
“Samen helpen we vergiftiging de wereld uit”
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Een eeuw vooruitgang – Leven met ‘L’



Een eeuw vooruitgang



Het leven zoals het (vandaag) is



Het leven zoals het vandaag ook is



Intoxicaties - epidemiologie

Naast CVZ (>35%), tweede belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd

Verantwoordelijk voor 1,6 milj. overlijdens, 45 milj. verloren DALY’s en significant

geassocieerde co-morbiditeit (COPD, lage luchtweginfecties, aangeboren

afwijkingen, neurologische / psychische aandoeningen, suïcide, etc.)

Niet-intentionele intoxicaties 193.460 overlijdens / jaar

Attribueerbare kost (VS) geschat op 12,6 miljard $ (excl. alcohol-gerelateerd)

Verwacht wordt dat aantallen nog verder zullen toenemen

Prüs-Ustün A et al. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the environmental burden of disease. WHO 2016

WHO 2015. Global Health Observatory



Cijfers ‘intoxicaties’ België
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1,9% van populatie
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Cijfers ‘intoxicaties’ België

Descamps AM et al, 2020

AGC, 2020

FOD, 2019

622 / dag

99 ZH-opnames / dag

1 overlijden / 2 dagen

+/- 225.000 / j

1,9% van populatie

+/- 36.000 / jaar

2,4% van opnames

+/- 170 / j



Slechte nieuws

Aantal blootstellingen / intoxicaties is (én blijft) onaanvaardbaar hoog

Risico + kans op blootstelling neemt fors toe
cfr. beschikbaarheid van huishoudproducten, geneesmiddelen, 

bestrijdingsmiddelen, voeding(supplementen), planten, etc.



3 dingen die je kan doen



3 dingen die je kan doen



3 dingen die je kan doen



Goede nieuws

Overgrote meerderheid (>90%) van 

blootstellingen / intoxicaties zijn vermijdbaar …

door informatie te verstrekken en kennis te delen

aantal halveren (in de komende 10 jaar) is haalbaar



#kennisdelen

lezi
ng

webinar
boek

acties opzetten

website

happenings / 
events

De beste campagne is diegene die je doet, 

niet diegene waar je een jaar over nadenkt!

wetenschappelijk onderzoek
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“We gaan voor een 

BE-GHL zonder

intoxicatie-

gerelateerde

gezondheidsschade

en overlijdens.”

ONZE VISIE



Let’s stay in touch!

be_poisoncentre

@be_poisoncentre

www.facebook.com/agccap

Antigifcentrum – Centre Antipoisons

#webinarGBAGC

Communicatie + mark-a-thing
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@be_poisoncentre

Samen(W)(M)erken… werkt



Positiviteit



Beter een vergiftiging voorkomen, 

dan één te genezen

Neem voorzorgsmaatregelen! Doe dat voor …

jezelf

partner

kinderen

ouders

vrienden

al wie je (niet) lief is

Pre
ve
nt
ie



Gif??



3 vrienden



3 vrienden

hallo

mahalan

здравствуйте



Proost



Wat is gif?



Wat is gif?

Een gif is een stof die een (mogelijk) schadelijke

invloed kan hebben op organismen en dus ook

op ons lichaam.

die stof kan vanalles zijn:

- vloeibaar (bv. afwasmiddel)

- vast (bv. geneesmiddel of paddenstoel)

- gas (bv. damp van verf)



Vergiftiging

‘Poison occurs … when people drink, eat, 

breathe, inject, or touch enough of a 

hazardous substance (poison)’ 

WHO, 2018



Paracelsus (1493 – 1541)

‘Poison is in everything, and no thing is without poison’

“Dosis sola facit venenum”



M.a.w. alles kan dus giftig zijn …?

Sommige dingen kunnen in kleine

hoeveelheid supergezond en nodig
zijn voor het lichaam, maar in te hoge

dosis worden ze giftig …



M.a.w. alles kan dus giftig zijn …?

Sommige dingen kunnen in kleine

hoeveelheid supergezond en nodig
zijn voor het lichaam, maar in te hoge

dosis worden ze giftig …

… zelfs H2O



Met 2l water / dag is niets mis mee ;-) 



En ja, ook …



Als H
2
O giftig kan zijn … 

Dan hebben we misschien wel meer gif in en om ons huis (dan we denken):

- schoonmaakproducten

- afwasmiddelen

- wasproducten

- voeding & tabak

- geneesmiddelen

- producten voor bloemen, planten, tuin

- alcohol, drugs

- etc.

Producten zijn ook heel nuttig, maar we moeten ze bewust en doordacht

gebruiken, en alleen waarvoor ze dienen!



Alcohol

drinken handen ontsmetten



Alcohol

drinken handen ontsmetten

5 à 6 % alcohol +/- 70% alcohol



De coronafactor
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De coronafactor

alcoholhoudende handgels, een nieuw risicoproduct (in het bijzonder voor jonge kinderen)

>700 kinderen alcoholhoudende handgel in de mond

248 oproepen (2020) spatten handgel in de ogen
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Spoelen, spoelen, … en spoelen

Vandijck D, Roels D, Van Baelen J, De Paepe P, Descamps A. Accidental ocular chemical injury following alcohol-based hand sanitizer exposure: 

incidence and management. Clin Toxicol; 2021.



Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Gif je lichaam kan schaden

In alles gif zit of alles giftig kan worden



Maar, ook geruststelling

In België zijn we zeer streng op de controle van producten

Op alle producten moet een etiket kleven



Gevaarsymbolen

In Europa >60 jaar in gebruik

oud nieuw



Gevaarsymbolen

Rode kleur

gevaar

risico

verbod



Gevaarsymbolen

Afbeelding: zegt veel meer dan (lange) tekst

(bv. klusproducten, lijmverwijderaars, verfverdunners)

producten die heel schadelijk zijn

(potentieel) kankerverwekkend

falen van organen

verminderde vruchtbaarheid

TIP: kies (zo mogelijk) voor alternatieve producten die minder schadelijk zijn

mens en milieu



Gevaarsymbolen

producten die gevaarlijk zijn



#lezenvoorgebruik

www.lezenvoorgebruik.be



#lezenvoorgebruik

www.lezenvoorgebruik.be

TIP

Lees steeds eerst het etiket

Veel nuttige info + gevaarsymbolen



Maar…



Wat doen wanneer kind product heeft

ingeslikt



Wat doen wanneer kind product heeft

ingeslikt

Vooral belangrijk

om te weten

wat je NIET
moet doen!



NIET panikeren, WEL snel en accuraat handelen

Waarschuw je (groot)ouders

- Niet bang zijn om aan je ouders op te biechten dat er iets ‘stoms’ gebeurt is

- Zij gaan zeker helpen

- Mochten ze boos lijken, dan is dat omdat ze ongerust zijn en vooral omdat

ze je graag zien

Antigifcentrum bellen - 070 245 245



Het Antigifcentrum

Geen overlijdens / (onomkeerbare) schade gerelateerd aan (acute) intoxicaties

info, advies & triage aan publiek en professionals

waak- en signaalfunctie

coördinerend centrum voor antidota

betrokkenheid bij rampen- en
calamiteitenmanagement

partner in wetenschappelijk onderzoek

aanspreekpunt voor sensibilisering & preventie

aanbieder opleidingen & vormingen

datacentrum voor productsamenstellingen

partner in (inter)nationaal gezondheidsbeleid



Ons DNA

Bij AGC hechten 

we veel waarde 

aan hoe we onze 

visie en missie

willen 

waarmaken én 

uitstralen

betrouwbaar consistent enthousiast

dichtbij hartelijk
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Facts oproepen

65.308
In 2020

5.442
per maand

178
per dag

7,5
per uur



19%

55%

13%

6%

7%

Facts oproepen

86% klassiek

14% niet-klassiek



Facts website

4 miljoen
bezochte

pagina’s

in 2020

2,6 miljoen

bezoekers

CO

264.000

550.000



WHO, 2019

Antigifcentra wereldwijd



Vergiftiging bij kinderen



Slachtoffers 2020

Kinderen

Volwassenen Dieren

Leeftijd onbekend (mens)

27.411

1.59122.289

6.232

Totaal aantal menselijke slachtoffers: 57.523



Kinderen (0 – 14 jaar)

43,4% van alle oproepen (2020) 

kinderen slachtoffer in bijna alle categorieën:

geneesmiddelen
huishoud- en schoonmaakproducten

planten (bv. paddenstoelen)

vooral kinderen 1 – 4 jaar

verkenningsgedrag
nieuwsgierigheid

neiging om alles in mond te steken

2.385

15.818

2.959

1.127

<1 1 – 4 5 – 9 10 – 14 



Welke producten treffen kinderen

Producten aantal kinderen slachtoffer 

(2020)

geneesmiddelen 6.868

chemische huishoudproducten 1.675

planten 1.714

alcoholhoudende handgels 968

essentiële oliën 583

wascapsules 315

paddenstoelen 285

vaatwascapsules 208

knoopbatterijen 167

e-sigaretten 44



Enkele veel voorkomende situaties

Medicatie

- therapeutische fout

- vergissing (dosis, product, look-a-likes)



Enkele veel voorkomende situaties

Medicatie

- vitamines & voedingssupplementen



Enkele veel voorkomende situaties

Medicatie

- paracetamol



Enkele veel voorkomende situaties

knoopbatterijen



Enkele veel voorkomende situaties

schuimende producten (bv. wasmiddel, product om bellen te blazen, afwasmiddel, …)



Meest voorkomende symptomen

geen symptomen

braakneigingen of braken

buikkrampen

brandwonden (huid, mond, keelholte)

ademhalingsmoeilijkheden

bewustzijnsverandering of bewusteloosheid

grote of kleine pupillen

stuipen

onregelmatig hartritme of hartstilstand

afwijkende huidskleur

klamme huid, transpiratie



CAVE!

Vaak lijkt het klinisch beeld aanvankelijk geruststellend, 

maar de toestand kan snel achteruitgaan.



Titel
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Behandeling



EHBO

Zorg voor eigen veiligheid (en die van anderen)

Controleer het bewustzijn, open de luchtweg en controleer de ademhaling.

- bel 112 bij ernstige symptomen (bewusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden)

- geef onmiddellijk hulp bij bewusteloosheid of ademhalingsstilstand.

- is het slactoffer bewusteloos, maar ademt hij/zij normaal? Leg hem dan in stabiele zijligging, 

liefst linkerzijde

Is reanimatie nodig?

- doe dit dan zonder mond-op-mondbeademing. Geef enkel hartmassage.

- reanimeer bij voorkeur niet in een kleine, gesloten ruimte. De ademlucht van het slachtoffer

kan namelijk giftige stoffen bevatten

Borra V, Avau B, De Paepe P, Vandekerckhove P, De Buck E. Is placing a victim in the left lateral decubitus position an effective first aid 

intervention for acute oral poisoning? A systematic review. Clin Toxicol; 2019:1-14.



Behandeling

Behandeling berust in de eerste plaats op preventie!

Weten wat je NIET moet doen



Behandeling

Behandeling berust in de eerste plaats op preventie!

Weten wat je NIET moet doen



Professionele hulp - Antigifcentrum

Oproep 070 245 245 – 24/7 (gratis)

wie is het slachtoffer? (kind, man, vrouw)

lichaamsgewicht slachtoffer?

welk product (hou verpakking bij de hand / foto / app)?

blootstellingsweg?

hoeveelheid / dosis?

wanneer plaatsgevonden?

symptomen?

(igv paddenstoel: netwerk mycologen)



Huisje, tuintje, … gifje

In de woning bevinden zich tientallen 

producten die bij verkeerd gebruik 

een vergiftiging kunnen veroorzaken.

In VR-project ‘Huisje, tuintje … gifje?’ 

vind je de belangrijkste terug: 

www.antigifcentrum.be/360

.

http://www.antigifcentrum.be/360


Conclusie

Gif is van alle tijden

In België strenge regels en wetgeving

(Quasi) alle blootstellingen / intoxicaties kunnen vermeden worden

Epidemiologie en de ernst zijn (mee) afhankelijk van de leeftijd

Behandeling is meestal symptomatisch. Gebruik van antidotum is 

een uitzondering

Diagnose berust hoofdzakelijk op het klinisch beeld. Monitoring is 

hoofdzakelijk klinisch en niet laboratorisch

Meeste gevallen van intoxicatie bij kinderen zijn onschuldig

Ook (groot)ouders kunnen van kinderen leren



Quiz



Wat is het nummer van het Antigifcentrum?

070 245 245 (1)

070 452 452 (2)

070 524 524 (3)

070 254 254 (4)

1



Hoeveel oproepen kreeg het Antigifcentrum in 2020?

45.000 (1)

55.000 (2)

65.000 (3)

75.000 (4)

2



Waarvoor krijgt het Antigifcentrum het meeste 

oproepen?

chemische huishoudproducten (1)

alcoholische handgels (2)

paddenstoelen (3)

geneesmiddelen (4)

3



Verwacht wordt dat het aantal blootstellingen / 

intoxicaties verder zal …?

dalen (1)

stabiliseren (2)

toenemen (3)

4



Welk is de betekenis van volgend symbool?

giftig (1)

oxiderend (2)

ontvlambaar (3)

bijtend / corrosief (4)

5



Wat is de betekenis van volgend symbool?

6
giftig (1)

oxiderend (2)

ontvlambaar (3)

bijtend / corrosief (4)



Wat zijn de meest voorkomende klachten igv 

blootstelling?

7
maag-darm klachten (1)

ademhalingsklachten (2)

bewustzijnsklachten (3)

geen klachten (4)



Hoeveel ongevallen gebeuren er jaarlijks in België 

met chemische huishoudproducten?

8
< 1.000 (1)

+/- 2.500 (2)

+/- 5.000 (3)

> 10.000 (4)



Wanneer een kind / volwassene accidenteel van 

een huishoudmiddel drinkt?

9
even wachten, mogelijks treden er geen symptomen op (1)

beetje melk / olijfolie laten drinken (2)

laten braken (3)

Antigifcentrum contacteren (4)



Wanneer je het toilet wil schoonmaken en je gebruikt 

hiervoor azijn + bleekwater (javel). Wat gebeurt er?

10
WC goed proper. Kalk verdwijnt met azijn en bleekwater zorgt voor witte glans (1)

er ontstaan chloordampen en je krijgt (mogelijks) ademhalingsproblemen (2)

WC ontploft (3)

> 10.000 (4)



Oplossing



Wat is het nummer van het Antigifcentrum?

070 245 245 (1)

070 452 452 (2)

070 524 524 (3)

070 254 254 (4)

1



Hoeveel oproepen kreeg het Antigifcentrum in 2020?

45.000 (1)

55.000 (2)

65.000 (3)

75.000 (4)

2



Waarvoor krijgt het Antigifcentrum het meeste 

oproepen?

chemische huishoudproducten (1)

alcoholische handgels (2)

paddenstoelen (3)

geneesmiddelen (4)

3



Verwacht wordt dat het aantal blootstellingen / 

intoxicaties verder zal …?

dalen (1)

stabiliseren (2)

toenemen (3)

4



Welk is de betekenis van volgend symbool?

giftig (1)

oxiderend (2)

ontvlambaar (3)

bijtend / corrosief (4)

5



Wat is de betekenis van volgend symbool?

6
giftig (1)

oxiderend (2)

ontvlambaar (3)

bijtend / corrosief (4)



Wat zijn de meest voorkomende klachten igv 

blootstelling?

7
maag-darm klachten (1)

ademhalingsklachten (2)

bewustzijnsklachten (3)

geen klachten (4)



Hoeveel ongevallen gebeuren er jaarlijks in België 

met chemische huishoudproducten?

8
< 1.000 (1)

+/- 2.500 (2)

+/- 5.000 (3)

> 10.000 (4)



Wanneer een kind / volwassene accidenteel van 

een huishoudmiddel drinkt?

9
even wachten, mogelijks treden er geen symptomen op (1)

beetje melk / olijfolie laten drinken (2)

laten braken (3)

Antigifcentrum contacteren (4)



Wanneer je het toilet wil schoonmaken en je gebruikt 

hiervoor azijn + bleekwater (javel). Wat gebeurt er?

10
WC goed proper. Kalk verdwijnt met azijn en bleekwater zorgt voor witte glans (1)

er ontstaan chloordampen en je krijgt (mogelijks) ademhalingsproblemen (2)

WC ontploft (3)



3 vrienden



Aleksej Navalny

Novichock = zenuwgas



Cleopatra

Haarspeld ondergedompeld in gif



Sneeuwwitje

Arsenicum?
- zwaarmetaal

- gebruikt in klassieke Oudheid en

tot 2 eeuwen geleden (quasi) niet 

op te sporen

- symptomen: hevige krampen,

buikloop, misselijkheid, …

Gevlekte scheerling?
- onkruid dat erg op kervel gelijkt

- symptomen: (volledig)

verlamming(verschijnselen) met 

volledig bewustzijn

Cyankali?
- populair wit poeder dat makkelijk

oplost in water en heeft wat

amandelgeur.

- symptomen: duizelig en BWZ-verlies



#samenvooruit

@VandijckD @be_poisoncentre

dominique_vandijck be_poisoncentre
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