
Deel 4: Dierenambulance en 

Verkeer

Korte training Dierenambulance



Inhoud van dit onderdeel:

• Inleiding
• Dierenambulance in verhouding tot andere huldiensten
• Gedrag van een dierenambulance in het verkeer
• Ontheffingen/vrijstellingen
• Veilige werkplek 
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Politie, brandweer en ambulance:
• Wettelijk aangewezen hulpverlenende instanties.
• Regels en bevoegdheden zijn landelijk vastgesteld.
• Zijn leidinggevend bij calamiteiten.

Rijkswaterstaat:
• Bevoegd verkeersregelaar.
• Zij mogen aanwijzingen geven die boven verkeersregels, -tekens gaan.

Dierenambulance:
• Ondersteunende dienst. 
• Biedt ondersteuning aan de bovengenoemde instanties. 
• Gemeente kan door middel van ontheffingen bevoegdheden verlenen.

Hulpdiensten
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Dierenambulance in het verkeer
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• Altijd dimlicht voeren.
• Bij afwijkend gedrag zwaailichten en alarmlichten gebruiken.
• Communiceren met medeweggebruikers.
• Het rijgedrag is het visitekaartje van de dierenambulance en wij moeten ons gewoon aan de 

regels houden – ook tijdens spoedritten.
• Houd je aan de verkeersregels, eventuele boetes zijn voor rekening van de chauffeur.



Ontheffingen & vrijstellingen
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• In de basis zijn we met de dierenambulance een gewone weggebruiker.
• De gemeente kan ontheffing verlenen wanneer er vrijstelling is aangevraagd.

Let op: dit is geen vanzelfsprekendheid. 
• Per locatie is er een overzicht opgesteld waarvoor ontheffingen zijn verleend. 

Dit overzicht is aanwezig in de dierenambulance. 



Voorschriften bij ontheffingen
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• Denk altijd om je eigen veiligheid en die van je medeweggebruikers
• Bij gebruik van een ontheffing stapvoets rijden
• Overige verkeer zo min mogelijk hinderen
• Altijd retro reflecterende kleding dragen, zorg dat je gezien wordt



Incidenten op de weg
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Met overig verkeer kan het lastig zijn een incident op de weg af te handelen. Deze regels helpen:

• Stop niet zomaar op de rijbaan, maar denk aan je eigen veiligheid! Om de veiligheid te 
waarborgen kan hulp van bijvoorbeeld de politie door de centralist ingeroepen worden om de 
incidentlocatie te beveiligen. 

• Kijk waar het dier ligt en stop niet, maar rijd er voorbij en bedenk ondertussen hoe je het aan 
gaat pakken.

• Keer de auto en zorg dat je genoeg tijd hebt om veilig te stoppen.
• Zodra je snelheid mindert zet je de zwaailichten aan.
• Stop bij voorkeur op de stoep, of met twee wielen in de berm (niet volledig in de berm, dan kom 

je niet meer weg!).
• Stap uit aan de luwzijde, denk om je veiligheid.
• Haal het dier van de weg of uit het gras en leg het in de auto.
• Rij rustig weg en als je op normale snelheid bent, zet je de zwaailichten uit.
• Ga naar een veilige plek en verzorg het dier. 



Veiligheidskleding
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• Tijdens het gebruik van onze ontheffingen 
dragen we altijd veiligheidskleding, ook in 
de zomer.

• Voor het werken op het 
hoofdwegennetwerk, ook wel Rijksweg 
genoemd, moet je hier speciaal voor 
getraind zijn (informatie bij je coördinator) 
en het oranje hesje dragen.



Veilige werkplek creëren
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• Plaats het voertuig zoveel meter voor 
het incident als de maximum snelheid 
(dus op een 50 km weg 50 meter).

• Stap uit aan de verkeersluwe zijde 
(bijrijderskant).

• Plaats kijkend naar het verkeer vijf 
kegels tussen de ambulance en de 
plek van het incident.
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Afwegingen
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• Maak altijd de bewuste afweging tussen veiligheid, werkbaarheid en benodigde tijd.
• In gevaarlijke situaties kun je naast de kegels en hesjes ook gebruik maken van zaklamp met 

gele kegel en draagbare flitsers.
• Volg indien aanwezig altijd de instructies van politie, brandweer of weginspecteur op.


