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1) Samenvatting campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ 2021-2022
Elk jaar overlijden in Nederland vijf tot tien personen, worden er circa 200 personen in het
ziekenhuis opgenomen en worden enkele honderden gewonden behandeld op de EHBO na
een koolmonoxidevergiftiging, aldus de publicatie ‘Koolmonoxide – Onderschat en
onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015. En dit is nog maar het
topje van de ijsberg. In 2021 waren er vroeg in het najaar al dermate veel incidenten in het
nieuws dat zelfs is besloten om de campagne eerder te starten (bijlage 2). Het blijkt dat er
toch nog veel onwetendheid over het onderwerp blijft en aandacht voor het onderwerp dus
essentieel is.
Koolmonoxide komt vrij bij een onvolledige verbranding van organische brandstoffen (zoals
olie, aardgas, benzine en hout) die in het merendeel van de verwarmingstoestellen in de
Nederlandse huishoudens als brandstof worden gebruikt. Een slecht onderhouden, defect of
verkeerd gemonteerd verwarmingstoestel, zoals een kachel, geiser, cv- of combiketel, of
rookgasafvoer is meestal de oorzaak van het vrijkomen van het zeer giftige koolmonoxide.
Bijna de helft van de koolmonoxidevergiftigingen wordt zelfs veroorzaakt door een nieuwe cvketel.
Het is daarom dat het advies de verwarmingsinstallatie jaarlijks door een gecertificeerd
vakman te laten controleren een belangrijk onderdeel is van de maatregelen ter voorkoming
van een koolmonoxidevergiftiging (‘Ventileer – Controleer – Alarmeer’). Door de exponentiële
stijging van de gasprijzen waren de risico’s op beperkt tot niet ventileren mogelijk vergroot.
Mensen willen de toename in kosten beperkt houden en daardoor zo min mogelijk warmte
verliezen. Tijdens de campagne was het daarom extra van belang om handelingsperspectief
te bieden om goed te ventileren en de risico’s die samenhangen met niet tot nauwelijks
ventileren.
Landelijke online campagne
De campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ is opgezet en ondersteund door Brandweer Nederland en
de Nederlandse Brandwonden Stichting. Daarnaast participeren de 25 veiligheidsregio’s in de
campagne. De campagne liep van november tot en met februari en had als doel
koolmonoxidevergiftiging in Nederlandse huishoudens te voorkomen. Onder het thema ‘Stop
CO-vergiftiging’ wordt kennis gedeeld, daarmee het bewustzijn vergroot en veilig gedrag ter
voorkoming van een koolmonoxidevergiftiging gestimuleerd. De campagne richt zich op het
verhogen van relevante kennis, het vergroten van het risicobewustzijn over
koolmonoxidevergiftiging en het aanjagen van het gewenste gedrag om een
koolmonoxidevergiftiging te voorkomen (Ventileer – Controleer – Alarmeer).
Hiervoor zijn in de campagne 2021-2022 diverse online campagnemiddelen ingezet. De
campagnemiddelen die ontwikkeld waren voor de campagne van het jaar 2020-2021 werden
geoptimaliseerd en konden daardoor nog beter worden benut. Het online kennisplatform
www.co-wijzer.nl met daarop de kennistest en CO-wijzer stonden hierin centraal. Daarnaast
is er gebruik gemaakt van social media content dat op diverse platformen kon worden ingezet.
Deze content is op de social media kanalen van Brandweer Nederland, de 25
Veiligheidsregio’s, de Nederlandse Brandwonden Stichting en campagnepartners gedeeld.
Ook is er voor professionals een speciale CO kennissessie georganiseerd. De tafelgasten
lichten tijdens deze sessie op basis van diverse praktijkvoorbeelden toe hoe een COvergiftiging terug gedrongen kan worden.
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Resultaten en effectmeting
Met de advertenties op social media werden meer dan 4.1 miljoen mensen bereikt. De online
kennistest werd door ruim 203 duizend individuele personen volledig doorlopen. De website
www.CO-wijzer.nl werd ook veel bezocht. Met name de pagina’s met plaatsing- en
ventilatieadvies werden veelvuldig bekeken. Ook hebben veel mensen de basis informatie
pagina ‘wat is koolmonoxide’ geraadpleegd.
De effecten van de campagne worden gemeten via het driejaarlijkse WoON-onderzoek van
het ministerie van BZK en de effectiviteit van het belangrijkste campagnemiddel, de online
test, is gemeten met een representatieve steekproef.
Uitkomsten WoOn-onderzoek
De toename van het aantal huishoudens met een CO-melder wordt gemeten via het
driejaarlijkse WoON-onderzoek van BZK. De uitkomsten van het WoON-onderzoek 2018-2021
zijn vanwege corona vertraagd en worden in juni 2022 verwacht.
Effectiviteit online CO-test
Met de online CO-test konden de deelnemers kennis opdoen over (de gevaren van)
koolmonoxide en werden ze aangezet tot het vertonen van gewenst gedrag zoals de aanschaf
en het ophangen van een koolmonoxidemelder. Om de effectiviteit van de CO-test te meten
is er een vragenlijst uitgezet onder 1050 respondenten. Deze steekproef was representatief
voor de Nederlandse bevolking. In de vragenlijst werden vragen gesteld over de informatie
die in de online test werd aangeboden. Daarvoor werden onder andere afbeeldingen uit de
test gebruikt.
Van de respondenten gaf 85% aan te weten wat koolmonoxide is, 13% wist het niet precies
en 1% had er nooit van gehoord.
Uit de voor/na meting blijkt dat de test heeft geleid tot een stijging van 14% op het gebied van
kennis over de symptomen van een CO-vergiftiging (van 69% naar 83%). De kennis over het
ontstaan en de eigenschappen van CO bleken door de test nauwelijks te veranderen en bleven
rond de 90% schommelen. De kennis over de volgorde van handelen (huisgenoten
waarschuwen, naar buiten gaan, 112 bellen) nam met 12% toe (van 57% naar 69%). Belangrijk
hierbij is dat er ook een flinke afname van 20% was van respondenten die dachten eerst de
CO-bron te moeten uitschakelen (van 23% naar 3%).
Na de test was 73% van de respondenten zonder CO-melder bereidt om een CO-melder aan
te schaffen, 18% vond dat er te weinig kans was op een CO-vergiftiging en 5% vond de
aanschaf te duur. Tot slot gaf 54% van de respondenten aan dat ze door de CO-test nieuwe
informatie hadden gekregen en daarmee meer kennis hadden.
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2) Doelstellingen en doelgroepen
2.1. Kennis, bewustzijn en attitude en intentie
Binnen vier maanden na de start van de campagne in november 2021 nemen de kennis, het
bewustzijn en de attitude rond zelfredzaamheid (handelen) met betrekking tot het omgaan
met risico’s van koolmonoxide en koolmonoxidevergiftiging.
2.2. Beschikbaarheid informatiemiddelen
De informatiemiddelen die voor de campagne van 2020-2021 zijn ontwikkeld worden
geoptimaliseerd op basis van de resultaten van de eerdere campagne. Deze middelen blijven
beschikbaar en inzetbaar voor particulieren én professionals.
2.3. Doelgroepen
Onder de koolmonoxideslachtoffers zijn mannen in de meerderheid ten opzichte van
vrouwen. Onder de overledenen zijn senioren in de meerderheid op basis van incidentie. Op
de spoedeisende hulpafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen melden zich vooral jonge
kinderen en (jong)volwassenen wegens koolmonoxidevergiftiging. De actie richt zich primair
op het bereiken van het algemene publiek (20 jaar - 50 jaar), en daarnaast op de specifieke
risicogroepen. De Gezondheidsraad noemt hierbij ook hartpatiënten en zwangere vrouwen
(de foetus is extra gevoelig voor CO).
Het Rookmelderteamproject, als onderdeel van de campagne, richt zich op de doelgroepen
niet-zelfredzamen en senioren.
2.4. 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 het verduidelijken van
handelingsperspectief, is een coalitie gevormd tussen de Nederlandse Brandwonden
Stichting, Brandweer Nederland, de Veiligheidsregio’s en GGD Nederland.
2.5. Strategie
Tijdens de campagneperiode wordt een significant deel van de geselecteerde doelgroep
(100.000+) bereikt die de opgedane kennis en handelingsperspectieven vervolgens in hun
directe leefomgeving delen. Binnen de vier maanden van de campagneperiode zal hierdoor
het bewustzijn rond zelfredzaamheid met betrekking tot het omgaan met koolmonoxide en
de gevaren van koolmonoxidevergiftiging toenemen.
De campagnemiddelen blijven na de campagneperiode beschikbaar om de doelgroep
permanent kennis en handelingsperspectief te bieden. De vrijwilligers van het
Rookmelderteam worden ingezet om koolmonoxidemelders te plaatsen bij zelfstandig
wonende niet-zelfredzamen, die geen professioneel of sociaal vangnet hebben.
2.6.Samenwerkingspartneroverleg
De koolmonoxidecampagne 2021-2022 start met een kennissessie voor professionals uit de
25 veiligheidsregio’s, maar ook voor andere partijen die in de praktijk met (meldingen van)
CO-vergiftiging in aanraking komen. Zij worden in deze kennissessie betrokken bij de actuele
stand van zaken omtrent het onderwerp.
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3) Campagne-opzet
De publiekscampagne bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
Free publicity met de slogan ‘Stop CO-vergiftiging’
2.
Online: massa mediale campagne met facebookadvertenties, internetsite, social
media, redactionele bijdragen aan online magazines
3.
(online) Kennissessie voor professionals waarin brandweer, GGD, Gemeentes en
andere belangrijke betrokkenen worden geïnformeerd.
4.
Een online kennistest wordt ingezet met persoonlijke checklist ter voorkoming en
herkenning van CO vergiftiging
5.
De vrijwilligers van het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting
worden – volgens een Corona-protocol ingezet om CO-melders te plaatsen bij
senioren die daartoe niet in staat zijn
6.
Acties van derden
3.1 Free publicity met de slogan ‘Stop CO-vergiftiging’
In het najaar van 2021 (november) en het voorjaar van 2022 (februari) is er met de campagne
‘Stop CO-vergiftiging’ aandacht gevraagd voor dit belangrijke onderwerp. De
koolmonoxidecampagne 2021-2022 kent twee belangrijke persmomenten: bij aanvang van
het stookseizoen en de start van de campagne in het najaar (2021) en begin februari (2022),
de periode waarin we elk jaar weer een piek aan incidenten zien. De resultaten van de beide
persberichten zijn in bijlage 1 terug te vinden.
Najaar 2021
De campagne starten in het najaar eerder dan gebruikelijk met het persbericht: ‘Vervroegde
start campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ (bijlage 2). Deze vervroegde start had als reden de vele
CO-incidenten die in het nieuws te zien waren. De verhoogde gasprijs werd als mogelijke
oorzaak van de toename in incidenten aangegeven. Met het bericht werd het publiek gewezen
op de risico’s van een koolmonoxidevergiftiging.
Voorjaar 2022
Op dinsdag 1 februari starten de voorjaarscampagne met het bericht: Elk jaar honderden
slachtoffers CO-vergiftiging in het ziekenhuis’ (bijlage 3). In dit bericht werd de focus gelegd
op het aantal slachtoffers dat jaarlijks valt en dat door het gebrek aan registratie dit er
vermoedelijk nog veel meer zijn dan op dit moment gedacht.
3.2 Online: massamediale campagne met campagnewebsite, online test, online adviestool
(CO-wijzer), ervaringsverhalen, social media kalender, on- en offline redactionele bijdragen
Voor de herkenbaarheid van de campagne werden ook dit jaar het speciale campagne logo en
bijbehorende beeldmerkjes veelvuldig ingezet (bijlag 4). Het logo is een personificatie van een
koolmonoxidemelder die het gewenste menselijk gedrag uitbeeldt. Een bewezen effectieve
methode in de gedragswetenschap. De campagnelogo’s zijn voor alle campagne- en
communicatiemiddelen ingezet.
Campagnewebsite
Het kennisplatform en de campagnewebsite www.co-wijzer.nl had een centrale rol in de
campagne (bijlage 6). Op de website is de belangrijkste informatie omtrent het onderwerp te
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vinden. Met name de pagina’s waarop het plaatsingsadvies en de basis informatie over
koolmonoxide is weergeven werden veelvuldig geraadpleegd. Dit jaar is ook de animatievideo
‘hoe voorkom ik een CO-vergiftiging’ toegevoegd aan de website. Hierdoor kunnen ook
minder talige websitegebruikers op laagdrempelige wijze de belangrijkste informatie over het
onderwerp vergaren. Verder wordt in de campagne ook verwezen naar de speciale
campagnepagina’s over koolmonoxide op de website van Brandweer Nederland
(www.brandweer.nl/koolmonoxide (bijlage 13)).
Digitale CO-wijzer
In de publiekscampagne is er veel aandacht voor de digitale CO-wijzer (bijlage 8). Door het
beantwoorden van een paar vragen over de persoonlijke woonsituatie, geeft deze CO-wijzer
een persoonlijk advies over het aantal CO-melders dat nodig is en waar je ze moet plaatsen.
De CO-wijzer is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Brandweeracademie en gebaseerd
op de meest recente onderzoeksinformatie.
Social media – contentkalender en advertenties
Voor beide campagne periodes is een content kalender ontwikkeld die op sociale media
ingezet kon worden. De kalender is door de social media account van Brandweer Nederland
en de 25 Veiligheidsregio’s en projectpartners ingezet (bijlage 9).Ook zijn er in de
campagneperiode online advertenties ingezet om daarmee een groot bereik te behalen voor
de online test en de CO-wijzer (bijlage 10).
Ervaringsverhalen
Met de inzet van ervaringsverhalen van professionals én van slachtoffers, die zowel online als
offline zijn gedeeld, laten we het publiek zien dat een koolmonoxidevergiftiging iedereen kan
overkomen. Deze verhalen spreken tot de verbeelding en maakt mensen bewust van nut en
noodzaak van het treffen van maatregelen om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.
3.3 Kennissessie
Voor de campagne is een digitale kennissessie georganiseerd. Tijdens dit online kennisevent
‘Stop CO-vergiftiging’ ging Hans Hazebroek in gesprek met Peter Schuurmans en Remon
Jonker over de extra risico’s op een CO-vergiftiging door de hoge energieprijzen. Vanuit hun
expertise lichten Peter en Remon toe wat zij als brandweer en GGD in de praktijk zien en hoe
hier op ingespeeld kan worden om het aantal CO-incidenten terug te dringen. Dit event werd
bijgewoond door brandweer professionals maar ook door GGD, gemeentes, installateurs en
verhuur organisaties.
3.4 Online kennistest
De online kennistest is op basis van de campagne in 2020-2021 geoptimaliseerd. De test werd
meer gefocust op kennis (bijlage 7). Het publiek wordt via social media advertenties
aangespoord om een test te doorlopen. Door het beantwoorden van de vragen leren
deelnemers over verschillende facetten van het onderwerp. Waarin de maatregelen om een
koolmonoxidevergiftiging te voorkomen (‘ventileer - controleer - alarmeer’) een belangrijke
rol hebben.
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3.5 Vrijwilligers Rookmelderteam
In het projectplan was een belangrijke rol ingedeeld voor de getrainde vrijwilligers van het
Rookmelderteam. Zij zouden bij mensen die daartoe zelf niet in staat zijn een CO-melder
plaatsen volgens het plaatsingsadvies zoals opgesteld in het onderzoeksrapport ‘Onderzoek
naar geadviseerde locatie voor CO-melders’ van de Brandweeracademie. Tevens zijn de
vrijwilligers geïnstrueerd om informatie te verstrekken over het voorkomen en herkennen van
een CO-vergiftiging en het juiste handelingsadvies bij een CO-vergiftiging. Ook tijdens dit
campagne jaar hadden coronamaatregelen een grote impact op de inzetbaarheid van de
vrijwilligers. Een groot deel van het jaar was het door de verschillende lockdowns niet mogelijk
om het Rookmelderteam in te zetten. De kwetsbaarheid van de hulpvragers is te groot om
een risico van besmetting door een vrijwilliger, hoe klein dan, te riskeren. Zodra de
maatregelen het toelieten is het Rookmelderteam weer opgestart en werd het eerder
ontwikkelde coronaprotocol gevolgd.
3.6 Lokale/regionale voorlichtingsacties door de Veiligheidsregio’s
De campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ wordt niet alleen landelijk, maar voor een belangrijk deel
ook regionaal en lokaal gevoerd door de 25 veiligheidsregio’s en alle brandweerkorpsen in
Nederland.
Om hen in de aanloop naar en tijdens de campagne te ondersteunen, zijn verschillende
communicatiemiddelen ingezet:
- Nieuwsbrieven: er zijn rondom deze campagne 9 digitale nieuwsbrieven verstuurd
(bijlage 11).
- Er is een speciale kennissessie georganiseerd waarbij deskundige met elkaar in gesprek
gingen over de (verhoogde) risico’s omtrent koolmonoxide (bijlage 5).
- Er vindt periodiek overleg plaats tussen betrokkenen bij Brandweer Nederland, de
districten van de 25 veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting om
campagne- en brandveilig leven activiteiten op elkaar af te stemmen.
- Bij de ontwikkeling van de social media kalender is samengewerkt met de werkgroep
Gedragsverandering van Brandweer Nederland.
- Naast de regelmatige nieuwsbrieven wordt er met de brandveilig leven professionals
gecommuniceerd via diverse mailingen.
3.7 Acties van derden
In de campagne wordt samengewerkt met diverse externe partijen om de boodschap landelijk
breder onder de aandacht te brengen. GGD leefomgeving heeft uitgebreid aandacht gegeven
aan de campagne en ook het Rode Kruis heeft een informatieve video gemaakt over het
onderwerp. Daarnaast heeft de Libelle in hun magazine een uitgebreid artikel gepubliceerd
over het onderwerp tijdens de campagneperiode. (bijlage 12).
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4 Campagneresultaten
4.1 Bereikcijfers
De twee persberichten zijn dit jaar vooral door online (regionale) media opgepakt. Een van de
campagne woordvoerders heeft bijvoorbeeld een radio interview gegeven voor NH nieuws.
Met de advertenties op social media werden meer dan 4.1 miljoen mensen bereikt. De online
kennistest werd door ruim 203 duizend individuele personen volledig doorlopen. De website
www.CO-wijzer.nl werd ook veel bezocht. Met name de pagina’s met plaatsing- en
ventilatieadvies werden veelvuldig bekeken. Ook hebben veel mensen de basis informatie
pagina ‘wat is koolmonoxide’ geraadpleegd.
4.2 Effectmeting
De effecten van de campagne worden gemeten via het driejaarlijkse WoON-onderzoek van
het ministerie van BZK en de effectiviteit van het belangrijkste campagnemiddel, de online
CO-test, is gemeten met een representatieve steekproef.
Uitkomsten WoOn-onderzoek
De toename van het aantal huishoudens met een CO-melder wordt gemeten via het
driejaarlijkse WoON-onderzoek van BZK. In het WoON-onderzoek van 2018 had 25,3% van de
Nederlandse huishoudens een koolmonoxidemelder hangen. Voor de effectmeting van de
campagne 2021-2022 zijn er nog geen nieuwe resultaten uit het WoON-onderzoek
beschikbaar. De uitkomsten van het WoON-onderzoek 2018-2021 zijn vanwege corona
vertraagd en worden in juni 2022 verwacht.
Effectiviteit online CO-test
Als belangrijkste campagnemiddel in de CO-campagne is gebruik gemaakt van een online test.
In deze test konden de deelnemers kennis opdoen over (de gevaren van) koolmonoxide en
werden ze aangezet tot het vertonen van gewenst gedrag zoals de aanschaf en het ophangen
van een koolmonoxidemelder. Om de effectiviteit van de CO-test te meten is er een vragenlijst
uitgezet onder 1050 respondenten. Deze steekproef was representatief voor de Nederlandse
bevolking. In de vragenlijst werden vragen gesteld over de informatie die in de online test
werd aangeboden. Daarvoor werden onder andere afbeeldingen uit de test gebruikt.
Van de respondenten gaf 85% aan te weten wat koolmonoxide is, 13% wist het niet precies
en 1% had er nooit van gehoord.
Kennis over symptomen
Voorafgaand aan de test kon gemiddeld 69% van de respondenten juist aangeven of bepaalde
symptomen bij een CO-vergiftiging horen. Na de test was dit gestegen naar 83%. Het
aanbieden van de test heeft dus geleid tot 14% stijging in kennis over de symptomen van een
CO-vergiftiging.
Kennis over ontstaan
Voor de test selecteerde 91% van de respondenten de juiste keuze uit een meerkeuzevraag
naar het ontstaan van een CO-vergiftiging. Na de test kon 89% benoemen dat een CO
vergiftiging ontstaat door onvolledige verbranding van brandstoffen in een
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verwarmingstoestel. De test heeft dus niet geleid tot verandering in kennis over het ontstaan
van een CO-vergiftiging. Wellicht omdat de kennis rondom dit thema al groot is.
Kennis over eigenschappen
Van de respondenten wist 91% voorafgaand aan de test dat je koolmonoxide niet kan zien,
ruiken of proeven. Na de test wist 93% dit. Er is dus een kleine kennistoename door de test,
maar ook over dit onderwerp waren de respondenten voorafgaand al goed op de hoogte.
Kennis over handelen
Voorafgaand aan de test wist 57% de juiste volgorde van handelen te noemen bij een
koolmonoxidevergiftiging; namelijk eerst je huisgenoten waarschuwen, dan naar buiten gaan
en daarna 112 bellen. Na de test wist 69% de juiste volgorde te benoemen. Het doorlopen van
de test heeft dus geleid tot een 12% toename van kennis van de juiste volgorde van handelen.
Voor de test dacht 23% van de respondenten eerst de CO-bron te moeten uitschakelen. Na de
test dacht nog maar 3% dit als eerste te moeten doen. Een belangrijke afname, aangezien
hiermee gevaarlijk gedrag wordt voorkomen.
Attitude tegenover CO-melder
Van de respondenten zonder een CO-melder in huis (34%) had 59% nooit nagedacht over een
CO-melder, 20% vond dat er te weinig kans was op een CO-vergiftiging en 6% vond het te
duur. Ook zeiden veel respondenten dat ze er nog niet aan toe waren gekomen om een melder
aan te schaffen. Na de test was 73% van de respondenten zonder CO-melder bereidt om een
CO-melder aan te schaffen, 18% vond dat er te weinig kans was op een CO-vergiftiging en 5%
vond het te duur. De CO-test heeft dus geleid tot meer kennis over het belang van een COmelder en bereidheid tot de aanschaf. De percentage van respondenten die een CO-melder
te duur vonden of vonden dat er te weinig kans was op een CO-vergiftiging was na het
doorlopen van de CO-test nauwelijks gedaald.
Nieuwe informatie
Van alle respondenten zei 46% de informatie uit de test al te kennen en dus niets nieuws te
hebben geleerd. De informatie over de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging was
nieuw voor 24% van de respondenten. Voor 13% was de informatie over hoe
koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan nieuw, voor 9% was de informatie over hoe je
koolmonoxide kan detecteren nieuw en voor 16% was de informatie over wat je kan doen om
een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen nieuw. De informatie over wat je moet doen bij
een koolmonoxidevergiftiging of als de koolmonoxidemelder afgaat, was nieuw voor 26% van
de respondenten.
Online informatie is blijvend beschikbaar voor de geselecteerde doelgroepen
Op de websites www.co-wijzer.nl en www.brandweer.nl/koolmonoxide is alle relevante
informatie rondom de risico’s van koolmonoxide en koolmonoxidevergiftiging permanent
beschikbaar en up to date. In alle communicatie uitingen en bij vragen van professionals en
publiek, ook na de campagneperiode, wordt verwezen naar deze websites.
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Bijlage 1: Overzicht media aandacht
November 2021
 NH-Radio
o Interview met Peter Schuurmans
 https://ggd.groningen.nl/door-hoge-gasprijzen-is-koolmonoxide-co-campagnebelangrijker-dan-ooit/
 https://www.brandveilig.com/nieuws/landelijke-co-campagne-ventileer-controleeralarmeer-70107
 https://www.gelderlander.nl/de-vallei/drie-personen-naar-ziekenhuis-doorkoolmonoxidevergiftiging-had-heel-anders-kunnen-aflopen~ab48d22b/
 https://www.brederwiedekrant.nl/66712.html
Februari 2022
 Omroep Fryslan - https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-hjoed-fan-10febrewaris-2022-1700
 https://www.pzc.nl/rotterdam/zorgen-bij-brandweer-over-moordendekoolmonoxide-binnen-paar-uur-kan-het-fout-gaan~aee48442/
 https://www.ed.nl/wonen/zouden-co-melders-net-als-rookmelders-verplichtmoeten-worden~a8adb0bd/
 https://www.bd.nl/wonen/rookmelder-verplicht-maar-hoe-zit-het-met-de-comelder-aantal-melders-in-sociale-woningen-is-echt-heellaag~a232ae81/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
 https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14409710/veiligheidsregio-drenthe-waarschuwtvoor-sluipmoordenaar-koolmonoxide

10

Bijlage 2: Persbericht start campagne najaar 2021

Vervroegde start campagne ‘Stop COvergiftiging’
De Nederlandse Brandwonden Stichting start dit jaar eerder met de campagne ‘Stop COvergiftiging’. “De recente stijging in het aantal meldingen rondom koolmonoxide, zorgt
ervoor dat wij eerder dan normaal met de campagne starten. Zo hopen we slachtoffers te
voorkomen”, aldus Rob Baardse, directeur van de stichting.
Normaal valt deze campagne van de Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland
samen met het begin van het stookseizoen, namelijk eind november. De recente
ontwikkelingen leiden er echter toe dat ze nu eerder dan normaal beginnen. “Het trieste
nieuws van afgelopen weekend heeft indruk op ons gemaakt. Dit in combinatie met de
geluiden die wij horen vanuit onze professionele achterban, zorgen ervoor dat we deze week
al starten”, vertelt Baardse.
Gasprijzen
Een mogelijke verklaring voor het verhoogde aantal meldingen rondom koolmonoxide (CO) ,
kan volgens Peter Schuurmans van Brandweer Nederland de stijgende gasprijs zijn. ‘‘Het zou
zeker kunnen dat, met de stijgende gasprijzen, mensen op zoek gaan naar alternatieven om
hun huis te verwarmen. Dat vergroot het risico op CO-vergiftiging.”
In de praktijk komen Schuurmans en zijn collega’s in Rotterdam-Rijnmond regelmatig
gevaarlijke situaties tegen. Schuurmans: “Denk bijvoorbeeld aan huishoudens die hun
ventilatieroosters afplakken om zo stookkosten te besparen. Zo vergroten ze alleen het
risico op een CO-vergiftiging. Een CO-melder is in het voorkomen van deze vergiftiging van
cruciaal belang. Niet alleen in de ruimte met de cv-ketel, maar ook bij andere
verbrandingstoestellen. ”
Sluipmoordenaar
Helaas vallen er nog jaarlijks slachtoffers door een koolmonoxidevergiftiging. Dit gevaarlijke
gas, ook wel bekend als sluipmoordenaar, komt vrij bij een onvolledige verbranding.
Bronnen zijn in veel Nederlandse huishoudens te vinden. Denk hierbij aan een cv-ketel, open
haard of geiser. Omdat het gas geur- en kleurloos is, is de een koolmonoxidemelder de enige
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manier waarop mensen op tijd worden gewaarschuwd. Uit onderzoek van de Nederlandse
Brandwonden Stichting blijkt dat nog maar weinig Nederlanders zo’n CO-melder hebben,
namelijk maar 25%.
Met deze campagne in de maand november willen Brandweer Nederland, de Nederlandse
Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s daar verandering in brengen. Samen
voeren zij campagne om slachtoffers door CO-vergiftiging te voorkomen. Hierin is de
belangrijkste boodschap: ventileer (laat 24/7 een raam of rooster op een kiertje staan) –
controleer (laat je verwarmingstoestel minimaal 1 x per jaar controleren door een vakman)
& alarmeer (plaats een CO-melder).
Meer informatie: www.co-wijzer.nl
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Bijlage 3: Persbericht februari 2022

Elk jaar honderden slachtoffers COvergiftiging in het ziekenhuis
Jaarlijks zijn er naar schatting vijf tot tien doden en honderden mensen die behandeld
moeten worden voor koolmonoxidevergiftiging. Het is het ernstige gevolg van het
onzichtbare gas koolmonoxide (CO) in woningen. Daarom starten Brandweer Nederland, de
25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting vandaag een landelijke
campagne om mensen te waarschuwen voor het gevaar van CO.
‘De cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg’, stelt Carolien Angevaren,
portefeuillehouder Bandveilig Leven binnen de Raad van Commandanten en Directeuren
Veiligheidsregio (RCDV). ‘Naar schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het
werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer groter. In Nederland vindt er op dit moment geen
eenduidige registratie plaats van CO-incidenten. Ook wordt een CO-vergiftiging vaak niet
herkend. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.’
Voorkom CO-vergiftiging; ventileer, controleer, alarmeer
Koolmonoxide zie, ruik en proef je niet. Dat maakt dit in potentie dodelijke gas ook zo
gevaarlijk. De gevolgen van een CO-vergiftiging kunnen zeer ernstig zijn. ‘Het is belangrijk
dat mensen de symptomen herkennen’, zegt ook Katja van Ederen, Vakspecialist Brandveilig
Leven van Veiligheidsregio Groningen. ‘Misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en wazig zien
kan duiden op een acute vergiftiging. Echter, ook blootstelling aan een lagere concentratie
koolmonoxide kan leiden tot gezondheidseffecten. Daarnaast is het van levensbelang om
een CO-melder in huis te hebben. Een melder is de enige manier om bij een gevaarlijke
concentratie CO snel gewaarschuwd te worden.’ De grootste inspanning ligt in het
voorkomen van een koolmonoxidevergiftiging. Dat begint met de installatie van het
verbrandingstoestel door een erkende installateur, inclusief een goed onderhoudsplan en
het 24/7 ventileren van de ruimte waar het toestel zich bevindt.
Door het oog van de naald
Een van de slachtoffers die CO-vergiftiging op het nippertje overleefde, is Wieteke. Zij werd
gewaarschuwd door een pas aangeschafte CO-melder. ‘Ik was in slaap gevallen op de bank,
toen ik wakker schrok van een hard gepiep’, vertelt ze. ‘Mijn man bedacht zich geen
moment. Hij pakte onze vijf maanden oude dochter uit haar bedje en probeerde haar
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wakker te schudden, terwijl ik 112 belde.’ Wieteke en haar gezin eindigden in het ziekenhuis
met CO-vergiftiging. ‘Daar lag ik naast mijn dochter, aan het zuurstof. Dit had zo
verschrikkelijk anders kunnen aflopen.’
Landelijke campagne
Vandaag starten Brandweer Nederland, de 25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse
Brandwonden Stichting een landelijke campagne. ‘We willen zo veel mogelijk mensen
bewust maken van het gevaar van CO. Er is nog zo veel onwetendheid. Zo denken veel
mensen dat CO alleen vrij komt uit oude geisers, terwijl uit onderzoek blijkt dat in 50% van
de gevallen een moderne cv-ketel de oorzaak is. Het is belangrijk dat mensen hun installatie
goed onderhouden, de ruimte ventileren, de symptomen leren herkennen én vergiftiging
voorkomen met een melder. Zo kunnen we ernstige ongelukken voorkomen’, aldus Ivonne
Vliek, voorzitter van het landelijk Netwerk Brandveilig leven.
Stop CO-vergiftiging
Ventileer: laat 24/7 een raam of een luchtrooster open staan
Controleer: laat jaarlijks je verbrandingstoestel door een (gecertificeerd) vakman
controleren Alarmeer : plaats een CO-melder
Meer informatie: www.co-wijzer.nl
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Bijlage 4: Logo & beeldmerken
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Bijlage 5: CO kennissessie
Terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=mmLdIW7-QUI

16

Bijlage 6: Online campagnewebsite: www.co-wijzer.nl
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Bijlage 7: Online test
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Bijlage 8: Online adviestool: CO-wijzer
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Bijlage 9: Greep uit de contentkalender
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Bijlage 10: Facebookadvertenties
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Bijlage 11: Digitale nieuwsbrieven
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Bijlage 12: Acties van derden
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Bijlage 13: Brandweerwebsite www.brandweer.nl/CO
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