Richtlijnen na een
CO-vergiftiging

Beste patiënt
U werd in het ziekenhuis opgenomen voor een CO-vergiftiging.
U hebt meerdere uren zuurstof gekregen… misschien kreeg
u zelfs zuurstof onder druk (hyperbare zuurstoftherapie). In
deze brochure geven we graag wat meer uitleg.
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We wensen u een goed herstel.
De dienst spoedgevallen.

Wat zijn de oorzaken?
Wanneer u de oorzaak van het ongeval niet kent, doe dan
snel een beroep op een deskundige om het probleem te
identificeren.
In afwachting van de controle en zolang de bron van CO niet
geïdentificeerd is, moet u vermijden de verbrandingstoestellen
in uw woning aan te zetten (waterverwarmers, badgeisers,
kachels…).
Zorg voor een goede verluchting van de lokalen als er toestellen
in werking zijn.
Wees alert voor de eerste verschijnselen van een COintoxicatie zoals misselijkheid, braken, duizeligheid en
hoofdpijn.
CO-vergiftiging kan meerdere factoren als oorzaak
hebben. Het is van belang ze allemaal op te sporen om een
nieuw ongeval te vermijden.
CO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas, dus… niet
waarneembaar!
Koolstofmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding
door gebrek aan zuurstof. CO dringt binnen in de longen en
komt zo terecht in het bloed. Het verstoort het transport van
zuurstof naar onze cellen.
In België zijn ongevallen meestal te wijten aan
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warmwatertoestellen en badgeisers: slechte installatie,
onaangepast toestel, schoorsteenproblemen, slechte of geen
verluchting…

U bent eigenaar van uw woning
Doe beroep op een gekwalificeerde vakman om de nodige
herstellingswerken te laten uitvoeren. U kunt genieten van een
aantal premies om de nodige werken te financieren.
U bent huurder
U moet absoluut uw eigenaar op de hoogte brengen van uw
ongeval (liefst per aangetekende brief met ontvangstbewijs)
en hem verzoeken de nodige werken zo vlug mogelijk te laten
uitvoeren.

Richtlijnen na een CO-vergiftiging

C0-vergiftiging vermijden

Restletsels
Het gebeurt wel eens dat het slachtoffer enige tijd na een
C0-vergiftiging (soms een maand later!) opnieuw symptomen
vertoont.
Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt u van de arts een
afspraak bij een specialist. Dit bezoek bij de specialist is
noodzakelijk om te bepalen of er na deze CO-vergiftiging
nog restletsels zijn.
De tekst uit deze borchure werd overgenomen uit:
Antigifcentrum
p/a Hospitaal van de Basis Koningin Astrid Bruynstraat 1
1120 Brussel
Medische permanentie= 070 245 245
Secretariaat: 02 264 96 36
Fax: 02 264 96 46
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Contact
Campus Wilgenstraat Roeselare
t 051 23 77 08
Campus Menen
t 056 52 25 00
Campus Rembert Torhout
t 050 23 23 01
www.azdelta.be
Bron: dienst spoedgevallen, 3 oktober 2018
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