Belangrijke
informatie over
koolmonoxide
Vertrouwd met
veiligheid

Hoe wordt koolmonoxide
voorkomen?
De afgelopen jaren is er in de media veelvuldig
bericht over koolmonoxide. Mensen worden onwel
door koolmonoxidevergiftiging of komen soms

Wat te doen als u CO vergiftiging vermoedt?

zelfs te overlijden.

✓ Zet alle ramen en deuren zo ver mogelijk open
✓ Waarschuw uw huisgenoten
✓ Ga zo snel mogelijk naar buiten
✓ Bel het alarmnummer 112 en

Helaas is koolmonoxidevergiftiging nooit 100% te
voorkomen, maar er zijn wel maatregelen te nemen om de
kans op blootstelling zo klein mogelijk te maken.
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geas.nl/ koolmonoxide

volg de aanwijzingen van de hulpdienst op

Wij helpen u hier graag bij.

✓ Raadpleeg een huisarts

Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat

Goed werkende installaties zijn van
levensbelang

bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout.

Uit onderzoek blijkt dat bij bijna de helft van de kool-

Het is niet te ruiken, proeven of zien. Om die reden wordt

monoxide vergiftigingen de CV-installatie de boosdoener

koolmonoxide ook wel een sluipmoordenaar genoemd.

is. Beschadiging van het rookgaskanaal zorgt er voor

Door een koolmonoxidevergiftiging kunt u bewusteloos

dat eventueel onvolledig verbrand gas de woning kan

raken of zelfs overlijden.

binnendringen.

Symptomen

Het is heel belangrijk uw gastoestel periodiek te

Een koolmonoxidevergiftiging gaat snel. Het is daarom

laten controleren door een erkend specialist. Bij de

belangrijk dat u alert bent op de volgende lichamelijke

installatie van een nieuwe CV-ketel is het, met oog op

symptomen:

uw gezondheid, noodzakelijk ook het rookgaskanaal

• Hoofdpijn

• Verwarring

te vervangen en deze goed te verankeren aan de muur

• Misselijkheid

• Slaperigheid

of het plafond door beugels. Het rookgaskanaal gaat

• Overgeven

•	Versnelde hartslag

even lang mee als de CV-ketel en moet dus ook altijd

• Vermoeidheid

gelijktijdig vervangen worden.

Ook beslagen ramen of het ruiken van een gaslucht
kunnen symptomen van CO zijn.

Kies voor uw eigen veiligheid

Kies voor een onderhoudsabonnement

Geas Energiewacht werkt volgens
strenge richtlijnen

Goed ventileren

Wij zijn vooruitstrevend als het op koolmonoxide

zelf regelen door goed te ventileren zodat frisse lucht in

preventie aankomt. Al jaren hebben wij ervaring met

de woning komt. Woningen zijn tegenwoordig meestal

het voorkomen van koolmonoxide. Al onze monteurs

goed geisoleerd. Daardoor is er steeds minder natuurlijke

belangrijke informatie over

zijn niet alleen gediplomeerd, maar worden ook

isolatie door kieren en gaten. Mocht er koolmonoxide

koolmonoxide, de preventie

elk jaar getraind in het beoordelen van de gehele

vrijkomen in uw woning, dan kan voldoende zuurstof

daarvan en hoe te handelen

installatie. Wij beoordelen dus niet alleen of een toestel

uw leven redden.

bij (het vermoeden van)

Zorg voor voldoende zuurstof in uw woning. Dit kunt u

Belangrijk!

In deze folder vindt u

koolmonoxide. Wij adviseren

goed functioneert, maar ook of de rookgasafvoer en
de ventilatie (nog) aan de eisen voldoen. Hiermee

Koolmonoxidemelder

u deze folder aandachtig door

voldoen wij ruimschoots aan de aanbeveling van de

Een koolmonoxidemelder kan uw leven redden. Bij een

te lezen. Heeft u na het lezen

Onderzoeksraad voor Veiligheid.

te grote hoeveelheid koolmonoxide in de lucht van uw

nog vragen dan staan wij

woning, geeft de melder een luid alarm. U kunt een

vanzelfsprekend voor u klaar.

Een vakkundige installatie van uw
nieuwe CV-ketel

melder kopen bij diverse bouwmarkten. Let daarbij goed

Als u bij ons een nieuwe CV-ketel aanschaft dan zorgen

voor de CO melder vindt u op www.brandweer.nl/

wij altijd voor een vakkundige en vooral veilige plaatsing.

koolmonoxide. Lees de handleiding van de melder

Wij vervangen altijd het rookgaskanaal conform de

zodat u precies weet wat u moet doen als het alarm

voorschriften. Wij zijn zo zeker van onze installaties dat u

afgaat. Controleer eens per maand of de melder werkt.

bij ons 2 jaar all-in garantie ontvangt. Aansluitend is het

Op de buitenzijde van de koolmonoxidemelder staat

aan te raden een onderhoudsabonnement af te sluiten

een datum tot wanneer deze gebruikt kan worden.

zodat u verzekerd blijft van een veilig en goed werkende

Een koolmonoxidemelder heeft maar een beperkte

CV-ketel.

levensduur, deze varieert tussen de 6 en de 8 jaar.

op de certificeringen van de melder. Plaatsingsadvies

053 852 85 00
informatie@geas.nl

In samenwerking met:

geas.nl/ koolmonoxide

Vervang een oude CV-ketel tijdig

Kies voor veilig en vertrouwd

