
2016 

 
Is dit oplossing voor CO-vergiftiging 
VTM (uitzending nieuwsbericht - 29/12/2016) 

KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie 
Het Nieuwsblad (artikel - 17/12/2016)  

Het Antigifcentrum vraagt om op te letten met vulling voor elektronische sigaretten 
MNM (nieuwsuitzending - 6/12/2016) 

"Navulflesjes van e-sigaret zijn levensgevaarlijk voor kinderen" 
Het Belang van Limburg (artikel - 6/12/2016) 

"Navulflesjes van e-sigaret zijn levensgevaarlijk voor kinderen" 
Gazet van Antwerpen (artikel - 6/12/2016) 

Vloeistof e-sigaret kan dodelijk zijn 
Het Laatste Nieuws (artikel - 6/12/2016) 

Het Antigifcentrum waarschuwt voor navulflesjes e-sigaret 

Radio 1 - quote van Marijke Fortuin (uitzending nieuwsberichten - 6/12/2016) 

Opletten met navulflesjes van elektronische sigaret 
Het Journaal (Eén) (uitzending 13u - 6/12/2016) 

"Vloeistof e-sigaret kan dodelijk zijn" 
VTM (artikel - 6/12/2016) 

"Zelfs een klein slokje vloeibare nicotine kan een kind vergiftigingen" 
De Redactie (artikel - 6/12/2016) 

Flesjes van e-sigaret zijn levensgevaarlijk voor kinderen 
Het Nieuwsblad (artikel - 6/12/2016) 

Antigifcentrum waarschuwt voor flesjes e-sigaret  
De Standaard (artikel - 6/12/2016) 

15 tips voor veilig speelgoed 
Gezondheid.be (artikel - 2/12/2016) 

Koppel overleeft zware CO-vergiftiging maar... 
Het Laatste Nieuws (artikel - 29/11/2016) 

Animatiefilmpje legt simpel uit hoe CO-vergiftiging ontstaat 
Gazet van Antwerpen (artikel - 21/11/2016) 

Elke winter sterven mensen door CO-vergiftiging, dit kan u doen om dat te voorkomen 
Het Nieuwsblad (artikel - 21/11/2016) 

Animatiefilmpje legt simpel uit hoe CO-vergiftiging ontstaat 
Het Belang van Limburg (artikel - 21/11/2016)  

Antigifcentrum waarschuwt voor CO-vergiftiging 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/220029-dit-oplossing-voor-co-vergiftiging
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161217_02631853
https://www.mnm.be/ninjanieuws/hetantigifcentrumvraagtomoptelettenmetvullingvoorelektronischesigaretten
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20161206_02610692/navulflesjes-van-e-sigaret-zijn-levensgevaarlijk-voor-kinderen
http://www.gva.be/cnt/dmf20161206_02610692/navulflesjes-van-e-sigaret-zijn-levensgevaarlijk-voor-kinderen
http://www.hln.be/hln/nl/14/Nina/article/detail/3024059/2016/12/06/Vloeistof-e-sigaret-kan-dodelijk-zijn.dhtml
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.47764?video=1.2837220
http://nieuws.vtm.be/217254-vloeistof-e-sigaret-kan-dodelijk-zijn
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2837012
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161205_02610424
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161205_02610017
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22653
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3011258/2016/11/29/Pas-bij-geboorte-weten-we-of-baby-oke-is.dhtml
http://www.gva.be/cnt/dmf20161121_02583158/animatiefilmpje-legt-simpel-uit-hoe-co-vergiftiging-ontstaat
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161121_02583188
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20161121_02583158/animatiefilmpje-legt-simpel-uit-hoe-co-vergiftiging-ontstaat?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Joe FM (nieuwsbericht - 15/11/2016) 

Therapeutische vergissingen 

APB (artikel - 15/11/2016) 

Wilde paddenstoelen: lekker en gezond, mits... 
Knack (artikel - 2/11/2016) 

Waarom beter geen waterdichte spray binnenshuis gebruiken? 
Gezondheid.be (artikel - 21/10/2016) 

Twaalf tips als u zelf paddenstoelen wilt plukken 
Gezondheid.be (artikel - 6/10/2016) 

KMI waarschuwt: "Verwarming weer aanzetten is niet zonder gevaar" 
Het Nieuwsblad (artikel - 1/10/2016) 

Opgelet voor CO-gevaar bij aanzetten verwarming 

Radio 1-2 (nieuwsitem met dr. Mostin - 1/10/2016)  

Vergiftigingsrisico in schoolomgeving 

Q Music (nieuwsitem - 31/8/2016) 

Minister Crevits in Corsica gebeten door giftige kwal 
Het Nieuwsblad (artikel - 30/8/2016) 

Minister Crevits in Corsica gebeten door giftige kwal 
De Standaard (artikel - 30/8/2016) 

Daar is de giftige pieterman weer: waar zit hij en wat gebeurt er als je er op trapt 
Het Nieuwsblad (artikel - 16/8/2016)  

Bijen- of wespensteken: wanneer moet je je zorgen maken? 

Sofiadis mag! (artikel - 7-9/2016) 

Wat kunt u doen tegen een pijnlijke kwallensteek? 
Gezondheid.be (artikel - 14/7/2016) 

Giftige planten in je tuin 
Knack (artikel - 12/7/2016) 

Kwallen in de Noordzee: zijn ze gevaarlijk en wat kunt u eraan doen? 
Gezondheid.be (artikel - 7/7/2016) 

Ongevallen met gevaarlijke stoffen 
Visie (artikel - 1/7/2016) 

Aantal dodelijke slachtoffers door CO-intoxicatie afgenomen 
Het Nieuwsblad (artikel- 29/6/2016) 

Provincie waarschuwt voor reuzenbereklauw 
Gazet van Antwerpen (artikel - 23/6/2016)  

http://plusmagazine.knack.be/gezondheid/wilde-paddenstoelen-heerlijk-en-gezond-mits/article-normal-771877.html
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22355
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22279
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161001_02496289
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160830_02445372
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160830_02445576
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160816_02426524
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21669
http://weekend.knack.be/lifestyle/nest/tuin/giftige-planten-in-je-tuin/article-normal-727829.html
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21671
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/20160701%20Visie%20-%20ongevallen%20gevaarlijke%20stoffen.pdf
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160629_02362586
http://www.gva.be/cnt/dmf20160623_02352911/provincie-waarschuwt-voor-reuzenberenklauw


Ken jij de noodnummers uit je hoofd? 
Radio 1 (reportage Hautekiet - 23/6/2016) 

Voorzichtig met rauwe abrikozenpitten en amandelen 
Gezondheid.be (artikel - 23/6/2016) 

Het Antigifcentrum krijgt steeds meer oproepen... 

MNM (nieuwsitem - 7/6/2016) 

Hoogste aantal oproepen in 15 jaar voor Antigifcentrum 

VTM (journaal - 7/6/2016) 

Hoogste aantal oproepen in vijftien jaar voor Antigifcentrum 
De Standaard (artikel - 7/6/2016) 

Antigifcentrum kreeg in 15 jaar nooit zoveel oproepen... 
Het Laatste Nieuws (artikel - 7/6/2016) 

Aantal oproepen Antigifcentrum historisch hoog 

Joe FM - (nieuwsitem - 7/6/2016) 

Aantal oproepen Antigifcentrum... 

Radio 1, Radio 2 (VRT) - (nieuwsitem - 7/6/2016) 

Hoogste aantal oproepen in vijftien jaar voor Antigifcentrum 
Het Nieuwsblad (artikel - 7/6/2016) 

Antigifcentrum kreeg in 15 jaar nooit zoveel oproepen en dit is de schuldige 
De Morgen (artikel - 7/6/2016) 

Eikenprocessierups: waarom u uw was beter niet buiten laat drogen 
Gezondheid.be (artikel - 1/6/2016) 

Wanneer de nood het hoogst is... 

Libelle (artikel - 24/5/2016)  

Antigifcentrum wijst op gevaar mengen huishoudproducten 
APB - Korte berichten (artikel - mei 2016)  

Bijna dagelijks ongevallen met wascapsules 

Het Laatste Nieuws (artikel - 10/5/2016)  

Het meiklokje (lelietje-van-dalen) is niet altijd een geluksbrenger 
Gezondheid.be (artikel - 1/5/2016) 

Peuter zwaar verbrand door ontstopper 
Het Laatste Nieuws (artikel - 27/4/2016)  

Peuter verbrand: Euroshop haalt ontstopper uit de rekken 
TV OOST (artikel - 27/4/2016)  

http://radio1.be/ken-jij-de-noodnummers-uit-je-hoofd
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21597
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160607_02327154
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2726758/2016/06/07/Antigifcentrum-kreeg-in-15-jaar-nooit-zoveel-oproepen-en-dit-is-de-schuldige.dhtml
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160607_02327153
http://www.demorgen.be/wetenschap/antigifcentrum-kreeg-in-15-jaar-nooit-zoveel-oproepen-en-dit-is-de-schuldige-b60b2fe3/
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21495
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/20150501%20algemene%20pharmaceutische%20bond.pdf
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21002
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/peuter-zwaar-verbrand-door-ontstopper-a2688056/
http://www.tvoost.be/nieuws/peuter-verbrand-euroshop-haalt-ontstopper-uit-de-rekken


Kleuter raakt ernstig verbrand door open gespatte fles zwavelzuur 
Het Nieuwsblad (artikel - 27/4/2016)  

Meeste vergiftigingen door geneesmiddelen 
Health Bytes (artikel - 15/4/2016) 

Meeste vergiftigingen door geneesmiddelen 
Gezondheid.be (artikel - 14/4/2016)  

Welk noodnummer bel je wanneer? 
Plus Magazine (artikel - 12/4/2016)  

Mengen huishoudelijke producten 

Radio 1 (interview dr. Martine Mostin in De Wereld Vandaag - 6/4/2016)  

Waarom je bleekwater nooit met andere producten mag gebruiken 
Het Laatste Nieuws (artikel - 6/4/2016)  

Waarom je bleekwater nooit met andere producten mag gebruiken 
De Morgen (artikel - 6/4/2016)  

Particulier met vragen over sproeistof belt call center 
Vilt (artikel - 6/3/2016)  

Hulp vragen of hulp krijgen 
Het Belang van Limburg (artikel - 4/3/2016)  

Waarom mag u bleekwater nooit mengen met een ander product 
Gezondheid.be (artikel - 25/2/2016) 

Vijftien tips voor een gezonde schoonmaak 
Gezondheid.be (artikel - 19/2/2016) 

Insecticiden binnenshuis schadelijker dan gedacht 
Artsenkrant (artikel - 12/2/2016)  

Helft oproepen Antigifcentrum over geneesmiddelen 

Visie (artikel - 12/2/2016)  

Behandeling van vergiftiging 
Gezondheid en Wetenschap (artikel - 5/2/2016) 

Antigifcentrum kreeg meer oproepen vorig jaar 
De Redactie (artikel - 29/1/2016)  

Antigifcentrum kreeg meer oproepen vorig jaar 
Knack (artikel - 29/1/2016)  

Antigifcentrum kreeg hoogste aantal oproepen in 15 jaar 
De Standaard (artikel - 29/1/2016)  

Antigifcentrum kreeg meer oproepen vorig jaar 
De Morgen (artikel - 29/1/2016)  

Antigifcentrum kreeg meer oproepen vorig jaar 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160427_02260437
http://healthbytes.me/meeste-vergiftigingen-door-geneesmiddelen/
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20790
http://plusmagazine.knack.be/maatschappij/welk-noodnummer-bel-je-wanneer/article-normal-690517.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social&utm_source=Facebook#link_time=1460447970
http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2667728/2016/04/06/Waarom-je-bleekwater-nooit-met-andere-producten-mag-gebruiken.dhtml
http://www.demorgen.be/binnenland/waarom-je-bleekwater-nooit-met-andere-producten-mag-gebruiken-b49d4496/
http://www.vilt.be/particulier-met-vragen-over-sproeistof-belt-call-center
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160303_02163940/hulp-zoeken-of-hulp-krijgen
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20621
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20614
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/2016%2015%2002%20Artsenkrant.pdf
http://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/behandeling-van-vergiftiging
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2558871
http://www.knack.be/nieuws/belgie/antigifcentrum-kreeg-meer-oproepen-vorig-jaar/article-belga-652429.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160129_02098095
http://www.demorgen.be/wetenschap/antigifcentrum-kreeg-meer-oproepen-vorig-jaar-b028d85a/
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2600874/2016/01/29/Antigifcentrum-kreeg-meer-oproepen-vorig-jaar.dhtml


Het Laatste Nieuws (artikel - 29/1/2016)  

Groot aantal oproepen voor Antigifcentrum  

Q-Music (nieuwsuitzending 22 - 1 u - 29-30/1/2016) 

Zestien vragen over jodiumtabletten bij een nucleair ongeval 
Gezondheid.be (artikel - 21/1/2016) 

Recordaantal oproepen Antigifcentrum 

Q-Music (nieuwsuitzending 13 - 14 u - 20/1/2016)  

Wat zijn de gevaren van insectenbestrijdende middelen binnenshuis? 
Gezondheid.be (artikel - januari 2016)  

"Binnenhuisgebruik van insecticiden niet altijd risicoloos", aldus Hoge Gezondheidsraad 
Metro (artikel - 18/1/2016)  

 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20546
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20588
http://nl.metrotime.be/2016/01/18/news/binnenhuisgebruik-van-insecticiden-niet-altijd-risicoloos-aldus-hoge-gezondheidsraad/

