
2017 

  

Elk jaar duizendtal CO-vergiftigingen, zo herkent u de symtomen 
VRT-nieuws (artikel - 29/12/2017) 

Karen Damen wil helpen nieuwe levensgevaarlijke YouTube-hype (javel drinken) te 
stoppen 
Newsmonkey (artikel - 7/11/2017) 

10 euro voor wie bleekwater drinkt: jongen (17) op spoed 
Het Laatste Nieuws (artikel 7/11/2017) 

Jongen (17) belandt in ziekenhuis nadat hij bleekwater dronk 
Gazet van Antwerpen (artikel - 7/11/2017) 

Jongen in ziekenhuis na drinken van bleekwater 
Het Nieuwsblad (artikel - 7/11/2017) 

"CO-melder slaat pas alarm als het te laat is" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 3/11/2017) 

Hallo wereld, over CO-vergiftiging 

Libelle (artikel 1/11/2017) 

Jongen (17) belandt in ziekenhuis nadat hij bleekwater dronk 
De Standaard (artikel - 6/11/2017) 

Deze game moet jongeren nieuwe gevaarsymbolen chemische producten leren kennen 
Het Nieuwsblad (artikel - 6/11/2017) 

Al spelend de gevaarsymbolen voor chemische producten leren kennen 
VRT-nieuws (artikel - 6/11/2017) 

Volksgezondheid lanceert game voor jongeren rond nieuwe gevaarsymbolen chemische 
producten 
Metro (artikel - 6/11/2017) 

CO-melders geven een vals gevoel van veiligheid 
VRT-nieuws (reportage - 2/11/2017) 

Zeven personen getroffen door CO-vergiftiging 
De Standaard (artikel - 2/11/2017) 

Opnieuw 21 Belgen sterven aan CO-vergiftiging 
Livios (bron Het Laatste Nieuws) (artikel - 23/10/2017) 

CO-vergiftiging eiste vorig jaar 21 levens 
Het Laatste Nieuws (artikel - 23/10/2017) 

De do's en dont's van paddenstoelen plukken (en eten) 
Libelle (artikel - 18/10/2017) 

Mushroom poisoning cases noted in Belgium and France 
Food Quality News (artikel - 10/10/2017) 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/29/elk-jaar-duizendtal-co-vergiftigingen--zo-herkent-u-de-symptomen/
http://newsmonkey.be/article/83569
http://newsmonkey.be/article/83569
https://www.hln.be/de-krant/10-euro-voor-wie-bleekwater-drinkt-jongen-17-op-spoed~a4b74f0d
http://www.gva.be/cnt/dmf20171106_03172576/jongen-17-belandt-in-ziekenhuis-nadat-hij-bleekwater-dronk
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_03173915
https://www.hln.be/de-krant/-co-melder-slaat-pas-alarm-als-het-te-laat-is~ae39d888
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171106_03172569
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171106_03172259
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/06/al-spelend-de-gevaarsymbolen-voor-chemische-producten-leren-kenn/
https://nl.metrotime.be/2017/11/06/news/volksgezondheid-lanceert-game-voor-jongeren-rond-nieuwe-gevaarsymbolen-chemische-producten/
https://nl.metrotime.be/2017/11/06/news/volksgezondheid-lanceert-game-voor-jongeren-rond-nieuwe-gevaarsymbolen-chemische-producten/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/02/co-melders-geven-een-vals-gevoel-van-veiligheid/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171102_03165339
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/centrale-verwarming/schoorsteen/opnieuw-21-belgen-sterven-aan-co-vergiftiging-is-jouw-woning-veilig-genoeg/
https://m.hln.be/de-krant/co-vergiftiging-eiste-vorig-jaar-21-levens~aa24a4cd/
https://www.libelle.be/gezond/de-dos-en-donts-van-paddenstoelen-plukken-en-eten/
https://www.foodqualitynews.com/Article/2017/10/10/Belgium-and-France-report-mushroom-intoxications


Hallo wereld, over paddenstoelen 

Libelle (artikel - 9/10/2017) 

Opgelet met giftige paddenstoelen 
Gezondheid.be (artikel - 8/10/2017) 

Domeinwachter van de Averegten vraagt om niet wild te plukken: "Je kan erg ziek worden 
van een wilde paddenstoel" 
Gazet van Antwerpen (artikel - 4/10/2017) 

Welke paddenstoelen zijn eetbaar in onze Limburgse bossen 
Het Belang van Limburg (artikel - 2/10/2017) 

Eetbaar of niet? De paddenstoelenquiz. 
De Standaard (artikel - 2/10/2017) 

Welke paddenstoelen zijn eetbaar in onze Limburgse bossen 
TVL (TV Limburg) (videoreportage - 2/10/2017) 

Antigifcentrum waarschuwt voor giftige paddenstoelen 
VRT-nieuws/Karrewiet (artikel - 2/10/2017) 

Zelf paddenstoelen plukken nooit zonder risico 
Het Belang van Limburg (artikel - 2/10/2017) 

Pluk niet zomaar wilde paddenstoelen, want ze kunnen giftig of zelfs dodelijk zijn 
Neuwsmonkey (artikel - 2/10/2017) 

Hoed des doods, en ander onheil 
De Morgen (artikel - 2/10/2017) 

Deze paddenstoelen laat je beter staan 
VTM-Nieuws (artikel - 2/10/2017) 

Antigifcentrum lanceert filmpje over giftige paddenstoelen 

Radio 1 (interview in nieuwsuitzending - 2/10/2017) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Pluk nooit paddenstoelen in het bos" 
VRT-Nieuws (artikel - 2/10/2017) 

Antigifcentrum waarschuwt in filmpje voor wilde paddenstoelen 
De Standaard (artikel - 2/10/2017) 

TV-spot over giftige paddenstoelen 

Q-Music (interview in nieuwsuitzending - 2/10/2017) 

Dit jaar al 300 zieken door giftige paddenstoelen: "Wie geen kenner is, blijft er zeker af." 
Het Laatste Nieuws (artikel - 2/10/2017) 

Zelf paddenstoelen plukken nooit zonder risico 
Het Nieuwsblad (artikel - 2/10/2017) 

Antigifcentrum lanceert TV-campagne over wilde paddenstoelen 
De Morgen (artikel - 2/10/2017) 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=24817
http://www.gva.be/cnt/dmf20171003_03110877/je-kan-erg-ziek-worden-van-een-giftige-paddenstoel
http://www.gva.be/cnt/dmf20171003_03110877/je-kan-erg-ziek-worden-van-een-giftige-paddenstoel
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171002_03108093/welke-paddenstoelen-zijn-eetbaar-in-onze-limburgse-bossen
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171002_03107681
https://www.tvl.be/nieuws/welke-paddenstoelen-zijn-eetbaar-in-onze-limburgse-bossen-49838
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/02/antigifcentrum-waarschuwt-voor-giftige-paddestoelen/
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171002_03107523/zelf-paddenstoelen-plukken-nooit-zonder-risico
http://newsmonkey.be/article/82545
https://www.demorgen.be/plus/hoed-des-doods-en-ander-onheil-b-1506901201838/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/deze-paddenstoelen-laat-je-beter-staan
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/02/antigifcentrum-waarschuwt--pluk-nooit-paddenstoelen-in-het-bos/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171002_03107650?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170929_03102441
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170929_03102441
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170929_03102441
https://www.demorgen.be/binnenland/antigifcentrum-lanceert-tv-campagne-over-wilde-paddenstoelen-bf9089d0/


Zelf paddenstoelen plukken nooit zonder risico 
Gazet van Antwerpen (artikel - 2/10/2017) 

FAVV: tips om veilig zelf paddenstoelen te plukken 
AGF (artikel - 25/9/2017) 

Gevaarlijke Portugese oorlogsschepen aangespoeld in Zuid-Engeland 
VRT-Nieuws (artikel - 13/9/2017) 

Levensgevaarlijke kwallen aangespoeld in Zuid-Engeland 
De Morgen (artikel - 13/9/2017) 

Duits gezin doodziek na eten van giftige paddenstoel 
Het Belang van Limburg (artikel - 31/8/2017)  

'Honden kunnen sterven van één hap peperkoek met zoetstof' 
De Standaard (artikel - 26/8/2017) 

Afgelopen jaar 13 ongevallen, waarvan 13 dodelijk, door binnenshuisbarbecue 
Het Nieuwsblad (artikel - 25/8/2017) 

'Barbecue niet in huis' 
De Standaard (artikel - 25/8/2017) 

"Barbecue? Doe dat vooral niét binnen" 
VTM-nieuws (artikel - 24/8/2017) 

Opvallend minder pietermannen aan zee deze zomer 
De Redactie (artikel - 12/8/2017) 

Let op voor deze giftige plant op je loopparcours 
Sport.be (artikel - 11/7/2017) 

Opgelet voor venijnige kompaskwallen aan onze kust 
Het Nieuwsblad (artikel - 10/7/2017) 

Wat moet u doen na een bijtwond? 
Gezondheid.be (artikel - 10/7/2017)  

Geneesmiddelen belangrijkste oorzaak van vergiftigingen 
Gezondheid.be (artikel - 1/7/2017) 

Antigifcentrum waarschuwt en geeft bruikbare tips... 
Het Nieuwsblad (artikel - 24/6/2017) 

"Antigifcentrum zorgt voor besparing op gezondheidszorg" 
Medi-Sfeer (artikel - 21/6/2017) 

"Antigifcentrum zorgt voor besparing op gezondheidszorg" 
Het Belang van Limburg (artikel - 21/6/2017) 

Antigifcentrum zorgt voor besparing op gezondheidszorg 
Het Nieuwsblad (artikel - 21/6/2017) 

Antigifcentrum waarschuwt voor incidenten met huishoudproducten 
Het Nieuwsblad (artikel - 21/6/2017) 

http://www.gva.be/cnt/dmf20171002_03107523/zelf-paddenstoelen-plukken-nooit-zonder-risico
http://www.agf.nl/artikel/163178/FAVV-tips-om-veilig-zelf-paddenstoelen-te-plukken
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/13/portugese-oorlogsschepen-aangespoeld-in-zuid-engeland/
https://www.demorgen.be/nieuws/levensgevaarlijke-kwallen-aangespoeld-in-zuid-engeland-b175f0b5/
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170830_03044334/duits-gezin-doodziek-na-eten-van-giftige-paddenstoel
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170825_03036282
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170824_03034429
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170825_03034818
https://nieuws.vtm.be/binnenland/barbecue-doe-dat-vooral-niet-binnen
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.3044652
http://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=808610
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170710_02965093
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=24191
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=24196
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170624_02940352
https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/medisch-nieuws/antigifcentrum-zorgt-voor-besparing-op-gezondheidszorg.html#.WUqPCzGBFr4.twitter
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170621_02934615/antigifcentrum-zorgt-voor-besparing-op-gezondheidszorg
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170621_02934618
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170621_02934390


Antigifcentrum waarschuwt blokkende studenten: "Pas op met deze middelen" 
Het Nieuwsblad (artikel - 1/6/2017) 

Nieuwe gevaarsymbolen overal verplicht 
VTM (artikel - 1/6/2017) 

Nieuwe symbolen voor gevaarlijke producten vanaf vandaag overal verplicht 
Het Nieuwsblad (artikel - 1/6/2017) 

Dit verandert allemaal op 1 juni 
Het Laatste Nieuws (artikel - 27/5/2017) 

Antigifcentrum in De Minuut bij Hautekiet 
Radio 1 (geluidsfragment - 16/5/2017) 

Zelfs WC-reiniger is gevaarlijk 
Het Laatste Nieuws (artikel - 6/5/2017) 

Dodelijk allergisch voor wespensteken? Dan is deze therapie misschien iets voor jou 
Het Laatste Nieuws (artikel - 24/4/2017) 

Mooi maar giftig 
Het Laatste Nieuws (artikel - 22/4/2017) 

Antigifcentrum: "Pas op met essentiële olie" 
De Morgen (artikel - 13/4/2017) 

Antigifcentrum: "Pas op met essentiële olie" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 13/4/2017) 

Antigifcentrum: "Pas op met essentiële olie" 
VTM (videoreportage - 13/4/2017) 

Grote lenteschoonmaak is niet altijd zonder gevaar en zo vermijd je ongevallen 
Het Nieuwsblad (artikel - 11/4/2017) 

Hoe verwijdert u seconden- of superlijm van de huid? 
Gezondheid.be (artikel 9/4/2017) 

Noodnummer 112 krijgt 'lightversie': alle noodnummers op een rij 
Knack (artikel - 31/3/2017) 

Benefiet steunt Lars' ouders 
Het Laatste Nieuws (artikel - 20/3/2017) 

EHBO-cursussen populair: deze tien tips kunnen het leven van je kind redden 
Het Belang van Limburg (artikel - 25/2/2017) 

EHBO-cursussen populair: deze tien tips kunnen het leven van je kind redden 
Gazet van Antwerpen (artikel - 25/2/2017) 

Opgepast: kans op CO-vergiftiging 
Het Nieuwsblad (artikel - 27/1/2017) 

"Schoorsteenveger redde ons leven" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 20/1/2017) 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170602_02909259
https://nieuws.vtm.be/binnenland/nieuwe-gevaarsymbolen-overal-verplicht
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170601_02907372
http://www.hln.be/hln/nl/926/Geld/article/detail/3168326/2017/05/27/Dit-verandert-allemaal-op-1-juni.dhtml
https://www.radio1.be/ik-vind-het-jammer-hoe-onze-maatschappij-zo-auto-minded
http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3151405/2017/05/07/Zelfs-wc-reiniger-is-gevaarlijk.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3141292/2017/04/24/Dodelijk-allergisch-voor-wespensteken-Dan-is-deze-therapie-misschien-iets-voor-jou.dhtml
https://www.hln.be/nieuws/mooi-maar-giftig~a361dd91
http://www.demorgen.be/binnenland/antigifcentrum-pas-op-met-essentiele-olie-b1b3bf2a/
http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3132565/2017/04/13/Antigifcentrum-quot-Pas-op-met-essentiele-olie-quot.dhtml?utm_medium=twitter&utm_content=volghetnieuwsvanvandaaguitbelgi%C3%ABenhetbuitenlandopdevoetophlnbe&utm_source=dlvr.it
https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/antigifcentrum-pas-op-met-essentiele-olie
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170411_02828765
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22353
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/noodnummer-112-krijgt-lightversie-alle-noodnummers-op-een-rij/article-normal-834875.html
https://www.hln.be/regio/zoutleeuw/benefiet-steunt-lars-ouders~afce1e98
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170225_02750925/ehbo-cursussen-populair-deze-tien-tips-kunnen-het-leven-van-je-kind-redden
http://www.gva.be/cnt/dmf20170225_02750808/ehbo-cursussen-populair-deze-tien-tips-kunnen-het-leven-van-je-kind-redden
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170127_02698261
https://www.hln.be/regio/zonnebeke/-schoorsteenveger-redde-ons-leven~a77435f9d


Eerste hulp bij kleine kinderen 
Gezondheid.be (artikel - 15/1/2017) 

Antigifcentrum. Welke economische impact op de gezondheidsuitgaven? 

APB (artikel - januari 2017) 

Groot alarm voor gemorste formol 
Het Laatste Nieuws (artikel - 5/1/2017)  

 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22981
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-vilvoorde/groot-alarm-voor-gemorste-formol-a3047049/

