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 W il je een medium of een soft tandenborstel?”, 
vraagt Mark Wiersma terwijl Arjen Hofstra 
onder de motorkap van een Renault Safrane 

kijkt. De opmerkelijke vraag blijkt niet ingegeven door 
extreme persoonlijke hygiëne: de tandenborstel is nodig 
voor het schoonmaken van een printplaat. “Op basis van 
de storingscode kwam ik bij de ABS-computer terecht”, 
licht Hofstra toe. “In het verleden heeft iemand aan de 
printplaat gesoldeerd, maar dat is niet grondig genoeg 
gedaan. Ik doe het opnieuw en maak eerst de contacten 
goed schoon. Vandaar die tandenborstel.” In de werk-
plaats van Diagnose Service Noord wordt geen hulpmiddel 
onbenut gelaten bij het opsporen en verhelpen van auto-
technische problemen. Storingen zoeken vinden de twee 
diagnosetechnici het mooiste wat er is. “Soms zijn we uren 
of dagen bezig, maar als een storing opgelost is, geeft dat 
altijd een goed gevoel”, zegt Wiersma. Het bedrijf is aange-
sloten bij Diagnose Centrum, het landelijke netwerk van 
automotive diagnosespecialisten. “We hebben intensief 
contact met de andere leden en raadplegen dagelijks de 
landelijke databank met storingen. De samenwerking bin-
nen Diagnose Centrum is perfect: als wij iets niet weten, 
dan weet een ander het, en andersom. Zo helpen we 
elkaar. Ook komen we regelmatig bij elkaar om te sparren 
en te oefenen. Dan gaan we lekker een dagje storingen 
zoeken.” 

Hooggespecialiseerd
De toenemende vraag naar diagnoses was een belangrijke 
redenen voor de verhuizing van Burgum naar Drachten. 
“We zitten hier middenin onze belangrijkste doelgroep, 
autobedrijven. En we hebben meer ruimte”, aldus Hofstra. 
“Bij storingen met een langere doorlooptijd is het handig 
als een auto op dezelfde plek kan blijven staan. In de oude 
werkplaats was dat lastig.” Naast hoofdactiviteit storingdi-
agnose biedt Diagnose Service Noord op kleine schaal 
onderhoud, reparatie en aircoservice aan. Een bijzonder 
specialisme zijn de MG-F en MG-TF. “We hebben allebei bij 
MG Rover gewerkt en hebben veel ervaring met deze 
modellen”, zegt Wiersma. Helaas voor de eigenaren zijn de 
Engelse sportauto’s nogal onderhoudsgevoelig. “Er man-
keert weleens iets aan”, zegt Wiersma met gevoel voor 
understatement. “De koppakkingen zijn een bekend zwak 
punt en daar blijft het niet bij.” Opvallend genoeg is de 
elektronica wel betrouwbaar. Helaas geldt dat niet voor 
alle automerken en -modellen. Net als schadeherstel, ruit-
reparatie en uitlijnen groeit diagnose meer en meer uit tot 
een hooggespecialiseerd vakgebied. “Er ontstaat een 
tweedeling in de markt. Sommige autobedrijven pakken 
diagnose zelf op, anderen besteden het uit.” Uitbesteden 
is vaak een bewuste keuze; een diagnose laat zich lastiger 
inplannen dan een onderhoudsbeurt of bandenwissel. 
Bovendien vraagt diagnose forse investeringen in opleiding 
en equipment. “Een universele diagnosetester is handig 
voor het uitlezen van standaard storingscodes. Voor gro-
tere werkzaamheden, zoals het testen van actuatoren, het 
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initialiseren van remmen en het programmeren van sleu-
tels of elektronicamodules, loop je vrij snel tegen de 
beperkingen van zo’n universeel apparaat aan. Dan kan je 
bijna niet meer om merkspecifieke testers heen, en die zijn 
duurder.” 
Hofstra en Wiersma werken met een uitgebreid arsenaal 
aan testers, waaronder een Autocom CDP+, een Dec 
Superscan en apparatuur van Abritus, Delphi, Launch, 
Snap-on, Opcom en VCDS (Vagcom), aangevuld met ver-
schillende dealertesters en een vierkanaals Picoscope. 
Ook aircoservice-equipment en een rookgasgenerator, 
voor het opsporen van lekkages en EGR-problemen, zijn 
present. “We willen zo veel mogelijk zelf doen”, verklaart 
Hofstra het ruime assortiment. “En omdat we Launch- en 
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Autocom-leveranciers AA Equipment en Delphi vertegen-
woordigen, is het handig dat we meerdere apparaten aan 
klanten kunnen demonstreren. Maar we vinden het ook 
gewoon leuk. Van diagnosetesters heb je er nooit genoeg.” 
Hofstra en Wiersma werken intensief met een Picoscope. 
Het vergt veel oefening en ervaring om er goed mee te 
leren werken, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, 
bespaart dat volgens Hofstra veel tijd. “Een compressie-
meting aan een V6 dieselmotor duurt een halve dag. Met 
een scope kan dat in een paar minuten. Met een speciale 
drukmeter kunnen we snel mechanische problemen zoals 
compressieverlies, een lekkende verstuiver of een ver-
stopte katalysator opsporen, puur door naar de signalen 
te kijken.” 

Vaste procedures
In de werkplaats werken de twee volgens een vast stra-
mien. Hofstra: “De meeste auto’s die binnenkomen zijn al 
door anderen bekeken en die hebben de oorzaak van het 
probleem niet gevonden. We beginnen altijd met een 
inventarisatie van de klachten bij de klant. Ook willen we 
weten of er onderdelen zijn vervangen. Vervolgens lezen 
we de foutcodes uit, slaan die op en wissen het storings-
geheugen. “We controleren eerst of een storingscode 
voorkomt in de database van Diagnose Centrum. Bij veel 
voorkomende storingen hebben we dan meteen een lijst 
met mogelijke oorzaken bij de hand.” Zaligmakend is de 
database niet, want dezelfde foutcode kan verschillende 
oorzaken hebben. Vaak is nader onderzoek nodig. “Een 
lambdastoring kan liggen aan een probleem met de voe-
ding, maar ook aan een probleem met het verwarmings-

element. Dat verschil zie je niet altijd aan de foutcode.” 
Voor elke auto die binnenkomt, worden de storingscodes 
en diagnosehandelingen in een logboek vastgelegd. “Zo 
weten we later precies wat we allemaal hebben gedaan. 
Dat is ook handig als een auto terugkomt.” Hoewel de oor-
zaken van storingen verschillen, zijn er wel duidelijke 
trends zichtbaar. Veel elektronische problemen ontstaan 
door vocht. “Door een verstopte waterafvoer ontstaat snel 
waterschade aan elektronica en computers. Oxidatie in 
stekkerverbindingen komt ook veel voor”, somt Wiersma 
op. Ook kostenbesparing beïnvloedt de betrouwbaarheid 
van elektronica. Omwille van gewichts- en kostenbespa-
ring gebruiken autofabrikanten steeds dunnere kabelbo-
men. “Door een kleine knik of beschadiging breekt de bin-
nenkabel en valt het signaal weg.” De twee genieten de 
twee het meeste van de storingen die zich pas na grondig 
meet- en zoekwerk gewonnen geven. “Iets oplossen met 
een software-update is geen uitdaging”, vindt Wiersma. 
“Storingen die het uiterste van onze vakkennis vragen, die 
vinden we het leukst.” //

Diagnose Service Noord is opgericht door Arjen Hofstra en Mark 
Wiersma. De twee begonnen in 2012 voor zichzelf in het Friese Burgum. Naast hoofd-
activiteit  storingdiagnose verzorgen ze onderhoud, reparatie en aircoservice. Het 
bedrijf is aangesloten bij Diagnose Centrum en vertegenwoordigt het diagnose-
assortiment van AA Equipment en Delphi. In november 2015 is het bedrijf naar 
Drachten verhuisd. 
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