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NIEUWSBRIEF 46      

 
Met de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de aandacht.  

Voor de beste bescherming laat je je deze maand vaccineren. Dan is de kans dat je griep 

krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op 

complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom je dat een al 

aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes). 

 

Voor wie is een vaccin aangeraden? 

 

- mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma, leverziekte of  

 nierziekte; 

- personen met diabetes; 

- mensen met een chronische spierziekte; 

- mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische 

 behandeling; 

- personen ouder dan 65 jaar; 

- al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is; 

- alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen 

 of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden; 

- mensen werkzaam in ziekenhuizen en ander gezondheidspersoneel. 
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Koolstofmonoxyde (CO) veroorzaakt jaarlijks duizenden ongevallen, waarvan een honderdtal 

met dodelijke afloop. In België en Frankrijk is CO de meest voorkomende oorzaak van 

dodelijke ongevallen door vergiftiging. 80% van de gevallen komen voor tussen oktober en 

april. 

Koolstofmonoxide of CO is het meest voorkomende giftige gas in huis. Je ruikt het niet, je 

ziet het niet en je proeft het niet. Door deze eigenschappen wordt de aanwezigheid vaak niet 

opgemerkt, wat jaarlijks zorgt voor heel wat (dodelijke) slachtoffers. 

Koolstofmonoxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, hout, 

mazout, kolen en petroleum indien er onvoldoende zuurstof aanwezig is. We spreken dan 

over een onvolledige verbranding.  

 

Bij het gebruik van elektrische toestellen kan er geen CO ontstaan omdat in deze toestellen 

geen gebruik gemaakt wordt van een vlam. 
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Hoe blootstelling beperken? 

 Zorg voor voldoende aanvoer van zuurstof door een constante aanvoer van verse 

lucht in de ruimte waar een (water)verwarmingstoestel staat. Een verluchtingsrooster 

onderaan de deur of via de ramen is noodzakelijk. 

 Voorzie een goede afvoer van de verbrandingsgassen (bv. via een 

verluchtingsrooster of goed trekkende schoorsteen). 

 Onderhoud de toestellen goed. 

 De schoorsteen of rookafvoerpijp moet zo recht mogelijk zijn, moet rechtstreeks 

verbonden zijn met buiten, moet voldoende hoog zijn, mag niet vochtig zijn en moet 

in goede staat zijn. 

 Zorg voor een correcte aansluiting van het toestel op de afvoerpijp. 

 Laat de schoorsteen van individuele stooktoestellen (vbn. olie of gashaard die niet 

aangesloten is op centrale verwarming, een open haard, een boiler op gas die enkel 

water verwarmt, ...) regelmatig reinigen ook al is dit niet verplicht. Voor een 

schoorsteen die aangesloten is op een centrale verwarmingsinstallatie van het type 

B, is er wel een reinigingsplicht; Voor een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie 

of vaste brandstof is dit jaarlijks verplicht, en voor een centrale verwarmingsinstallatie 

op gas is dit tweejaarlijks verplicht. Laat ook uw toestel, brander en de schoorsteen 

controleren of bij breuk herstellen door een vakman. 

 Gebruik toestellen waarvoor ze dienen. Een 5-liter-gasgeiser mag niet aangesloten 

worden op een bad of een douche. Gebruik voor een douche minimaal een gasgeiser 

van 10 liter en voor een bad een gasgeiser van 13 liter. Bijverwarmingstoestellen 

mogen niet als hoofdverwarming dienen. 

 Laat kachels nooit op de laagste stand branden. Let er op dat de schoorsteenklep 

open staat. Hoe lager de stand, hoe minder zuurstof wordt toegelaten voor de 

verbranding en hoe meer risico op CO-vorming.   

 Bij aardgas en mazout geeft de kleur van de vlam aan of er een goede verbranding 

is. Is de vlam geel/oranje, dan is de verbranding niet volledig en moet het toestel 

worden nagekeken. Is de vlam blauw/paars, dan is de verbranding volledig en zal 

geen CO gevormd worden. 

 Roetafzetting wijst op een onvolledige verbranding. De kans op CO-vorming is dan 

groter. 

 Let op signalen zoals klachten bij meerdere personen tegelijkertijd, klachten op 

bepaalde tijdstippen (bv. telkens hoofdpijn als je een bad neemt), klachten die 

verminderen bij verluchten, naar buiten gaan of bij het inademen van frisse lucht, 

afwijkend gedrag van kinderen of huisdieren. Deze signalen kunnen wijzen op CO in 

de lucht. 

 Let op de weersomstandigheden: kijk uit bij windstil of mistig weer! 

 Een dampkap of een droogautomaat met luchtafvoer naar buiten onttrekt lucht aan 

de ruimte waarin het toestel zich bevindt. Als die ruimte onvoldoende geventileerd 

wordt, kan er niet snel genoeg voldoende verse lucht aangevoerd worden waardoor 

onderdruk kan ontstaan. Die onderdruk is erg gevaarlijk als er in dezelfde ruimte 

verbrandingstoestellen (geiser of verwarmingsketel, kachel, kookfornuis op gas,...) 

geïnstalleerd zijn. Vermijd dus om dampkappen of droogautomaten zomaar in 

dergelijke ruimtes te plaatsen. 
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