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Wat is CO?  

CO of koolstofmonoxide is een geur-, kleur- en smaakloos gas.  
CO ontstaat bij een onvolledige verbranding door een gebrek aan zuur-
stof.  

 

Wat doet CO?  

CO of koolstofmonoxide mengt zich met de omgevingslucht. Bij  

inademing van CO wordt het transport van zuurstof in ons bloed  

verstoord.  

CO zal zich veel sneller binden aan hemoglobine in vergelijking met zuur-

stof. Hemoglobine is een eiwit in de rode bloedcellen dat  

verantwoordelijk is voor het transport van zuurstof.  

Wanneer CO met hemoglobine bindt, is het niet meer mogelijk zuurstof 

te transporteren. Hierdoor krijgt u een tekort aan zuurstof in de  

organen. Het hart en de hersenen zijn hieraan het gevoeligst.  

 

Wat te doen?  

 Wanneer u de oorzaak van het ongeval niet kent, doe dan snel  

beroep op een deskundige om het probleem te identificeren.  

 In afwachting van de controle en zolang de bron van CO niet  

geïdentificeerd is, moet u vermijden verbrandingstoestellen in uw 

woning aan te zetten (waterverwarmers, kachels, …).  

 Zorg voor een goede verluchting van de lokalen als de toestellen in 

werking zijn.  

 Wees alert voor de eerste verschijnselen van een CO-intoxicatie.  
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Wat zijn de symptomen van een CO-

intoxicatie?  

In geval van blootstelling aan kleine hoeveelheden CO kunt u last krijgen 

van 

 hoofdpijn 

 duizeligheid 

 misselijkheid. 

 

Als de CO-concentratie in de lucht van de kamer groter wordt, verliest de 

persoon het bewustzijn en kan hij/zij in coma geraken, mogelijks met de 

dood tot gevolg. 

 

Hoe kunt u een CO-vergiftiging voorkomen?  

 Plaats detectoren in uw woning.  

 Plan een regelmatig onderhoud van uw brander.  

 Doe beroep op een gekwalificeerde vakman. 

 Installeer ventilatieroosters.  

 Laat 1x/jaar uw schoorsteen reinigen door een vakman.  

 

Wat nadien?  

Indien u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de behandelende arts, 

de huisarts, de huisartsenwachtpost of bij de spoedgevallendienst  

(tel. 059 41 40 80).  

 

Bij nood, bel het noodnummer 112.  
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