
COLUMN NIEUWS

Koolmonoxide niet zwaarder dan luchtEEN GRIEP MET 
FLINKE GEVOLGEN?

Driekwart van de Nederlanders weet
niet waar je een koolmonoxide-, oftewel
CO-melder moet plaatsen. Dit blijkt uit een 
onlinesteekproef van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Ook zorgwekkend: slechts
25 procent van de huishoudens in Nederland
beschikt over een CO-melder. 
Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide 
bij Brandweer Nederland, schrikt als ze 
deze cijfers ziet: “Dit gaat mis. Het is van 
levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd 
als er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En 
dat kan alleen door een goed geplaatste CO-
melder. De afgelopen drie maanden telden we 
al 56 slachtoffers van een CO-vergiftiging.”
Het is, ook onder professionals, een 
hardnekkig misverstand dat koolmonoxide 
zwaarder zou zijn dan lucht. Vroege: 
“CO is een fractie lichter dan lucht en 
heeft de eigenschap dat het heel goed 
mengt met lucht. In de ruimte van het 
verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, 
haard, kachel of geiser, zal CO met de 
warme lucht zeker opstijgen. Om je op tijd 
te waarschuwen, moet de CO-melder in die 
ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval 
zo hoog mogelijk hangen. Dit is ook het 
officiële advies van de Brandweeracademie 
die hier onderzoek naar heeft gedaan.” 
Brandweer Nederland, de Nederlandse 

Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheids-
regio’s adviseren bewoners om te ventileren 
en verwarmingstoestellen jaarlijks te laten 
controleren. Ook wordt de plafondmontage 
van een CO-melder aanbevolen in de ruimte 
van het verwarmingstoestel.

Meer informatie:
www.brandwondenstichting.nl/co-test

Wanneer deze column gepubliceerd 
wordt, heeft het coronavirus ook 
in Nederland toegeslagen. Als je 

het virusverloop volgt dan zie je duidelijk 
hoe mondiaal er geleefd wordt. Veel mensen 
reizen van en via het ene land naar het 
andere. Elkaar telkens vriendelijk groetend 
met hand of kus. Ja, en soms steek je daar 
wat van op.

Waar je ook wat van opsteekt is hoe de wereld 
inmiddels in elkaar steekt. De industriële 
productie is sterk geglobaliseerd. China is 
voor velen de hofleverancier van complete 
en halffabricaten. Een kunststofklepje, een 
boutje met unieke specificaties, dus kan 
opeens iets niet meer afgemonteerd worden 
omdat die onderdelen niet geleverd kunnen 
worden. De meeste producten worden just-
in-time toegeleverd, bedrijven hebben maar 
een kleine buffervoorraad want dat scheelt 
kosten. Viruslockdown = fabriek gesloten. 
Nog onvoorspelbaar welke impact dit op de 
economie zal hebben.

Nu zal voor het voor onze klus nog niet zo’n 
vaart lopen omdat we meer ambachtelijk dan 
industrieel bezig zijn. Maar hoe zit het met 
onze toeleveranciers? Kan de klus doorgaan 
of moeten we later terugkomen? Ongewisse 
tijden liggen in het verschiet.
Een voordeel hebben we: niemand hoeft 
ons te vertellen hoe we mondbescherming 
moeten dragen!

Huiver mee met de 
verzekeraars

Kan de klus doorgaan
of moeten we later
terugkomen?

Wie wil zien welke fouten installateurs van 
zonnepanelen kunnen maken, download 
de Preventiebrochure Zonnepanelen, een 
initiatief van het Verbond van Verzekeraars. 
Denk aan het gevaar van het doorslaan van een 
dakbrand naar binnen via dakdoorvoeren en 
ventilatiekanalen. Ook risicovol: omvormers 
bevestigen op een brandbare ondergrond. En 
wat dacht je van een niet-afgedichte doorvoer 
met een scherpe rand waar een bos kabels 
tegenaan schuurt. Nog een linke situatie: PV-
bekabeling in een vochtige kruipruimte. Roest 
in de connectoren leidde tot een vlamboog. 
Wie de brochure doorneemt, zal waarschijnlijk 
met nog meer aandacht de paneeltjes op het 
dak leggen.
Meer informatie: www.verzekeraars.nl
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