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Wegenwachten, eerste-hulpverleners
bij uitstek
Gabriëlle Wiggers

Dat de wegenwacht van de A N W B bij
autopech eerste hulp verleent en daarbij vaak
wonderen lijkt te verrichten, weet iedereen.
Wat waarschijnlijk weinigen zich realiseren, is
dat diezelfde wegenwachten regelmatig hulp
bieden bij ongevallen, dat zij zelfs vaak als
eerste ter plekke zijn en de gehele
hulpverlening op gang moeten zetten. De nu
vijftigjarige Wegenwacht is een, op het gebied
van E H B O , onmisbare maar vaak
onopgemerkte en ondergewaardeerde
hulpdienst. Dat blijkt uit de toelichting die ik
krijg van de heer M. Straathof, coördinator
wegenwachtopleiding en veiligheidsdocent.

tingsproblemen. En u moet niet verbaasd zijn indien u ooit door een vrouw op weg wordt geholpen, want twee vrouwen hebben inmiddels hun
plaats in de gelederen ingenomen en twee zijn er
in opleiding. De oude motorfietsen zijn vervangen door een keur aan voertuigen, van de modernste motor tot de grootste bestelbus, allemaal
van verre herkenbaar aan de styling, de gele
kleur, de belettering en de oranje zwaailampen.

Vijftig jaar

In 1946 beschikte de net opgerichte Wegenwacht
over 7 manschappen op motorfietsen die zo'n
9500 pechvogels weer op weg hielpen. Het team
is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid tot ruim
900 wegenwachten en stadswachten die jaarlijks
circa 800.000 keer hulp bieden aan gestrande
weggebruikers of aan hen die niet op gang
komen vanwege bijvoorbeeld start- of verlich-

Noodsituaties
Wegenwachten houden zich dagelijks bezig met
het vullen van lege benzinetanks, het provisorisch
dichten van lekke radiateuren en het repareren
van de meest uiteenlopende mankementen aan
alle denkbare types voertuigen. Daarnaast wordt
de wegenwacht ook geacht hulp te bieden bij
voorkomende noodsituaties, variërend van be-
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Een nieuw jaar. 1997, is in aantocht en daarbij horen goede wensen en voornemens. /
De goede voornemens betreffen onszelf. A l enige tijd oriënteert de redactie zich
op een nieuwe vormgeving voor onze oude vertrouwde Voorpost. Die vernieuwde vormgeving willen wij graag in 1997 doorvoeren. Daar komt nogal wat bij kijken en daarom kunnen we op dit moment nog geen uitspraak doen over het tijdstip van invoering. Wij zullen echter ons uiterste best doen u zo spoedig mogelijk
1%
te verrassen met uw Voorpost in een eigentijds jasje.
^
De goede wensen richten we natuurlijk aan u, lezers/ehbo'ers. Wij wensen u fijne
feestdagen, een voorspoedig en ontspannen 1997 toe en bovendien veel moed,
welslagen en een goede opvang achteraf, mocht u onverhoopt te hulp moeten
schieten bij meer of minder ernstige ongevallen.
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vallingen onderweg tot sterfgevallen als gevolg
van een ongeval of van zelfmoord. Z o n 7000 ongevalsmeldingen komen jaarlijks via de praatpalen binnen. Deze meldingen worden onmiddellijk doorgegeven aan de hulpverlenende instanties. In veel gevallen is de wegenwacht als eerste
ter plekke, moet deze de situatie beoordelen, de
verkeersveiligheid bewaken en de hulpverlening
op gang zetten.
Straathof: "De eigen veiligheid van onze wegenwachten staat daarbij voorop, want alhoewel de
wegenwacht in een ongevalssituatie naast politie
en ambulancepersoneel werkt, heeft hij niet dezelfde status: hij voert geen blauwe, maar slechts
een oranje lamp."

De wegenwacht helpt in weer en wind
Selectie
Dat EHBO een wezenlijk onderdeel is van het
wegenwachtwerk blijkt de kandidaten al tijdens
de selectieprocedure, waarin hen gevraagd wordt
naar hun affiniteit met EHBO.
Straathof: "Tijdens de sollicitatie letten we op de
reactie van de kandidaten als we vertellen wat er
op dat terrein van ze verwacht wordt. Daar vallen
wel eens mensen op af. De beelden die een wegenwacht krijgt te zien, zijn vaak niet prettig. Je
moet er tegen kunnen."
Opleiding
In de opleiding van drie maanden wordt veel
aandacht besteed aan EHBO: alle wegenwachten
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zijn gediplomeerde ehbo'ers, zijn gecertificeerd
voor reanimatie en hebben een verkorte GORcursus
gevolgd
(Gewondenzorg
Onder
Rampomstandigheden). Aan het eind van ons
gesprek ben ik getuige van een oefening in de
praktijkruimte van de afdeling opleidingen,
waarbij een ongevalsslachtoffer in zijn auto van
een nekspalk wordt voorzien en daarna met behulp van een brancard uit de auto wordt getild:
dit immobiliseren van de nek is bijvoorbeeld een
onderdeel van de GOR-stof. Naast natuurlijk autotechniek, zijn communicatie en omgaan met
agressie vaste onderdelen van de scholing.
Een stage van 2,5 maanden, waarbij men meerijdt met een geroutineerde collega completeert
de opleiding.
Voertuigen
Iedere wegenwacht heeft een eigen voertuig, zodat hij of zij met eigen gereedschap
werkt en het moeiteloos weet te vinden.
Alleen de 'truckservicevoertuigen' die
hulp bieden aan vrachtwagens staan nooit
stil: daarvoor zijn deze te duur. Alle voertuigen zijn, behalve met een uitgekiende
hoeveelheid gereedschap, uitgerust met
een drietal brandblussers en met een
EHBO-kist waarvan de inhoud door de
A N W B zelf wordt samengesteld.
Straathof: "Vanaf januari 19% zijn we
bezig alle wegenwachtauto's te voorzien
van een veiligheidscompartiment: daarin
bevinden zich het EHBO-materiaal,
waaronder een beademingsmasker, 2
brandblussers en de bekende oranje pionnen. Voor andere hulpverleners, bijvoorbeeld voor aanwezige ehbo'ers die te hulp
schieten, is het belangrijk te weten dat dit
compartiment met het beschikbare materiaal
zich bevindt achter de bestuurdersplaats."
Dubbele pech
Vaak worden de wegenwachten geconfronteerd
met verwondingen die een gevolg zijn van autopech. Pechvogels openen de dop van de hete radiateur, waarna deze zijn kokende vloeistof omhoog spuit, of ze willen het peil van de koelvloeistof controleren. Anderen branden zich aan de
gloeiendhete uitlaat. Mensen hangen over de
accu heen, en kunnen daarbij sluiting maken of in
contact komen met accuzuur. Lange haren of
stropdassen raken nogal eens verstrikt in de
draaiende delen van de motor, vingers worden
geamputeerd. Het hevelen van benzine met be4

