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In België ontvangt het Antigifcentrum oproepen van het publiek. Dit is niet in alle landen het
geval: in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland kunnen alleen medische professionelen
beroep doen op het Antigficentrum. Het Belgisch Antigifcentrum speelt dus een belangrijke
sociale rol: 78% van de oproepen komen van het publiek.
In België is er 1 Antigifcentrum voor 11 miljoen inwoners. Zweden, dat een bevolking van
ongeveer 9 miljoen inwoners telt, heeft een Antigifcentrum waar 30 artsen en apothekers
werken. Het Belgisch Centrum werkt met de helft minder: 14 artsen en apothekers.
In de Verenigde Staten zijn er 57 antigifcentra voor een bevolking van ongeveer 314 miljoen of
een gemiddelde van ongeveer 5,5 miljoen inwoners per centrum. Het Zweedse Antigifcentrum
dient nog geen 9 miljoen inwoners en werkt met 30 apothekers en artsen.
Een recente Amerikaanse studie, opgesteld door de “Lewin Group” onderzocht wat de
economische impact van een Antigifcentrum is op de kosten in de gezondheidszorg. Ze kwamen
tot vier bevindingen. Een Antigifcentrum slaagt erin om:
•
het gebruik van medische diensten te verminderen;
•
de medische kosten te verminderen door te investeren in preventie en opleiding;
•
het verlies aan productiviteit door verloren werkdagen te reduceren;
•
de duur van de opname in een ziekenhuis te verminderen.
Het Belgisch Antigifcentrum ging dieper in op dit laatste aspect: welke rol kan het Antigifcentrum
spelen in het verminderen van de ziekenhuisopname en welke potentiële besparing kan dit
opleveren?
Het centrum onderzocht hoeveel ziekenhuisverblijven er in België in 2010 waren ten gevolge
van intoxicatie en hoeveel zo’n ziekenhuisverblijf kostte. Een antwoord op die vragen leidt ertoe
de potentiële economische relevantie van het Antigifcentrum in het kader van een
ziekenhuisverblijf te kaderen.
Het gemiddeld aantal ligdagen ten gevolge van vergiftiging schommelt rond de 5,3 à 6 ligdagen.
In 2010 bedroeg de totale kostprijs voor deze ziekenhuisverblijven iets meer dan 37 miljoen € .
De vakliteratuur gaat ervan uit dat het aantal ligdagen door tussenkomst van een Antigifcentrum
op zijn minst 1 dag hospitalisatie doet vermijden. Indien men stelt dat er in 2010 1 dag
hospitalisatie kon worden vermeden, zou dit neerkomen op een potentiële besparing van 7,1
miljoen €.
Zetten we dit getal af tegenover de € 1,9 miljoen subsidie die het Antigifcentrum in 2010 van de
FOD Volksgezondheid mocht ontvangen via een uitbetaling door de Nationale Loterij en het
mogelijke terugverdieneffect wordt meteen duidelijk.

