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Reukloze killer ligt overal op de loer
KOOLMONOXIDE Groter gevaar dan mensen denken

EEN MONTEUR CONTROLEERT EEN CV-KETEL. FOTO ANP

Koolmonoxide, een giftig en onzichtbaar gas dat mensen kan doden. In
Schiedam ging het eerder deze week bijna mis. Een CO-melder
waarschuwde de bewoners, die net op tijd konden wegkomen.
Van SANDRA DON SANDER VAN DER WERFF
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Ze stond in de keuken toen het alarm afging. Haar dochter nam een douche en haar
zoontje speelde in de huiskamer. De zwangere bewoonster van de portiekflat aan de
Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam wist niet hoe snel ze haar kinderen goed
aan moest kleden om naar buiten te vluchten. In de frisse buitenlucht heeft ze 112
gebeld.
Dat was woensdagavond, maar een dag later zit de schrik er nog goed in. ,,Ja, ik
besef nu pas wat er had kunnen gebeuren'', vertelt de bewoonster die liever
anoniem wil blijven. ,,We hadden wel dood kunnen zijn.'' Haar hoest is nog steeds
hard en droog. Maar ze heeft geen hoofdpijn meer, zoals woensdagavond toen de
CO-melder, die koolmonoxide meet, afging.
,,We zijn meteen door het ambulancepersoneel opgevangen en naar het ziekenhuis
gebracht'', blikt ze terug. ,,Onderweg kregen we zuurstof toegediend. In het
ziekenhuis zijn we verder onderzocht, maar gelukkig mochten we diezelfde avond
alweer naar huis.'' In de ambulance kreeg de vrouw te horen dat ze beter haar
geiser niet meer kon gebruiken. Uit de metingen die gisteren door
woningcorporatie Woonplus, de brandweer en de firma Breeman, die de melder
heeft opgehangen, zijn gedaan blijkt dat er geen hogere waardes koolmonoxide
meer zijn. ,,De woning is dus veilig'', zegt een woordvoerder van Woonplus. ,,We
zijn erg blij dat de melder zijn werk heeft gedaan.''
Voor het slachtoffer betekent dit dat de verwarming weer aan kan. ,,Dat durfde ik
nog niet, wilde eerst zwart op wit hebben dat alles weer in orde is.''
Rookmelders
Waar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een paar keer per jaar waarschuwt
voor de gevaren van koolmonoxide, doet Woonplus dat ook. Zo begon de
woningcorporatie vorig jaar het project Veilig Wonen Schiedam waarin wordt
samengewerkt met de gemeente, brandweer en de firma Breeman. Het is de
bedoeling dat alle 12.500 woningen van Woonplus een CO-en rookmelders krijgen.
,,We bieden dat aan, dringen het op, maar kunnen het niet afdwingen. Mensen
moeten wel willen meewerken'', vertelt diezelfde woordvoerder. ,,Daarnaast
blijven we benadrukken: zorg voor een goed gebruik van bijvoorbeeld geisers en
gashaarden, maar ook voor een goede ventilatie en goed onderhoud. Laat de
installaties regelmatig bekijken door een erkend controleur.''
Ook heeft Woonplus de ambitie om de 1.400 geisers die er nu nog in huizen hangen,
binnen nu en vijf jaar te vervangen. ,,Dat gebeurt automatisch bij sloop of
renovatie, in andere gevallen gaan we met mensen in gesprek over de risico's.''
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