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50 JAAR ANTIGIFCENTRUM: 50 JAAR ERVARING IN ADVIES BIJ
VERGIFTIGING
Feest
Het Antigifcentrum viert een mijlpaal in zijn geschiedenis: de kaap van 1.450.000 oproepen is
overschreden. Met zijn gratis noodnummer 070 245 245 en een team van dertien artsen staat het
Antigifcentrum 24u op 24u klaar om informatie te verstrekken bij acute vergiftigingen.
Absolute bereikbaarheid: prioriteit nummer 1
Het nieuwe logo illustreert het engagement om mensen in nood op de best mogelijke manier bij te
staan. Rood drukt de noodsituatie uit die tot stand komt bij vergiftiging. Groen symboliseert de
oplossingsgerichte tussenkomst van het Antigifcentrum. De slang staat dan weer voor de medische
expertise van het Antigifcentrum.
Online biedt het centrum toxicologische informatie via zijn gloednieuwe website:
www.poisoncentre.be. Brochures over koolstofmonoxidevergiftiging, planten en paddenstoelen zijn
er gratis downloadbaar.
Verjaardagskalender
In opdracht van het Antigifcentrum creëerde illustrator en beeldend auteur Klaas Verplancke een
exclusieve verjaardagskalender met praktische tips om vergiftigingen te voorkomen. De eerste 100
mensen die zich via de website inschrijven op de nieuwsbrief, krijgen een gesigneerde kalender
toegestuurd.
Trends in het soort oproepen
De samenstelling van producten is geëvolueerd. Zo verwerkt men niet langer lood in verf en bevatten
afbijtmiddelen bevatten niet langer methyleenchloride.
De verkoop van producten via internet vertaalt zich in een stijgend aantal oproepen. Het is vaak
problematisch om de herkomst en samenstelling van deze producten te achterhalen.
Meest zorgwekkende oproepen
De meest zorgwekkende vergiftigingen zijn nog steeds die met bijtende producten zoals ontstoppers
en zoutzuur. Zij veroorzaken erge brandwonden. Het Antigifcentrum blijft ijveren voor een correct
gebruik en voldoende preventie.

Antigifcentrum info
De allerbelangrijkste taak van het Antigifcentrum is het 24 uur per dag informatie verstrekken bij acute
vergiftigingen, zowel aan het publiek als aan artsen en andere hulpverleners via ons gratis nummer
070 245 245. Met 140 oproepen per dag of 52.000 per jaar is de vraag naar informatie bij intoxicaties
meer dan ooit nodig.
Contactpersoon: Dries Coomans (02 264 96 36), dries.coomans@poisoncentre.be

