto via de 
laadkabel met het laadpunt. Daarvoor heeft de 
stekker twee extra pinnen, een proximity-contact 
en een control pilot-contact. Het eerste contact 
geeft aan de auto het signaal af dat het laadappa-
raat in de auto kan worden ingeschakeld en dat de 
wegrijdblokkering in werking moet treden. Som-
mige systemen meten ook gelijk de inwendige 
weerstand van de laadkabel. Aan de hand daarvan 
wordt bepaald wat de maximale laadstroom mag 
zijn. De control pilot regelt het laden zelf. Voor 
een goede communicatie tussen auto en paal is 
minimaal 12 volt boordspanning nodig. Daar kan 
de Wegenwacht indien noodzakelijk voor zorgen. 
 Dat is niet te verwarren met starthulp, want daar 
gelden speciale regels voor. De te starten auto 

moet eerst voldoende accuspanning krijgen 
om op eigen kracht te starten. Starten met een 
(externe) startaccu heeft vaak tot gevolg dat de 
converter van de auto niet werkt. Maar dat merk 
je pas na een eerstvolgende stop als de auto 
wéér niet start. Want als de converter niet werkt 
geeft deze ook geen 12 volt om de startaccu weer 
op te frissen, dus die blijft leeg. Wat maar weer 
duidelijk maakt dat Wegenwachters deze speciale 
gebruiksaanwijzingen aangeleerd moeten krijgen. 
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