
• Hoofdpijn

• Misselijkheid

• Overgeven

• Vermoeidheid

• Verwarring

• Slaperigheid

• Versnelde  

hartslag
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Meer inforMatie

In 2017 kreeg 
Brandweer IJsselland 
46 keer een melding 

voor een incident met 
koolmonoxide.

46
Ten opzichte van 
2016 is dat - alleen 
in IJsselland - vier 
keer zo veel! In 2016 
werden 11 
meldingen gedaan.

4x

Op 5 februari starten Brandweer Nederland en de 
Nederlandse Brandwonden Stichting met een lande-
lijke publiekscampagne om ongevallen als gevolg van 
koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Draagt u ook 
uw steentje bij? U kunt informatie delen door bijvoor-
beeld folders over de gevaren van koolmonoxide in uw 
wachtruime te leggen. Deze folders kunt u aanvragen 
via brandveiligleven@vrijsselland.nl.

landelijke caMpagne over 
koolMonoxide(vergiftiging)

acute syMptoMen

feiten & cijfers

Meer risico’s voor:
• mensen met long- of 

hartaandoeningen
• kinderen
• ouderen

• Bij zwangere vrouwen 
is er een verhoogd  
risico op complicaties.  

De klachten van Ilse werden door haar 
huisarts niet gelinkt aan koolmonixdevergif-
tiging. Gelukkig kan zij het op het nippertje 

navertellen. Bekijk het verhaal van Ilse en andere 
ervaringsdeskundigen op www.brandweer.nl/brand-
veiligheid/koolmonoxide.

Hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, slaperigheid, overgeven… 
Denkt u bij deze symptomen ook weleens aan een koolmonoxidevergif-
tiging?  

De verschijnselen van een koolmonoxidevergiftiging zijn niet specifiek en 
kunnen makkelijk worden aangezien voor een griepje, vooral omdat griep 
en koolmonoxidevergiftiging dezelfde piekperiode hebben in de winter.

Effecten langdurige blootstelling aan lage hoeveelheden koolmonoxide
Acute symptomen kunnen klachten op lange termijn tot gevolg hebben. 
De meest verraderlijke effecten zijn neurologische klachten. Het gaat hier 
om klachten zoals mentale verwardheid, incontinentie, evenwichtsstoor-
nissen, gehoorverlies, stomheid, apathie, maskerachtig gezicht, gejaagd-
heid, hoofdpijn, slapeloosheid en pijn in de ledematen.
 
In de gevallen waarbij geen sprake is van bewustzijnsverlies kan makkelijk 
een verkeerde diagnose worden gesteld.

Heeft u de diagnose koolmonoxidevergiftiging al eens gesteld?

Herkent u de sluipmoordenaar 
koolmonoxide?

https://www.youtube.com/watch?v=UejW3c_smOE

