Koolmonoxidevergiftiging
Ongevalscijfers

Samenvatting
Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen
door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en
koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd
ziekenhuisopnamen en enkele honderden

behandelingen op een Spoedeisende Hulpafdeling.
De aantallen variëren echter sterk per jaar.
CO-vergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen voor en
vindt meestal in een woonhuis plaats. Vaak is er
sprake van een defect in (de afvoer van)
verwarmings- of warmwaterapparatuur.

Bron: Doodsoorzakenstatistiek 2008-2012, Centraal Bureau voor de Statistiek; Landelijke Medische Registratie 2009-2013, Dutch
Hospital Data; Letsel Informatie Systeem 2009-2013, VeiligheidNL; Letsellastmodel 2013, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch
Centrum; Krantenknipselregistratie 2009-2013, VeiligheidNL

Elk jaar weer slachtoffers door koolmonoxide
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Figuur 2 CO-vergiftiging; Ziekenhuisopnamen
naar leeftijd
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Koolmonoxidevergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen
voor maar overall lijken (jong)volwassenen iets vaker
slachtoffer te zijn van een CO-vergiftiging dan andere
leeftijdsgroepen (figuur 1-2; bijlage tabel 1). Echter bij
de SEH-behandelingen in verband met een
(mogelijke) CO-vergiftiging valt het hoge aandeel
jonge kinderen op (0-4 jaar; 18%) (figuur ; bijlage tabel
1). Bij een relatief groot deel van deze kinderen
bleken achteraf geen symptomen van een COvergiftiging aanwezig.
Opvallend is dat de overledenen in de periode 20082012 mannen ruim in de meerderheid waren (66%;
bijlage tabel 1).
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Iedereen kan slachtoffer worden

Figuur 1 CO-vergiftiging*; Overledenen naar
leeftijd
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In ieder jaar maakt het reukloze gas koolmonoxide
slachtoffers. De ernst varieert van overlijden tot
‘slechts’ een bezoek aan een Spoedeisende Hulp
(SEH) afdeling van een ziekenhuis. Exacte cijfers
ontbreken maar geschat wordt dat per jaar een tiental
personen overlijdt door een (onopzettelijke)
koolmonoxidevergiftiging (CO-vergiftiging) en enkele
honderden behandelingen op een SEH-afdeling
plaatsvinden. Daarnaast vonden in de periode 20092013 gemiddeld per jaar 180 ziekenhuisopnamen
plaats in verband met een CO-vergiftiging.
Per jaar treden echter grote verschillen op en een
eenduidige ontwikkeling is niet zichtbaar.

Bron: Landelijke Medische Registratie 2009-2013, Dutch
Hospital Data
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Figuur 3 CO-vergiftiging; SEH-behandelingen
naar leeftijd
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geiser, boiler of CV-ketel. Ook brand en binnenshuis
barbecueën worden genoemd.
In tabel 3 in de bijlage staan voorbeelden van
krantenknipsels over CO-vergiftiging. Uit deze tabel
mogen geen kwantitatieve conclusies getrokken
worden.

Bron: Letsel Informatie Systeem 2009-2013, VeiligheidNL

CO-vergiftiging vooral thuis
Voor zover bekend vinden de CO-vergiftiging vooral in
een woonhuis plaats, soms in een arbeidssituatie of
bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een caravan.
Als er een oorzaak is geregistreerd, wordt vooral
genoemd: een defect aan (afvoer van) (gas)kachel,

Toelichting bij de cijfers
Uitgangspunt van de analyse zijn koolmonoxidevergiftigingen in een privé-, sport- of arbeidssituatie.
Opzettelijke vergiftigingen zijn dus buiten
beschouwing gelaten.
Het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL
geeft informatie over letsel en blessures die op de
Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) behandeld worden,
waaronder koolmonoxidevergiftiging. LIS wordt
uitgevoerd bij een steekproef van de ziekenhuizen in
Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een
representatieve steekproef van ziekenhuizen in
Nederland met een continu bezette SEH-afdeling. Dit
maakt in principe een schatting van cijfers op
nationaal niveau mogelijk.
Echter de SEH-behandelingen in verband met een
CO-vergiftiging zijn niet representatief verdeeld over
de LIS-ziekenhuizen zodat een betrouwbare schatting
niet mogelijk is. Dit is de reden dat onderverdelingen,
bijvoorbeeld naar leeftijd of geslacht, alleen
beschreven worden in percentages. De percentages
betreffen jaarlijkse gemiddelden over de periode
2009-2013.
Gegevens uit de Landelijke Medische Registratie zijn
op basis van praktische gronden geselecteerd op jaar
van ontslag van het slachtoffer uit het ziekenhuis.
Hierbij gaan we er vanuit dat dit in grote lijnen tot

Naast persoonlijk leed leiden CO-vergiftigingen ook tot
maatschappelijke kosten zoals medische kosten en
kosten door arbeidsverzuim.
De totale jaarlijkse directe medische kosten van
slachtoffers die worden behandeld op een SEHafdeling of worden opgenomen in een ziekenhuis als
gevolg van een vergiftiging door koolmonoxide
worden geschat op 1,4 miljoen euro. De kosten van
arbeidsverzuim bedroegen in de periode 2009-2013
gemiddeld 750.000 euro per jaar. Dit brengt de totale
maatschappelijke kosten op tenminste 2,1 miljoen
euro per jaar.

dezelfde resultaten leidt als een selectie op
opnamejaar. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt
in de tekst wel gesproken van bijvoorbeeld het ‘aantal
ziekenhuisopnamen’ en niet het ‘aantal ontslagen uit
het ziekenhuis’. De gegevens betreffen jaarlijkse
gemiddelden over de periode 2009-2013.
Gegevens over koolmonoxidevergiftigingen met
dodelijke afloop zijn afkomstig uit de
Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. In deze database zijn COvergiftigingen niet afzonderlijk te selecteren maar
alleen als onderdeel van de meer omvattende
categorie ‘onopzettelijke vergiftiging door 'gas voor
huishoudelijk gebruik-koolmonoxide-stikstofoxidentraangas-uitlaatgas van motorvoertuig-zwaveldioxide’.
Omdat het is aannemelijk is dat dit in een groot deel
van de gevallen een koolmonoxidevergiftiging zal
betreffen, wordt het totaal aantal van deze categorie
gebruikt voor een ruwe schatting van het aantal
overledenen door een CO-vergiftiging. Op moment
van de uitgave van deze factsheet waren gegevens
over 2013 nog niet beschikbaar. De gegevens
betreffen daarom nog jaarlijkse gemiddelden over de
periode 2008-2012.
Voor meer informatie over gegevensbronnen, zie
www.veiligheid.nl.
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Meer cijfers
VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over
letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep
staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in
factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis

downloaden op www.veiligheid.nl. Heeft u interesse in
bepaalde cijfers of een specifieke analyse?
VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar
www.veiligheid.nl/onderzoek/cijfers-aanvragen.

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.
VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende,
onjuistheden of onvolkomenheden.
Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien
tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming
verkregen te zijn.

Koolmonoxidevergiftiging – VeiligheidNL - oktober 2014

Bijlage
Tabel 1

CO-vergiftiging; Overledenen, ziekenhuisopnamen en SEH-behandelingen
naar leeftijd en geslacht

Overledenen*

Ziekenhuisopnamen

SEH-behandelingen

%

(n=752)

Aantal

%

(n=345)

%

0-19 jaar

8

0-19 jaar

40

22

0-9 jaar

24

20-39 jaar

24

20-39 jaar

63

35

40-59 jaar

27

40-59 jaar

55

30

10-19 jaar

5

60-79 jaar

27

60-79 jaar

20

11

20-29 jaar

12

80j en ouder

13

80 jaar en ouder

4

2

30-39 jaar

22

40-49 jaar

17

50-59 aaar

8

(n=61)

Man

66

Man

Vrouw

34

Vrouw

0-4 jaar

18

60-69 jaar

7

70 jaar en ouder

5

100

56

Man

50

80

44

Vrouw

50

Totaal
100
Totaal
180 100
Totaal
100
Bron : Doodsoorzakenstatistiek 2008-2012, Centraal Bureau voor de Statistiek; Landelijke Medische
Registratie 2009-2013, Dutch Hospital Data; Letsel Informatie Systeem 2009-2013,
VeiligheidNL
*vergiftiging door gas voor huishoudelijk gebruik-koolmonoxide-stikstofoxiden-traangas-uitlaatgas van motorvoertuigzwaveldioxide’

Tabel 2

CO-vergiftiging; Ziekenhuisopnamen en SEH-behandelingen naar locatie

Ziekenhuisopnamen

SEH-behandelingen
Aantal

%

140

76

In woonhuis

61

Overig

25

14

Overig

10

Onbekend

17

10

Onbekend

28

In (en om) huis

%

Totaal
180
100
Totaal
100
Bron: Landelijke Medische Registratie 2009-2013, Dutch Hospital Data; Letsel
Informatie Systeem 2009-2013, VeiligheidNL
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Tabel 3

Krantenknipsels over koolmonoxidevergiftigingen; een selectie uit de periode 2009-2013

-Een 26-jarige man is dood in zijn woning aangetroffen. De man is waarschijnlijk aan een koolmonoxidevergiftiging overleden.
Agenten roken onraad in een straat. Ze gingen op de geur af en werden onwel. Even later vonden ze het levenloze lichaam van
het slachtoffer.
-In een woning is een man omgekomen door vergiftiging met koolmonoxide. De brandweer, die het lichaam van de man
gistermiddag vond, heeft dat laten weten. Het slachtoffer was al een aantal dagen niet bereikbaar voor zijn familie en bekenden.
Een 49-jarige man is zaterdagmiddag om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. De man overleed in de schuur bij zijn
woning. De koolmonoxide was afkomstig uit een benzineaggregaat dat in de schuur stond.
-Gisteren is in haar woning het stoffelijk overschot van een 35-jarige vrouw gevonden. De vrouw bleek te zijn gestorven aan
koolmonoxidevergiftiging. De vrouw verscheen niet op haar werk, waarop haar werkgever contact opnam met de familie. Ze werd
door haar vader gevonden in de douche. Hij sloeg alarm. Ambulancepersoneel heeft tevergeefs geprobeerd de vrouw te
reanimeren.
-Vier jongens van hetzelfde gezin kwamen gisteren in de vroege ochtend om door een brand in hun huis. De slachtoffers zijn een,
vier, zes en acht jaar oud. De overige gezinsleden, onder wie de moeder en tien andere kinderen, konden ontkomen. Rond
halfdrie in de nacht kwam de melding bij de brandweer binnen dat het huis in brand stond. Een uur later was het vuur onder
controle. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de overloop naar de zolder, waar de vier omgekomen jongens lagen te slapen. De
vier kinderen zijn overleden als gevolg van een extreem hoge concentratie koolstofmonoxide.
-Een 26-jarige man is maandag in zijn woning overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. De man zou zijn
overleden door gebrek aan ventilatie terwijl de geiser de hele nacht brandde vermoedelijk omdat de warmwaterkraan open stond.
-Gisteren is een 57-jarige vrouw om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Ook haar hond liet het leven. Een
bezorgde collega van de vrouw had het alarmnummer 112 gebeld, omdat ze niet op haar werk was verschenen. Bij aankomst van
de politie bleken de vrouw en haar hond al te zijn overleden.
-De politie heeft gisteren aan het begin van de avond een dode man aangetroffen in een tot woning omgebouwde garage. Het lijkt
erop dat de 23-jarige man het slachtoffer is geworden van koolmonoxidevergiftiging.
-De politie heeft zondag in een woning een dode vrouw gevonden. De politie ging bij de woning kijken nadat de melding was
binnengekomen dat er een dode hond lag. De agenten vonden, behalve de hond, ook het stoffelijk overschot van een 29-jarige
vrouw. Uit onderzoek is gebleken dat de ,vrouw waarschijnlijk is overleden door koolmonoxidevergiftiging.
-In een woning heeft de politie gisteren de Ievenloze lichamen gevonden van een echtpaar. Het vermoeden bestaat dat de man
en de vrouw door koolmonoxidevergiftiging om het leven zijn gekomen.
-In een portiekflat zijn zaterdagmiddag rond half vijf een dode vrouw van 19 jaar en een 23-jarige man gevonden. Twee andere
personen die op dat moment ook in dezelfde flatwoning waren, zijn met koolmonoxidevergiftigingsverschijnselen naar een
ziekenhuis gebracht. Tegen vier uur ‘s middags werd vanuit de flatwoning op nummer 172 alarm geslagen dat er een gaslucht
werd geroken. Brandweerlieden en ambulancepersoneel troffen vervolgens de twee doden aan en de twee andere onwel
geworden bewoners.
-Een 31-jarige man is overleden aan koolmonoxidevergiftiging. De man werd zondag dood aangetroffen in zijn woning. Maandag
bleek dat de doodsoorzaak een te hoog koolmonoxidegehalte was. De oorzaak van het hoge koolmonoxidegehalte is een kapotte
rookgasafvoer van de verwarmingsinstallatie.
-De vrouw die vanmorgen dood werd gevonden in een woning is overleden aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging.
De brandweer was bij het huis van de 87-jarige vrouw gaan kijken nadat buren een brandlucht bij het huis hadden geroken.
Bovendien zaten de ramen onder het roet. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de hulp
kwam te laat.
-Op een school is woensdagmiddag stilgestaan bij een 14-jarige meisje dat deze week overleed. Het meisje werd in de badkamer
onwel. Vermoedelijk heeft ze een koolmonoxidevergiftiging. Hulp mocht niet meer baten.
-Harde wind heeft het noodlottige ongeval veroorzaakt waarbij donderdagavond twee meisjes door koolmonoxidevergiftiging om
het leven kwamen. Dat zegt de politie na onderzoek. De afvoer van koolmonoxide vanuit de geiser liep via de normale weg naar
buiten, maar door de harde wind werd het giftige gas terug naar binnen geblazen. Via een open ventilatiekanaal kon het gas naar
de badkamer stromen, waar de meisjes zich bevonden. Het drama voltrok zich tijdens een logeerpartijtje bij een van de meisjes
thuis. De drie vriendinnen waren in de badkamer. Toen het koolmonoxide-alarm afging, kregen de ouders de deur niet meteen
open omdat die op slot zat. Toen de politie de deur forceerde, waren de drie meisjes al buiten kennis. Bij aankomst in het
ziekenhuis waren de 11- en 12-jarige vriendinnen van het meisje overleden. Het 10-jarige meisje dat de logeerpartij organiseerde,
werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en maakt het nu naar omstandigheden goed. Uit het onderzoek bleek dat
er met de geiser die de koolmonoxide veroorzaakte niets mis was. De geiser functioneerde naar behoren en was onlangs
nagekeken.
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-De politie heeft maandagmiddag een 79-jarige man dood aangetroffen in zijn huis. Hij is waarschijnlijk door
koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen. Dat meldt politie. De huisarts van de man kwam op bezoek en vond het
slachtoffer. Hij zette de kachel uit en opende deuren en ramen, waarna de brandweer geen koolmonoxide meer kon ontdekken.
De kat van de man is ook dood aangetroffen.
-Een 46-jarige vrouw is afgelopen weekeinde overleden aan een koolmonoxidevergiftiging. De vrouw had in haar woning de
barbecue aangestoken, waarschijnlijk om het huis te verwarmen. Dat meldt de politie. Familieleden schakelden de politie in toen
ze zondagavond geen contact kregen met de vrouw. Agenten troffen het lichaam van de vrouw vervolgens in de woning aan. De
politie gaat uit van een noodlottig ongeval.
-Een automobilist keek dinsdag raar op toen hij in zijn aanhangwagen een lijk aantrof. Hij keek even omdat de auto opeens
zwaarder reed dan normaal. De man belde meteen 112, waarna de politie ter plaatse kwam en achterhaalde dat het om een 60jarige man ging. Uit onderzoek is gebleken dat de man vermoedelijk een vuurtje heeft gestookt in de aanhangwagen om zichzelf
warm te houden, en vervolgens aan koolmonoxide vergiftiging is overleden. Het is niet duidelijk geworden waarom de man in de
aanhangwagen is gaan liggen.
-Op een camping is vanmiddag een echtpaar om het leven gekomen. De 60-jarige man en zijn 54-jarige vrouw zijn overleden door
koolmonoxidevergiftiging, veroorzaakt door een kooktoestel. De slachtoffers waren in hun tent onwel geworden. Rond 3 uur 's
middags spoedden politie, ambulance en een traumahelikopter zich naar de camping. Pogingen tot reanimatie van de man en
vrouw mochten niet meer baten. De twee kampeerders maakten deel uit van een gezelschap motorrijders dat op de camping
verbleef. Vermoedelijk heeft het echtpaar geprobeerd om met het kooktoestel de tent te verwarmen.
-Maandagochtend is een man dood aangetroffen in zijn woning. 'De man is overleden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging',
meldt de brandweer maandag. De brandweer werd door de politie gevraagd om te assisteren bij het openen van een deur van
een woning. Eenmaal in de woning troffen zij de man aan. De koolmonoxide was vrijgekomen door een defecte keukengeiser.
Ook in bovengelegen woningen werden hoge concentraties koolmonoxide gemeten door de brandweer.
-De vader en zoon die maandag en dinsdag dood werden gevonden in een vakantiehuisje kwamen waarschijnlijk allebei om door
koolmonoxidevergiftiging. Dat meldt een politiewoordvoerder woensdag. Bij de 86-jarige vader werd aanvankelijk een natuurlijke
doodsoorzaak vastgesteld. De vader, die permanent in het vakantiehuisje op een naturistencamping woonde, werd
maandagavond dood aangetroffen. De schouwarts constateerde een natuurlijke dood. De gaskachel in de woning werd door de
politie lager gezet. De 53-jarige zoon van de man zou na de dood van zijn vader de sleutel hebben gekregen zodat hij orde op
zaken kon stellen in de woning. Hij werd dinsdag echter ook dood aangetroffen. De brandweer mat daarop een veel te hoge
waarde van koolmonoxide.
-Een dakloze man, die verbleef in een leegstaand bedrijfspand, is vrijdagmiddag omgekomen nadat er een uitslaande brand heeft
gewoed. Dit meldt een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag. De identiteit van de man is nog niet bekend en de politie is een
onderzoek gestart om deze te achterhalen. De politie heeft drie tieners aangehouden die er van worden verdacht de brand te
hebben gesticht. ‘Ooggetuigen hebben het drietal de brand zien stichten in het pand’, aldus de politie. In het bloed van het 51jarige slachtoffer werd een hoog percentage koolmonoxide gemeten. Dat betekent dat de man is overleden door het inademen
van de rook.
-Een 36-jarige vrouw is vrijdagmiddag om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Een man is met
vergiftigingsverschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis.,De brandweer werd rond 12.10 uur gealarmeerd, nadat de vrouw
buiten bewustzijn werd aangetroffen in de badkamer van haar woning. Bij aankomst sloeg de meetapparatuur van de brandweer
direct uit. Er is direct gestart met het reanimeren van de vrouw en het ventileren van de woning. De reanimatie mocht helaas niet
baten.
Bron: Krantenknipselregistratie 2009-2013, VeiligheidNL
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