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Alarm om koolmonoxide
Negen incidenten in één week in Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond slaat alarm na het zoveelste
incident met koolmonoxide in korte tijd. Alleen al in de afgelopen week
moesten hulpdiensten er negen keer voor uitrukken.
Van SANDRA DON
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond lanceert om die reden per direct een
campagne die aandacht vraagt voor de gevaren van koolmonoxide, een giftig en
onzichtbaar gas dat mensen kan doden. Ook eist de Veiligheidsregio dat
woningcorporaties meer verantwoordelijkheid nemen.
,,Het aantal incidenten van afgelopen week vraagt om onmiddellijke actie. Dan
hebben we het nog niet eens over de situaties waarin bewoners niet worden
gewaarschuwd door een melder, maar er wel koolmonoxide vrijkomt en mensen
zich dus niet lekker voelen. Dat zijn er nog veel meer'', zegt Jasper van Vugt,
woordvoerder van de Veiligheidsregio.
Eergisteravond was het nog raak in de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam.
Hier mat de brandweer in twee portieken enorm hoge concentraties koolmonoxide.
Een zwangere vrouw en haar twee kinderen bleken te veel van het gif te hebben
ingeademd en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar kregen zij
zuurstof toegediend. Zij maken het weer goed.
Van Vugt benadrukt dat het van groot belang is dat installaties als geisers en
gaskachels jaarlijks worden nagekeken door een erkende controleur, dat er in
woningen goede ventilatie is en dat mensen een melder ophangen. ,,Dat is echt van
levensbelang. Daarin zouden woningcorporaties hun verantwoordelijkheid moeten
nemen'', zegt Van Vugt. Jaarlijks vallen er gemiddeld tien doden door
koolmonoxidevergiftiging.
Enkele corporaties geven al het goede voorbeeld, zoals het Schiedamse Woonplus.
Dat is vorig jaar een project gestart - Veilig Wonen Schiedam - in samenwerking
met de gemeente Schiedam, brandweer en de firma Breeman, die naast COmelders ook rookmelders plaatst. Het is de bedoeling dat alle 12.500 woningen van
Woonplus melders krijgen. ,,Dat doet Woonplus op eigen kosten. Daar verdient het
een pluim voor'', aldus Van Vugt.
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