
2019 

Zachtere winters, minder CO-vergiftigingen 

Bruzz (radiouitzending/artikel - 31/12/2019) 

Buggenhoutenaar Patrick De Cock schreef geschiedenis Antigifcentrum 

Het Cursiefje (artikel - 12/12/2019) 

Meer dan 2 miljoen oproepen in 55 jaar 

Artsenkrant (artikel - 6/12/2019) 

Eerste hulp bij het eten van giftige paddenstoelen 

Knack (artikel - 3/12/2019) 

Knoopcelbatterijen kunnen interne brandwonden en zelfs de dood veroorzaken 

Het Laatste Nieuws (artikel - 27/11/2019) 

Antigifcentrum bestaat 55 jaar: dit zijn vaak voorkomende vragen 

Het Nieuwsblad (artikel - 27/11/2019) 

Antigifcentrum bood al hulp aan ruim twee miljoen ongeruste mensen 

Medi-Sfeer (artikel - 25/11/2019) 

Antigifcentrum bestaat 55 jaar: “Als we ’s nachts van wacht waren, sliepen we in 

badkuip” 

Het Laatste Nieuws (artikel - 23/11/2019) 

Reken niet op CO-melders alleen 

Het Laatste Nieuws (artikel - 18/11/2019) 

Opnieuw twee doden door CO-vergiftiging: alles wat u moet weten over deze stille 

doder 

Het Laatste Nieuws (artikel - 18/11/2019) 

CO-preventiecampagne moet aantal CO-besmettingen doen dalen 

Het Laatste Nieuws (artikel - 11/11/2019) 

Let op voor CO-intoxicatie: hou het veilig met deze tips 

De Standaard (artikel - 6/11/2019) 

Gezocht: Antigifcentrum voor zwangere vrouwen 

De Standaard (artikel - 4/11/2019) 

https://www.bruzz.be/samenleving/zachtere-winters-minder-co-vergiftigingen-2019-12-31
https://www.knack.be/nieuws/magazine/eerste-hulp-bij-het-eten-van-giftige-paddenstoelen/article-normal-1538905.html
https://www.hln.be/de-krant/de-ronde-snoepjes-die-je-kind-nooit-mag-inslikken-knoopcelbatterijen-kunnen-interne-brandwonden-of-zelfs-dood-veroorzaken~a762d4a2/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191126_04738808
https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/beroepsnieuws/antigifcentrum-bood-al-hulp-aan-ruim-twee-miljoen-ongeruste-mensen.html#.XdwT7F6wLII.twitter
https://www.hln.be/de-krant/antigifcentrum-bestaat-55-jaar-als-we-s-nachts-van-wacht-waren-sliepen-we-in-badkuip~a9719ca0/
https://www.hln.be/de-krant/antigifcentrum-bestaat-55-jaar-als-we-s-nachts-van-wacht-waren-sliepen-we-in-badkuip~a9719ca0/
https://www.hln.be/de-krant/-reken-niet-op-co-melders-alleen~a08be606/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/opnieuw-twee-doden-door-co-vergiftiging-alles-wat-u-moet-weten-over-deze-stille-doder~abe40764/?utm_medium=twitter&utm_content=Nieuws&utm_source=dlvr.it
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/opnieuw-twee-doden-door-co-vergiftiging-alles-wat-u-moet-weten-over-deze-stille-doder~abe40764/?utm_medium=twitter&utm_content=Nieuws&utm_source=dlvr.it
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/co-preventiecampagne-moet-aantal-co-besmettingen-doen-dalen~a4dcc9e5/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191106_04703290
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191103_04698062


Let op met paddenstoelen in het bos: “Blijf ervan af en koop ze gewoon in de 

supermarkt” 

Het Nieuwsblad (artikel - 4/11/2019) 

Pompoenen uit eigen tuin kunnen giftig zijn 

Het Laatste Nieuws (artikel - 4/11/2019) 

Antigifcentrum waarschuwt voor giftige pompoenen: “Ze zijn niet allemaal eetbaar”  

Het Belang van Limburg/Gazet van Antwerpen (artikel - 3/11/2019) 

Opgelet voor giftige pompoenen 

VRT Radio (interview in de ochtendjournaals - 3/11/2019) 

Pompoenen kunnen giftig zijn 

Q Music - Joe FM (interview in de ochtendjournaals - 3/11/2019) 

Opgelet voor giftige pompoenen 

VTM Nieuws (interview in Het Nieuws om 13u, 18u en 19u - 3/11/2019) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Niet alle pompoenen zijn eetbaar, giftige pompoenen 

maken je ziek" 

VRTNWS (interview in Het Journaal om 13u, 18u en 19u - 3/11/2019) 

Antigifcentrum waarschuwt voor giftige pompoenen: “Ze zijn niet allemaal eetbaar" 

Het Nieuwsblad (artikel - 2/11/2019) 

Antigifcentrum waarschuwt voor giftige pompoenen: 'Ze zijn niet allemaal eetbaar' 

De Standaard (artikel - 2/11/2019) 

Pas op met Halloween: sommige pompoenen zijn giftig en maken je ziek 

Algemeen Dagblad (artikel - 31/10/2019) 

Opgelet met Halloween: sommige pompoenen zijn giftig en kunnen je ziek maken 

Het Laatste Nieuws (artikel - 31/10/2019) 

Sommige pompoenen zijn giftig 

De Morgen (artikel - 31/10/2019) 

Al 370 mensen vergiftigd dit jaar  

Het Laatste Nieuws (artikel - 20/10/2019) 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191103_04697898
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191103_04697898
https://www.hln.be/nina/vrije-tijd/pompoenen-uit-eigen-tuin-kunnen-giftig-zijn~a8a9b607/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20191103_04697591/antigifcentrum-waarschuwt-voor-giftige-pompoenen-ze-zijn-niet-allemaal-eetbaar
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/03/antigifcentrum-waarschuwt-voor-giftige-pompoenen/?fbclid=IwAR2F5MC9ogmIKrszuekejAPRuFOuQn1hhmvpcIzgEZ3Fnj_NUigIG644LH4
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/03/antigifcentrum-waarschuwt-voor-giftige-pompoenen/?fbclid=IwAR2F5MC9ogmIKrszuekejAPRuFOuQn1hhmvpcIzgEZ3Fnj_NUigIG644LH4
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191102_04697051
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191103_04697437
https://www.ad.nl/koken-en-eten/pas-op-met-halloween-sommige-pompoenen-zijn-giftig-en-maken-je-ziek~af4ad018/?referrer=https://news.google.com/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/opgelet-met-halloween-sommige-pompoenen-zijn-giftig-en-kunnen-je-ziek-maken~af4ad018/?referer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F
https://www.hln.be/de-krant/al-370-mensen-vergiftigd-dit-jaar~a8c740f4/


De paddenstoelen zijn terug...en daar zijn de stropers 

VRT NWS (19/10/2019) 

Welke paddenstoelen zijn giftig? Doe de test 

VRT NWS (19/10/2019) 

Exotische zwammen krijgen voet aan grond in Limburg 

Het Belang van Limburg (artikel - 9/10/2019) 

Lachgas is gevaarlijke rage 

De Standaard (artikel - 5/8/2019) 

De geheimen van het strand onthuld 

Metro België (artikel - 5/8/2019) 

ZOMERCHECK. 'Met een bij- of wespensteek moet je altijd naar de spoed' 

De Standaard (artikel - 24//7/2019)  

Opletten voor venijnige kompaskwallen aan onze kust 

Het Belang van Limburg (artikel - 17/7/2019) 

Opgelet, kwallenseizoen: kan je kwallenbeten vermijden? 

De Standaard (artikel - 17/7/2019) 

Opletten voor venijnige kompaskwallen aan onze kust 

De Standaard (artikel - 17/7/2017) 

Pluk de dag én je diner 

De Standaard (artikel - 8/7/2019) 

Gifcontrole in huis en tuin 

Leef, gezondheidsmagazine CM (artikel - 4/7/2019) 

De eikenprocessierups: hoe behandelen 

VTM Nieuws (uitzending 19u - 2/7/2019) 

De kunst is om niet toe te geven aan de jeuk 

De Standaard (artikel - 30/6/2019) 

Waarom raak ik berenklauw beter niet aan 

Visie (artikel - 28/6/2019) 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/15/de-paddenstoelen-zijn-massaal-terug-en-daar-zijn-ook-de-padde/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/17/welke-paddenstoelen-zijn-giftig-en-welke-eetbaar-doe-de-test/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20191009_04653876/exotische-zwammen-krijgen-voet-aan-grond-in-limburg
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190805_04546138
https://nl.metrotime.be/2019/08/05/must-read/de-geheimen-van-het-strand-onthuld/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190625_04478661
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190717_04514252/opletten-voor-venijnige-kompaskwallen-aan-onze-kust
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190717_04514501
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190717_04514111
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190705_04495955
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190630_04486967


Antigifcentrum ontving 162 oproepen per dag in 2018 

Medi-Sfeer (artikel - 26/6/2019) 

Antigifcentrum ontvangt meer oproepen 

De Morgen (artikel - 26/6/2019) 

Op één na hoogste aantal oproepen voor antigifcentrum in 2018 

Gazet van Antwerpen (artikel - 25/6/2019) 

Op één na hoogste aantal oproepen voor antigifcentrum in 2018 

Het Nieuwsblad (artikel - 25/6/2019) 

Eerste hulp bij kleine kinderen 

Gezondheid.be (artikel - 24/6/2019) 

Uiterst giftig Portugees oorlogsschip gesignaleerd in Benidorm 

VTM (artikel - 24/6/2019) 

De pieterman: lekker op ons bord, giftig op het strand 

De Morgen (artikel - 24/6/2019) 

Uiterst giftig Portugees oorlogsschip gesignaleerd in Benidorm: 7 badgasten gewond 

Het Laatste Nieuws (artikel - 24/6/2019) 

119 vergiftigingen door e-sigaret 

Het Laatste Nieuws (artikel - 14/6/2019) 

Mijn gezondheid biedt extra mogelijkheden 

Plus Magazine (artikel - 26/5/2019) 

Zijn kwallen gevaarlijk? 

Gezondheid.be (artikel - 24/5/2019) 

Zelfs op drift uiterst giftig: Portugees oologsschip 

Het Laatste Nieuws (artikel - 21/5/2019) 

Let op voor giftig 'Portugees oorlogsschip' voor kust van Mallorca en Ibiza: "tentakels 

tot 40 meter lang" 

Het Nieuwsblad (artikel - 20/5/2019) 

Zeer giftige "kwallen"gesignaleerd voor kust van Mallorca, Menorca en Ibiza: "Raak ze 

in geen geval aan" 

Het Laatste Nieuws (artikel - 19/5/2019) 

https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/antigifcentrum-ontving-162-oproepen-per-dag-in-2018.html#.XRMZTO-IAfk.twitter
https://www.gva.be/cnt/dmf20190625_04479082/op-een-na-hoogste-aantal-oproepen-voor-antigifcentrum-in-2018
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190625_04478998
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22981
https://nieuws.vtm.be/buitenland/uiterst-giftig-portugees-oorlogsschip-gesignaleerd-benidorm
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/de-pieterman-lekker-op-ons-bord-giftig-op-het-strand~b547936de/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/uiterst-giftig-portugees-oorlogsschip-gesignaleerd-in-benidorm-7-badgasten-gewond~ae066163/?utm_medium=twitter&utm_content=Nieuws&utm_source=dlvr.it
https://www.hln.be/de-krant/119-vergiftigingen-door-e-sigaret~a9d955f0/
https://plusmagazine.knack.be/gezondheid/mijngezondheid-biedt-extra-mogelijkheden/article-normal-1468687.html
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21671
https://www.hln.be/de-krant/zelfs-op-drift-uiterst-giftig-portugees-oorlogsschip~a482f590/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190520_04412494
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190520_04412494
https://www.hln.be/reizen/zeer-giftige-kwallen-gesignaleerd-voor-kust-van-mallorca-menorca-en-ibiza-raak-ze-in-geen-geval-aan~ae03af19/
https://www.hln.be/reizen/zeer-giftige-kwallen-gesignaleerd-voor-kust-van-mallorca-menorca-en-ibiza-raak-ze-in-geen-geval-aan~ae03af19/


Slangen, de grootste verborgen gezondheidscrisis 

De Tijd (artikel - 18/5/2019) 

Vorig jaar 197 honden vergiftigd door chocolade in ons land 

Het Nieuwsblad (artikel - 14/5/2019) 

Geef je hond geen chocolade: het is vergif voor je trouwe viervoeter 

Het Belang van Limburg (artikel 13/5/2019) 

Betalen inwoners binnenkort 300 in plaats van 50 euro voor bestrijding 

processierups? 

Het Laatste Nieuws (artikel - 3/5/2019) 

Virtuele wandeling met Maarten en Dorothee 

Joe FM - Q Music (interview in uitzending - 26/4/2019) 

Antigifcentrum lanceert campagne "Huisje, tuintje, gifje" 

Medi-Sfeer (artikel - 26/4/2019) 

Antigifcentrum: "Kinderen stoppen nog te vaak huishoudmiddelen in hun mond" 

VRTNWS (artikel - 26/4/2019) 

Campagne om u te wijzen op giffen in uw eigen woning en tuin 

Het Nieuwsblad (artikel - 26/4/2019) 

"Huisje, tuintje, gifje": Antigifcentrum lanceert nieuwe campagne 

Het Laatste Nieuws (artikel - 26/4/2019) 

'Huisje, tuintje, gifje', ontdek hier 'vergiftigingsgevaren in huis 

VTM (artikel - 26/4/2019) 

Antigifcentrum waarschuwt voor vergiftiging met huishoudproducten 

Knack (artikel - 26/4/2019) 

Gevaren huishoudproducten 

Joe FM-Q Music (interview in nieuwsuitzendingen voormiddag - 26/4/2019) 

Voor kinderen blijft een afwastablet een kleurig snoepje 

De Standaard (artikel - 26/4/2019) 

Virtuele wandeling Huisje, tuintje...gifje 

Radio 1 (interview in nieuws 8 uur - 26/4/2019) 

https://www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/slangen-de-grootste-verborgen-gezondheidscrisis/10128060.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190513_04398161
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190513_04397673/geef-geen-chocolade-aan-de-hond-het-is-vergif-voor-jouw-trouwe-viervoeter
https://www.hln.be/in-de-buurt/londerzeel/betalen-inwoners-binnenkort-300-in-plaats-van-50-euro-voor-bestrijding-processierups~aafad2f7/
https://www.hln.be/in-de-buurt/londerzeel/betalen-inwoners-binnenkort-300-in-plaats-van-50-euro-voor-bestrijding-processierups~aafad2f7/
https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/antigifcentrum-lanceert-campagne-huisje-tuintje-gifje.html#.XML4DrvkP-c.twitter
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/26/antigifcentrum-meer-oproepen-over-huishoudproducten/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190426_04353410
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-huisje-tuintje-gifje-antigifcentrum-lanceert-nieuwe-campagne~af6de659/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/huisje-tuintje-gifje-ontdek-hier-vergiftigingsgevaren-huis
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/antigifcentrum-waarschuwt-voor-vergiftiging-met-huishoudproducten/article-news-1457063.html?utm_medium=social_knack&utm_source=Twitter#Echobox=1556273377
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190425_04352006


Opgelet met deze planten die zo goed als in elke tuin staan 

Gazet van Antwerpen (artikel - 21/4/2019) 

Uw tuin is een kleine gifbelt, ze zien er mooi uit, maar van deze planten en bloepen 

kan uw hart wel degelijk stoppen met kloppen 

Het Nieuwsblad (artikel - 19/4/2019) 

25 oproepen per dag voor therapeutische vergissingen 

Artsenkrant (artikel - 12/4/2019) 

Antigifcentrum krijgt 25 oproepen per dag voor vergissingen met geneesmiddelen 

Het Nieuwsblad (artikel - 8/4/2019) 

25 oproepen per dag voor therapeutische vergissingen 

De Apotheker (artikel - 8/4/2019) 

Vergissingen met pillen 

VTM Nieuws (uitzending 13u - 8/4/2019)  

Antigifcentrum waarschuwt voor vergissingen met geneesmiddelen 

Joe - FM en Q Music (interview in nieuws van 13u - 8/4/2019)  

Antigifcentrum krijgt 25 oproepen per dag voor vergissingen met geneesmiddelen 

Knack (artikel - 8/4/2019)  

Antigifcentrum krijgt 25 oproepen per dag voor vergissingen met geneesmiddelen 

VRTNWS (artikel - 8/4/2019) 

Antigifcentrum krijgt 25 oproepen per dag voor vergissingen met geneesmiddelen 

Het Laatste Nieuws (artikel - 8/4/2019) 

Noodnummers 100, 101 en 112 niet bereikbaar door storing 

Het Belang van Limburg (artikel - 5/4/2019) 

Noodnummers urenlang onbereikbaar 

Het Nieuwsblad (artikel - 5/4/2019) 

Problemen met vaste netwerk Proximus opgelost, bedrijf biedt excuses aan 

Het Laatste Nieuws (artikel - 5/4/2019) 

Ook Antigifcentrum tijdelijk onbereikbaar door telefoonpanne Proximus 

VRT Radionetten (interview in avonduitzendingen - 5/4/2019) 

https://www.gva.be/cnt/dmf20190421_04343128/opgelet-met-deze-giftige-planten-die-zo-goed-als-in-elke-tuin-staan
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190419_04340992
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190419_04340992
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190408_04309383
https://www.deapotheker.be/actualiteit/25-oproepen-per-dag-voor-therapeutische-vergissingen/article-normal-37493.html
https://nieuws.vtm.be/video?aid=307219&f%5B0%5D=sm_field_properties%3AVolledige%20uitzendingen
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/antigifcentrum-krijgt-25-oproepen-per-dag-voor-vergissingen-met-geneesmiddelen/article-normal-1449183.html?utm_medium=social_knack&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3PQ0yLi8KBgupiDHrDpkkA8IIFOQw4nN0_I7uKwNucedxr3h-JinoR1z8#Echobox=1554691247
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/08/antigifcentrum-krijgt-25-oproepen-per-dag-voor-vergissingen-met/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/antigifcentrum-krijgt-25-oproepen-per-dag-voor-vergissingen-met-geneesmiddelen~a3f06461/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190405_04303830/proximus-kampt-met-een-algemene-storing-noodnummers-zijn-onbeschikbaar
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190406_04304770
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/problemen-met-vaste-netwerk-proximus-opgelost-bedrijf-biedt-excuses-aan~a357b119/


Ook Antigifcentrum tijdelijk onbereikbaar door telefoonpanne Proximus 

VRTNWS (interview in uitzending van 19 u. en 23 u. - 5/4/2019) 

De plantjes in uw tuin of woonkamer zijn giftiger dan u denkt: niet alleen met de 

wonderboom is het oppassen 

Gazet van Antwerpen (artikel - 6/3/2019) 

Eerste hulp voor veehouders: vijf tips 

Landbouwleven (artikel - 3/3/2019) 

Vrouw sterft na eten van "giftige paddenstoel" in sterrenrestaurant 

VTM Nieuws (interview in uitzending 19u - 22/2/2019) 

Waarschuwing: jongeren gebruiken hoestsiroop als drugs en belanden dan op spoed 

Het Nieuwsblad (artikel - 21/2/2019)  

Tandpasta met actieve kool (reactie Jonas Moens) 

Radio 2 - De Inspecteur (uitzending - 12/2/2019) 

Man (38) en vijf katten komen om door CO-vergiftiging 

Radio 2 West-Vlaanderen (artikel - 4/2/2019) 

Hoe voorkom ik CO-vergiftiging? 

Visie (artikel - 25/1/2019) 

CO-vergiftiging en CO-melders 

Joe FM (interview met Dr. Marijke Fortuin in het ochtendprogramma - 22/1/2019) 

Vrouw sterft in bad na CO-vergiftiging 

Het Nieuwsblad (artikel - 22/1/2019) 

Drie doden door CO-vergiftiging in drie dagen tijd: hoe kan je zo'n drama vermijden? 

Gazet van Antwerpen (artikel - 22/1/2019) 

Opnieuw sterfgeval na CO-intoxicatie: vrouw om het leven gekomen in badkamer 

De Standaard (artikel - 21/1/2019) 

Opnieuw fataal geval van CO-intoxicatie: vrouw om het leven gekomen in badkamer in 

Veurne 

Het Nieuwsblad (artikel - 21/1/2019) 

Dubbel CO-drama in 24 uur tijd in Gent, 26-jarige en 69-jarige vrouw sterven: "Wees 

oplettend" 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/05/algemene-storing-bij-proximus-noodnummers-moeilijk-bereikbaar/
https://www.gva.be/cnt/dmf20190306_04235180/de-plantjes-in-uw-tuin-of-woonkamer-zijn-giftiger-dan-u-denkt-niet-alleen-met-wonderboom-is-het-oppassen
https://www.gva.be/cnt/dmf20190306_04235180/de-plantjes-in-uw-tuin-of-woonkamer-zijn-giftiger-dan-u-denkt-niet-alleen-met-wonderboom-is-het-oppassen
https://www.landbouwleven.be/4777/article/2019-03-03/eerste-hulp-voor-veehouders-vijf-tips
https://nieuws.vtm.be/buitenland/vrouw-sterft-na-eten-van-giftige-paddenstoel-sterrenrestaurant
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190221_04195379
http://outpost.vrt.be/privemp3/Tandpasta_actieve_kool_120219081246.html
https://radio2.be/west-vlaanderen/man-38-en-vijf-katten-komen-om-door-co-vergiftiging
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190122_04122500
https://www.gva.be/cnt/dmf20190121_04121141/drie-doden-door-co-vergiftiging-in-drie-dagen-tijd-hoe-kan-je-zo-n-drama-vermijden
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190121_04120605
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190121_04120547
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190121_04120547
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190120_04116177
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190120_04116177


Het Nieuwsblad (artikel - 20/1/2019) 

Brandweer waarschuwt voor CO-vergiftiging na twee doden 
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