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CO  

Koolmonoxide 

Heb je vragen? Contacteer uw 

Brandpreventieadviseur via 

 brandweerpost van uw gemeente 

 brandpreventieadviseurs@zone1.be 

 www.besafe.be 

Brandweer 

De Stille  

Moordenaar 

Zorg voor goede verluchting in de 

ruimte, ook in de winter. 

 

Laat stookketel, kachel, schouw of 

boiler plaatsen door een erkend 

vakman. 

 

Laat de ketel van de centrale ver-

warming nakijken door een erkend 

vakman. 

 → Verplicht elk jaar voor stookolie 

 → Verplicht elke 2 jaar voor gas 

 

Laat een kapotte ketel, kachel, 

schouw of boiler meteen herstellen. 

 

Laat de schouw jaarlijks vegen om vuil 

en /of nesten te verwijderen. 

Geef CO geen kans! 



Wat is CO? Hoe merk je CO op in een ka-

mer? 

 CO = koolmonoxide is een zeer giftig 

gas 

CO is onzichtbaar 

CO is kleurloos 

CO is geurloos 

CO is zeer dodelijk 

CO ontstaat uit de onvolledige ver-

branding (door gebrek aan zuurstof) 

van elke stof die koolstof bevat: gas, 

stookolie, aardolie, steenkool, hout, 

pellets,…. 

 

Jaarlijks sterven ongeveer 30 perso-

nen aan CO. 

1500 slachtoffers worden opgeno-

men in het ziekenhuis met een al 

dan niet blijvend letsel. 

Waar onstaat CO? 

CO kan komen uit: 

 De kachel 

 De open haard 

 De ketel van de centrale ver-

warming 

 De schouw 

 De boiler voor warm water 

 Het gasvuur 

 BBQ in gesloten ruimte 

 

CO ontstaat als de toestellen niet 

goed werken of als er niet genoeg 

verluchting in de ruimte is. 

 Huisdieren worden onrustig of val-

len flauw 

 Gele waakvlam in plaats van een 

blauwe vlam 

 De ramen of muren dampen aan 

 Je voelt je plots moe 

 Je krijgt hoofdpijn 

 Je voelt je misselijk 

Wat doe je als je CO vermoedt? 

Doe ramen en deuren open 

Schakel de verwarmingstoestellen uit 

Breng de slachtoffers buiten de ruimte 

Bel de 112 en vermeld het vermoe-

den van CO 

CO ziet men niet!!          

CO ruikt men niet!! 


