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1. Samenvatting CO-preventiecampagne 2017-2018 
 
Een verbrandingstoestel, zoals geplaatst in het merendeel van de Nederlandse huishoudens, stoot 
verbrandingsgassen met koolmonoxide (CO) uit die, in welke omstandigheden ook, bij inhalatie slecht 
zijn voor de gezondheid en zo ernstig letsel kunnen veroorzaken. CO is een giftig gas, dat zich bij 
inhalatie in het bloed hecht aan het hemoglobine in rode bloedcellen en zo de voor het lichaam 
noodzakelijke zuurstof verdringt. Koolmonoxide is kleurloos, geurloos, smaakloos en de eerste 
symptomen van een koolmonoxidevergiftiging (waaronder hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid) 
worden in de praktijk niet altijd in verband gebracht met de aanwezigheid van koolmonoxide. 
  
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in haar onderzoekspublicatie ‘Koolmonoxide – Onderschat 
en onbegrepen gevaar’ een schatting gegeven dat in Nederland jaarlijks vijf tot tien personen overlijden 
door een koolmonoxide vergiftiging. Daarnaast worden er ieder jaar circa 200 ziekenhuisopnamen en 
enkele honderden gewonden op de spoedeisende hulp geregistreerd als gevolg van 
koolmonoxidevergiftiging. De Onderzoeksraad geeft daarbij aan dat de werkelijke omvang van het 
probleem vermoedelijk drie tot vijf keer zo groot is, omdat de symptomen vaak niet herkend worden en 
een juiste diagnose daarmee uitblijft.  
Koolmonoxidevergiftiging vindt voornamelijk plaats in de woonomgeving, bijvoorbeeld door een defect 
verwarmingstoestel of een verkeerde montage/defect in de afvoer van rookgassen.  
Naast het voorkomen van het vrijkomen van koolmonoxide in de woonomgeving, is het snel detecteren 
van koolmonoxide van levensbelang om tijdig maatregelen te nemen of de woning te kunnen verlaten. 
Hiervoor zijn koolmonoxidemelders (CO-melders) beschikbaar op de Nederlandse markt. Deze kunnen 
in een woning worden geplaatst en een alarm geven bij een bepaalde concentratie koolmonoxide in de 
omgevingslucht.  
  
Campagne in het land, in de media én stevig op social media 
De Onderzoeksraad formuleerde in haar onderzoekspublicatie een zestal aanbevelingen. Met de 
landelijke publiekscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ wordt uitvoering gegeven aan de vijfde 
aanbeveling; ‘Zorg voor voorlichting over de risico’s met betrekking tot koolmonoxide bij 
bewoners/eigenaren, installateurs en hulpverleners’. De campagne – opgezet en gecoördineerd door 
de Nederlandse Brandwonden Stichting in nauwe samenwerking met Brandweer Nederland - richt zich 
op het verhogen van het bewustzijn bij de doelgroepen over de meest relevante kennisonderwerpen, 
gedragingen en handelingsperspectief in relatie tot een koolmonoxidevergiftiging. Ook de 25 
brandweerregio’s en de GGD participeren in deze campagne.  
De campagne ging in het najaar van 2017 van start met een informatiesessie voor professionals uit het 
brandweerveld, de installatiebranche, GGD en ervaringsdeskundigen. Met pers- en social media 
berichten werd de campagne onder de aandacht gebracht. Hierbij werd gebruik gemaakt van diverse 
online middelen (social media berichten, online kennistest, online nieuwssites, informatieve 
publiekssite, ervaringsverhalen) en offline middelen (kenniskaarten, ketelkaarten, regioacties 
brandweer, printmedia en RTV). Er was veel media aandacht waarbij algemeen publiek en 
hulpverleners gewezen werden op de kenmerken van een CO-vergiftiging, het handelingsperspectief 
en hoe een CO-vergiftiging te voorkomen.  
Zowel on- als offline was er veel aandacht voor het ‘Plaatsingsadvies koolmonoxidemelders’ van de 
Brandweeracademie. Ook het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting werd 
ingezet om CO-melders volgens dit plaatsingsadvies te plaatsen bij senioren die dat zelf niet meer 
kunnen.  
 
Resultaat uit onderzoek naar effect 
Om het effect van de campagne te meten is een online meting (steekproef) onder 1.000 respondenten 
uitgevoerd.  
 
Optimalisatie onderzoek door aanpassing in ondervraagde groep 
Om de onderzoeksresultaten zo zuiver mogelijk te destilleren, is in 2018 een aanpassing gedaan in de 
selectie van respondenten. Personen die in een eerder stadium al een vragenlijst beantwoord hebben 
over koolmonoxide, zijn uitgesloten voor de nameting. Hierdoor geven de resultaten uit de nameting 
een objectief en realistischer beeld van de werkelijk behaalde resultaten van de campagne. Door deze 
verandering kunnen we (éénmalig) geen goede vergelijking maken tussen de voor- en nameting. De 
nameting van dit jaar is daarmee in de praktijk een 0-meting geworden, waar we komende jaren op 
zullen voortborduren.  
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Om toch een goed beeld van het effect van de campagne te krijgen, hebben we de uitkomsten 
onderverdeeld in resultaten van de groep mensen die de campagne wél of misschien heeft gezien 
(groep1) en resultaten van de groep mensen die de campagne niet heeft gezien (groep 2).  
 
1. De bewustwording met betrekking tot het gevaar van koolmonoxide in specifieke gevallen is bij de  
geselecteerde doelgroepen aantoonbaar verhoogd ten opzichte van een nulmeting/observatie.  
 
• In de campagneperiode heeft 31% van de mensen van de kreet ‘Stop CO-vergiftiging’ gehoord.  
• 86% van de mensen die de campagne gezien hebben (groep 1) weet wat koolmonoxide is tegenover   
     77% van de mensen die de campagne niet gezien hebben (groep 2). 
• Van groep 1 weet 77% waarom CO gevaarlijk is, bij groep 2 is dit 75%; geen significant verschil. 
• In groep 1 weet 53% dat óók een nieuwe ketel een potentieel risico is voor een CO-vergiftiging. In 

groep 2 is dit 47%. Dit percentage is belangrijk, omdat vaak ten onrechte wordt aangenomen dat een 
nieuwe CV-ketel geen of verminderd risico op CO-vergiftiging met zich meebrengt.  

• Het aantal mensen dat denkt een risico te lopen op CO-vergiftiging is ruim 57%. 
• De vijf hoofdsymptomen van CO-vergiftiging worden gedeeltelijk herkend. Het meest bekend is 

hoofdpijn/duizeligheid dat door 75% van de respondenten herkend wordt als een symptoom van CO-
vergiftiging. De overige vier symptomen variëren in bekendheid (van 12% herkent het symptoom tot 
63%).  

 
2. De kennis met betrekking tot de noodzaak van de in het project aangegeven wijze tot handelen, 
Is stijgend ten opzichte van een 0-meting/observatie. 
 
• 50% van alle respondenten geeft aan geen CO-melder of Combimelder in huis te hebben. Dit was 

een jaar geleden nog 53%. Een vergelijking tussen de voormeting en de nameting is in dit geval wel 
te maken, omdat het hier om een feitelijke waarneming gaat en niet om door de campagne 
verworden kennis.  

• In de groep die de campagne gezien heeft weet 44% drie maatregelen te noemen om een CO-
vergiftiging te voorkomen, tegenover 32% in de groep die de campagne niet gezien heeft. Van groep 
1 weet 82% twee maatregelen te noemen, in groep 2 slechts 77%. Vrijwel alle respondenten kunnen 
1 maatregel noemen. De meest genoemde maatregel is het plaatsen van een CO-melder, daarna 
ventileren en als derde een goede ketel/onderhoud. 

• Ruim 47% van groep 1 heeft onthouden dat je moet zorgen voor een goed werkende CO-melder; in 
groep 2 is dit 19%. 

• 52% van de respondenten weet dat ze een CO-melder in ieder geval in de ruimte van het 
verwarmingstoestel moeten plaatsen. Er is geen significant verschil tussen de twee groepen over 
waar of hoe hoog de melder moet hangen.  

 
3. Er is blijvende informatie online beschikbaar die de geselecteerde doelgroepen voorlicht over het 
onderwerp koolmonoxide. Deze informatie wordt aantoonbaar gebruikt door relevante organisaties en 
instellingen.  
 
Op de website www.brandweer.nl/koolmonoxide en www.brandwondenstichting.nl/koolmonoxide 
is permanent informatie aanwezig over de oorzaken, kenmerken en symptomen van een CO-
vergiftiging, hoe deze te voorkomen en hoe te handelen als je een CO-vergiftiging hebt. Op deze sites is 
een directe link naar het juiste, wetenschappelijk onderbouwde, plaatsingsadvies van een CO-melder. 
Ook is hier een directe link naar de online kennistest. Veel aandacht is er voor ervaringsverhalen. Deze 
ervaringsverhalen brengen de boodschap letterlijk heel beeldend over en werden veelvuldig bekeken.  
De informatie op de websites wordt met regelmaat – in de campagneperiode maar ook daarna – onder 
de aandacht gebracht van woningbouworganisaties en zorginstellingen, zodat zij deze informatie in hun 
eigen informatiekanalen verder kunnen verspreid. Ook hebben deze organisaties en instellingen gebruik 
gemaakt van het offline campagnemateriaal (kenniskaart en ketelstickers). 
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2. Doelstellingen en doelgroepen 
 
1. Doelstellingen 
1.1. Kennis, bewustzijn, attitude en intentie 
De kennis, het bewustzijn, de attitude rond zelfredzaamheid (handelen) met betrekking tot omgaan 
met risico’s van koolmonoxide en koolmonoxidevergiftiging nemen binnen 4 maanden na de start van 
de campagne toe ten opzichte van de meting in juni 2017. 
 
1.2. Beschikbaarheid informatiemiddelen 
Als product van de Koolmonoxideactie 2017-2018 is een lijn van getoetste informatiemiddelen en een 
kennistest blijvend online beschikbaar en inzetbaar voor particulieren en professionals.  
 
2. Doelgroepen 
Onder de koolmonoxide-slachtoffers zijn mannen in de meerderheid ten opzichte van vrouwen. Onder 
de overledenen zijn senioren in de meerderheid op basis van incidentie. Op spoedeisende eerste 
hulpafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen blijken zich vooral jonge kinderen en 
(jong)volwassenen te melden wegens koolmonoxidevergiftiging.  
De actie richt zich primair op het bereiken van het algemene publiek, waarbij ouders van jonge 
kinderen en de doelgroep jong-volwassenen. De aanvullende acties vanuit nevenstaand 
Rookmelderteamproject zijn gericht op de doelgroepen niet-zelfredzamen en senioren.   
 
3. Samenwerkingspartners 
Het netwerk Brandpreventieweken (NIBHV, IFV/brandweeracademie, Verbond van Verzekeraars, 
Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting) wordt gebruikt als actieplatform. In 
de acties, gericht op het verhogen van bewustwording en verduidelijken van handelingsperspectief, is 
een coalitie gevormd tussen de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, de 25 
Veiligheidsregio’s en GGD.  
  
4. Strategie 
Vanuit een coalitie van organisaties is tijdens de actieperiode een significant deel van de 
geselecteerde doelgroep bereikt een aangezet om de opgedane kennis en handelingsperspectieven 
in hun directe woonomgeving toe te passen/te delen. Hierdoor is het bewustzijn rond zelfredzaamheid 
met betrekking tot het omgaan met de gevaren van koolmonoxide toegenomen ten opzichte van de 
voormeting. De campagnemiddelen zijn ook na de campagne beschikbaar om kennis en 
handelingsperspectief te bieden. Zelfstandig wonende niet-zelfredzamen, zonder professioneel of 
sociaal vangnet, die niet in staat zijn om een CO-melder te plaatsen kunnen gebruik maken van de 
vrijwilligers van het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting.  
 
5. Samenwerkingspartneroverleg 
Met een koolmonoxide informatiesessie op 9 november werd het brandweerveld (meerdere 
professionals per Veiligheidsregio), GGD en installatiebranche betrokken bij de evaluatie van de 
campagne voorjaar 2017, bij de beschikbare achtergrondinformatie, bij de conclusies vanuit recente 
onderzoekrapportages en bij de voortgang van de bredere aanpak gericht op leveranciers van de 
melders, installateurs en koepels. Deze bijeenkomst vormde tevens de start van de 
koolmonoxidecampagne 2017-2018.  
 

 
3. Campagne-opzet 
 
De publiekscampagne bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Free publicity met de slogan ‘Stop CO-vergiftiging’ 
2. Massa mediale campagne met facebookadvertenties, internetsite, social media, redactionele 
 bijdragen aan online en offline bladen/kranten en medewerking aan radio en tv-uitzendingen. 
3.  Verspreiding van informatiemateriaal (kenniskaart en ketelstickers) via lokale/regionale 
 voorlichtingsacties door de Veiligheidsregio’s 
4.  Inzet van de online kennistest met persoonlijke checklist ter voorkoming en herkenning van CO-
 vergiftiging 
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5.  Inzet van vrijwilligers van het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting die  
 worden ingezet om CO-melders te plaatsen bij senioren die daartoe niet in staat zijn 
6. (Ondersteuning bieden aan) Acties van derden 
 
3.1. Free publicity met de slogan ‘Stop CO-vergiftiging’ 
In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 is landelijk aandacht gevraagd voor de 
publiekscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’. De koolmonoxidecampagne 2017-2018 kent qua free 
publicity twee belangrijke communicatiemomenten: de start in najaar (2017), bij aanvang van het 
stookseizoen en ter waarschuwing vooraf en in het voorjaar (2018) wanneer er ieder jaar weer een piek 
in het aantal incidenten (opgetekend in de media) plaatsvindt.  
 
Najaar 2017 
De start werd gegeven met het persbericht ‘Houd ook de sluipmoordenaar buiten de deur’ (bijlage 1) 
waarin aandacht werd gevraagd voor de symptomen, het handelingsperspectief ter voorkoming van 
een CO-vergiftiging en het plaatsingsadvies van de CO-melder. Ook werd hierbij ingespeeld op het 
actuele aantal koolmonoxideongevallen. Opvallend is elk jaar – ook in 2017 - het aantal ongevallen dat 
plaatsvindt in woningen met nieuwe cv-ketels. Dit onbekende maar belangrijke feit kreeg in de 
startperiode van de campagne veel aandacht.  
 
Voorjaar 2018 
In het voorjaar werd vooral aandacht gevraagd voor het feit dat consument én huisarts de symptomen 
van een CO-vergiftiging nog steeds niet herkennen. Veel aandacht was er voor het verhaal van 
forensisch arts en directeur Publieke Gezondheid van GGD Gooi en Vechtstreek René Stumpel. In het 
persbericht van februari ‘Griep of gif? Particulieren en huisartsen herkennen symptomen 
koolmonoxidevergiftiging niet’ (bijlage 2) werd hij geciteerd over de schrijnende voorbeelden van CO-
vergiftigingen die hij in zijn werk als forensisch arts heeft meegemaakt. Vrijwel alle landelijke en een 
groot aantal regionale kranten en radio- en tv-zenders interviewden René Stumpel of één van de 
ervaringsdeskundigen, die hun verhaal wilden inzetten in de campagne. In elk artikel of interview kwam 
naar voren hoe een CO-vergiftiging te herkennen, hoe deze te voorkomen en over het belang van het 
plaatsen van een CO-melder, het ventileren van je huis en het controleren van verwarmingsapparaten. 
Opvallend was dat ook nadat de campagne beëindigd was, er nog spontane free publicity ontstond. 
Nog steeds verschenen er artikelen in de media en ook op tv werd er nog een programma aan gewijd 
(Radar op 12 maart). 
 
3.2 Massa mediale campagne 
De (massa mediale) publiekscampagne bestond uit de volgende on- en offline ingrediënten:  

 Campagnematerialen 

 Internetsite 

 Online kennistest 

 Filmpjes 

 Nouncy 

 Twitter en Facebookcampagne 
 
Campagnematerialen 
De campagneboodschap ‘Stop CO-vergiftiging’ werd ondersteund door een aantal campagnematerialen 
die onder de veiligheidsregio’s, belangstellenden en diverse organisaties gedistribueerd werden om de 
campagneboodschap bij het grote publiek onder de aandacht te brengen en kracht bij te zetten. Het gaat 
hierbij om een kenniskaart en ketelsticker (bijlage 4). Om het plaatsen van CO-melders in woningen te 
stimuleren werden ook flyers van het Rookmelderteam gedistribueerd (bijlage 12). 
 
Rol van de huisarts 
Bij het herkennen van de symptomen van een CO-vergiftiging speelt de huisarts een grote rol. Om die 
reden is zowel in het voorjaar van 2017 als in het najaar van 2017 samenwerking gezocht met het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Zij onderschreef het probleem en was het eens met onze 
opvatting dat CO-vergiftiging een bedreigend ziektebeeld is en dat tijdige verdenking om die reden 
belangrijk is. Verder meldde zij dat ze bleven bij hun verdere inschatting dat de presentatie van klachten 
die passen bij CO-vergiftiging dermate weinig specifiek is, dat het onmogelijk is te borgen dat een 
huisarts een koolmonoxide-incident signaleert. NHG is tot op heden niet bereid om het onderwerp te 
agenderen. 
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Internetsite  
Op www.brandweer.nl/koolmonoxide is een speciale actiepagina permanent beschikbaar. Ook op 
www.brandwondenstichting.nl/koolmonoxide is een actiepagina aangemaakt die een directe link bevat 
naar de actiepagina van de brandweersite. Reden om voor brandweer.nl te kiezen als primaire 
informatiebron, is dat de brandweer voor het grote publiek een logische bron is als we het hebben over 
koolmonoxide. Zij zijn tenslotte ook de partij die gebeld wordt als er een mogelijke CO-vergiftiging is, 
als er een meting moet worden uitgevoerd of bij nazorg na een CO-vergiftiging. 
Op de campagnepagina werd uitgebreid informatie gegeven over de oorzaken en het voorkomen van 
een CO-vergiftiging, hoe een CO-vergiftiging te herkennen en hoe te handelen in geval van een CO-
vergiftiging. Prominent op de pagina staan de filmpjes met ervaringsverhalen, de online kennistest en 
het plaatsingsadvies CO-melders van de Brandweeracademie.   
 
Online kennistest 
Op de actiepagina van de campagne staat ook de online-kennistest. Deze test wordt ingezet om kennis 
over te dragen, bewustwording te creëren en deelnemers aan te zetten tot actie volgens het geboden 
handelingsperspectief.  
 
Filmpjes 
De campagne werd ondersteund met drie filmpjes en de verhalen van ervaringsdeskundigen. Om zowel 
particulieren als professionals aan te spreken en tot actie te bewegen, waren het drie verschillende 
afzenders: 

 Het ervaringsverhaal van een CO-slachtoffer 

 Het ervaringsverhaal van een brandweerman, over CO-incidenten tijdens zijn werk 

 Het ervaringsverhaal van een forensisch arts, tevens directeur van GGD Gooi-  en Vechtstreek 
die in zijn praktijk als forensisch arts verschillende CO-slachtoffers heeft gezien. 
De filmpjes en verhalen hebben een grote impact op de bewustwording van het publiek. De 
ervaringsdeskundigen zijn veelvuldig gevraagd om hun verhaal te doen op radio, tv en in artikelen on- 
en offline. De filmpjes werden via social media van brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting 
gecommuniceerd en veelvuldig bekeken en gedeeld. Ook werden de filmpjes door de veiligheidsregio’s 
in hun eigen (social)mediakanalen gedeeld. (bijlage 7) 
 
Nouncy: bijna 200.000 mensen op social media in 1 minuut bereikt 
Bij de start van de campagne in november 2017 is de eerder al met succes gebruikte nouncy ingezet op 
social media. In de nouncy wordt door de deelnemers op hun eigen social media het centrale 
campagnebericht klaargezet. Bij de start van de campagne wordt dit bericht met één druk op de knop 
tegelijk de wereld ingestuurd. Op 15 november hebben we meer dan 198.000 volgers bereikt met de 
campagneboodschap via facebook, twitter en linkedIn. Dit aantal is lager dan voorgaande jaren, omdat 
de 25 Veiligheidsregio’s met het oog op interne regelgeving in verband met digitale veiligheid niet 
hebben meegedaan in de nouncy. Zij hebben individueel wel dezelfde berichten klaargezet en op 
hetzelfde moment uitgestuurd, maar omdat dit niet via de nouncytool verzonden is kunnen wij hiervoor 
geen aantallen noemen (bijlage 8). 
 
Facebookcampagne 
Naast free publicity was Facebook een belangrijk communicatiemiddel in de campagne om kennis over 
te dragen en op te roepen tot actie. Via advertenties op de facebookpagina van Brandweer Nederland 
en van de Nederlandse Brandwonden Stichting werden miljoenen individuele personen bereikt. Het 
publiek werd via deze weg naar de informatie over CO, de filmpjes en de online kennistest op de 
website geleid. De advertenties en berichten werden veelvuldig gedeeld, waardoor een nog groter aantal 
mensen bereikt werd. (bijlage 9) 
 
 
3.3  Verspreiding van informatiemateriaal via lokale/regionale voorlichtingsacties door de 

Veiligheidsregio’s 
De landelijke campagne werd regionaal en lokaal ondersteund door de brandweer en de GGD. In de 
aanloop naar de campagne werden de Veiligheidsregio’s (brandweer en GGD) geïnformeerd over de 
campagne en de campagnematerialen die hen ter beschikking stonden.  
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Landelijke voorlichtingsmaterialen voor regio’s 
Alle regio’s hebben een pakket voorlichtingsmaterialen van de campagne aangeboden gekregen. 
Deze materialen dienen ter ondersteuning van de acties die de brandweer in de regio’s organiseren. 
De campagne werd bij huisbezoeken, woningchecks, op informatiemarkten en bij instelling toegelicht 
en het campagnemateriaal werd ook via deze wegen verspreid.  
 
Lokale/regionale media aandacht 
De regio’s hebben de campagne ook in de lokale en regionale pers gepresenteerd. De brandweer 
heeft zich ingezet om de algemene campagne-uitingen (persbericht, filmpjes, kenniskaart en 
ketelstickers) bij de lokale media te promoten voor free publicity. 
 
Voorbereiding regio’s 
Er werden verschillende middelen ingezet om de brandweerregio’s en GGD te informeren over de 
campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Het succes van landelijke campagnes wordt ondersteund en 
versterkt door de medewerking van de regio’s en deelname van de regio’s is vrijwillig. Daarom is het 
adequaat informeren en motiveren van de regio’s van groot belang. De volgende middelen werden 
ingezet: 

 Nieuwsbrieven 
In aanloop naar en na afloop van de campagne werden in totaal 3 digitale nieuwsbrieven verstuurd 
(bijlage 11). 

 Website voor brandweer en partners 
 De internetsite www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl voorzag de brandweerregio’s van 

achtergrondinformatie en het meest recente nieuws over CO. 

 Interne communicatie brandweer en GGD 
 Via de interne communicatiekanalen van brandweer en GGD zijn de regio’s regelmatig 

geïnformeerd over nut, noodzaak en resultaat van de campagne.  

 Samenwerkingspartneroverleg 
Met een koolmonoxide informatiesessie begin november werd het brandweerveld (deelnemers uit 
alle 25 Veiligheidsregio’s waren aanwezig) betrokken bij de evaluatie van de campagne voorjaar 
2017 en bij de  achtergrondinformatie en de conclusies vanuit de meest recente 
onderzoekrapportages, de voortgang van de bredere aanpak gericht op  leveranciers van de 
melders, installateurs en koepels. Deze bijeenkomst vormde tevens de start van de 
koolmonoxidecampagne  2017-2018. 

 Campagnemateriaal 
 Alle regio’s hebben, ter ondersteuning van hun voorlichtingsadviezen, het campagnemateriaal 

ontvangen. 
 
3.4 Inzet van de online kennistest met persoonlijke checklist  
Een online kennistest is een beproefd middel om kennis over te dragen, bewustwording te creëren en 
aan te zetten tot actie volgens het geboden handelingsperspectief. Ook dit jaar vormde de online 
kennistest een belangrijk onderdeel van de campagne. Het doel van deze test is om de kennis van 
mensen over de symptomen van koolmonoxide te vergroten. Je leert  hoe je een 
koolmonoxidevergiftiging kunt herkennen, voorkomen en wat je moet doen. Bij het invullen van zeven 
vragen krijg je direct te zien of je antwoord goed of fout is met bijbehorende tips en adviezen. Nadat de 
test doorlopen is krijgen deelnemers een persoonlijk veiligheidsadvies, gebaseerd op de gegeven 
antwoorden.  
Via advertenties op social media en via vermelding van de link in artikelen, werden mensen opgeroepen 
deze kennistest te doen. De test is door 96.117 mensen volledig afgerond (bijlage 10). 
 
3.5 Inzet van vrijwilligers van het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting 
De Brandwonden Stichting heeft in 2012 in samenwerking met de Stuurgroep Rookmelders het 
Rookmelderteam in het leven geroepen. Dit team van bijna 2.500 door de brandweer getrainde 
vrijwilligers kan worden ingezet voor het plaatsen van rookmelders bij mensen die dit zelf niet (meer) 
kunnen. Sinds de CO-preventiecampagne voorjaar 2017 plaatst het Rookmelderteam ook CO-melders 
bij senioren die dat zelf niet meer kunnen. De doelgroep weet het Rookmelderteam voor het plaatsen 
van rookmelders goed te vinden, voor het plaatsen van CO-melders lukte dat afgelopen campagne 
nog onvoldoende (bijlage 12). 
 

 



 

 

Nederlandse Brandwonden Stichting 

Evaluatie CO-preventiecampagne 2017-2018 
 

9/11 
 

  

 

 
3.6. Acties van derden 
Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met speciale 
acties: 
 
3.6.1 Woon(zorg)organisaties, seniorencomplexen en verhuurorganisaties hebben 
achtergrondinformatie en materialen ontvangen om te verspreiden onder hun achterban. Ook hebben 
deze organisaties redactionele aandacht aan de campagne besteed via hun eigen informatiekanalen. 
 
3.6.2 De CO-campagne is ondersteund door het Nederlandse Rode Kruis. 

 Er is een speciale actiepagina aangemaakt, gebaseerd op de campagne informatie, die ook 
verwijst naar de actiepagina brandweer.nl/koolmonoxide. 

 Er is een poll gemaakt om interactie over het onderwerp met de facebookvolgers te stimuleren. 
binnen 24 uur heeft de poll ruim 21.000 mensen bereikt en hebben zo’n 750 mensen daadwerkelijk 
gereageerd. 

 De video van ervaringsdeskundige Merel Hoes werd op linkedIn van het Rode Kruis geplaatst, met 
een directe link naar de online kennistest. Deze heeft met een kleine promotie meer dan 45.000 
mensen bereikt en leverde 921 deelnemers aan de test op. 

 Het sentiment op de Facebookpagina van het Rode Kruis was positief en betrokken. 

 
 

4. Campagneresultaten en –effecten 
 
De campagneresultaten en –effecten zijn op de verschillende onderdelen en op verschillende 
manieren gemeten. Een overzicht van de belangrijkste resultaten (in termen van output) en 
(gedrags)effecten.  
 
Intern doel 
Het interne doel is de kennis over CO-vergiftiging, de symptomen en het handelingsperspectief onder 
de achterban van de brandweer en GGD te verhogen. Met de kennissessie in november, de 
netwerksite Brandpreventieweken.nl, nieuwsbrieven en actieve deelname van de partners is dit doel 
behaald. 
 
Bereik 
De campagne kwam naar voren in vele artikelen in zowel landelijke als regionale media. Veel aandacht 
was er van radio (alle NPO radiozenders, BNR en regionale zenders) en tv (hart van Nederland, Editie 
Nl, Radar) en de landelijke en regionale dagbladen, zowel online als offline (NOS, Telegraaf etc). 
Woonorganisaties plaatsten redactionele artikelen in hun magazines. Ook de installatiebranche 
besteedde online en intern uitgebreid aandacht aan de campagne en het nieuwe plaatsingsadvies van 
de CO-melder. 
 
Met de nouncy, de tool die alle berichten over de kennistest tegelijk uitstuurde, zijn via de partners en 
hun accounts op Facebook, LinkedIn en Twitter, op 15 november in 1 keer ruim 198.000 volgers 
bereikt. De 25 Veiligheidsregio’s hebben op datzelfde moment ook hetzelfde bericht uitgestuurd via 
hun social mediakanalen. 
 
De online kennistest werd door 96.117 mensen volledig ingevuld, waarmee het doel van 100.000 bijna 
behaald is. Dit werd grotendeels bereikt via advertenties op Facebook.  
 
Op facebook werd een betaald bereik gehaald van ruim 4,7 miljoen views. In totaal zijn met betaald en 
onbetaalde advertenties ruim 1.6 miljoen individuele gebruikers bereikt op facebook.  
 
Na de aftrap werd er intensief campagne gevoerd met de site brandweer.nl/koolmonoxide en door 
acties van de brandweerregio’s in het land. De campagne liep online door en de campagne-informatie 
op de website is permanent beschikbaar.  
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Resultaat uit onderzoek naar effect 

Om het effect van de campagne-interventies, gericht op particulieren, te meten is een vóór- en 
nameting uitgevoerd. Dit is gedaan via een online meting (steekproef) onder 1.000 respondenten, 
bedoeld om het effect van de inspanning in kaart te brengen. De leeftijdscategorie waren mensen van 
20 tot 60 jaar. 
  

 
Optimalisatie onderzoek door aanpassing selectiecriteria respondenten 
Om de onderzoeksresultaten zo zuiver mogelijk te destilleren, is in 2018 een aanpassing gedaan in de 
selectie van de bevraagde groep respondenten. Personen die in een eerder stadium al een vragenlijst 
beantwoord hebben over koolmonoxide, zijn uitgesloten voor de nameting. Hierdoor geven de 
resultaten uit de nameting een objectief en realistischer beeld van de werkelijk behaalde resultaten 
van de campagne. Omdat de metingen in eerdere jaren deze exclusie van respondenten niet kende, 
kan het zijn dat respondenten in eerdere jaren door deelname aan de voormeting al kennis hadden 
opgedaan over CO. Resultaten waren daarmee mogelijk minder realistisch. Met deze verandering in 
meetmethode verwachten we dit hiaat opgelost te hebben. Nadeel van deze verandering is dat we 
(éénmalig) geen goede vergelijking kunnen maken tussen de voor- en nameting en dat de resultaten 
dit jaar mogelijk een minder positief – maar wel objectiever – beeld geven. (Eénmalig) nadeel is dat 
een goede vergelijking van de voor- en nameting daardoor dit jaar lastig is. We maken in 
onderstaande resultaten dan ook geen vergelijking tussen de voormeting 2017 en de nameting 2018. 
 
Om toch een goed beeld van het effect van de campagne te krijgen, hebben we de uitkomsten 
onderverdeeld in resultaten van de groep mensen die de campagne wél of misschien heeft gezien 
(groep1) en resultaten van de groep mensen die de campagne niet heeft gezien (groep 2).  
 
De nameting van dit jaar is daarmee in de praktijk een 0-meting geworden, waar we komende jaren op 
zullen voortborduren. 
 

 
 
1. De bewustwording met betrekking tot het gevaar van koolmonoxide in specifieke gevallen is bij de  
geselecteerde doelgroepen aantoonbaar verhoogd ten opzichte van een nulmeting/observatie.  
 
•    In de campagneperiode heeft 31% van de mensen van de kreet ‘Stop CO-vergiftiging’ gehoord.  
• 86% van de mensen die de campagne gezien hebben (groep 1) weet wat koolmonoxide is tegenover   
     77% van de mensen die de campagne niet gezien hebben (groep 2). 
• Van groep 1 weet 77% waarom CO gevaarlijk is, bij groep 2 is dit 75%; geen significant verschil. 
• In groep 1 weet 53% dat óók een nieuwe ketel een potentieel risico is voor een CO-vergiftiging. In 

groep 2 is dit 47%. Dit percentage is belangrijk, omdat vaak ten onrechte wordt aangenomen dat een 
nieuwe CV-ketel geen of verminderd risico op CO-vergiftiging met zich meebrengt.  

• Het aantal mensen dat denkt een risico te lopen op CO-vergiftiging is ruim 57%. 
• De vijf hoofdsymptomen van CO-vergiftiging worden gedeeltelijk herkend. Het meest bekend is 

hoofdpijn/duizeligheid dat door 75% van de respondenten herkend wordt als een symptoom van CO-
vergiftiging. De overige vier symptomen variëren in bekendheid (van 12% herkent het symptoom tot 
63%).  

 
 
2. De kennis met betrekking tot de noodzaak van de in het project aangegeven wijze tot handelen, 
Is stijgend ten opzichte van een 0-meting/observatie. 
 
• 50% van alle respondenten geeft aan geen CO-melder of Combimelder in huis te hebben. Dit was 

een jaar geleden nog 53%. Een vergelijking tussen de voormeting en de nameting is in dit geval wel 
te maken. Dit komt doordat het hier om feitelijk bezit gaat en niet om verworven kennis. 

• In de groep die de campagne gezien heeft weet 44% drie maatregelen te noemen om een CO-
vergiftiging te voorkomen, tegenover 32% in de groep die de campagne niet gezien heeft. Van groep 
1 weet 82% twee maatregelen te noemen, in groep 2 slechts 77%. Vrijwel alle respondenten kunnen 
1 maatregel noemen. De meest genoemde maatregel is het plaatsen van een CO-melder, daarna 
ventileren en als derde een goede ketel/onderhoud. 
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• Ruim 47% van groep 1 heeft onthouden dat je moet zorgen voor een goed werkende CO-melder; in 
groep 2 is dit 19%. 

• 52% van de respondenten weet dat ze een CO-melder in ieder geval in de ruimte van het 
verwarmingstoestel moeten plaatsen. Er is geen significant verschil tussen de twee groepen over 
waar of hoe hoog de melder moet hangen.  

 
3. Er is blijvende informatie online beschikbaar die de geselecteerde doelgroepen voorlicht over het 
onderwerp koolmonoxide. Deze informatie wordt aantoonbaar gebruikt door relevante organisaties en 
instellingen.  
 
Op de website www.brandweer.nl/koolmonoxide en www.brandwondenstichting.nl/koolmonoxide 
is permanent informatie aanwezig over de oorzaken, kenmerken en symptomen van een CO-
vergiftiging, hoe deze te voorkomen en hoe te handelen als je een CO-vergiftiging hebt. Op deze sites 
is een directe link naar het juiste, wetenschappelijk onderbouwde, plaatsingsadvies van een CO-
melder. 
Ook is hier een directe link naar de online kennistest. Veel aandacht is er voor ervaringsverhalen. 
Deze ervaringsverhalen brengen de boodschap letterlijk heel beeldend over en werden veelvuldig 
bekeken.  
De informatie op de websites wordt met regelmaat – in de campagneperiode maar ook daarna – onder 
de aandacht gebracht van woningbouworganisaties en zorginstellingen, zodat zij deze informatie in 
hun eigen informatiekanalen verder kunnen verspreid. Ook hebben deze organisaties en instellingen 
gebruik gemaakt van het offline campagnemateriaal (kenniskaart en ketelstickers). 
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 Bijlage 1 Persbericht 1 
 
 

Houd ook de sluipmoordenaar buiten de deur 
 
Beverwijk, 15 november 2017 – De donkere dagen zijn aangebroken. Mensen nemen maatregelen om 
inbrekers buiten de deur te houden. Maar niet alleen inbrekers, ook de sluipmoordenaar koolmonoxide 
(CO) wil je buiten houden. 
 
18 oktober, Rotterdam: vier mensen naar ziekenhuis na inademen koolmonoxide. 
29 oktober, Helvoirt: twee volwassenen en twee kinderen zakten in hun woning in elkaar na het 
inademen van koolmonoxide. 
31 oktober, Amsterdam: twee mensen zijn gewond geraakt na het inademen van koolstofmonoxide in 
hun huis in Zuidoost. 
2 november, Deurne (België): zeven mensen gewond geraakt door koolmonoxide, twee mensen zijn er 
slecht aan toe. 
7 november, Groningen: gezin naar Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht na onwelwording 
door koolmonoxide. 
 
Hierboven een greep uit enkele nieuwsberichten van de afgelopen weken. Meerdere gewonden door 
koolmonoxide, veroorzaakt door een geiser of gaskachel, maar vaker nog door een (moderne) cv-ketel. 
 
Moderne cv-ketel 
Wat veel mensen niet weten, is dat je ook met een (moderne) cv-ketel kans loopt op een 
koolmonoxidevergiftiging. Sterker nog: in bijna de helft van de ongevallen met koolmonoxide, blijkt de 
verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketel de oorzaak. Het is dus belangrijk maatregelen te 
treffen om de sluipmoordenaar koolmonoxide buiten de deur te houden. 
 
Onduidelijke symptomen 
Een ander gevaar van koolmonoxide is dat de symptomen van een vergiftiging lijken op vage 
griepklachten en daarom vaak niet als koolmonoxidevergiftiging worden herkend. Je kunt last krijgen van 
lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook kun je je verward voelen. Bij een hoge 
concentratie zijn de gevolgen ernstiger, zoals bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade en 
uiteindelijk kun je overlijden. 
 
Wat kun je doen? 
– Laat de cv-installatie jaarlijks onderhouden. 
– Hang koolmonoxidemelders op. In de bronruimte, dus waar de ketel, geiser of kachel hangt, aan het 
plafond. In overige ruimtes zoals slaapkamers moet de melder op ademhoogte. Bekijk hier het 
plaatsingsadvies. 
– Ventileer continu: zorg dat er altijd een raampje of rooster openstaat. 
– Door weersomstandigheden kan de afvoer van de ketel naar buiten losraken of beschadigen. 
Controleer de afvoer daarom maandelijks. 
 
In februari 2018 voeren Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting (onderdeel 
van Brandwondenzorg Nederland) een publiekscampagne om ongevallen als gevolg van 
koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Uit cijfers blijkt dat juist in die maand de meeste doden vallen 
door koolmonoxidevergiftiging. Aangezien het stookseizoen net is begonnen, vragen we in november 
ook  aandacht voor dit onderwerp. Meer informatie over koolmonoxide en het voorkomen van een 
koolmonoxidevergiftiging is te vinden op www.brandweer.nl/CO.  
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Bijlage 2 Persbericht 2 
 

Griep of gif? “Particulieren en huisartsen herkennen 
symptomen koolmonoxidevergiftiging niet” 
  
Beverwijk, 5 februari 2018 – ”Koolmonoxide is een serieus probleem, maar krijgt in de samenleving  nog 
steeds onvoldoende aandacht. Als we met elkaar de signalen eerder herkennen en actie ondernemen kunnen 
slachtoffers en zelfs doden worden voorkomen”, vertelt  René Stumpel,  forensisch arts en directeur Publieke 
gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek. Uit alle verhalen die we tegenkomen blijkt dat de CO-slachtoffers 
vrijwel allemaal al langer last hadden van de symptomen van een CO-vergiftiging. Maar omdat de symptomen 
zo op griep lijken en de incidenten vaak rondom een griepperiode plaatsvinden, herkennen zowel de 
slachtoffers als artsen een CO-vergiftiging niet. “Onterecht worden de klachten als griepsymptomen afgedaan, 
met alle gevolgen van dien. Ik maak me er sterk voor dat we met elkaar  – publiek en huisartsen – eerder 
signaleren wanneer er sprake is van een risico op koolmonoxidevergiftiging.” De Brandweer en de 
Brandwonden Stichting vragen de komende weken met de campagne Stop CO-vergiftiging meer aandacht 
voor de gevaren van Koolmonoxidevergiftiging en voor het plaatsen van CO-melders. 
 
“In mijn werk als forensisch arts heb ik meerdere sterfgevallen door koolmonoxidevergiftiging meegemaakt. 
Een forensisch arts herkent een koolmonoxidevergiftiging bij een overledene direct. Eén van die  
gebeurtenissen heeft een enorme indruk op mij gemaakt: een jonge vrouw die dood gevonden werd onder 
een stromende douche. Haar lichaam had de typerende roze koolmonoxideverkleuring. In haar kamer troffen 
wij een notitieboekje aan, waarin zij beschreef welke klachten zij al een tijdje had. Ze was hiervoor bij haar 
huisarts geweest, maar die wist niet wat het kon zijn. Het bleek later om een  koolmonoxidevergiftiging te 
gaan. Helaas kwam deze conclusie voor haar te laat. Heel triest. En dit verhaal staat zeker niet op zichzelf. Er 
belanden teveel mensen op de Eerste Hulp, omdat zowel zijzelf als medici de klachten niet tijdig herkennen.” 
aldus Stumpel. Alleen afgelopen drie maanden al werd er in de media melding gemaakt van 25 
koolmonoxideongevallen waarbij meer dan 60 slachtoffers in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en 
honderden woningen werden ontruimd.  Met kennis van de symptomen van koolmonoxidevergiftiging én het 
plaatsen van een  CO-melder is veel leed te voorkomen. 
 
Ken de  symptomen 
Stumpel: “Het herkennen van een koolmonoxidevergiftiging is lastig, omdat de symptomen lijken op die van 
griep.  Particulieren, maar ook huisartsen leggen daarom niet gemakkelijk het verband met een 
koolmonoxidevergiftiging. Des te belangrijker dat zowel de patiënt als de huisarts, zeker tijdens de 
griepperiode, een koolmonoxidevergiftiging altijd in hun achterhoofd houden. Indien er klachten zijn die wijzen 
op een koolmonoxidevergiftiging zou het goed zijn als de huisarts doorvraagt: zijn er huisgenoten met 
dezelfde klachten? Heeft u een geiser of CV-ketel in uw woning? Daar voorkomen we slachtoffers mee.” 
 
Griep of gif? 
Belangrijk is dat mensen zelf ook de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging kunnen herkennen. We 
hebben het dan over: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en versnelde hartslag. Duidelijkheid 
of het griep of gif is, kan alleen een koolmonoxidemelder brengen. Koolmonoxide kun je zélf niet ruiken of 
zien. Een koolmonoxidemelder waarschuwt je bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. Naast het plaatsen 
van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te laten controleren 
door een erkend vakman en je huis continu goed te ventileren. 
 
5 februari: start campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ 
Vandaag starten Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting de landelijke campagne 
‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen op de risico’s én bewust te maken van de symptomen van een 
koolmonoxidevergiftiging. De campagne richt zich op een algemeen publiek, maar focust daarbinnen op 
‘risicogroepen’ zoals ouders van jonge kinderen, zwangere vrouwen, jongvolwassenen en senioren. 
Onderdeel van de campagne is een online kennistest. Het doel van deze test is om de kennis van mensen 
over symptomen van koolmonoxide te vergroten. Je leert hoe je een koolmonoxidevergiftiging kunt 
herkennen, voorkomen en wat je moet doen. Bij het invullen van zeven vragen krijg je direct te zien of je 
antwoord goed of fout is met bijbehorende tips en adviezen. Via sociale media brengen zowel Brandweer 
Nederland als de Nederlandse Brandwonden Stichting in de campagneweken koolmonoxidevergiftiging breed 
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onder de aandacht om ongevallen te voorkomen. Meer informatie over koolmonoxide en de kennistest is te 
vinden op www.brandweer.nl/koolmonoxide.  
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Bijlage 3 
Enkele resultaten in de pers – nieuwsmedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nederlandse Brandwonden Stichting 

Evaluatie CO-preventiecampagne 2017-2018 
 

  

   

 
Radio/Televisie 

27-01-2018, SBS 6 Hart van Nederland met ervaringsdeskundige Merel Hoes: 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/gezin-op-nippertje-ontsnapt-aan-koolmonoxide-zo-

gevaarlijk-is-het/ (583.000 kijkers) 

5-02-2018, BNR radio (tussen 5 en 7 uur): 

 https://www.bnr.nl/player/audio/10077159/10339519 

5-02-2018, Radio 5 om 14.35 uur: https://www.nporadio5.nl/gemist/uitzending/588986/05-02-2018  (item 

start na 38:00 minuten) 

5-02-2018, Radio 4: https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/303622-8-15-campagne-tegen-

koolmonoxidevergiftiging 

Radio 1 & 2, EditieNL en RTV Noord-Holland besteedden ook aandacht aan het onderwerp 

koolmonoxide in hun radio- of televisie-uitzending.  

12-03-2018, Radar televisie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/12-03-2018/koolmonoxide-

ook-bij-lage-waarden-schadelijk/ (1.591.000 kijkers) 

 

Online 
 
Half november 2017  
15-11-2017, Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1249924/alert-blijven-op-sluipmoordenaar 
16-11-2017, Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1257445/judith-verloor-zoontje-bijna-aan-
koolmonoxidevergiftiging-hij-was-al-buiten-bewustzijn 
16-11-2017, Groot Heerenveen: http://grootheerenveen.nl/2017/11/16/houd-ook-sluipmoordenaar-
koolmonoxide-buiten-deur/ 
 

Maandag 5 februari 2018 

5-02-2018, Dagblad 070: https://dagblad070.nl/koolmonoxide-is-onderschat-probleem/ 

5-02-2018, Radar (AVRO tros): https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/campagne-moet-kennis-over-co-

vergiftiging-vergroten/ 

5-02-2018, NOS: https://nos.nl/artikel/2215461-griep-of-koolmonoxidevergiftiging-zelfs-artsen-slaan-

soms-de-plank-mis.html 

5-02-2018, Omroep Friesland: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/787732-onkunde-over-koolmonoxide-

nog-te-groot-nieuwe-campagne 

5-02-2018, Beveiligingsnieuws: https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/doden-herkennen-co-vergiftiging 

5-02-2018, Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1628772/huisarts-mist-co-vergiftiging 

5-02-2018, RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/griep-of-koolmonoxide-vergiftiging-mensen-

herkennen-de-symptomen-niet-goed 

5-02-2018, BNR nieuws: https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10339519/is-jouw-griep-geen-

koolmonoxidevergiftiging 

5-02-2018, Dagblad van het Noorden: http://www.dvhn.nl/binnenland/Campagne-Stop-CO-vergiftiging-
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5-02-2018, Blik op Nieuws: http://blikopnieuws.nl/nieuws/261011/griep-of-gif.html 
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6-02-2018, Lokaal Gelderland: https://www.lokaalgelderland.nl/artikel/5333 

6-02-2018, De Morgen (België): https://www.demorgen.be/binnenland/is-het-griep-of-een-dodelijke-co-

vergiftiging-b874e4af/ 

6-02-2018, Nieuwsoverzicht van website http://handicapnieuws.net/: dagelijkse HandicapnieuwsMAIL en 

social media (facebook/twitter/google+/linkedin). 

7-02-2018, Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/griep-kan-ook-

koolmonoxide-betekenen-1.1465802 

7-02-2018, Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1636573/gevaar-van-kolendamp-onderschat 

8-02-2018, Plus Online: https://www.plusonline.nl/gezondheid/zo-herken-je-een-

koolmonoxidevergiftiging 

9-02-2018, 112 Groningen: http://www.112groningen.nl/Groningen/nieuws/32265/vergiftigd-worden-in-je-

eigen-huis.html 

11-02-2018, MSN: https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/zo-herken-je-een-

koolmonoxidevergiftiging/ar-BBIUiEv?li=BBDNPrw 

18-02-2018, Regio 024: http://www.regio024.nl/nieuws/regionieuws/21870-tip-de-gevaren-van-

koolmonoxide-doe-de-test 

19-02-2018, Bouwwereld: https://www.bouwwereld.nl/nieuws/toename-koolmonoxidevergiftigingen-

2017/ 

 

Overige media-aandacht tijdens en na campagneperiode 

11-02-2018, De Stentor: https://www.destentor.nl/deventer/brandpreventieacties-in-deventer-binnenstad-

voorkomen-tot-drie-keer-toe-erger~a7288f79/ 
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