Ondertekening conventie met GH Luxemburg
Toespraak door prof. Dr. De Wever, voorzitter van de Raad van Bestuur van
het Antigifcentrum
Madame la Ministre de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg,
Mevrouw de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Dames en heren

Wij zijn hier om vandaag om een langdurige samenwerking tussen het Belgisch
Antigifcentrum en het Groothertogdom Luxemburg te concretiseren. Sinds de stichting van
het Antigifcentrum, zo’n vijftig jaar geleden, antwoorden onze artsen op vragen die
Luxemburgse artsen ons stellen in verband met vergiftigingsproblemen. Het telefoonnummer
van het Antigifcentrum was echter niet bekend bij de bevolking van het Groothertogdom
Luxemburg en er was geen instantie die aangeduid was om de samenstelling van producten
die op de Luxemburgse markt kwamen, te ontvangen.
Met deze conventie wordt het Antigifcentrum bereikbaar voor heel de Luxemburgse populatie
en wordt het Belgisch Antigifcentrum verantwoordelijk voor het beheren van de
samenstelling van producten die op de Luxemburgse markt beschikbaar zijn.

Vorige week, tijdens een congres van de Europese Vereniging van Antigifcentra, benadrukte
professor Simon Thomas hoe belangrijk het is dat Antigifcentra bij de bevolking bekend zijn.
Ik zal jullie dan ook in enkele woorden de belangrijkste missies meegeven.
Om onmiddellijk de sfeer te pakken te krijgen van een dagje Antigifcentrum, stel ik voor om
naar een korte video te kijken die het Antigifcentrum voorstelt.

“Een jonge vader belt het Antigifcentrum. De man is in paniek, want zijn zoontje heeft
javel gedronken. De vader had immers een restje bleekwater overgegoten in een lege
fles frisdrank. Dit niet wetende, dronk het jongentje van de fles. Gelukkig smaakt hij
meteen dat het geen frisdrank was. Daardoor had het knaapje enkel milde symptomen,
met misselijkheid en buikpijn. De arts van het Antigifcentrum geeft de vader als raad
zijn zoontje niet te laten braken en water te geven, om het bleekwater te verdunnen en
de irriterende werking te verminderen. Het kind zal alleen last hebben van de
spijsvertering, mar kan thuis blijven.”

Het is slechts één van de 54.206 oproepen die het Antigifcentrum vorig jaar heeft binnen
gekregen. Want de telefoon is ook in deze tijden van sociale media hét medium om mensen
snel, adequaat en professioneel te helpen. De situatie evalueren, de overbelasting van de
spoed vermijden en onmiddellijke hospitalisatie aanraden voor erge intoxicaties is een
opdracht waarvan de menselijke en economische waarde moeilijk kan worden overschat.
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En u vraagt het zich misschien af, waarom krijgt het Antigifcentrum 149 oproepen per dag?
In bijna één oproep op twee ging het vorig jaar over ongevallen met geneesmiddelen, in één
oproep op vier over huishoudproducten, zoals de javeloproep van zojuist.
“Een schooljuf belt het Antigifcentrum. Tijdens een schoolreis met de bus ontdekt ze
dat een kindje een strookje anticonceptiepillen van haar mama heeft meegenomen. En
ze deelt de pilletjes als snoepjes uit aan andere kinderen. Reden om paniek is er niet.
De bus zal geen omweg langs het ziekenhuis moeten maken. Als een kind 1 of 2 pillen
inneemt zal het hoogstwaarschijnlijk geen symptomen krijgen en zal er geen invloed
zijn op de hormonale ontwikkeling, of het nu om een jongen of een meisje gaat.”
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De belangrijkste activiteit van het Antigifcentrum is het 24 uur per dag, 7 dagen per week,
verstrekken van informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België. Artsen
verstrekken snel en adequaat informatie over zowel de mogelijke ernst van een vergiftiging
en de te verwachten symptomen, als over de relevante diagnostiek en therapie.
Het is geen geheim: het verkenningsgedrag van jonge kinderen leidt soms tot ongevallen. De
kinderen van minder dan vier jaar lopen het meest risico. Omwille van de kleine
hoeveelheden lopen deze ongevallen meestal goed af. Spijtig genoeg zijn er ook echt
gevaarlijke situaties met geneesmiddelen en toxische producten, ook in kleine dosis, die het
leven van kinderen in gevaar brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval met corrosieve
producten.
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Maar het Antigifcentrum is niet alleen een eerstelijnshulpverlening in geval van nood. Het
biedt ook informatie bij vragen omtrent intoxicatie en doet ook aan preventie.
“De directie van een kleuterschool contacteert het Antigifcentrum. De school wil een
tuintje en struiken aanleggen naast de speelplaats en willen weten welke bloemen ze
best planten. Een goede vraag, want kinderen plukken graag bloemen en planten met
bessen, om ze soms in de mond te stoppen. Sommige zijn irriterend of giftig en
worden beter vermeden.”
Om zijn job goed te kunnen doen beheert het Antigifcentrum ook heel wat informatie. Dat
maakt van het Antigifcentrum een kenniscentrum, waar wetenschappers, de industrie en
beleidsmakers beroep op doen. Het centrum spoort dan ook situaties op waar een nieuw of
onaanvaardbaar risico bestaat voor de gezondheid en koppelt dit aan het voorstellen van
maatregelen om het risico onder controle te houden.
Ik dank u voor uw aandacht.

