
Oog voor hulpdiensten

help 
de hulpdiensten





target blu eye signaleert  
naderende hulpdiensten

In maart 2013 maakte het NIFV de resultaten bekend uit 
een grootschalige enquête onder ruim 2.100 automobilisten. 
Hieruit bleek onder andere dat 60% wel eens moeite heeft 
om een hulpdienstvoertuig snel en veilig voor te laten gaan. 
75% denkt dat uitwijken op een provinciale weg naar de 
berm een goede optie is, terwijl dit, zeker op snelheid, een 
zeer riskante en onwenselijke handeling is. Ook blijkt er on-
der de respondenten behoefte te zijn aan een systeem dat 
vroegtijdig waarschuwt voor naderende hulpdiensten.

Bron: NIFV maart 2013.

tiJdig geWaarsChuWd 
WOrden VOOr 
alle hulpdiensten



help! 
de hulpdiensten!

Target Blu Eye is een uniek en wereldwijd ge-
patenteerd verkeersveiligheidssysteem dat u tij-
dig waarschuwt voor naderende hulpdiensten, 
zoals opvallende en onopvallende politieauto’s, 
politiemotoren, ambulances en brandweervoer-
tuigen. 

Ongetwijfeld kent u de situatie dat u te laat een 
plotseling van achteren opdoemende politie-
auto opmerkt. Het gevaar is dan dat u zonder 
goed te kijken uw auto impulsief naar links of 
rechts de berm instuurt. Of erger: het fi etspad of 
de andere rijbaan oprijdt. Een gevaarlijke situa-
tie met volop risico’s. Niet alleen voor uzelf maar 
ook voor andere weggebruikers en uiteraard 
voor de hulpdiensten zelf.  Feit is dat aansnel-
lende hulpdiensten veelvuldig tot gevaarlijke 
manoeuvres van weggebruikers leiden waar-

door er al dan niet dodelijke ongelukken gebeu-
ren. De materiële schade en de letselschade van 
deze ongelukken bedraagt tientallen miljoenen 
euro’s per jaar. 

tiJdig geWaarsChuWd WOrden VOOr alle 
hulpdiensten
Met het in Nederland ontwikkelde, unieke 
product Target Blu Eye voorkomt u dergelijke 
onvoorspelbare en (levens)gevaarlijke verkeers-
situaties. Target Blu Eye is een uiterst geavan-
ceerd en wereldwijd gepatenteerd verkeers-
veiligheidssysteem dat is gebaseerd op TETRA 
technologie, de basis voor het C2000 netwerk 
van de Nederlandse hulpdiensten. 

Dankzij deze technologie bent u er met Tar-
get Blu Eye van verzekerd dat u tijdig wordt 
gewaarschuwd voor naderende hulpdiensten. 
Waardoor u tijdig kunt anticiperen. Ook als 
een hulpdienst géén zwaailichten en/of sirenes 
voert. 

het systeem VOldOet 
in heel eurOpa aan de 
WetteliJk gestelde eisen



TETRA is een afkorting die staat voor Ter-
restrial Trunked Radio. TETRA is een digitale 
standaard voor radiocommunicatie, opgesteld 
door het Europees Telecommunicatie en Stan-
daardisatie Instituut (ETSI), dat vooral ge-
bruikt wordt door hulpdiensten zoals politie, 
brandweer en ambulancediensten in Europa. 
TETRA kenmerkt zich onder andere door ultra-
snelle opzettijden van oproepen, het gebruiks-
vriendelijk opzetten van groepsoproepen, een 
uitstekende geluidskwaliteit en de beveiliging 
tegen het ontcijferen en afl uisteren van de 
communicatie. In Nederland wordt onder de 
naam C2000 het TETRA netwerk gebruikt. 

C2000 is exclusief toegewezen aan de Neder-
landse hulpdiensten, zoals politie, brandweer 
en ambulancediensten. Voor bedrijven en or-
ganisaties is eveneens een landelijk TETRA 
netwerk beschikbaar. Uiteraard maakt dit net-
werk gebruik van andere frequenties dan die 
van het C2000 netwerk en wordt door Target 
Blu Eye  niet als zodanig herkend. 

Het TETRA netwerk voor hulpdiensten wordt 
eveneens, gebruikmakend van dezelfde fre-
quenties, in de ons omringende landen ge-
bruikt, zoals onder andere in België, Groot Bri-
tannië, Scandinavië, Spanje, Duitsland (vanaf 
2014 in het hele land), Oostenrijk, Portugal, 
Hongarije en Italië.

de Werking Van 
target blu eye

Wat is tetra & C2000

Target Blu Eye herkent de aanwezigheid 
van: 
• Politievoertuigen (surveillancewagens, 

KLPD en onopvallende politie-auto’s)
• Politiemotoren
• Ambulances
• Brandweerauto’s

de Werking Van target blu eye
De werking en bediening van Target Blu Eye 
is heel eenvoudig. Indien een hulpdienst u 
nadert of als ú een hulpdienst nadert, dan 
is Target Blu Eye in staat, dankzij de toepas-
sing van zeer geavanceerde elektronica, de 
betreffende hulpdienst tijdig te signaleren. 
Overigens zonder onderscheid te maken in 
het type hulpdienst. U wordt gewaarschuwd 
middels een akoestisch signaal en een sig-

naalsterktemeter op het bedieningsdisplay. 
Hierop kunt u in één oogopslag afl ezen of 
de hulpdienst dichterbij komt of zich van u 
verwijdert.



Visuele en akOestisChe WaarsChuWingen
Target Blu Eye waarschuwt u voor nade-
rende hulpdiensten middels een akoestisch 
signaal en visuele waarschuwingen middels 
de leds op de signaalsterktemeter van het 
bedieningsdisplay. Daarnaast genereert Tar-
get Blu Eye vier afzonderlijke, akoestische 
waarschuwingssignalen. Het C2000 sys-
teem dat door de Nederlandse hulpdiensten 
wordt gebruikt, kent namelijk vier commu-
nicatievormen die allen door Target Blu Eye 
worden herkend. Alle signalen wijzen op de 
aanwezigheid van een hulpdienst  in uw 
nabije omgeving. Of het nu om onderlinge 
communicatie gaat tussen verschillende 
hulpdienstvoertuigen, communicatie tussen 
het hulpdienstvoertuig en de meldkamer óf 
de periodieke aanmelding van het voertuig 

bij één van de C2000 zendmasten, Target 
Blu Eye waarschuwt u tijdig. U kunt zodoen-
de op comfortabele wijze uw reis vervolgen 
zonder dat u wordt verrast door een aan-
snellende hulpdienst.

tOegestaan en 
legaal in eurOpa

In de periode 2005 tot en met 2007 zijn alleen al bij 
ongelukken met politievoertuigen jaarlijks gemid-
deld 3000 meldingen van schade aan derden en 
146 gewonde slachtoffers geregistreerd. De totale 
(letsel- en materiële) schade bedroeg 46 miljoen 
euro. 
(Bron:  ANP)

Volgens het Algemeen Dagblad waren er in de ja-
ren 2008 en 2009 bij 19.363 aanrijdingen agenten 
betrokken, inclusief eenzijdige ongelukken, waar-
bij liefst 87 burgers gewond raakten. Het aantal 
landelijke ongelukken met ambulances en brand-
weerauto’s en de daarbij behorende materiële en 
letselschade is niet bekend. Echter, helaas komen 
deze ongelukken vrijwel dagelijks in het nieuws. 

Het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid 
(NIFV) wil duidelijke regels om ongelukken met 
hulpdiensten te voorkomen. Automobilisten heb-
ben geen idee wat ze moeten doen als een am-
bulance, brandweerwagen of politieauto hun pad 
kruist. Daardoor zijn er regelmatig gevaarlijke situ-
aties. Het NIFV wil daarom dat er instructies komen 
voor automobilisten. Uit een enquête onder 2000 
politiemensen, brandweermannen en ambulance-
chauffeurs blijkt dat ruim de helft van hen mini-
maal eens per maand in een gevaarlijke situatie 
terechtkomt door toedoen van automobilisten. 
Agenten en ambulancebestuurders, die vaker op 
de weg zitten, komen wekelijks of zelfs dagelijks 
in de problemen. 
(Bron: Telegraaf oktober 2012)

Vele Ongelukken 
met hulpdiensten



1.  Waarschuwt tijdig voor nadere hulpdiensten, 
zoals brandweerauto’s, ambulances en 
(opvallende en onopvallende) politiewagens 
via akoestische en visuele signalering 

2.  Voorkomt onvoorspelbare en gevaarlijke 
manoeuvres 

3.  Verhoogt de verkeersveiligheid van uzelf, 
hulpdiensten en overige weggebruikers 

4.  Voorkomt materiële schade en letselschade 

5.  Zorgt voor een snellere doorgang van 
hulpdiensten  

6.  Maakt inzichtelijk of hulpdiensten u naderen 
of zich juist van u verwijderen 

7.  Draagt bij aan een ontspannen en 
comfortabele rijstijl   

8.  Is bijzonder gebruiksvriendelijk  

9.  Vergt weinig ruimte en is eenvoudig te 
installeren 

10. Twee jaar garantie 

de VOOrdelen Van 
target blu eye  
Op een riJtJe 

De afstand waarop Target Blu Eye een 
hulpdienst signaleert, varieert van enkele 
honderden meters tot zelfs één kilometer, 
afhankelijk van de geselecteerde gevoelig-
heidsmodus, de gebruikte C2000 communi-
catievorm en de verkeerssituatie.

tOegestaan en legaal in eurOpa
Het gebruik van Target Blu Eye is wettelijk 
toegestaan in heel Europa. Target Blu Eye 
informeert u immers alleen maar over de 
aanwezigheid van hulpdiensten en maakt 
daarbij geen onderscheid tussen de diverse 
hulpdiensten. Bovendien geeft Target Blu 
Eye géén toegang tot de inhoud van de 
communicatie die via het TETRA netwerk 
door de hulpdiensten worden verzonden.



Zuidergracht 21 |  3763 LS  Soest
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Know what’s out there...


