
2020 

 
KMI waarschuwt voor meer CO-vergiftiging. Expert: “Goedkope CO-melders geven vals gevoel van 
veiligheid” 
Het Laatste Nieuws (artikel - 23/12/2020) 

Asissen: Verdediging pleit onopzettelijke doding 
Krant van West-Vlaanderen (artikel - 17/12/2020) 

Wat is het gevaar van poppers? 
VTM2 - Club Flo (uitzending - 10/12/2020, vanaf minuut 21.54) 

Sekspoppen, poppers en ontmaagding centraal in ‘Club Flo’ 
Het Nieuwsblad (artikel - 10/12/2020) 

'Club Flo' 
Humo (10/12/2020) 

CBD-olie: wat verkopers vertellen (...en je niet moet geloven) 

Test Aankoop (artikel - 20/11/2020) 

Niet alleen chocolade is giftig: dit eten mag je zeker niet aan je huisdier geven 
Het Nieuwsblad (artikel - 18/11/2020) 

“Nevenwerkingen van Dafalgan zijn erger dan product tegen muggen” 
Het Nieuwsblad (artikel - 17/11/2020) 

Hond vergiftigd door prei: “Hij eet elke dag mee, ik voel me zo schuldig” 
Het Nieuwsblad (artikel - 11/11/2020) 

Oogartsen waarschuwen voor spatten hydroalcoholische gels 
Krant van West-Vlaanderen (artikel - 9/11/2020) 

Antigifcentrum waarschuwt: "Ernstige oogschade bij kinderen door alcoholische handgels" 
Redactie24.be (artikel - 6/11/2020) 

Antwerps spoedarts waarschuwt: "Opgelet met alcoholgels op ooghoogte van kinderen" 
VRTNWS - VRT Radio 2 (artikel en nieuwsuitzendingen - 5/11/2020) 

1.225 slachtoffers van ongevallen met handgels sinds start coronacrisis (Antigifcentrum) 
De Specialist (artikel - 5/11/2020) 

Opgelet voor spatten in de ogen, blijvende schade mogelijk 
Krant van West-Vlaanderen (artikel - 4/11/2020) 

Louca (4) liep oogschade op door handgel, Antigifcentrum waarschuwt: “Wees alert” 
Het Laatste Nieuws (artikel - 4/11/2020) 
Ernstige oogschade door spatten met alcoholhoudende handgels 
VTM Nieuws (reportage in uitzending 19u - 4/11/2020) 

De destructieve kracht van de bittere grap 
De Standaard (opiniestuk - 3/11/2020) 
In de ban van de zwam 
De Standaard (artikel - 31/10/2020) 

https://www.hln.be/fit-en-gezond/kmi-waarschuwt-voor-meer-co-vergiftiging-expert-goedkope-co-melders-geven-vals-gevoel-van-veiligheid~ad38bb3f/#comments-anchor
https://www.hln.be/fit-en-gezond/kmi-waarschuwt-voor-meer-co-vergiftiging-expert-goedkope-co-melders-geven-vals-gevoel-van-veiligheid~ad38bb3f/#comments-anchor
https://kw.be/nieuws/criminaliteit/hof-van-assisen/asissen-verdediging-pleit-onopzettelijke-doding/
https://vtm.be/vtmgo/afspelen/e39c1acc2-2632-406d-8d9e-3efe2410de0c
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201209_97577458
https://www.humo.be/tv/humo-s-kijktips-voor-donderdag-10-december~b3710a63/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201117_96812386
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201117_96774494
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201110_96064652
https://kw.be/nieuws/coronavirus-aantal-overlijdens-in-belgie-boven-14-000/live-normal-472247.html
https://www.redactie24.be/coronavirus/antigifcentrum-waarschuwt-ernstige-oogschade-bij-kinderen-door-alcoholische-handgels-116596?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/05/antigifcentrum-en-oogartsen-waarschuwen-opgelet-met-alcoholgel/
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/1-225-slachtoffers-van-ongevallen-met-handgels-sinds-start-coronacrisis-antigifcentrum.html
https://kw.be/nieuws/coronavirus-aantal-overlijdens-in-belgie-boven-14-000/live-normal-472247.html
https://www.hln.be/binnenland/louca-4-liep-oogschade-op-door-handgel-antigifcentrum-waarschuwt-wees-alert~a8049eab/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.hln.be/binnenland/louca-4-liep-oogschade-op-door-handgel-antigifcentrum-waarschuwt-wees-alert~a8049eab/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201102_97901535
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201030_97718821


Antigifcentrum waarschuwt: "leg je leven niet in de handen van een paddenstoelen-app" 
Radio 2 - De Inspecteur (reportage - 30/10/2020) 

Stijging oproepen chemische producten door coronacrisis 

Radio Nostalgie (interview in uitzending - 22/10/2020) 

Oproepen bij Antigifcentrum door chemische producten 

Joe FM - Q Music (nieuwsitem - 19/10/2020) 

Corona leidt tot meer oproepen bij Antigifcentrum 
Radio 2 - De Madammen (reportage - 19/10/2020)  

Meer ongevallen met chemische huishoudproducten 
Radio 2 - De Inspecteur (reportage - 19/10/2020) 

Aantal oproepen Antigifcentrum stijgt dramatisch door coronacrisis 
VRTNWS - Radionetten nieuws (nieuwsitem - 19/10/2020) 

Coronacrisis leidt tot meer ongevallen in huis met chemische huishoudproducten 
Het Nieuwsblad (artikel - 19/10/2020) 

Steeds meer meldingen van giftige paddenstoelen 
VRTNWS Het Journaal (reportage - 18/10/2020) 

Paddenstoelen plukken met een app, een goed idee of levensgevaarlijk? 
VRTNWS (video - 18/10/2020) 

Paddenstoelen: Kijken mag, aankomen niet! 
TV OOST (reportage - 9/10/2020) 

Directeur Antigifcentrum: 'Eet enkel paddenstoelen die je in de winkel koopt, pluk er nooit zelf' 
De Morgen (artikel - 9/10/2020) 

Agentschap Natuur en Bos waarschuwt wandelaars: "Paddenstoelenpluk nog altijd verboden en gevaarlijk" 
Radio 2 (artikel - 8/10/2020) 

QUIZ. Zijn deze paddenstoelen eetbaar of giftig? Test je kennis 
Het Laatste Nieuws (artikel - 8/10/2020) 

Natuurpunt en Antigifcentrum waarschuwen bij start paddenstoelenseizoen: kijken mag, plukken niet en 
opeten nog veel minder 
Het Laatste Nieuws (artikel - 8/10/2020)  

Aantal slachtoffers van CO-vergiftiging verdrievoudigd 
Het Laatste Nieuws (artikel - 4/10/2020) 

CO-vergiftigingen in het Brusselse 

Radio 2 Vlaams-Brabant (interview - 2/10/2020) 

Paddenstoelen eten? Koop ze in de winkel want zelf plukken mag niet en is gevaarlijk 
Het Nieuwsblad (artikel - 2/10/2020) 

Plukken op eigen risico 

https://radio2.be/de-inspecteur/antigifcentrum-waarschuwt-leg-je-leven-niet-in-de-handen-van-een-paddenstoelen-app
https://radioplus.be/#/radio2-antwerpen/herbeluister/699ba73d-8e90-11e3-b45a-00163edf75b7/839a997a-11fc-11eb-bd09-02b7b76bf47f/
https://radioplus.be/#/radio2-antwerpen/herbeluister/46b884f6-3726-11e4-b85a-00163edf75b7/2b9ee16a-11d9-11eb-bd09-02b7b76bf47f/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/19/aantal-oproepen-antigifcentrum-stijgt-dramatisch-door-coronacris/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201019_93485065
https://www.facebook.com/vrtnws/videos/1052492268544967
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/14/paddenstoelen-plukken-met-een-app-een-goed-idee-of-levensgevaar/
https://www.tvoost.be/nieuws/paddenstoelen-kijken-mag-aankomen-niet-106326?fbclid=IwAR20HWVoUoO6r-mi9SKoXskIr6bnen2T1ElSAMD-Ba1S_nBFI3T3HOOtlkY
https://www.demorgen.be/beter-leven/directeur-antigifcentrum-eet-enkel-paddenstoelen-die-je-in-de-winkel-koopt-pluk-er-nooit-zelf~bb17c261/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/08/agentschap-natuur-en-bos-paddenstoelen-nog-altijd-verboden-en/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/quiz-zijn-deze-paddenstoelen-eetbaar-of-giftig-test-je-kennis~a20bf2ef/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/natuurpunt-en-antigifcentrum-waarschuwen-bij-start-paddenstoelenseizoen-kijken-mag-plukken-niet-en-opeten-nog-veel-minder~a3d9fb10/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/natuurpunt-en-antigifcentrum-waarschuwen-bij-start-paddenstoelenseizoen-kijken-mag-plukken-niet-en-opeten-nog-veel-minder~a3d9fb10/
https://www.hln.be/in-de-buurt/brussel/aantal-slachtoffers-van-co-vergiftiging-verdrievoudigd~aa617db3/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201001_95905017
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201002_93877331


De Standaard (artikel - 2/10/2020) 

De 'stille killer': CO-vergiftiging eist steeds meer slachtoffers in Brussel 
Bruzz (artikel - 1/10/2020) 

Vraag van de dag na de ontsnapping van wurgslang Rambo in Herent: mag je een boa houden als huisdier? 
Het Laatste Nieuws (artikel - 17/9/2020) 

De wetenschap is haar geduld kwijt 
Eos Wetenschap (artikel - 1/9/2020) 

Nederlands hondje Puck gered na vergiftiging door té veel water drinken: “Let goed op je hond” 
Het Laatste Nieuws (artikel - 13/8/2020) 

Handgel op tropische dagen niet zonder risico: bij verdamping kan de alcoholwolk door een hittebron 
ontvlammen 
VRTNWS (artikel - 8/8/2020) 

Zeven vragen over handgel beantwoord 
Het Belang van Limburg/Gazet van Antwerpen (artikel - 8/8/2020) 

Hans Scheepmaker overleed zonder allergie aan wespenaanval: hoe dat kon gebeuren 
Linda.NL (artikel - 4/8/2020) 

Meer dan honderd wespensteken werden regisseur Hans Scheepmaker fataal 
Algemeen Dagblad (artikel - 4/8/2020) 

Van alcoholvergiftiging en epileptische aanval tot coma: waarom je alcoholgel beter niet laat rondslingeren 
Het Nieuwsblad (artikel - 4/8/2020) 

Let op met alcoholgel 
Het Laatste Nieuws (artikel - 2/8/2020) 

Opgelet voor alcoholgels! 
VTM-Nieuws (uitzending 19u - 2/8/2020) 
Poison centre records surge of child poisonings with sanitising gel 
The Brussels Times (article - 30/7/2020) 

Aantal doden door CO-vergiftiging vorig jaar gestegen 
VRTNWS (artikel - 18/7/2020) 

Aantal doden door CO-vergiftiging vorig jaar gestegen 
Het Laatste Nieuws (artikel - 18/7/2020) 

Aantal doden door CO-vergiftiging vorig jaar gestegen 
Bruzz (artikel - 18/7/2020) 

CO-vergiftiging kostte vorig jaar aan meer mensen het leven 
De Standaard (artikel - 18/7/2020) 

Recordcijfers voor Antigifcentrum 

Q Music - Joe FM (interview in radionieuws - 30/6/2020) 

Drie doden, drie in kritieke toestand na drinken van handgel in Mexicaanse gevangenis 
Het Belang van Limburg (artikel - 27/6/2020) 

https://www.bruzz.be/samenleving/de-stille-killer-co-vergiftiging-eist-steeds-meer-slachtoffers-brussel-2020-10-02
https://www.hln.be/herent/vraag-van-de-dag-na-de-ontsnapping-van-wurgslang-rambo-in-herent-mag-je-een-boa-houden-als-huisdier~ac2e513a/
https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/de-wetenschap-haar-geduld-kwijt
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/nederlands-hondje-puck-gered-na-vergiftiging-door-te-veel-water-drinken-let-goed-op-je-hond~a99935d9/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/08/opletten-met-handgel-is-ontvlambaar/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/08/opletten-met-handgel-is-ontvlambaar/
https://www.gva.be/cnt/dmf20200809_94429261/zeven-vragen-over-handgel-beantwoord
https://www.linda.nl/nieuws/gezond/wespenaanval-overlijden-zonder-allergie-hans-scheepmaker/
https://www.ad.nl/den-haag/meer-dan-honderd-wespensteken-werden-regisseur-hans-scheepmaker-fataal~a0edb590/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95627352
https://www.hln.be/video/kanalen/actua~c443/series/nieuws-video~s1966/let-op-met-alcoholgel~p159646
https://vtm.be/vtmgo/afspelen/eb2eb20dd-5966-40c5-8ef9-0ac422144d31
https://www.brusselstimes.com/all-news/business/124146/brussels-airlines-restructuring-60-layoffs-planned/undefined
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/17/aantal-doden-door-co-vergiftiging-vorig-jaar-gestegen/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/aantal-doden-door-co-vergiftiging-vorig-jaar-gestegen~ae4571d4/
https://www.bruzz.be/samenleving/aantal-doden-door-co-vergiftiging-vorig-jaar-gestegen-2020-07-18
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200718_92337721
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200627_05003315/drie-doden-drie-in-kritieke-toestand-na-drinken-van-handgel-in-mexicaanse-gevangenis


Drie doden, drie in kritieke toestand en een man blind na drinken van handgel in Amerikaanse gevangenis 
Het Nieuwsblad (artikel - 27/6/2020) 

Drie personen overleden na drinken handgel in VS 
Het Laatste Nieuws (artikel - 27/6/2020) 

Oppassen: hierdoor kunnen sommige pompoenen giftig zijn 
Margriet (artikel - 18/6/2020) 

'Op reis in mijn eigen stad' 
De Standaard (artikel - 12/6/2020) 

'Vaccinatie wordt volgende doelwit van desinformatie' 
De Tijd (artikel - 10/6/2020) 

Opgepast: deze planten zijn giftig, ook die hippe ‘gatenplant’ 
Het Nieuwsblad (artikel - 25/5/2020) 

"Koffielepel handgel gelijk aan drie shots wodka" 

De Zondag (artikel - 24/5/2020) 

Waarom is baden in bleekwater zo gevaarlijk? 
Gezondheid en Wetenschap (artikel - 20/5/2020) 
 
Het beste middel om Covid-19 te voorkomen en te boven te komen? “Het antwoord is even saai als simpel” 
Het Nieuwsblad (artikel - 19/5/2020) 

Antigifcentrum krijgt 15 procent meer oproepen binnen sinds start coronacrisis 
Medi-Sfeer (artikel - 19/5/2020) 

Baden in bleek? Doe. Dat. Niet. 
De Telegraaf (artikel - 19/5/2020) 

Lockdown zorgt voor veel meer oproepen 

VRT Het Journaal (interview in journaal 13u - 19/5/2020) 

Forse toename van meldingen bij antigifcentrum: “Niet baden in bleekwater” 
Het Belang van Limburg (artikel - 19/5/2020) 

Brandweer Dendermonde waarschuwt: "Let op met handgel, als het in de zon ligt, kan er brand ontstaan" 
VRTNWS (artikel - 19/5/2020) 
Antigifcentrum krijgt meer oproepen 
De Tijd (artikel - 19/5/2020) 

Een bad met bleekwater 

Q Music Joe FM (ochtenduitzendingen nieuws interview - 19/5/2020) 

Meer oproepen door coronacrisis 

Radionieuws radionetten VRT (interviews in uitzendingen - 19/5/2020) 

"Een bad nemen met bleekwater is géén goed idee": Antigifcentrum krijgt een pak meer oproepen door 
coronacrisis 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200627_05003314
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/drie-personen-overleden-na-drinken-handgel-in-vs~a09a0346/
https://www.margriet.nl/gezondheid/giftige-pompoen-herkennen-pompoenvergiftiging/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200608_04985164
https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/economie/vaccinatie-wordt-volgende-doelwit-van-desinformatie/10232330.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200524_04969892
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/waarom-is-baden-in-bleekwater-zo-gevaarlijk?fbclid=IwAR1TDOfRsolQ7JmfP3B6Uam3rrw6ix9a2E-C3xQ4oemRXV-aM3AGrj2f5tM
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200519_04965798
https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/antigifcentrum-krijgt-15-procent-meer-oproepen-binnen-sinds-start-coronacrisis.html?return_url=https%3A%2F%2Fwww.braintop.be%2Fnewsletter%2F6211&utm_source=MarketingCloud&utm_campaign=eMS+May4B+NL&utm_medium=Email&utm_content=&tk_id=2068091&tk_key=5cf02f0e83066982058ded5&tk_datetime=2020-05-19+16%3A26%3A55&tk_domain=medisfeer
https://www.telegraaf.nl/nieuws/109566847/baden-in-bleek-tegen-corona-doe-dat-niet
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200519_04965192/forse-toename-van-meldingen-bij-antigifcentrum-bleekwater-in-bad-om-te-ontsmetten
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/brandweer-dendermonde-waarschuwt-let-op-met-handgel-het-kan-i/
https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/trump-noemt-wgo-marionet-van-china/10227958.html
https://radio1.be/een-bad-nemen-met-bleekwater-geen-goed-idee-antigifcentrum-krijgt-een-pak-meer-oproepen-door
https://radio1.be/een-bad-nemen-met-bleekwater-geen-goed-idee-antigifcentrum-krijgt-een-pak-meer-oproepen-door


Radio 1 - (interview in De Ochtend - 19/5/2020) 

Trump zegt dat hij elke dag hydroxychloroquine neemt om zich te beschermen tegen het coronavirus 
VRTNWS (artikel - 19/5/2020) 

Antigifcentrum: “Een bad nemen in bleekwater om je te ontsmetten? Doe dat niet” 
Gazet van Antwerpen (artikel - 19/5/2020) 
‘Mensen nemen zelfs een bad met bleekwater’ 
De Standaard (artikel - 19/5/2020) 

‘Je weerstand opkrikken? Eet gezond, slaap genoeg, beweeg’ 
De Standaard (artikel - 19/5/2020) 
"Een bad nemen met bleekwater is géén goed idee": Antigifcentrum krijgt een pak meer oproepen door 
coronacrisis 
VRTNWS (artikel - 19/5/2020)  

Lockdown doet oproepen bij Antigifcentrum toenemen 
De Morgen (artikel - 19/5/2020) 

Forse toename van meldingen bij antigifcentrum: “Mensen gehad die bleekwater in bad deden om te 
ontsmetten” 
Het Nieuwsblad (artikel - 19/5/2020) 

Het Antigifcentrum krijgt 20% meer oproepen door Corona 

Libelle (artikel - 18/5/2020) 

Vorig jaar meer dan 2.500 oproepen voor giftige planten 
Het Laatste Nieuws (artikel - 8/5/2020) 
Antigifcentrum: 'Handen ontsmetten, ja, maar wees voorzichtig' 
Plus Magazine (artikel - 7/5/2020) 

Aantal vergiftigingen in Amerika gestegen, vermoedelijk door toegenomen ontsmettingsdrang 
Het Laatste Nieuws (artikel - 23/4/2020) 
Incidenten door overijverig gebruik van ontsmettingsproducten 
Radio 1 (interview in De Wereld Vandaag - 23/4/2019) 
Antigifcentrum krijgt meer oproepen nu iedereen "in zijn kot" zit 
VRTNWS - (artikel - 23/4/2020) 

Overheid verbergt onlinekaart met locaties gsm-masten 
Het Belang van Limburg (artikel - 21/4/2020) 

Hou kinderen weg van handgels: “Zij zijn extra gevoelig voor alcoholvergiftiging” 
Het Laatste Nieuws (artikel - 17/4/2020) 

De cijferdans: 1.000 door adjunct-algemeen directeur Antigifcentrum Prof. Dominique Vandijck 
Medi-Sfeer (reportage in Medflix - 14/4/2020) 

Meer oproepen door coronavirus 
VRTNWS (artikel - 12/4/2020) 

Antigifcentrum krijgt meer oproepen door Coronacrisis 

VRT - Radio (interview - 12/4/2020) 

Oproepen Antigifcentrum gaan hoogte in 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/trump-zegt-dat-hij-elke-dag-hydroxychloroquine-neemt-en-ik-ben/
https://www.gva.be/cnt/dmf20200518_04964567/antigifcentrum-baden-in-bleekwater-om-je-te-ontsmetten-doe-dat-niet
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200518_04964663
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200519_04965361
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/een-bad-nemen-met-bleekwater-is-geen-goed-idee-antigifcentrum/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/een-bad-nemen-met-bleekwater-is-geen-goed-idee-antigifcentrum/
https://www.demorgen.be/nieuws/lockdown-doet-oproepen-bij-antigifcentrum-toenemen~bc477f43/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200518_04964493
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200518_04964493
https://www.hln.be/de-krant/vorig-jaar-meer-dan-2-500-oproepen-voor-giftige-planten~a5322fd8/
https://plusmagazine.knack.be/gezondheid/antigifcentrum-handen-ontsmetten-ja-maar-wees-voorzichtig/article-normal-1596599.html
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/aantal-vergiftigingen-in-amerika-gestegen-vermoedelijk-door-toegenomen-ontsmettingsdrang~ab5bdfb9/#comments
https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/incidenten-door-overijverig-gebruik-van-ontsmettingsproducten/17523
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/23/liveblog-23-april/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200421_04929733/overheid-verbergt-onlinekaart-met-locaties-gsm-masten
https://www.hln.be/nina/fit-gezond/hou-kinderen-weg-van-handgels-zij-zijn-extra-gevoelig-voor-alcoholvergiftiging~a8c04a94/
https://www.medi-sfeer.be/nl/med-flix/onze-uitzending-van-14-april-2020_5e957484ebf3d.html?tk_id=1948764&tk_key=d9a2853be570bc4273&tk_datetime=2020-04-15+12%3A01%3A54&tk_domain=medisfeer
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/12/liveblog-12-april/


De Morgen (artikel - 11/4/2020) 

Meer oproepen door Coronacrisis 

Q Music (interview - 11/4/2020) 

Meer oproepen bij Antigifcentrum 
Het Laatste Nieuws (artikel - 11/4/2020) 

Thuisongevallen door de coronacrisis 

VTM - Blijf in uw kot (live-interview via Skype - 7/4/2020) 

Eerste hulp bij een ingeslikt voorwerp 
Gezondheid en wetenschap (artikel - 6/4/2020) 

Thuis blijven met de kinderen: voorkom ongevallen 
Test Aankoop (artikel - 12/4/2019) 

Interview met Patrick De Cock, woordvoerder van het Antigifcentrum 

TV Plus (interview in Hello Cox - 9/3/2020) 

Opnieuw meer doden door CO-vergiftiging, onder meer door stijgende energiearmoede: “Sommigen stoken 
een vuurtje in huis of verwarmen zelfs met hun barbecue” 
Het Nieuwsblad (artikel - 28/2/2020) 

Medicatie voor kinderen: wat kan je geven en wat beter niet? 
Het Laatste Nieuws (artikel - 27/2/2020) 

100, 101, 112, 1722 en nu ook 1733: wanneer moet je nu precies welk nummer bellen? 
VRTNWS (artikel - 13/2/2020) 

Hans. Prettige nacht verder. 
Het Nieuwsblad (artikel - 10/2/2020) 

Patrick De Cock bundelt geschiedenis Antigifcentrum in boek ‘Pillen en Producten’ 
Het Laatste Nieuws (artikel - 6/2/2020) 

Hoe ontstaat een CO-vergiftiging? En hoe herken je dat? Alles wat je moet weten over deze stille doder 
Het Laatste Nieuws (artikel - 23/1/2020) 

Zo pluk je veilig paddenstoelen met respect voor de natuur 
EOS Magazine (artikel - 23/1/2020) 

Brusselse jongeren gebruiken minder lachgas dan gedacht: 'Verbod is onzinnig' 
Bruzz (artikel - 15/1/2020) 

Antigifcentrum waarschuwt voor gelparels 

VTM (interview in Het Nieuws van 19u - 15/1/2019) 

Wat moet je doen bij een vergiftiging? 
Radio 1 (artikel en radiofragment Interne Keuken - 11/1/2020) 

Lang Leve het Antigifcentrum 

https://www.hln.be/de-krant/meer-oproepen-bij-antigifcentrum~ae5ed5fe/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/eerste-hulp/eerste-hulp-bij-ingeslikt-voorwerp?fbclid=IwAR0VnFH78X-PL7Y0iLOexLftbVofo0gsf6wbv00Npc3VXk9t9krbeszjVUk
https://www.test-aankoop.be/familie-prive/coronavirus/nieuws/thuisblijven-met-kinderen
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200227_04868272
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200227_04868272
https://www.hln.be/nina/familie/medicatie-voor-kinderen-wat-kan-je-geven-en-wat-beter-niet-blijf-weg-van-zetpillen~ab04b2d89/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/13/noodnummers-welk-nummer-bel-je-wanneer/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200209_04840885
https://www.hln.be/in-de-buurt/buggenhout/patrick-de-cock-bundelt-geschiedenis-antigifcentrum-in-boek-pillen-en-producten~a949a3e8/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/hoe-ontstaat-een-co-vergiftiging-en-hoe-herken-je-dat-alles-wat-je-moet-weten-over-deze-stille-doder~abe40764/
https://eostrace.be/artikelen/zo-pluk-je-veilig-paddenstoelen-met-respect-voor-de-natuur
https://www.bruzz.be/samenleving/brusselse-jongeren-gebruiken-minder-lachgas-dan-gedacht-verbod-onzinnig-2020-01-15
https://radio1.be/wat-moet-je-doen-bij-een-vergiftiging
https://radio1.be/lang-leve-het-antigifcentrum


Radio 1 (gesprek met Patrick De Cock in Interne Keuken - 11/1/2020) 

Antigifcentrum neemt kaap van 60.000 oproepen 
Het Nieuwsblad (artikel - 9/1/2020) 

Meer dan 60.000 oproepen voor Antigifcentrum 

Radio 2 (interview in de avonduitzendingen) 

Antigifcentrum kreeg vorig jaar maar liefst 60.000 oproepen 
Het Laatste Nieuws (artikel - 9/1/2020) 

Antigifcentrum stelt prof. dr. Dominique Vandijck aan als adjunct algemeen directeur 
Artsenkrant (artikel - 8/1/2020) 

Antigifcentrum stelt prof. dr. Dominique Vandijck aan als adjunct algemeen directeur 
De Apotheker (artikel - 8/1/2020) 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200109_04798980
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/antigifcentrum-kreeg-vorig-jaar-maar-liefst-60-000-oproepen~aded5407/?utm_medium=twitter&utm_content=Nieuws&utm_source=dlvr.it
https://www.artsenkrant.com/actueel/antigifcentrum-stelt-prof-dr-dominique-vandijck-aan-als-adjunct-algemeen-directeur/article-normal-43905.html
https://www.artsenkrant.com/actueel/antigifcentrum-stelt-prof-dr-dominique-vandijck-aan-als-adjunct-algemeen-directeur/article-normal-43905.html

