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42%Installatie en jaarlijkse
controle van toestellen

door vakman
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ruimtes met

verwarmings-toestel

Natuurlijke toevoer
van verse lucht 

in huis 

Gebruik toestellen
volgens instructies 

van fabrikant

 
Let extra op bij vreemd gedrag van huisdieren 
of wanneer meerdere personen tegelijk klachten hebben.
Twijfel? Verlaat de ruimte en bel direct 112!

Koolstofmonoxide is een 
"stille moordenaar".
Je smaakt, ruikt, en ziet het niet.

Pas op voor 

Koolstofmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas dat ontstaat bij 
onvolledige verbranding van brandstoffen, zoals gas, petroleum, mazout, kolen en hout.

Waarom is CO gevaarlijk?

 www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide

CO vermijden doe je zo!

CO-vergiftiging  herken je zo!

CO
Wanneer is er CO-risico?

Misselijkheid Braken Duizeligheid Hoofdpijn Pijn op borst
Ademnood

Flauwvallen



Ik zie zwarte roetafzetting op het (verwarmings)toestel, de muur of het plafond. 

Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het laatst onderhouden is door

een   vakman.

Ik zie gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe vlammen (niet relevant

voor hout!).

Ik zie condens op de binnenkant van de ramen en ervaar veel vocht en damp in

de woning.

Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of vallen zelfs flauw.

Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en

braken.

Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij het uitoefenen van dezelfde

activiteit, zoals tijdens het afwassen, het nemen van een douche of bad.

Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde moment

gezondheidsklachten.

Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik verlucht of naar buiten

ga.

Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud (2) of de gele

vlammen (3)? 

Laat je verwarmingstoestel, boiler of schouw controleren door een vakman. Heb

je meerdere vakjes aangevinkt? Dan is er mogelijk CO-gas in de woning. Vraag aan

je technieker of je sociaal verhuurkantoor om een controle te doen.

Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg je huisarts en laat je toestellen

controleren.

Gebruik jij een toestel op gas, kolen, hout, mazout of petroleum in huis? Doe de

test. Zet een kruisje wanneer de uitspraak op jouw woning van toepassing is.

 

 

Resultaat

 

CO in jouw huis? Doe de test!
 


