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4 slachtoffers van CO-intoxicatie 

Grootwetteren.be (artikel - 23 november 2015)  

Vierhonderd mensen contacteerden Antigifcentrum na eten giftige paddenstoelen 

Knack (artikel - 10 november 2015)   

Antigifcentrum overstelpt met telefoontjes na giftige paddenstoelen 

TVL (artikel - 10 november 2015)  

Vierhonderd mensen contacteerden Antigifcentrum na eten giftige paddenstoelen 

Gazet van Antwerpen (artikel - 10 november 2015)  

Vierhonderd mensen contacteerden Antigifcentrum na eten giftige paddenstoelen 

Het Nieuwsblad (artikel - 10 november 2015)  

400 mensen contacteerden Antigifcentrum na eten giftige paddenstoelen 

De Redactie (artikel - 10 november 2015)  

Vierhonderd mensen contacteerden Antigifcentrum na eten giftige paddenstoelen 

De Standaard (artikel - 10 november 2015)  

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie lanceert de campagne Veilig Verwarmen 

Editie Pajot (artikel - 19 oktober 2015)  

Zo zorgt u er voor dat CO geen stille doder wordt 

Het Nieuwsblad (artikel - 19 oktober 2015)  

Paddenstoelen plukken voor dummies 

Knack (artikel - 15 oktober 2015)  

Zijn deze veelvoorkomende paddenstoelen giftig of eetbaar? 

Het Belang van Limburg (artikel - 7 oktober 2015)   

Mijn kind heeft bleekwater ingeslikt, wat nu? 

Het Laatste Nieuws (artikel -  7 oktober 2015) 

Paddenstoelenbendes roven bossen leeg 

Het Belang van Limburg (artikel - 6 oktober 2015)  

Een telefoontje kan uw leven redden 

CM-Moment (artikel - september 2015)  

http://www.grootwetteren.be/website/index.php/201511239922/Algemeen-Nieuws/4-slachtoffers-van-CO-intoxicatie.html
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/vierhonderd-mensen-contacteerden-antigifcentrum-na-eten-giftige-paddenstoelen/article-normal-624353.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#link_time=1447143126
http://www.tvl.be/nieuws/antigifcentrum-overstelpt-met-telefoontjes-na-giftige-paddenstoelen
http://www.gva.be/cnt/dmf20151110_01963642/vierhonderd-mensen-contacteerden-antigifcentrum-na-eten-giftige-paddenstoelen
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151110_01963634
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2493178
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151110_01963635
http://www.editiepajot.com/regios/37/articles/45584
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151019_01926737?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/paddenstoelen-plukken-voor-dummies/article-normal-617525.html
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20151007_01907245/test-zijn-deze-veelvoorkomende-paddenstoelen-giftig-of-eetbaar
http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2481795/2015/10/07/Mijn-kind-heeft-bleekwater-ingeslikt-wat-nu.dhtml
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/20151006%20paddenstoelen%20hbvl.pdf
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/2015%20jul-aug%20CM%20Moment.pdf


Opgepast voor giftige paddenstoelen 

De Morgen (artikel - 15 september 2015) 

Giftige paddenstoelen maken jaarlijks tientallen kinderen ziek 

Het Laatste Nieuws (artikel - 14 september 2015)  

Opgepast voor giftige paddenstoelen 

VTM (uitzending - 14 september 2015) 

"CO-alarm geeft vals gevoel van veiligheid" 

Het Laatste Nieuws (artikel - 9 september 2015)  

Laat uw ketel controleren en voorkom CO-vergiftiging 

Bouw en Wonen (artikel - 9 september 2015)  

Verwarming weer aansteken na de zomer? Kijk de schouw na! 

Het Nieuwsblad (artikel - 8 september 2015)  

Opvallende toename aantal wespensteken 

Artsenkrant (artikel - 11 augustus 2015)  

Deze telefoonnummers moet u meenemen op reis 

Het Nieuwsblad (artikel - 10 augustus 2015)   

Drie toeristen aan de kust gestoken door giftige pieterman 

De Morgen (artikel - 10 augustus 2015) 

Drie toeristen gestoken door giftige pieterman 

Het Nieuwsblad (artikel - 10 augustus 2015)  

Hoed je voor de reuzenberenklauw 

Okra-magazine (artikel - juli/augustus 2015)  

Negen nieuwe symbolen voor gevaarlijke huishoudproducten 

Gazet van Antwerpen (artikel - 17 juni 2015)  

Negen nieuwe symbolen voor gevaarlijke huishoudproducten 

Het Belang van Limburg (artikel - 17 juni 2015)  

Negen nieuwe symbolen voor gevaarlijke huishoudproducten 

De Standaard (artikel - 17 juni 2015)  

Nieuwe gevaarsymbolen moeten leiden tot veiliger gebruik huishoudproducten 

Metro (artikel - 17 juni 2015)  

http://www.demorgen.be/binnenland/opgepast-voor-giftige-paddenstoelen-a2456293/
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/2015%2009%2014%20HLN%20over%20paddenstoelen.pdf
http://nieuws.vtm.be/binnenland/158472-opgepast-voor-giftige-paddenstoelen
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/2015%2009%2009%20%20CO%20in%20HLN.pdf
http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=38080&content=Laat-uw-ketel-controleren-en-voorkom-CO-vergiftiging
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150908_01855860
http://www.artsenkrant.com/opvallende-toename-aantal-wespensteken
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150810_01811903
http://www.demorgen.be/wetenschap/drie-toeristen-aan-de-kust-gestoken-door-giftige-pieterman-a2417892/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150810_01811912
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/2015%2007%2008%20Okra-magazine.pdf
http://www.gva.be/cnt/dmf20150617_01735384/negen-nieuwe-symbolen-voor-gevaarlijke-huishoudproducten
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150617_01735384/negen-nieuwe-symbolen-voor-gevaarlijke-huishoudproducten
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150617_01735383
http://nl.metrotime.be/2015/06/17/news/nieuwe-gevaarsymbolen-moeten-leiden-tot-veiliger-gebruik-huishoudproducten/


Kent u de nieuwe symbolen voor gevaarlijke producten? 

Het Nieuwsblad (artikel - 17 juni 2015)  

Nieuwe gevaarsymbolen voor veiliger gebruik huishoudproducten 

Het Laatste Nieuws (artikel - 17 juni 2015)  

Nieuwe gevaarsymbolen voor veiliger gebruik huishoudproducten 

De Morgen (artikel - 17 juni 2015)  

Nieuwe gevarensymbolen 

Radio 2 (uitzending - 17 juni 2015) (vanaf minuut 41)  

Gevarensymbolen zijn nu nog duidelijker 

VTM (uitzending - 17 juni 2015)  

Gevaarlijke producten krijgen nieuwe pictogrammen 

De Redactie (uitzending - 17 juni 2015) 

7 leerlingen in ziekenhuis na eten giftige plant op speelplaats 

Het Nieuwsblad (artikel - 10 juni 2015)  

7 leerlingen in ziekenhuis na eten giftige plant op speelplaats 

Gazet van Antwerpen (artikel - 10 juni 2015)  

Luxemburgers kunnen voortaan bij Belgisch antigifcentrum terecht 

De Redactie (artikel - 2 juni 2015)  

Bijna 1 op de 3 oproepen bij Antigifcentrum voor dreumesen en peuters 

Metro (artikel - 27 mei 2015) 

Wat te doen als jouw uk een hapje of slokje wasmiddel heeft genomen? 

Het Laatste Nieuws (artikel - 27 mei 2015)    

Is houtskool het nieuwe wondermiddel? 

Goed Gevoel (artikel - 7 mei 2015)  

Opgepast: mix van deze poetsproducten kan gevaarlijk zijn 

Het Laatste Nieuws (artikel - 27 april 2015)  

Opgepast: mix van deze poetsproducten kan gevaarlijk zijn 

De Morgen (artikel - 27 april 2015)  

Mix poetsproducten kan gevaarlijk zijn 

Het Nieuwsblad (artikel - 27 april 2015)  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150617_01735382
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2361712/2015/06/17/Nieuwe-gevaarsymbolen-voor-veiliger-gebruik-huishoudproducten.dhtml
http://www.demorgen.be/binnenland/nieuwe-gevaarsymbolen-voor-veiliger-gebruik-huishoudproducten-a2361712/
http://radioplus.be/#/radio2-vlaams-brabant/herbeluister/46b884f6-3726-11e4-b85a-00163edf75b7
http://nieuws.vtm.be/binnenland/146070-gevarensymbolen-zijn-nu-nog-duidelijker
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.39449?video=1.2369685
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150610_01723873
http://www.gva.be/cnt/dmf20150610_01723916/7-leerlingen-in-ziekenhuis-na-eten-giftige-plant-op-speelplaats
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2357441
http://nl.metrotime.be/2015/05/26/news/bijna-1-op-de-3-oproepen-bij-antigifcentrum-voor-dreumesen-en-peuters/
http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2337731/2015/05/26/Bijna-1-op-de-3-oproepen-bij-Antigifcentrum-voor-peuters-en-kleuters.dhtml
http://www.goedgevoel.be/gg/nl/799/Cosmetica/article/detail/2311231/2015/05/06/Is-houtskool-het-nieuwe-wondermiddel.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2300070/2015/04/26/Opgepast-mix-van-deze-poetsproducten-kan-gevaarlijk-zijn.dhtml
http://www.demorgen.be/binnenland/opgepast-mix-van-deze-poetsproducten-kan-gevaarlijk-zijn-a2300070/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150426_01649704


Mix poetsproducten kan gevaarlijk zijn 

De Standaard (artikel - 27 april 2015) 

Let op: Mix van poetsproducten kan gevaarlijk zijn 

NieuwsUit.com (artikel - 27 april 2015)  

Mix poetsproducten kan gevaarlijk zijn 

VTM (uitzending - 26 april 2015)  

Een inkijk bij: het Belgische Antigifcentrum 

Spoedmagazine (reportage - maart/april 2015)  

Antigifcentrum ontving 37 oproepen over consumptie energiedranken door kinderen 

Medi Quality (artikel - 26 maart 2015)   

De Block waarschuwt voor consumptie energiedranken door kinderen  

Knack (artikel - 25 maart 2015)  

22 doden door CO-vergiftiging in 2014 

Gazet van Antwerpen (artikel - 25 maart 2015)  

Minder doden door CO-vergiftiging in 2014 

De Morgen (artikel - 25 maart 2015) 

Minder CO-doden in 2014 door zachte temperaturen 

De Redactie (artikel - 25 maart 2015) 

CO-vergiftiging: vorig jaar 22 doden door 'stille moordenaar' 

Knack (artikel - 25 maart 2015) 

22 doden door CO-vergiftiging in 2014 

Zita (artikel - 25 maart 2015) 

22 doden door CO-vergiftiging in 2014  

Nieuwsblad (artikel - 25 maart 2015) 

Vorig jaar 22 doden door CO-vergiftiging  

Metro (artikel - 25 maart 2015) 

Minder doden door CO-vergiftiging in 2014  

Het Laatste Nieuws (artikel - 25 maart 2015)  

Antigif (over medicinale houtskool) 

Goed Gevoel (interview - maart 2015) 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150426_01649708
https://nieuwsuit.com/2015/let-op-mix-van-poetsproducten-kan-gevaarlijk-zijn/
http://nieuws.vtm.be/binnenland/138776-mix-poetsproducten-kan-gevaarlijk-zijn
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/inkijk.pdf
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/de-block-waarschuwt-voor-consumptie-energiedranken-door-kinderen/article-normal-544573.html
http://www.gva.be/cnt/dmf20150325_01597529/22-doden-door-co-vergiftiging-in-2014
http://www.demorgen.be/binnenland/minder-doden-door-co-vergiftiging-in-2014-a2264206/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2282511
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/co-vergiftiging-vorig-jaar-22-doden-door-stille-moordenaar/article-normal-544425.html
http://www.zita.be/nieuws/binnenland/3758535_22-doden-door-co-vergiftiging-in-2014.html
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150325_01597529
http://nl.metrotime.be/2015/03/25/news/vorig-jaar-22-doden-door-co-vergiftiging/
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2264206/2015/03/25/Minder-doden-door-CO-vergiftiging-in-2014.dhtml
http://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/20150224162047806.pdf


Combinatie Baileys en Tonic is niet gevaarlijk 

Radio MNM (interview in avonduitzending met dr. Henk Van Pelt - 2/2/2015)  

Over gifstoffen in ons lichaam en andere ongezonde dingen 

Urgent.fm (radioreportage - 29/1/2015)  

 

https://soundcloud.com/urgent-fm-official/over-gifstoffen-in-ons-lichaam-en-andere-ongezonde-dingen

