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MEER WETEN OVER

CO?

Op onze website is een

aparte rubriek gewijd aan

koolstofmonoxide. Onder CO-

vergiftiging kom je te weten

hoe je symptomen van een

CO-vergiftiging kan

herkennen en wat je kan

doen bij een ongeval.

In de rubriek CO-vergiftiging

voorkomen gaan we kamer

per kamer de gevaren na en

geven preventietips waar

nodig. Ook bespreken we

warmtetoestellen die een

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

De barbecue als bron van CO-vergiftiging.

6 weetjes over CO die je best ter harte neemt.

Jij kiest het onderwerp voor de volgende nieuwsbrief!

KOOLSTOFMONOXIDE

DE BARBECUE ALS BRON VAN CO-
VERGIFTIGING

Heb jij het al gedaan?

De barbecue in de late uurtjes - als het buiten afkoelt - in huis

zetten of bij regen gewoon in de garage barbecueën? Toch maar

liever niet…

Smeulende kolen branden niet op volle kracht en produceren veel

CO-gas (koolstofmonoxide-gas). Een barbecue die binnen wordt

gezet, verbruikt niet alleen de zuurstof uit de kamer, maar

verspreidt hier ook rook die CO bevat. Het zuurstofpeil daalt op

die manier snel en CO stapelt zich op in de lucht.

Zelfs een open garagepoort zorgt niet altijd voor voldoende

luchtcirculatie. Hierdoor stapelen de verbrandingsgassen zich op.

En als je weet dat er slechts 1% CO in de lucht nodig is om binnen

de 15 minuten een dodelijke intoxicatie te veroorzaken, dan begrijp

je dat een BBQ thuis hoort in de tuin, in open lucht.

WEETJES OVER CO

6 WEETJES OVER CO DIE JE BEST
TER HARTE NEEMT:

1. CO is de meest dodelijke vorm van vergiftiging in België! In

2013 waren er 1251 slachtoffers, waarvan 26 dodelijk.

http://www.eproof.be/view/536b38bcd918a524417b9511d5.html
http://www.eproof.be/link/536b38c664f23524417b9511d5536b38bcd918a/
http://www.eproof.be/link/536b38c6a454d524417b9511d5536b38bcd918a/
http://www.eproof.be/link/536b38c6e157b524417b9511d5536b38bcd918a/
http://www.eproof.be/link/536b3f30a2ea9524417b9511d5536b38bcd918a/
http://www.eproof.be/link/536b3f3101604524417b9511d5536b38bcd918a/


2. De meeste ongevallen met CO gebeuren thuis.

3. 66% van de ongevallen wordt veroorzaak door slecht

werkende toestellen in huis. Met uitzondering van

elektrische apparaten, kunnen ALLE verwarmingsapparaten

CO-gas verspreiden.

4. Badgeisers zijn met stip verantwoordelijk voor de meeste

ongevallen. Badgeisers gemaakt na 1995 zijn voorzien van een

thermische terugslagbeveiliging. Toestellen ouder dan 19

jaar worden best zo snel mogelijk vervangen!

5. CO-vergiftigingen komen niet enkel in de wintermaanden

voor. Ook in de andere seizoenen zijn er ongevallen,

bijvoorbeeld met barbecues.

6. De lente is een ideaal moment om je toestellen te laten

controleren en onderhouden. Zo vermijd je wachttijden en

zijn je toestellen klaar als de winter toeslaat.

POLL

JIJ KIEST HET ONDERWERP VOOR
ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Welk onderwerp prikkelt jouw nieuwsgierigheid het meest? Laat het

ons weten met één simpele klik. Zo kunnen wij onze nieuwsbrief

nog beter afstemmen op wat jij wenst te lezen.

Klik op één van onderstaande vragen. Je stem wordt meteen

geregistreerd!

Bedankt voor je stem en tot de volgende nieuwsbrief!

risico vormen en zetten de

puntjes op de i over CO-

detectoren. 

In CO in detail bekijken we

het onderwerp vanuit

wetenschappelijk oogpunt.

Wat met de relatie tussen

huurder en verhuurder?

Bestaat er een wettelijk

kader voor de keuring en

onderhoud van toestellen?

Vragen over juridische

aspecten van CO worden

hier beantwoord.

 

Ken je iemand die zich wil

inschrijven voor onze

nieuwsbrief? Dat kan steeds

via onze website.

 

Bezoek onze website op www.antigifcentrum.be voor meer informatie
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