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 KOOLMONOXIDE 
 
 (103.01: Koolmonoxide) 
 
Beschrijving van de stof 
Koolmonoxide (CO) is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een 
kleurloos, geurloos en niet-irriterend gas. Het ontstaat bij onvolledige 
verbranding van organisch materiaal (steenkool, papier, hout, olie, 
benzine, gas). De affiniteit van hemoglobine voor CO is 200 maal groter 
dan die voor zuurstof. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De belangrijkste bronnen zijn verbrandingsmotoren, verwarming, 
vuilverbranding en industrie. 
Er zijn talrijke beroepen waarin blootstelling kan voorkomen: 
garagepersoneel, brandweer, werknemers in de olie-industrie, de 
metaalbewerking, gasbedrijven en in de chemische industrie. 
Het roken van sigaretten draagt ook bij aan de blootstelling aan 
koolmonoxide. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 29 mg/m3 (25 ppm); TGG-15 min. 174 mg/m3 (150 
ppm). 
BEI’s (ACGIH, 1998): 3,5% COHb of 20 ppm in de uitademingslucht aan het 
einde van de dienst. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Acute en subacute effecten 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Het optreden van symptomen is afhankelijk van de CO-concentratie in de 
lucht, de blootstellingsduur, de mate van inspanning, individuele 
gevoeligheid en de aanwezigheid van preëxistente cardiovasculaire of 
neurologische aandoeningen. 
  10% HbCO: kortademigheid bij zware inspanning, sufheid 
 20% HbCO: kortademigheid bij matige inspanning, hoofdpijn, 

kloppend gevoel aan de slapen 
 30% HbCO: hoofdpijn, prikkelbaar, moe, wazig zien, gestoord 

beoordelingsvermogen, licht in het hoofd 
 40% HbCO: flauwvallen bij lichte inspanning, ernstige hoofdpijn, 

verwardheid, misselijkheid en braken, snelle ademhaling en een 
tachycardie, collaps 

 >60% HbCO: convulsies, coma, cardiovasculaire collaps, 
ademhalingsinsufficiëntie, exitus 

Afhankelijk van de ernst van de (sub)acute verschijnselen kunnen 
cardiovasculaire en neurologische restverschijnselen optreden. 

b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Aanzienlijke beroepsmatige blootstelling 
aan koolmonoxide, aannemelijk op basis van de anamnese, zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie en gekwantificeerd door: 
• Luchtmetingen op de werkplek; 
• Biologische monitoring:  
a. HbCO (bloedmonster afgenomen direct na verwijdering uit de 
blootstellingszone en vóórdat enige behandeling is ingesteld);  
N.B. Bij zware rokers kan de HbCO-concentratie oplopen tot 10%. 
b. Oplopende CO-concentratie in de uitademingslucht.  

Minimale blootstellingsduur: Bij acute intoxicaties enkele minuten tot uren 
afhankelijk van de ernst van de blootstelling tot twee weken bij subacute 
intoxicaties. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen moeten optreden 
gedurende de blootstelling of maximaal binnen 24 uur daarna. 
Restverschijnselen van cardiovasculaire en neurologische aard na een 
acute intoxicatie moeten binnen een maand optreden om nog 
toegeschreven te kunnen worden aan de koolmonoxide. Na een subacute 
intoxicatie kunnen deze restverschijnselen veel later optreden. De 
beoordeling van het causale verband dient te geschieden door een 
deskundige. 

 
B. Chronische effecten 
– Verergeren van bestaande ischemische hartafwijkingen. 
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Langdurige blootstelling aan koolmonoxide, waardoor HbCO-spiegels 
boven 10% optreden, kan symptomen van een bestaande ischemische 
hartafwijking provoceren. 
Gezien de multicausaliteit van deze afwijkingen, in het bijzonder als 
gevolg van roken, dient het verband met een beroepsmatige blootstelling 
door een deskundige 


