
Co gevaar in
de woning!



Wat is Co?
Co (koolstofmonoxide) is een giftig gas. Het is kleurloos, reukloos, 
smaakloos en niet-irriterend. Daarom noemt men het wel de stille 
of sluipende moordenaar. Co ontstaat wanneer bij gebrek aan 
zuurstof een onvolledige verbranding plaats vindt van brandstoffen 
zoals gas, stookolie, benzine hout of kolen. 



Hoe ontstaat Co in 
de woning ?

Wanneer een verbrandingstoestel de omgevingslucht in huis gebruikt voor de verbranding 
(open verbrandings systeem, type B of A), zijn er drie vereisten waaraan moet voldaan 
worden om tot een goede verbranding te komen:

 aanvoer van zuurstof (verse lucht)

 een degelijk toestel, dat juist afgesteld staat en regelmatig onderhouden wordt

 afvoer van de verbrandingsgassen naar buiten

Als aan één van deze vereisten niet voldaan wordt, bestaat er een risico op CO-intoxicatie.
De afvoer naar buiten gebeurt via de schoorsteen. Hiervoor is voldoende trek 
nodig. Bepaalde weersomstandigheden kunnen de trek in de schoorsteen nadelig 
beïnvloeden. Ook het aanwezig zijn van vogelnesten in of op de schouw kunnen Co in de 
hand werken.



Indicaties van 
intoxicatie…

Bij symptomen en 
aanwijzingen van 

Co-intoxicatie
contacteer

onmiddellijk een 
arts!!!



Verbrandingsgassen 
van warm naar koud…

Co bij ongunstige weersomstandigheden

Vooral in geval van temperatuurinversie, vaak bij rustig en mistig weer, kan het gebeuren 
dat de schouw niet voldoende trekt, waardoor de verbrandingsgassen onvoldoende 
worden afgevoerd en zich in huis verspreiden.

Temperatuurinversie?
Normaal daalt de temperatuur van de atmosfeer met de hoogte, ongeveer een graad 
Celsius per 100 meter. De trek in de schoorsteen ontstaat door een verschil in 
temperatuur tussen de hete verbrandingsgassen en de koude buitenlucht. Wanneer de 
buitenlucht afkoelt met de hoogte zullen deze rookgassen spontaan verder opstijgen. Bij 
een temperatuurinversie, ontstaat er een warme luchtlaag op geringe hoogte. Hierdoor 
zullen de rookgassen niet verder stijgen en ontstaat het risico dat ze in de woning zullen 
terugslaan.



Verbrandingsgassen 
van warm naar koud…



Verbrandingsgassen 
van warm naar koud…

Dit wil niet zeggen dat Co-vergiftigingen
alleen veroorzaakt worden door het weer, 
maar wel dat het weer een bijkomende 
risicofactor is. Indien er in huis al een paar 
risicofactoren aanwezig zijn, kan het weer een 
doorslaggevende factor zijn, waardoor nu wel 
een CO-vergiftiging ontstaat.
Wanneer het risico op CO-vergiftigingen stijgt 
ten gevolge van het weer, stuurt het KMI een 
waarschuwing uit via de website en de 
weerberichten op TV.



Waar schuilt het gevaar 
voor Co in de woning?





De blauwe vlam ?

Bij bovenstaande foto's ziet u waakvlammen daarmee 
is er een onveilige verbranding (nummer 1) naar een 

volledige en goede verbranding (nummer 4)

De meeste Co vergiftigingen komen voor bij het 
verbranden van gas in open 
verbrandingstoestellen.
De kleur van de vlam of waakvlam is een goede 
indicator om een reëel gevaar voor Co te 
herkennen. Bij een goede verbranding moet de 
vlam mooi blauw kleuren. Een oranje of gele 
vlam duidt op een minder goeie of slechte 
verbranding.
Ook de aanwezigheid van een gasgeur
(waarschuw onmiddellijk de installateur of 
netbeheerder!) of andere verbrandingsgeur 
kan een indicator zijn.



Vaste toestellen met open 
verbranding



CV ketels met open 
verbranding



Warm water boilers
met open verbranding



Losse toestellen met een open 
verbranding



Ongunstige factoren voor het 
rookkanaal



Hoe Co voorkomen?
 Laat je verwarmingstoestellen regelmatig onderhouden door een vakman.

 Indien je een centrale verwarming op mazout hebt, ben je verplicht tot een jaarlijks onderhoud 
door een erkende technicus. Voor een centrale verwarming op gas moet dit tweejaarlijks
gebeuren.

 Reinig de schoorsteen van je houtkachel minstens een keer per jaar of laat het doen door een 
vakman en vraag een attest. Bij intensief stoken kan het nodig zijn om meermaals per jaar je 
schoorsteen te laten vegen.

 Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

 Gebruik geen verplaatsbare toestellen op petroleum of gas of een barbecue in huis. Deze 
hebben geen schoorsteen en verbruiken de zuurstof uit de kamer.
Als je een bijverwarming wil gebruiken, kies dan voor een elektrisch toestel.



Hoe Co voorkomen?

 Gebruik geen gasgeiser met een waakvlam. Vervang deze door een nieuw toestel met een 
beveiliging. Die schakelt het toestel uit als er te weinig zuurstof is of als de schoorsteen
niet goed trekt. U hebt alvast recht op een premie van minimum 500 Euro voor het 
vervangen van een oud gastoestel. Zie www.premie.gas.be 

 Zorg dat het vermogen van je verwarmingstoestel aangepast is aan de grootte van de 
kamer. Raadpleeg hiervoor een vakman.

 Plaats een rookmelder/Co melder in de buurt van je verwarmingstoestel. Let op, dit biedt 
geen volledige zekerheid!



Hoe Co voorkomen?
Een snelle eenvoudige oplossing voor het risico op Co 
intoxicatie te beperken is het plaatsen van een 
onderverluchting. Dit is een opening in de buitengevel van 
de woning van minimum 150 cm2 (rond of rechthoekig) 
afgedekt met een niet afsluitbaar ventilatierooster. En dit zo 
dicht mogelijk bij het verbrandingstoestel. Onder verluchting 
plaatst men zo dicht mogelijk tegen het grondoppervlak om 
een optimale aanzuiging van zuurstof te creëren.

Bij huurwoningen is onderverluchting ,bij het gebruik van 
open verbrandingstoestellen als hoofdverwarming dan ook 
verplicht volgens de Vlaamse wooncode

Let wel dit is een tijdelijke en risico beperkende oplossing, 
het vervangen van toestellen met open verbranding is de 
boodschap!




