Kan je deze e-mail niet lezen? Bekijk de online versie

Antigifcentrum

NIEUWSBRIEF
JUNI 2014
www.antigifcentrum.be

IN DEZE NIEUWSBRIEF
Jullie kozen massaal voor de vraag "Bestaat er voor elk gif een
tegengif?" in de poll van onze vorige nieuwsbrief. We legden de
vraag voor aan Herlinde Smet, apothekeres van het Antigifcentrum.

ANTIDOTA

BESTAAT ER VOOR ELK GIF EEN
TEGENGIF?

Antigifcentrum

Het zal sommigen verbazen, maar de meeste vergiftigingen worden
behandeld zonder toediening van tegengif. De behandeling bestaat
uit het bestrijden van de symptomen die het gif veroorzaakt.
Tegengif (antidoot) wordt slechts uitzonderlijk toegediend. Soms is
het niet nodig een tegengif toe te dienen, soms is er gewoon geen
tegengif voorhanden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de groene
knolamaniet, een zeer giftige paddenstoel die ook in België
voorkomt. Bij een vergiftiging met deze paddenstoel zal men in het
ziekenhuis de vitale organen zoals de lever en de nieren zo goed
mogelijk trachten te beschermen. Na inname van antivries
daarentegen kan wel een tegengif worden toegediend.

Bruynstraat 1 - 1120 Brussel

WAAR KAN IK EEN TEGENGIF VERKRIJGEN?
Een antidoot is alleen verkrijgbaar op voorschrift van een arts. Het
moet precies en gecontroleerd worden toegediend en dit gebeurt
in het ziekenhuis.
Niet al de antidota zijn trouwens even makkelijk verkrijgbaar.
Sommige moeten worden ingevoerd vanuit het buitenland. M aar
omdat een tegengif best zo snel mogelijk wordt toegediend, houdt
het Antigifcentrum een kleine voorraad ter beschikking. Ook heeft
het Antigifcentrum een overzicht van de beschikbare antidota in
een 20-tal ziekenhuizen in België. Zo kan bij een noodgeval het
tegengif snel op de juiste plaats worden ingezet.

¿CUÁNTO CUESTA?
De prijs van een tegengif is zeer uiteenlopend, maar in
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3 TIPS BIJ
VERGIFTIGING:
1. Zomaar melk
toedienen heeft geen
zin. M elk is geen
tegengif!
2. Laat het slachtoffer
NIET braken! Dit kan
de situatie in sommige
gevallen verergeren.
3. Bel het
Antigifcentrum!
(070 245 245)
De ernst van een vergiftiging
inschatten is niet makkelijk.
Symptomen zijn niet altijd

uitzonderlijke gevallen kan die oplopen tot wel € 6.000 euro!
Sommige antidota worden terugbetaald door het RIZIV, maar niet
allemaal. Zo nodig kan je een aanvraag doen bij de mutualiteit om in
aanmerking te komen voor terugbetaling in het kader van het
Solidariteitsfonds.

POLL

JIJ KIEST HET ONDERWERP VOOR
ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Welk onderwerp prikkelt jouw nieuwsgierigheid het meest? Laat het
ons weten met één simpele klik. Zo kunnen wij onze nieuwsbrief
nog beter afstemmen op wat jij wenst te lezen.
Klik op één van onderstaande vragen. Je stem wordt meteen
geregistreerd!

even duidelijk of zichtbaar,
maar dat wil niet zeggen dat
de vergiftiging niet ernstig is.
Wacht bij een ongeval niet
op symptomen, maar bel
meteen het Antigifcentrum.
Ons telefoonnummer is gratis
en dag en nacht bereikbaar.
Eén van onze 13 artsen zal
jou telefonisch helpen en
zeggen welke stappen je
best onderneemt.

Ken je iemand die zich wil
inschrijven voor onze
nieuwsbrief? Dat kan steeds
via onze website.

Bedankt voor je stem en tot de volgende nieuwsbrief!

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

© 2014 Belgisch Antigifcentrum
Uitschrijven

