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Pelletkachel vermoedelijk aan de
basis van dodelijke CO-
vergiftiging: wat zijn de
symptomen bij blootstelling? En
hoe onderhoud je zo een kachel
het best?

©  rr

Een pelletkachel is vermoedelijk de oorzaak geweest van het drama in Hooglede
waarbij het afgelopen weekend een vader en zijn 16-jarige zoon omkwamen door
CO-vergiftiging. Een ander kind wordt nog in een kunstmatige coma gehouden.
Pelletkachels worden nochtans beschouwd als de veiligste onder de kachels. Als
ze goed aangesloten zijn en op tijd onderhouden worden. Maar er is nog iets:
pellets kunnen CO vrijgeven zonder te branden. Het is dus belangrijk hoe en waar
je ze bewaart.

Thierry Goeman
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LEES OOK. Marnick (44) en Aaron (16) sterven door CO-vergiftiging, familie en
vrienden bedroefd: “De avond voordien waren ze al duizelig” (+)

LEES OOK.Enorme verslagenheid op school van Aaron (16), die stierf na CO-
vergiftiging: “Het nieuws is keihard aangekomen”

Eind oktober waren er al 60 doden door koolstofmonoxide (CO) geteld in ons land,
dubbel zoveel als de voorbije jaren. Cijfers van de laatste twee maanden van 2022
worden nog verzameld. Maar het staat vast dat de brandweer, ondanks alle
waarschuwingen, een duizendtal keer is moeten uitrukken voor CO-vergiftiging. In zo’n
400 gevallen mét slachtoffers.

De meeste incidenten gebeuren nog altijd met houtkachels, bijzetvuurtjes of zelfs
barbecues die in huis worden aangestoken nu de energieprijzen zo hoog liggen. Minder
met pelletkachels. Toch houden ze ook een zeker risico in. Zowel de kachels als de
pellets zelf.

Wat is het grootste risico met zo een pelletkachel?

“Dat ze slecht aangesloten of slecht onderhouden zijn”, zegt brandexpert en
preventieadviseur Tim Renders. Laat een kachel altijd plaatsen door een erkend vakman
en laat hem jaarlijks controleren. Vergeet ook de schoorsteen niet te laten reinigen.
Zeker wanneer de kachel lange tijd niet heeft gebrand, bestaat het risico op vogelnesten
of andere obstructies. Pelletkachels moeten ook geregeld met een stofzuiger gereinigd
worden. “Lees daarom goed de gebruiksaanwijzingen of volg de instructies van de
installateur stipt op”, zegt Renders.

En de pellets zelf?

Houtpellets kunnen koolstofmonoxide vrijgeven zonder dat er verbranding plaats vindt.
“Door de enzymen die in het hout aanwezig zijn, worden oxidatieve processen in gang
gezet, die CO produceren wanneer het zuurstofgehalte in de opslagruimte afneemt.
Best is daarom om de pellets op een droge maar goed geventileerde plaats te bewaren,
in een tuinhuis bijvoorbeeld”, zegt de brandexpert.
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Wanneer moeten we extra alert zijn?

“We spreken vaak over de sluipmoordenaar en dat is niet zo maar. Je ziet het niet, je
ruikt het niet. En toch loopt je misschien groot gevaar.”

“In een eerste fase spreken we over een chronische blootstelling. Je voelt je vermoeid,
verzakt, wat kortademig, misselijk soms, je moet braken. Alsof je grieperig bent of te
veel gegeten hebt. En dat maakt het net zo verraderlijk en gevaarlijk”, zegt professor
Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum.

“Bij een acute blootstelling kan je je binnen enkele minuten al slecht voelen en gaat het
snel achteruit. Tot verminderd bewustzijn en zelfs coma. Gebeurt dat in je slaap, is de
kans groot dat het fataal afloopt”, zegt Vandijck.

“Alle opgenoemde mogelijke symptomen in combinatie met een kachel of andere
bijzetverwarmingen of een boiler als je die nog zou hebben, moeten een alarmbel doen
rinkelen.”

Hoe weet de brandweer zo snel dat het om CO-intoxicatie gaat?

“Brandweer en ambulancepersoneel hebben daar een meettoestel voor. Geeft dat een
alarm, weten we direct wat er aan de hand is”, zegt Kristof Geens van de Antwerpse
brandweer.

Kan een koolmonoxidemelder dergelijke drama’s verhinderen?

“Een koolmonoxidemelder of CO-melder is zeker nuttig. Als extra beveiliging. Zorg er in
de eerste plaats voor dat je verwarmingstoestel goed geplaatst en goed onderhouden is
en dat de woning altijd voldoende verlucht wordt”, zegt Geens.

Wie er verantwoordelijk in geval van CO-intoxicatie?

De bewoner is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de installatie,
met wat je ook stookt. Als je huurt, moet jij dat onderhoud dus doen en niet de eigenaar
van het pand. “In Vlaanderen moet je stookinstallaties op vloeibare of vaste brandstof
jaarlijks laten controleren. Gasgestookte verwarmingsketels tweejaarlijks. Jammer
genoeg stellen nog te veel mensen het onderhoud uit. Met alle mogelijke gevolgen van
dien”, waarschuwt Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.
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