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Koolmonoxide (CO) meten 
 

 
Koolmonoxide  
Bij onvolledige verbranding ontstaat er koolmonoxide (CO). Dit is een giftig, kleurloos en geurloos 
gas. (vaak denken mensen aan CO2, dit is koolstofdioxide). Doordat de sigaret wordt aangestoken 
vindt er verbranding plaats en ontstaat er CO. De CO wordt direct in de longen gezogen en verspreidt 
zich via de longen in de bloedbaan. Daar hecht de CO zich aan de rode bloedlichaampjes. In de rode 
bloedlichaampjes zit hemoglobine (Hb). CO hecht zich aan Hb waardoor COHb ontstaat. CO kan zich 
200 maal sneller en beter hechten aan de rode bloedlichaampjes dan dat zuurstof dat kan. Zuurstof 
kan daardoor minder makkelijk door het lichaam getransporteerd worden. 
 
Gevolgen van CO 
De bloedcellen met COHb zorgen er voor dat het bloed aan elkaar plakt en de wanden van de 
bloedvaten met een dikke vettige laag bedekt worden. Er ontstaat een zelfde vettige laag in en om 
de hartspier. Het hart heeft of krijgt minder zuurstof ter beschikking en werkt niet zo efficiënt als 
normaal. Het hart moet dus veel harder werken om het bloed rond te pompen. Dit verhoogt de kans 
op vaatproblemen, hartaanval en beroertes. Het betekent ook dat bloed minder makkelijk kan 
komen waar het nodig is. Rokers kunnen dus bijvoorbeeld koude voeten ervaren, eerder/meer 
rimpels krijgen etc. CO kan de zuurstofdragende capaciteit van het bloed verminderen met zo’n 15%. 
Ter vergelijking: bij een concentratie van 10% COHb kunnen symptomen van CO-vergiftiging 
optreden. Dit is de reden waarom rokers zo snel buiten adem zijn. De verminderde aanwezigheid van 
zuurstof kan ook leiden tot problemen met concentratie en vermoeidheid. 
 
De halfwaarde tijd (de tijd waarin de concentratie van de stof is gehalveerd) van CO is ongeveer 5 
uur. Als er gestopt wordt met roken daalt de CO waarde en het % COHb heel snel. Binnen 24-48 uur 
is de waarde hetzelfde als die van een niet-roker. 
Dit betekent dat een zware roker, die gestopt is met roken, al na 2 dagen 100% van zijn 
zuurstofdragende capaciteit in zijn bloed heeft teruggewonnen. 
De stopper ervaart direct voordelen zoals: minder snel buiten adem raken, handen en voeten 
worden warmer, concentratie verhoogd, de huid wordt gezonder. 
 
CO meter 
Een CO meter meet de hoeveelheid CO in de uitadem in ppm (parts per million: het aantal moleculen 
CO per miljoen delen lucht). Bij SineFuma maken we gebruik van de CO-meters van Bedfont zoals de 
piCO en de piCO baby. De hoogte van de CO die wordt gemeten heeft te maken met:  

• Hoe diep de rook wordt geïnhaleerd; 

• Hoe lang de rook wordt vastgehouden in de longen; 

• Hoe ver de sigaret wordt opgerookt. 
Het kan dus zijn dat twee mensen die allebei een pakje per dag roken verschillende CO waarden 
hebben. 
 
De waarde en de betekenis 
Bij het blazen op de CO meter komt er een waarde in beeld: 
0 – 6    ppm niet roker 
7 – 10 ppm gevarenzone (eventueel meeroker) 
11 –  hoger roker 
De meter geeft een groen scherm tot en met 6 ppm. Vanaf 7 ppm hoor je een piepje en wordt het 
scherm oranje. Boven de 11 ppm wordt het scherm rood en gaat het apparaat sneller piepen.  
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Attendeer de roker hierop zodat er geen schrikmoment plaatsvindt tijdens het gebruik en de meting 
onvolledig wordt. De waarde zal overigens zelden 0 zijn vanwege de omgeving (bijv. uitlaatgassen) en 
de CO die het lijf zelf aanmaakt. 

 
Inzet van de CO-meter bij rookstopbegeleiding is effectief en gewenst. Zo kan een roker vóór de 
stopdatum blazen en zij hoe hoog de uitslag is. Dit is tevens een mooie opstap tot een gesprek. De 
uitslag zegt iets over de mate van verslaving (zie ook document ‘Mate van verslaving’)  en geeft een 
indicatie voor het gebruik van hulpmiddelen. Na de stopdatum merkt de roker al snel dat de uitslag 
verlaagt. Dat is een positieve bekrachtiging van het stopproces. 
 
Gebruiksaanwijzing CO meter 

• Zorg dat de meter in orde is: schoon, batterijen (zie ook blz 9 en 10 van de handleiding)  

• De test kan het beste 10 minuten na het roken van een sigaret worden afgenomen. Omdat 
de halfwaardetijd van CO slechts 5 uur is, zal men ’s ochtends lager meten dan later op de 
dag, het is daarom verstandig om tenminste elke keer op hetzelfde tijdstip te meten. 

• Pak de meter, het D-stuk en een rietje (mondstuk) nog in het papieren omhulsel. Scheur het 
rietje zo open dat 1 kant van het rietje zichtbaar is en stop dat in de meter. Laat op de 
andere kant van het rietje het papiertje zitten en haal dat er pas af op het moment dat de 
deelnemer klaar is voor gebruik. Haal dan het papiertje ook van deze zijde van het rietje. (Dit 
uit hygiënisch oogpunt dat jij het rietje niet met je handen aanraakt wat de deelnemer weer 
in zijn mond steekt) 

• Vraag de deelnemer een ademteug te nemen en zijn adem 15 seconden in te houden op het 
moment dat jij de meter start. 

• Als de seconde zijn afgeteld blaast de deelnemer zijn adem langzaam, rustig en volledig uit. 

• Als de deelnemer de meter teruggeeft haal je het rietje eruit en gooi je dat altijd weg. Elke 
meting gebeurt altijd met een nieuw rietje. 

• Verwijder tussen tests het D-stuk om de sensor te vullen met frisse lucht.  

• Mensen met COPD kunnen vaak minder lang hun adem inhouden. Vraag hen iets later (als de 
meter bijvoorbeeld op 10 seconde staat) pas te starten met de adem vast te houden. 

Trainers van SineFuma vinden een uitgebreide omschrijving van gebruik: op de besloten website: 
https://www.rookvrijookjij.nl/images/trainersbestanden/gebuikershandleiding_smokerlyzers.pdf) 
Anderen vinden meer informatie over de meters via 

http://www.sinefuma.com/nl/koolmonoxide-meters. 
 
In de praktijk 
Enkele tips bij het gebruik: 

• ‘Eennn, hou je adem in’ - houd je hand omhoog in zicht van de deelnemer en maak een bal 
van je hand - ‘en hou je adem vast’ - houd de vuist in het zicht, zodat deelnemer snapt om 
adem in te houden. 

• ‘Goed zo, hou vol, totdat het klokje op de meter op nul staat’ - geef de meter aan de 
deelnemer. 

• ‘Zie je, hier is het klokje dat aftelt.’ - wijs naar het scherm. 

• Meter piept, 3, 2, 1 - ‘En blaas de lucht die je in je longen hebt langzaam uit. Niet hard of 
snel, maar langzaam uit. Je blaast net zo lang totdat je adem op is.  

• Deelnemer blaast - ‘Goed zo.’ - Samen met de deelnemer lees je de waarde af. Als de 
deelnemer gestopt is en op niet-rokers waarde zit complimenteer de deelnemer dan. 
 

 

https://www.rookvrijookjij.nl/images/trainersbestanden/gebuikershandleiding_smokerlyzers.pdf
http://www.sinefuma.com/nl/koolmonoxide-meters
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Check, gaat er iets mis met de CO meting? 
De CO-meters kunnen zowel een hogere als een lagere waarde aangeven dan wordt verwacht. 
 
Er zijn verschillende redenen waarom een CO meter hogere waarden kan aangeven: 

• Als het apparaat in aanraking is gekomen met koolstof of door hoge CO in de lucht 
(bijvoorbeeld: rijden in de file met het raam open, uitlaatgassen, barbecueën, gaskachel die 
defect is, meeroken). 

• Het apparaat is in aanraking gekomen met alcohol. Dit kunnen bijvoorbeeld 
schoonmaakspullen of ontsmettingsmiddelen zijn. Ook kan het zijn dat degene die blaast 
alcohol heeft gedronken. 

• Het apparaat is in aanraking gekomen met waterstof. Waterstof kan aanwezig zijn door 
allergie of intolerantie, de darmen reageren daardoor afwijkend en daardoor ontstaat 
waterstof in de longen. 

• De inhalatie van pijp- of sigarenrook is veel geconcentreerder, over het algemeen blazen 
deze rokers dus ook hogere waarden.  

• COPD kan iets verhoogde waardes geven (circa 2-3 ppm hoger) 

• Bij uitoefening van bepaalde beroepen kunnen hogere CO waarde gemeten worden. 
Bijvoorbeeld: mensen die werken met dichloromethane (methylene chloride), een 
ontvettingsmiddel, dat door de lever omgezet wordt tot COHb en kan dus hogere CO 
waardes geven. 

• Ethanol (alcohol) in e-liquid zou eventueel ook kleine hogere meetwaardes kunnen 
veroorzaken. De hoeveelheid ethanol in een E-sigaret is echter zo klein, dat dit niet veel 
invloed zou moeten hebben. 

• Extreme temperatuur verschillen: bij gebruik moet temperatuur tussen 0 en 40 °C zijn. Voor 
opslag tussen de 0 en 50 °C. 

• Een geblokkeerd luchtgat (aan de achterkant van de meter moet de lucht die erin geblazen 
wordt er weer uitkunnen) 

• Een eerdere kalibratie die niet goed gegaan is (mogelijk slechte gasconcentratie/ 
stroomsnelheid of verkeerd gas)  

• Een defecte sensor 

• Is het D-stuk correct geplaatst of aan vervanging toe? 
 

 
Wat je kunt doen: 

• Vragen of de deelnemer gerookt heeft of niet en of degene in een rokerige ruimte is geweest 

• Een andere deelnemer laten blazen 

• Test na een half uur herhalen  

• Eigen waarde meten 

• Volgende week weer meten 

• Deelnemer niet 'uitdagen' 
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CO metingen: hoe kan het dat er soms (te) lage waarden worden gemeten? 

• Het duurt 5-6 uur om het oorspronkelijke CO niveau te halveren. Na een periode van max. 48 
uur zal de ex-roker hetzelfde niveau hebben als dat van een niet-roker. 

• Nadat iemand heeft gerookt, moet men minimaal 10 minuten wachten voor de test wordt 
uitgevoerd. 

• Een defecte sensor 

• Is het D-stuk correct geplaatst of aan vervanging toe? 
 
Wat je kunt doen: 

• Controleer of de blaasmeting correct is uitgevoerd, dat wil zeggen heeft de roker volledig 
uitgeblazen via het mondstuk. 

• Controleer het resultaat van de meting door dezelfde persoon ook op een andere 
Smokerlyzer te laten blazen, als je een tweede exemplaar voorhanden hebt. 

 
Mocht dit allemaal niet baten en je hebt het gevoel dat er nog steeds iets niet klopt, neem dan 
contact op met Gabriëlle Keim via info@rookvrijookjij.nl . 
 
 
 


