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Persoon bevangen door CO 
Het Laatste Nieuws (artikel - 12/12/2018) 

André (61) raakte in badkamer bevangen door CO, maar dankt leven aan alerte huisgenoot 
Het Laatste Nieuws (artikel - 12/12/2018) 

Huisgemaakte cosmetica kunnen niet tippen aan het echte werk 
Test Aankoop (artikel - 12/12/2018) 

Zout of glyfosaat: welke stof is het meest toxisch? 
Vilt.be (artikel - 15/11/2016) 

'Zout is meer toxisch dan glyfosaat' 
De Standaard (artikel - 15/11/2018) 

Na de 'ploetermoeder': hier komt de 'loedermoeder'. "Ik roep soms tegen mijn kind" 
Het Nieuwsblad (artikel - 14/11/2018) 

Een goed onderhouden verwarmingsketel kan mensenlevens redden 
VRT NWS (uitzending Het Journaal 19u. - 24/10/2018)  

Drie paddenstoelenplukkers op heterdaad betrapt 
Het Nieuwsblad (artikel - 23/10/2018) 

Paddenstoelen plukken verboden 
De Standaard (artikel - 22/10/2018) 

Opletten voor stille doder 
Radio 2 Limburg (uitzending om 18u30 en volgende - 18/10/2018) 

Deze paddenstoelen zijn erg giftig 
VTM Nieuws (uitzending om 19 uur - 18/10/2018) 

Oproepen bij Antigifcentrum voor paddenstoelen 

Q Music - Joe FM (interview nieuws om 18 uur - 18/10/2018) 

Stop aub met paddenstoelen op te eten: al 285 oproepen bij Antigifcentrum 
Het Laatste Nieuws (artikel - 18/10/2018) 

Scholen bellen twee keer per dag Antigifcentrum 
Het Laatste Nieuws (artikel - 14/9/2018) 

Stichting Brandwonden waarschuwt: "Zelfgemaakte slime kan brandwonden veroorzaken" 
Het Nieuwsblad (artikel - 4/9/2018) 

Lieven Van Gils bijna onherkenbaar na wespensteek 
Radio 2 (artikel - 3/9/2018) 

Antigifcentrum waarschuwt: meer CO-vergiftigingen bij onveilige verwarmingstoestellen 
Het Laatste Nieuws (artikel - 30/8/2018) 

https://www.hln.be/regio/ternat/persoon-bevangen-door-co~a25569bb/
https://www.hln.be/regio/ternat/andre-61-raakte-in-badkamer-bevangen-door-co-maar-dankt-leven-aan-alerte-huisgenoot~af691c68/
https://www.test-aankoop.be/gezond/dagelijkse-verzorging/welzijn/nieuws/zelf-cosmetica-maken
http://www.vilt.be/zout-of-glyfosaat-welke-stof-is-het-meest-toxisch
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181114_03944156
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181114_03943340
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/24/een-goed-onderhouden-verwarmingsketel-kan-levens-redden/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181022_03861379
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181021_03860907
https://radio2.be/limburg/opletten-voor-stille-doder
https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/deze-paddenstoelen-zijn-erg-giftig
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/stop-aub-met-paddenstoelen-op-te-eten-al-285-oproepen-bij-antigifcentrum~a12ee6f9/
https://www.hln.be/de-krant/scholen-bellen-twee-keer-per-dag-antigifcentrum~ad8c7c4a/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180904_03701677
https://radio2.be/artikels/lieven-van-gils-bijna-onherkenbaar-na-wespensteek
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/antigifcentrum-waarschuwt-meer-co-vergiftigingen-bij-onveilige-verwarmingstoestellen~a26c520f/#comments


De reuzenberenklauw: wat is dat en waarom is het zo gevaarlijk? 
Het Laatste Nieuws (artikel - 21/8/2018) 

Rabarberbladeren zijn giftig 

VRT Nieuws (uitzending radio - 3/8/2018) 

Veel clicks voor wespen bij Antigifcentrum 

Q Music - Joe FM (uitzending 2/8/2018)  

Hoe kan je iemand helpen bij een zuuraanval? 
VRT Nieuws (artikel - 1/8/2018) 

Wat te doen bij een kwallenbeet? 
De Standaard (artikel - 24/7/2018) 

Zomerse beestjes en hun beten, steken en prikken: dit is wat je kan doen 
VRT Nieuws (artikel - 16/7/2018) 

Slijm kan gevaarlijk zijn 

VTM Het Nieuws (video TV-nieuws - 22/6/2018 (19u.)) 

Antigifcentrum waarschuwt voor speelgoedslijm 

VRT Journaal (video TV-nieuws - 22/6/2018 (19u.) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Pas op met zelfgemaakt Slime!" 
VRT-NWS (artikel en radio-interview - 22/6/2018) 

Slijmspeelgoed is nieuwste rage, maar niet zonder gevaar 
Het Laatste Nieuws (artikel - 22/6/2018) 

Antigifcentrum waarschuwt voor zelfgemaakt slijm: "Kan brandwonden veroorzaken" 
Gazet van Antwerpen (artikel - 22/6/2018) 

Antigifcentrum waarschuwt ouders voor zelfgemaakt "slime"-speelgoed: "Kan brandwonden 

veroorzaken." 
Het Nieuwsblad (artikel 22/6/2018) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Let op voor brandwonden door slime" 
De Standaard (artikel - 22/6/2018)  

Rechter spelt druggebruiker de les: "U hebt een dochter" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 19/6/2018) 

Bescherm jezelf tijdens gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
Landbouwleven.be (artikel - 15/6/2018) 

157 mensen bellen dagelijks het Antigifcentrum: met deze tip vermijd je veel problemen 
Het Nieuwsblad (artikel - 14/6/2018) 

Antigifcentrum: 'Enkel tijdens dioxinecrisis meer oproepen gekregen' 
De Standaard (artikel - 14/6/2018)  

Interview over jaarcijfers 2017 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/de-reuzenberenklauw-wat-is-dat-en-waarom-is-het-zo-gevaarlijk~a34d2e97/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/01/_eerst-water-de-rest-komt-later-ook-bij-slachtoffers-zuuraanva/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180724_03629453
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/16/eerste-hulp-bij-beestjesbeten/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/22/antigifcentrum-waarschuwt-pas-op-met-zelfgemaakte-slime/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/slijmspeelgoed-is-nieuwste-rage-maar-niet-zonder-gevaar~a54df321/
https://www.gva.be/cnt/dmf20180622_03575747/antigifcentrum-waarschuwt-voor-zelfgemaakt-slijm-kan-brandwonden-veroorzaken
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180622_03575690
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180622_03575690
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180622_03575712
https://www.hln.be/regio/willebroek/rechter-spelt-druggebruiker-de-les-u-hebt-een-dochter~a29b292d/
http://www.landbouwleven.be/3188/article/2018-06-15/bescherm-jezelf-tijdens-gebruik-gewasbeschermings-middelen
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180614_03562022
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180614_03561883


Joe FM (interview - 13/6/2018) 

Interview over jaarcijfers 2017 

Q Music (interview - 13/6/2018) 

"Let op voor slijm: het kan giftig zijn" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 17/5/2018) 

"Geef kat of hond nooit dafalgan" 
VTM-nieuws (video - 5/5/2018) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Geef Max of Minoes nooit Dafalgan" 
Het Belang van Limburg (artikel - 5/5/2028) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Geef hond of kat nooit Dafalgan of Nurofen" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 5/5/2018) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Geef geen dafalgan of asperine aan uw huisdier" 
Het Nieuwsblad (artikel - 5/5/2018) 

Politie onderzoekt gif aan Kasteellaan 
Het Laatste Nieuws (artikel - 4/5/2018) 

Vader overleden kleuter (4) vraagt meer aandacht voor CO-vergiftiging: "Nest in schouw kost 

dochter het leven" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 30/4/2018) 

Deze planten zijn gevaarlijk voor honden en katten 
De Standaard (artikel - 6/4/2018) 

Daar is de lente, daar zijn de giftige planten: opletten geblazen voor baasjes 
Het Nieuwsblad (artikel - 6/4/2018) 

"Geen cola, wel ontsmettingsmiddel" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 30/3/2018) 

Hoe betrouwbaar is je rum-cola? "De belangrijkste rape drug is en blijft alcohol" 
De Morgen (artikel - 20/3/2018) 

'Help, vergif!' 

Gezinsbond (Brieven aan Jonge Ouders) - (artikel - maart 2017) 

Bejaard echtpaar sterft door CO-vergiftiging 
Het Laatste Nieuws (artikel - 6/3/2017) 

Meer gevallen van CO-vergiftiging door koude 

VRT-journaal (reportage uitzending 19u - 2/2/2018) 

Meer risico op CO-vergiftiging door aanhoudende kou 
VRT-nieuws (interview middagnieuws - 2/3/2018) 

CO-vergiftiging: moet u een CO-melder plaatsen? 
 Gezondheid.be (artikel - 22/2/2018) 

https://www.hln.be/de-krant/-let-op-voor-slijm-het-kan-giftig-zijn~afd1a0fe/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/geef-hond-kat-nooit-dafalgan
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20180504_03498454/waarschuwing-geef-uw-poes-geen-dafalgan
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/antigifcentrum-waarschuwt-geef-hond-of-kat-nooit-dafalgan-of-nurofen~a21bf5b0/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180504_03498205
https://www.hln.be/regio/deinze/politie-onderzoekt-gif-aan-kasteellaan~ab49d14a/
https://www.hln.be/de-krant/vader-overleden-kleuter-4-vraagt-meer-aandacht-voor-co-vergiftiging-nest-in-schouw-kost-dochter-het-leven~a082de0a/
https://www.hln.be/de-krant/vader-overleden-kleuter-4-vraagt-meer-aandacht-voor-co-vergiftiging-nest-in-schouw-kost-dochter-het-leven~a082de0a/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180406_03449479
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180406_03449204?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
https://www.hln.be/regio/gent/-geen-cola-wel-ontsmettingsmiddel~ae017511/
https://www.demorgen.be/binnenland/hoe-betrouwbaar-is-je-rum-cola-de-belangrijkste-rape-drug-is-en-blijft-alcohol-be1ea882/
https://www.hln.be/de-krant/bejaard-echtpaar-sterft-door-co-vergiftiging~a6ce798a/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/02/meer-risico-op-co-vergiftiging-door-aanhoudende-kou/
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25692


"Geen idee wie het is. Maar we zijn wel trots!" 
Het Laatste Nieuws (artikel - 17/2/2018) 

Is het griep? Of een dodelijke CO-vergiftiging 
De Morgen (artikel - 6/2/2018) 

Hoe slimme melders in uw badkamer uw leven kunnen redden 
Livios (artikel - 22/1/2018) 

Filmpjes van gevaarlijke hype verwijderd op sociale media 
De Standaard (artikel - 19/1/2017) 

Tide Pod Challenge: YouTube verwijdert filmpjes van mensen die wasmiddelpods eten 
VRT-nieuws (artikel 19/1/2018) 

Meer knoopbatterijtjes, meer kinderen die ze inslikken 
Het Laatste Nieuws (artikel - 11/1/2018) 

Kinderartsen waarschuwen voor ingeslikte kleine batterijen: "Het kan gruwelijk misgaan" 
Het Belang van Limburg (artikel 10/1/2018) 

Kinderartsen waarschuwen voor ingeslikte batterijen 
VTM (artikel/video - 10/1/2018) 

Kinderartsen waarschuwen voor ingeslikte kleine batterijen: "Het kan gruwelijk misgaan" 
Het Nieuwsblad (artikel 10/1/2018) 

 

https://www.hln.be/regio/asse/-geen-idee-wie-het-is-maar-we-zijn-wel-trots~a06c2b3b/
https://www.demorgen.be/binnenland/is-het-griep-of-een-dodelijke-co-vergiftiging-b874e4af/
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/extra/zoek-en-vind/zoek-een-bedrijf/10715-11028/securitas-nv/partnerberichten/hoe-slimme-melders-in-uw-badkamer-uw-leven-kunnen-redden/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180119_03308692
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/19/tide-pod-challenge--youtube-verwijdert-filmpjes-van-mensen-die-w/
https://www.hln.be/de-krant/meer-knoopbatterijtjes-meer-kinderen-die-ze-inslikken~a3fb422e
http://m.hbvl.be/cnt/dmf20180110_03290421/dokters-waarschuwen-voor-baby-s-die-kleine-batterijen-inslikken-het-kan-gruwelijk-misgaan
https://nieuws.vtm.be/binnenland/kinderartsen-waarschuwen-voor-ingeslikte-batterijen
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180110_03290421

