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ATC INFORMATIE

Moditech levert technische informatie bij ongevallen

Veilig werken aan veiligheidssystemen
Veiligheidssystemen in auto’s beschermen de inzittenden. Maar na een ongeval kunnen veilig-

heidssystemen een gevaar zijn voor hulpverleners en inzittenden. Ook hybride- en elektrische 

aandrijfsystemen kunnen gevaarlijk zijn na een ongeval. Moditech helpt hulpverleners de 

gevaren te beperken. Hoe? Dat legde technisch manager Jordy Hoff er uit bij ATC Amsterdam-

Kennemerland.

Veiligheidssystemen kunnen voor proble-
men zorgen bij de hulpverlening. Moditech 
voorziet hulpverleners van de voertuigspe-
cifi eke informatie, zodat zij hun werk veilig 
uit kunnen voeren.

en nieuwe soorten airbags kunnen 
gevaarlijk zijn bij de hulpverlening, 
als de hulpverlener niet weet waar 
hij mee te maken heeft. Deelnemers 
aan de trainingsdagen krijgen een 
theorie- en praktijkgedeelte.
Carrosserieverstevigingen en 
airbags kunnen de hulpverlening 
belemmeren. Andere technische 
ontwikkelingen helpen de hulpver-
lening juist. eCall is een systeem dat 
na activatie van de airbags zelf de 
hulpdiensten informeert. Vanaf 2015 
is het verplicht in alle nieuwe auto’s. 
eCall zorgt dat de alarmcentrale 
sneller een melding krijgt en dus 
eerder hulpverleners op pad kan 
sturen. Moditech wil daar nog een 
stap aan toevoegen en wil graag dat 

  Hoe voorkom je dat airbags afgaan 
tijdens het bevrijden van inzitten-
den en hoe deactiveer je het hoog 
voltage systeem bij een hybride- of 
elektrisch voertuig? Bij ongevallen is 
het belangrijk om snel te handelen, 
maar dat moet wel veilig gebeuren. 
Moditech Rescue Solutions levert 
producten om hulpverleners te 
helpen bij incidenten en ongevallen. 
Het Crash Recovery System is een 
softwareprogramma met een data-
base van alle auto’s, met daarbij alle 
potentiële gevaren. Het programma 
toont de locatie van onder meer de 
airbags, gordelspanners en batte-
rijen. Het Moditech Crash Recovery 
System werkt op iOS, Android en 
Windows. Jordy Hoff er: “Nu het 
tabletgebruik aan populariteit wint, 
is het nog makkelijker om sneller de 
juiste informatie te vinden. Aan de 
hand van een kenteken zoekt een 
hulpverlener het juiste voertuig op. 
Als het kenteken onbekend is of als 
het gaat om een buitenlandse auto, 
kan de hulpverlener aan de hand 
van het merk en model de juiste 
auto selecteren. Bij de selectie toont 
de software een tekening voor de 
herkenning van het voertuig. Het 
grote voordeel van een tablet is dat 
het systeem interactief en makkelijk 
te bedienen is. Door middel van het 
aanraken van het scherm kunnen 
stoelen en het dak weggenomen 
worden, zodat onderliggende com-
ponenten beter zichtbaar zijn”. 

 Altijd up-to-date 
 De database van het Crash Recovery 
System bevat 67 merken, 5.300 au-
tomodellen en 21.850 modelvarian-
ten. Moditech updatet de database 

maandelijks. Omdat Moditech nau-
we contacten heeft met voertuig-
fabrikanten, staan nieuwe modellen 
soms al voor de introductie in de 
database. Vrijwel alle auto’s met een 
airbag staan er in. Maar een airbag 
is slechts één onderdeel waar een 
hulpverlener rekening mee moet 
houden. De afbeeldingen geven 
airbags, elektrische SRS-componen-
ten, elektrische componenten met 
meer dan 30 volt, gordelspanners, 
verstevigingen en ramen aan. Verder 
zijn er zogenoemde gevarenzones 

die de hulpverlener moet vermijden. 
En de categorie diversen toont 
ondermeer brandstoftanks. Met de 
komst van alternatieve brandstoff en 
zoals LPG en CNG is dat wel zo han-
dig. Ook de komst van elektronica 
met hogere voltages in elektrische 
en hybride voertuigen maakt het de 
hulpverleners soms lastig. 

 Innovatie heeft voor- en nadelen 
 Moditech geeft trainingsdagen aan 
hulpverleners. Brandweerkorpsen 
maken dan kennis met nieuwe 
modellen of nieuwe ontwikkelin-
gen. Recent zijn de Nissan Leaf en 
de voetgangersairbag op de Volvo 
V40 voorgesteld aan de hulpver-
leners. Alternatieve aandrijvingen 
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“Ook magnesiumonderdelen staan in het Crash Recovery System. Magnesium reageert 
namelijk heftig als je dit met water blust. Magnesium moet met een poeder geblust worden. 
En een motor die blijft draaien kun je stoppen door met een CO2-blusser in de luchtinlaat te 
spuiten. De motor stopt, zonder gevolgschade”, zegt Jordy Hoff er.

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: MODITECH, AMT

Moditech werkt met verschillende kleuren voor de componenten. De locatie van airbags, 
gordelspanners, verstevigingscomponenten en elektrische systemen zijn van belang bij het 
openknippen van een voertuig.

Jordy Hoff er, technisch manager, toonde een aantal praktijkvoorbeelden: “Het HV-systeem 
schakelt altijd automatisch uit bij kortsluiting als het voertuig te water raakt”.

de auto meteen informatie over de 
auto meestuurt naar de alarmcen-
trale. De hulpverlener hoeft dan niet 
op de plaats van het ongeval op 
zoek te gaan naar het juiste model 
en de juiste informatie, maar hij kan 
zich onderweg al voorbereiden.
Moditech ondersteunt de hulpverle-
ner met het Crash Recovery System. 
Steeds meer voertuigfabrikanten 
bieden ook hulp: met pijlen op 
de carrosserie geven fabrikanten 
aan waar een hulpverlener het 
voertuig open kan knippen. Nieuwe 
materialen met steeds hogere 
treksterktes en nieuwe constructies 
maken het soms lastig. Een ATC-lid 
vraagt zich af of de brandweer daar 
nog doorheen komt. “Het is een 
kat- en muisspel. Er komen steeds 
zwaardere scharen op de markt 
en voertuigfabrikanten blijven de 
carrosserie verder ontwikkelen en 
verstevigen”, zegt Hoff er. 

 Moditech in de praktijk 
 Dan is het tijd om het systeem te 
demonstreren. Hoff er zoekt de infor-
matie van verschillende voertuigen 
op in het systeem. Bij een Volvo V60 
krijgt de hulpverlener eerst alge-
mene informatie over de auto, wat is 
het precies voor auto en over welke 
batterijen beschikt hij. Daarna ziet 
de hulpverlener een overzichtsfoto 
met alle componenten in verschil-
lende kleuren. Bij hybride- en 
elektrische voertuigen staat de de-
activeringsprocedure voor het hoog 
voltage systeem beschreven. Bij 
sommige auto’s is het HV-systeem 
te deactiveren met een schakelaar, 

bij andere door een stekker los te 
koppelen. Na een aantal auto’s op-
gezocht te hebben, concluderen de 
ATC-leden dat er veel verschillende 
systemen zijn en de accu ook niet 
altijd op dezelfde plek zit. 

 Aan de hand van enkele fi lmpjes 
toont Hoff er wat er mis kan gaan 
tijdens de hulpverlening: zo ontploft 
er een zij-airbag tegen het hoofd 
van een brandweerman en demon-
streert iemand wat er gebeurt als je 
een airbagpatroon met de hydrauli-
sche schaar openknipt. Een advies: 
doe dat nooit! 

 Werken aan het airbagsysteem 
 Uiteraard zal het autobedrijf niet 
zo snel met de hydraulische schaar 
aan de slag gaan. Maar als je aan het 
airbagsysteem of HV-systeem moet 
werken, waar moet je dan op letten? 
“Controleer of de accu losgekoppeld 
is. In de fi lmpjes was vaak zichtbaar 
dat de (alarm)lichten nog brandden. 
In dat geval zijn de systemen geacti-
veerd. Dus koppel altijd de accu los”, 
antwoordt Hoff er. Overigens werkt 
Moditech momenteel aan een sys-
teem voor bergingsbedrijven. Want 
ook bergers hebben vaak moeite 
een auto met allerlei elektrische 
hulpmiddelen af te slepen. 
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