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3 TIPS OM

VERGIFTIGING MET

PLANTEN TE

VERMIJDEN

Dokter Rachel Demarque van

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Voor welke planten kijk je best uit aan het begin van de lente?

Mag je javel mengen met andere producten?

VEILIG TUINPLEZIER

VOOR WELKE PLANTEN KIJK JE
BEST UIT AAN HET BEGIN VAN DE
LENTE?

De lente is in het land! Her en der worden tuinen piekfijn in orde

gebracht en komen de eerste kleurrijke bloemen van

voorjaarsbollen uit. Hier zijn alvast enkele planten waarvoor het

Antigifcentrum aan het begin van de lente regelmatig oproepen

ontvangt:

SLAATJE NARCIS?

Bloembollen van bijvoorbeeld Hyacint, Tulp en Narcis worden wel

eens verward met uien. Op die manier belanden ze in slaatjes of

worden ze versnipperd in de soep. Kort na inname moet men

braken, wat over het algemeen de ernst van de vergiftiging zal

verminderen. Hierna kan diarree en buikpijn optreden. 

Om vergissingen te voorkomen bewaar je dus best geen

bloembollen in de nabijheid van uien of sjalotten.
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PRIMULA’S: MOOI, MAAR OOK LIEF?

Primula’s zijn populaire voorjaarsbloeiers en bestaan in

verschillende kleuren. Ze kunnen echter aanleiding geven tot

allergische reacties van de huid, door het primine in de plant. Het

eenvoudig aanraken van de plant volstaat om deze huidreacties uit

te lokken. Raakt men daarna met de vingers het gelaat aan, dan

kunnen ook daar letsels ontstaan.

In geval van huidreactie raadpleeg je best een arts. Wanneer een

kindje enkele bloemblaadjes heeft opgegeten, contacteer dan het

Antigifcentrum.

Meer info en preventietips omtrent giftige planten en bessen vind

je op onze website, onder de rubriek natuur - planten.

DE GROTE LENTESCHOONMAAK

MAG JE JAVEL MENGEN MET
ANDERE PRODUCTEN?

Wanneer je bleekwater (javel) mengt met een zuur zoals

bijvoorbeeld een ontkalker, een ontstopper of azijn, werkt het zuur

in op het bleekwater en komen er giftige chloordampen vrij.

Dit kan ook per ongeluk gebeuren als je de wc kuist en bleekwater

tegelijk met of net na een ontkalker gebruikt. De dampen die

vrijkomen zijn irriterend voor de luchtwegen. In uitzonderlijke

gevallen is een ziekenhuisopname vereist.

WAT TE DOEN BIJ INADEMEN VAN

CHLOORDAMPEN?

Bij eenmalig inademen van chloordamp met irritatie van de

bovenste luchtwegen, tranende ogen, neusloop, een

prikkelende keel en hoest moet je onmiddellijk de plaats van

het ongeval verlaten. Over het algemeen zullen de

symptomen spontaan verdwijnen na enkele uren. Wanneer

de klachten echter langer dan zes uur na de blootstelling

aanhouden is een doktersadvies aangewezen.

Wanneer van in het begin hevige klachten optreden

(moeilijkheden om te ademen, de indruk te verstikken,) is

doktersadvies aangewezen.

Bij vermenging van javel met ammoniak wordt chloramine gevormd,

waarvan de giftigheid vergelijkbaar is met die van chloorgas.

Gebruik bleekwater dus nooit in combinatie met andere

het Antigifcentrum is

gepassioneerd door planten.

Zij is de uitgelezen persoon

om enkele tips te geven om

vergiftiging met planten te

vermijden:

Houd rekening bij de

aanplanting van uw

tuin of er kinderen

en/ of huisdieren

rondlopen. Rond

zandbakken en

speelpleinen kies je

best voor planten die

weinig of niet giftig

zijn.

Leer kinderen dat ze

best geen planten of

bessen proeven

zonder advies van een

volwassene.

Als er toch iets

misgaat, is

identificatie van de

betrokken plant of

bes cruciaal. Noteer

de namen van je

planten in een boekje

of op de

bloempotten. Zo heb

je snel de juiste info

bij de hand.

INTERESSANTE

LINKS:

Wat als een kind

kamerplantenvoeding

inslikt?

Brochure planten.

Wat als iemand per

ongeluk bleekwater

heeft gedronken?

Wens je zelf graag een

onderwerp voor te stellen

voor onze nieuwsbrief, dat

kan. Stuur ons een e-mail en
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producten. Onthou dat javel met bijna alles kan reageren, behalve

met water!

Is paracetamol wel zo veilig?

Bestaat er voor elk gif een tegengif?

wie weet wordt jouw

suggestie besproken in één

van onze volgende

nieuwsbrieven.

Voor dringende vragen over

vergiftigingen kan je dag en

nacht terecht op ons gratis

nummer 070 245 245.

Ken je iemand die zich wil

inschrijven voor onze

nieuwsbrief? Dat kan steeds

via onze website.

Bezoek onze website op www.antigifcentrum.be voor meer informatie
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