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Koolstofmonoxidevergiftiging

10 tot 15 personen dood door koolstofmonoxidevergiftiging per jaar

Een verslag van bewustwording van het gevaar
van Koolmonoxide (CO)

Voor alle mensen die te maken hebben met
Verbrandingstoestellen en ander vormen van
verbrandingen waar CO ge produceert kan worden
door een onvolledige verbranding, ook voor mensen
die in afgesloten ruimtes moeten werken zie:
Koolmonoxide op zee schip

Mijn naam is Hasko Schiltman, werkzaam bij
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Koolstofmonoxidevergiftiging
!

Koolmonoxidevergiftiging of CO-vergiftiging en vroeger ook wel kolendampvergiftiging genoemd, is
een vergiftiging ten gevolge van verhoogde concentraties koolstofmonoxide in het bloed.

!

Koolmonoxide is een kleur- en reukloos giftig gas, dat lichter is dan lucht. In het bloed hecht het zich aan
het zuurstoftransport-eiwit hemoglobine in rode bloedcellen, waarbij het zuurstofgas (O2) verdringt. Het
vermogen van koolstofmonoxide om zich vast te hechten op dit eiwit is circa 240 keer zo groot als dat van
zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij een geringe concentratie van koolstofmonoxide in de lucht relatief veel
koolstofmonoxide in het bloed terecht kan komen en er vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden.

!

Jaarlijks vallen er vele doden door koolstofmonoxidevergiftiging. Bij verbrandingstoestellen zal bij te weinig
aanvoer van verse lucht een onvolledige verbranding optreden waardoor koolmonoxide vrijkomt. Vaak is de
oorzaak een verstopt ventilatiekanaal, bijvoorbeeld door een vogel- of wespennest. Overdag is er meestal
voldoende ventilatie, maar wanneer 's nachts alle deuren gesloten zijn en alle bewoners slapen, bestaat het
gevaar dat ze in hun slaap vergiftigd worden en overlijden. In warmere landen (Peru, Bolivia, ZuidChina en India) vallen vaak doden wanneer de bevolking op uitzonderlijk koude dagen alle gaten in huis
dichtstopt om de warmte van de kachel te behouden. Een weinig bekend gevaar is dat deze vergiftiging ook
kan ontstaan in de open lucht, met name bij watersporters (waterskiërs) die zich nabij de uitlaat van een
boot ophouden of nabij stationair draaiende motoren zoals een stilstaande tractor.
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Symptomen
De symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging
zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid.
Bij langere blootstelling wordt dit gevolgd
door bewusteloosheid en ten slotte de dood als gevolg van
zuurstofgebrek in de hersenen.
De symptomen worden vaak niet herkend en daarom is het vaak te
laat om nog in te grijpen.
Door koolstofmonoxide vergiftigde personen en dieren vallen
ongemerkt in slaap en overlijden als de blootstelling voortduurt.
Slachtoffers van koolstofmonoxidevergiftiging kunnen een
opvallende roze kleur hebben op de huid en/of een rode blos
hebben op het gezicht.
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Waarom is het zo gevaarlijk?
Koolmonoxide heeft twee grote gevaren. Het eerste is dat het een volledig reuk-, geur- en smaakloos gas is.
Daardoor kunt u het ongemerkt inademen. U kunt er chronisch ziek van worden, zonder te weten dat koolmonoxide de
oorzaak is.
Het tweede gevaar is dat koolmonoxide ongelooflijk snel werkt. Het gas wordt 240 keer sneller in ons bloed opgenomen
dan zuurstof.
Daardoor kan bij een lage concentratie koolmonoxide in de lucht vrij snel een relatief hoge concentratie in het bloed
ontstaan.
Koolmonoxidevergiftiging kan daardoor zéér snel verlopen, zoals u in de tabel op volgende pagina kunt zien.
De meeteenheid van koolmonoxide is ‘ppm’, wat staat voor parts per million.
Het aantal deeltjes koolmonoxide per miljoen deeltjes zuurstof in de lucht, bepaalt voor een groot deel de symptomen.
In Nederland is 35 ppm de maximaal aanvaarde concentratie.
Daarnaast is de blootstellingstijd van belang. Zo kunnen gevolgen variëren van hoofdpijn tot een vrijwel direct
overlijden.
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Tabel Koolmonoxide

Concentratie (in ppm)

Effecten van blootstelling aan CO (Tijd Gebonden
Gemiddelde (TGG))

6

Maximaal toelaatbare concentratie voor
ononderbroken blootstelling in een periode van
24 uur volgens WHO.

150

Lichte hoofdpijn na 1,5 uur.

200

Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid na
2-3 uur.

400

Frontale hoofdpijn binnen 1-2 uur
levensbedreigend na 3 uur.

800

Duizeligheid, misselijkheid en stuiptrekkingen
binnen 45 minuten bewusteloos binnen 2 uur.
Overlijden na 2-3 uur.

1600

Hoofdpijn, duizeligheid en misselijk binnen 20
minuten. Overlijden binnen 1 uur.

3200

Hoofdpijn, duizeligheid en misselijk binnen 5-10
minuten. Overlijden binnen 25-30 minuten.

6400

Hoofdpijn, duizeligheid en misselijk binnen 1-2
minuten. Overlijden binnen 10-15 minuten.

12800

Overlijden binnen 1-3 minuten.

CO

Belangrijke signalen U ruikt, ziet en proeft
koolmonoxide als gezegd niet.
Toch zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat het gas aanwezig is.
In de ruimte en bij de apparatuur kunt u aanwijzingen vinden en ook de mensen in de ruimte kunnen symptomen vertonen.
Wees dus alert op de volgende zaken:

Bij de apparatuur

Huisdieren die zich vreemd gedragen Bij mensen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Hoofdpijn (hoe meer koolmonoxide hoe heviger
de hoofdpijn
2. Misselijkheid en duizeligheid
3. Hartkloppingen en snel ademen
4. Slaperigheid en verwardheid
5. Verkleuring van de huid en lippen (door de
kersenrode kleur van carboxyhemoglobine
6. Vage gezondheidsklachten en een grieperig
gevoel dat bij het verlaten van de ruimte
verdwijnt

Instabiel flakkerende vlammen
Geel/oranje in plaats van blauwe vlammen
Hoger brandende vlammen dan normaal
Roetafzetting in het toestel
Uit het toestel vallende roetdeeltjes
Zichtbare roetafzetting aan het plafond In de
ruimte
7. Abnormaal hoge vochtigheid, waardoor ramen
beslaan
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Vergiftiging voorkomen
Het aantal vergiftigingen door koolmonoxide blijft de laatste jaren stijgen.
Jaarlijks overlijden gemiddeld elf mensen door een koolmonoxidevergiftiging, 150
mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en honderden worden behandeld op
de Spoedeisende Hulp.
De oorzaak is meestal een slecht onderhouden open geiser, gaskachel of cv-ketel én
te weinig ventilatie of een gebrek aan de rookgas/luchttoevoer.
Voorkom vergiftiging door koolmonoxide.
Laat divers controles uitvoeren door een erkent installateur , of rookkanaal doe in
elkaar zit en of er geen gaatjes in zitten, door de ketel te onderhouden en goed af
testellen laat ook controleren of de ruimte waar het verbranding toestel staat goed
geventileerd worde en laat een koolmonoxide melder plaatsen.
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koolmonoxidemelders
plaatsen.
koolmonoxidemelders Naast goed onderhoud en voldoende ventilatie, kunt u ook
koolmonoxidemelders plaatsen.
Deze gaan af als de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht te hoog wordt. Plaats tenminste één
melder op iedere verdieping en in (de buurt van) iedere slaapkamer.
Voor extra bescherming kunt u ook een melder plaatsen in de buurt van uw
verwarmingsapparatuur. Plaats de melder: •
Op een droge, schone en niet-stoffige plek •
Op een plek waar kinderen en huisdieren er niet bij kunnen •
Ongeveer 1,5 meter hoog (koolmonoxide is even zwaar als lucht en verspreidt zich dus
gelijkmatig) • Minstens 4,5 meter van brandstof verbruikende apparatuur •
Minstens 3 meter van een vochtige ruimte (zoals de badkamer) •
Buiten bereik van ventilatoren, airconditioning of andere stromende lucht (zoals tocht) •
Niet in direct zonlicht Belangrijk:
Volg de installatievoorschriften die bij de koolmonoxidemelder worden geleverd.
Controleer regelmatig de batterijen en vervang de melders na ongeveer vijf jaar
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Wat te doen als de melder afgaat
Als de koolmonoxidemelder afgaat - of als u op een andere manier merkt dat er te
veel koolmonoxide in de lucht zit, is het belangrijk snel te handelen. Omdat de
symptomen ontstaan door een zuurstoftekort, is het belangrijk zo snel mogelijk zo
geconcentreerd mogelijke zuurstof toe te dienen. Doe daarom het volgende:
1.

Zet ramen en deuren wijd open om frisse lucht naar binnen te brengen.

2.

Of breng de persoon in de buitenlucht (als deze niet bewusteloos is).

3.

Schakel de brandstof verbruikende apparatuur uit en schakel de gastoevoer af

4.

Bel 112 voor hulp en vraag naar een ziekenwagen met zuurstof aan boord
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Pas op voor chronische klachten
Er bevindt zich altijd enige hoeveelheid koolmonoxide in de lucht, die vaak onvoldoende is
om melders af te laten gaan.
In de buitenlucht is de concentratie koolmonoxide bijvoorbeeld gemiddeld 1 ppm.
De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat 9 ppm de maximale concentratie is gedurende 8
uur lichte inspanning.
Stijgt de ppm, dan kunnen chronische klachten ontstaan met symptomen die vaak met
andere ziekten worden verward.
Heeft u vaak last van hoofdpijn, verwardheid, vermoeidheid of misselijkheid - ga dan eens na
of het koolmonoxidevergiftiging kan zijn, bijvoorbeeld door een bloedtest te laten uitvoeren.
Verwar de symptomen in ieder geval niet met een voedsel vergiftiging (die gaat gepaard met
diarree) of met griep (dat gaat gepaard met koorts).
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Bronvermelding
1.

Bron: VeiligheidNL

2.

Bron: GGD http://
www.ggd.amsterdam.nl/milieugezondheid/milieu-huis/koolmonoxide/

3.

Bron: Brandweer nederland https://
www.brandweer.nl/brandweernederland

4.

Bron: Feenstra https://www.feenstra.com/
onderhoud/koolmonoxide/

5.

Bron: Onderzoeksraad voor veiligheid
https://www.onderzoeksraad.nl/

H-zinnen
EUH-zinnen
P-zinnen

Gevaar
H220 - H280 - H331 - H360d H372
geen
P201 - P210 - P261 - P311 P410+P403

Omgang

Niet inademen, contact en
blootstelling vermijden

Opslag

Indien bewaard in gasfles,
temperatuur niet boven 50 °C
laten uitkomen; stevig gesloten
houden verwijderd van direct
zonlicht, hitte, vonken en open
vlammen vanwege
ontvlambaarheid

EG-Index006-001-00-2
nummer
VN-nummer
1016
MAC-waarde
23 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoest gasvormig
and
Kleur
kleurloos
Dichtheid
(bij 0°C) 0,00125 g/cm³
Smeltpunt
−205,06 °C
Kookpunt
−191,47 °C
Goed oplosbaar methanol, ethanol
in
Thermodynamische eigenschappen
o
ΔfH g
−110,5 kJ/mol
Sog, 1 bar
197,7 J/mol·K

Koolstofmonoxide
Structuurformule en molecuulmodel

Molecuulformule
(uitleg)
IUPAC-naam

Algemeen
CO
koolstofmonoxide

Andere namen

koolstof(II)oxide,
koolmonoxide, carbonyl

Molmassa

28,0101 g/mol

SMILES
InChI
CAS-nummer
EG-nummer
PubChem
Beschrijving

[O+]#[C-]
1/CO/c1-2
630-08-0
211-128-3
281
Kleurloos en reukloos
verstikkend gas

Vergelijkbaar met

koolstofdioxide, methaan

