
 

 
Q&A campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ 2019 
 
Uit een recente steekproef1 van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat groot deel 

van de mensen denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar 

voren dat men niet weet hoe hij een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. Terwijl een 

koolmonoxidevergiftiging echt iedereen kan overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het 

ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich wél bewust worden van 

het risico op een vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. Daarom starten Brandweer 

Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting op 4 februari 2019 de campagne ‘Stop 

CO-vergiftiging’. 

 

Wat is koolmonoxidevergiftiging? 

Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van 

bijvoorbeeld gas of hout. Het is een echte sluipmoordenaar: je ziet, proeft of ruikt 

koolmonoxide niet. Maar je kunt door een koolmonoxidevergiftiging wel bewusteloos raken of 

zelfs overlijden. 

Een onjuiste afstelling van een cv-ketel of een defect aan de rookgasafvoer van de ketel kan 

leiden tot een koolmonoxidevergiftiging.  

 

Hoe kan ik een koolmonoxidevergiftiging voorkomen? 

1. Alleen een koolmonoxidemelder kan tijdig waarschuwen bij een té hoge hoeveelheid 

koolmonoxide, omdat je koolmonoxide niet ruikt, proeft of ziet. Plaats daarom een 

koolmonoxidemelder. Zo weet je tijdig wanneer er een gevaarlijke concentratie 

koolmonoxide vrijkomt. 

2. Ventileer de ruimte waarin het verbrandingstoestel hangt én ook de rest van het huis 

altijd. Zorg dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een rooster of een raam open staat. 

3. Laat het verwarmingstoestel tenminste één keer per jaar controleren door een 

gecertificeerd vakman. 
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Waar in huis moet ik de koolmonoxidemelder plaatsen? 

Plaats de koolmonoxidemelder in de ruimte van het verbrandingstoestel hoog aan het plafond. 

In de overige ruimtes op ademhoogte. Meer informatie over het plaatsingsadvies vind je op de 

website https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxidemelders/meer-

info/plaatsingsadvies-co-melder 

 

Is het waar dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht en dat ik de koolmonoxidemelder 

daarom laag in de ruimte kan plaatsen? 

Dit is onjuist. Een veel gehoorde misvatting is de veronderstelling dat koolmonoxide zwaarder 

is dan lucht. Men denkt dat koolmonoxide naar beneden zakt en je de koolmonoxidemelder 

daarom laag in de ruimte moet plaatsen. Uit onderzoek weten we echter dat koolmonoxide 

een fractie lichter is dan lucht, zich goed met lucht mengt en boven een verwarmingstoestel 

met de warme lucht opstijgt. Plaats de koolmonoxidemelder daarom in de ruimte van het 

verbrandingstoestel hoog aan het plafond. In de overige ruimtes op ademhoogte. 

 

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging? 

De verschijnselen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op de symptomen van griep en 

worden daarom vaak niet herkend. De symptomen zijn: 

- Hoofdpijn 

- Misselijkheid / Overgeven 

- Vermoeidheid / Slaperigheid 

- Verwarring 

- Versnelde hartslag 

Wat moet ik doen bij een koolmonoxidevergiftiging? 

- Open ramen en deuren 

- Waarschuw huisgenoten 

- Ga zo snel mogelijk naar buiten 

- Bel 112 

Meer informatie, ervaringsverhalen en een online kennistest, waar je leert hoe je een 

koolmonoxidevergiftiging kunt herkennen en voorkomen, vind je op 

www.brandweer.nl/koolmonoxide 
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