Weten, snappen, kunnen, ervaren en willen!
Alle chauffeurs van voorrangsvoertuigen kampen min of meer met hetzelfde probleem. Er is
maar één manier om bedreven te raken in het gebruik van optische en geluidssignalen. En dat
is de echte praktijk. Op een circuit heb je nu eenmaal niet te maken met verkeer. En als er al
verkeer zou zijn, dan reageert het niet natuurlijk zoals in de real-life situatie. Er gaat nogal
wat mis met voorrangsvoertuigen. Een eenvoudige zoekopdracht op internet levert al gauw
tientallen plaatjes op van gecrashte en gekantelde voorrangsvoertuigen.
De Regeling Optische en Geluidssignalen bepaalt een aantal zaken. In ieder geval wordt
bepaald welke diensten gebruik mogen maken van OGS. De eisen aan de dienst dus. Ook
wordt bepaald hoe de OGS er uit zien. De eisen aan de signalen dus. En er wordt bepaald
welke personen gebruik mogen maken van OGS. De eisen aan de bestuurder.
De eisen aan de bestuurder luiden als volgt:
“De in het eerste lid bedoelde personen worden aangewezen, nadat zij een speciale instructie
hebben gekregen, waarin gewezen wordt op onder andere de strafrechtelijke en
civielrechtelijke consequenties van het aanrichten van schade tijdens de rit, het gedrag van de
reactie van weggebruikers op de bijzondere signalen en het gewenste rijgedrag van de
betrokken bestuurder.”
Bij de brandweer is dit vastgelegd in de Brancherichtlijn Optische- en Geluidssignalen.
Alle brandweerchauffeurs moeten per 1 juli 2007 beschikken over het diploma van de
opleiding brandweerchauffeur. Deze opleiding is op meerdere manieren te volgen. Er zijn tal
van opleidingsinstituten die hierin voorzien.
Bij al deze opleidingsinstituten is het programma afgestemd op de exameneisen die de NBBE
(Nederlands Bureau Brandweer Examens) heeft vastgelegd. De toetswijze bestaat uit 2
schriftelijke delen m.b.t. de verkeerswetgeving omtrent OGS en opbouw van het
brandweervoertuig en 2 praktische delen m.b.t. verrichtingen op een circuit en op de openbare
weg.
De opleiding brandweerchauffeur is in grote lijnen gericht op het verhogen van kennis en
vaardigheden van de cursist. Dit heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn duidelijk. Een
chauffeur met meer kennis en vaardigheden zal beter gebruik kunnen maken van de
mogelijkheden van het voertuig omdat hij weet en heeft kunnen ervaren waar de grenzen
liggen.
Wat is dan het probleem?
Hiervoor moeten we even teruggaan in de historie. In de jaren tachtig van de vorige eeuw
werden sommige duurdere personenwagens uitgerust met een anti blokkeersysteem (ABS).
Sinds de Ford Scorpio standaard met dit systeem werd uitgerust, heeft het systeem een vlucht
genomen. Nu zit het standaard gemonteerd in vrijwel iedere nieuwe personenwagen.
In de beginjaren van ABS hadden vooral de Duitse autoverzekeraars erg hoge verwachtingen
van het systeem. Ze beloofden zelfs een forse premiekorting aan klanten die een voertuig met
ABS verzekerden. De Duitse verzekeraars zijn er op teruggekomen. Want wat bleek? De

automobilist die de beschikking had over ABS voelde zich dusdanig zekerder in het verkeer,
dat hij harder ging rijden. Het ABS zou hem per slot van rekening toch wel redden.
Hier is ook wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Een deel van een taxi wagenpark in
München was voorzien van ABS en een deel niet. Een groot aantal taxichauffeurs is
gedurende een aantal jaren geobserveerd in hun rijgedrag door waarnemers. De chauffeurs
wisten welk voertuig ABS had en welke niet. De waarnemers niet. Ze registreerden alleen het
rijgedrag. Er bleek een significant verschil te zitten in een aantal zaken:
Chauffeurs van voertuigen met ABS:
- hadden meer aanrijdingen waarbij zij zelf schuld hadden
- remden vaker extreem hard
- maakten abruptere bochten
- waren minder accuraat in op de eigen rijbaan blijven
- hielden minder afstand
- maakten slechtere invoegmanoeuvres
- hadden meer verkeersconflicten
- reden harder
- hadden meer ongevallen op gladde wegdekken
Dit betrof een onderzoek van Gerald Wilde (1994). Gelijksoortige wetenschappelijke
onderzoeken in de Verenigde Staten door Hertz (1996) en Grant en Smiley (1996) gaven
dezelfde resultaten.
Het verschijnsel wat hier optreedt, heet RHT (Risico Homeostasis Theorie). Het komt er in
het kort op neer dat iedereen een bepaald risico acceptabel acht. Op het moment dat voor je
gevoel er minder risico is, ga je automatisch meer risico’s nemen, totdat je weer op het
risiconiveau zit, wat je zelf aanvaardbaar acht.
Op het moment dat een brandweerchauffeur zijn opleiding heeft afgerond en dus over meer
kennis en vaardigheden beschikt om een brandweervoertuig te kunnen besturen, zal hij meer
zelfvertrouwen hebben opgedaan. Dit zelfvertrouwen maakt dat hij minder risico’s verbindt
aan bijvoorbeeld het rijden met OGS. Immers indien het voertuig bijvoorbeeld in een slip
raakt, kan hij daar beter mee omgaan dan voorheen.
Daardoor zal hij zich sneller door het verkeer bewegen. Zeker als de melding waar hij voor
rijdt nog eens een extra druk op hem legt. Bijvoorbeeld kinderen die in een brandend huis
zitten. De vraag is natuurlijk wel of de brandweerchauffeur echt vaardiger is geworden.
Hoeveel kilometer legt een brandweerchauffeur jaarlijks af? En hoeveel legt hij af met
gebruik van OGS?
Daar zit mijns inziens een probleem. Ondanks de duidelijke voordelen van een gedegen
opleiding steekt wel degelijk het probleem van de genoemde Risico Homeostasis Theorie de
kop op.
Wat zouden mogelijke manieren zijn om dit te ondervangen?
In ieder geval moet de brandweerchauffeur niet alleen geleerd hebben welke rijgedrag welke
gevolgen kan hebben, maar hij moet dit ook zelf vinden. Dat is een aanmerkelijk verschil.

Zelf ondervinden wat gevolgen zijn van bepaald gedrag kan je niet in de praktijk leren als het
gaat om rijden met OGS. Daar zijn de andere weggebruikers te waardevol voor. Helaas is dit
wel vaak de manier waarop men er achter komt.
Er is momenteel in Nederland één opleider (Rij Analyse Centrum Nederland) die gebruik
maakt van een mobiele simulator die de chauffeur in een waarheidsgetrouwe omgeving
plaatst. Deze simulator maakt gebruik van een naadloze 180 graden projectie en kan
aangepast worden op de omstandigheden waarin een brandweerchauffeur zich ook in de
praktijk bevindt. Hij gaat onder andere ook gebruikt worden voor de rijopleiding op de E-One
crashtenders.
De virtuele omgeving ziet er hetzelfde uit als de omgeving waar de brandweerchauffeur zich
dagelijks in bevindt. Het voertuig waar hij in rijdt, gedraagt zich ook exact hetzelfde als zijn
vertrouwde brandweervoertuig. De simulatiesoftware houdt rekening met zo veel mogelijk
weg- en voertuigdynamische kenmerken, zoals wielbasis, zichthoogte van de chauffeur,
zwaartepunt, vermogen, wrijvingscoëfficiënt van het wegdek, klotsende watertanks etc.
In de virtuele omgeving bevindt zich ook ander verkeer. Dit verkeer geeft feedback op de
gedragingen van de chauffeur, door bijvoorbeeld ruimte te maken indien de positie op de weg
van het brandweervoertuig ruimte afdwingt. De chauffeur krijgt dus inzicht in welk gedrag
welke gevolgen in het verkeersbeeld veroorzaakt. Als hij deze ervaringen tot zich neemt en
ook kan ervaren met welke gedragingen het mis kan gaan (het voordeel van een simulator),
zal hij zijn rijgedrag aanpassen. Je leert de grenzen pas kennen, door ze te verkennen en ze
over te gaan.
De combinatie van weten, snappen, kunnen en ervaren brengt de brandweerchauffeur alles om
zo veilig mogelijk van de kazerne naar zijn doel te komen. Hij wil dit dan zelf ook. Immers
het allergrootste belang is dat het brandweervoertuig aankomt, daarna pas binnen hoeveel
minuten.
Maar ook gedrag verwatert en vervalt tot hetgeen de brandweerchauffeur eerder gewend was.
De kracht van herhaling dus. Vandaar dat het ook de moeite waard zou zijn om binnen de
korpsen een instructeur op te leiden die regelmatig meerijdt met uitrukken puur om feedback
te geven aan de brandweerchauffeurs. Zo blijft het juiste rijgedrag behouden en kan er tijdig
gesignaleerd worden dat het eventueel weer tijd is voor een opfristraining in een simulator.
Op deze manier biedt de simulator een zinvolle bijdrage in de opleiding tot
brandweerchauffeur. Voorrangsvoertuigen zijn uiteindelijk toch een bewust genomen extra
risico in het verkeer. Daar kan je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.

