Eerste hulp bij vergiftiging
Bel het Antigifcentrum of je huisarts. Wacht niet op
ziekteverschijnselen om te bellen.
Laat geen melk drinken: melk is geen tegengif!

!

GEVARENSYMBOLEN
Corrosief of bijtend product

Niet doen braken. Braken kan de toestand erger
maken. Raadpleeg eerst het Antigifcentrum of een
arts.

Milieugevaarlijk product

Bij spatten van een product in de ogen of op de
huid, spoel altijd overvloedig met water.

Irriterend product/schadelijk/allergisch voor de
huid
Ontplofbaar product

Bij het vrijkomen van een giftig of irriterend gas,
breng het slachtoffer over naar een omgeving met
verse lucht en laat het slachtoffer rusten.

Om je beter te kunnen helpen zullen we
je informatie vragen over

Product opgeslagen in houder onder druk

Ontvlambaar product
Oxiderend product
Kankerverwekkend product/mutageen/giftig
voor voortplanting/gevaar voor luchtwegen
Giftig product bij lage dosis

De leeftijd van het slachtoffer: is het een kind
(gewicht) of volwassene?
De naam van het product dat de vergiftiging
veroorzaakte? Hou de verpakking, de bijsluiter of
andere nuttige informatie bij de hand.
De hoeveelheid van het product (aantal tabletten,
soeplepels, theelepels,...)?
De omstandigheden (ongeval, zelfmoordpoging,...)?
De toestand van het slachtoffer (welke klachten of
symptomen zijn er)?

Wens je meer informatie

Het is moeilijk een plant, een bes of een
paddenstoel te beschrijven en te benoemen via de
telefoon. Het is mogelijk dat de arts of apotheker
aan de telefoon je vraagt om contact op te nemen
met een specialist.

p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1 - 1120 Brussel
t +32 2 264 96 36 - f +32 2 264 96 46
info@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be

Wacht niet op
ziekteverschijnselen
om het Antigifcentrum
te bellen.

Antigifcentrum

Bij vergiftiging,
bel gratis

070 245 245
Steeds bereikbaar
24/7

Bewaar producten
in hun originele
verpakking, giet
ze nooit over in
drinkflessen.
HET ANTIGIFCENTRUM HEEFT EEN
MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
Een ervaren team staat dag en nacht klaar voor
deskundig telefonisch advies bij vergiftiging.

Wie belt het Antigifcentrum?

Het Antigifcentrum beheert een uitgebreide
databank met documentatie over giftige stoffen.

Drie op vier oproepen komen van het publiek. Eén vierde
van de oproepen komt van medische professionelen (artsen,
apothekers, verpleegkundigen), hulpdiensten en dierenartsen.

De samenstelling van gevaarlijke producten
wordt bij het Antigifcentrum gedeponeerd en
vertrouwelijk bewaard.

Tips om vergiftiging te voorkomen

Voornaamste oorzaken van vergiftiging

Een beperkt aantal antidota wordt ter
beschikking gesteld voor dringende behandeling
van gehospitaliseerde patiënten.

De meeste oproepen zijn te wijten aan ongevallen met
geneesmiddelen. Op de tweede plaats komen huishoudelijke
producten. Beide categorieën samen zijn verantwoordelijk
voor meer dan 70 % van de ongevallen. Er zijn ook oproepen
voor pesticides (pesticides voor landbouwgebruik, biocides,
meststoffen), planten, paddenstoelen, cosmetica en voeding.

Telefonisch advies bij vergiftiging
Het Antigifcentrum, opgericht in 1963, is een Koninklijke
Stichting van Openbaar Nut, erkend in het kader van dringende
hulpverlening.
Het Antigifcentrum beantwoordt meer dan 55.000 oproepen per
jaar of meer dan 150 per dag. Het Centrum bedient de inwoners
van België en het Groothertogdom Luxemburg.
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Hou kinderen op afstand als je met gevaarlijke producten
werkt (ontstoppers, solventen,...) De meeste ongevallen
gebeuren thuis, tijdens het gebruik.
Bewaar producten in hun originele verpakking, giet ze
nooit over in drinkflessen.
Met gevaarlijke producten ben je voorzichtig. Meng geen
huishoudproducten.
Lees aandachtig het etiket en de gebruiksaanwijzing
vooraleer je een product gebruikt.
Noteer de naam van de planten in je huis en je tuin.
Opteer bij voorkeur voor onschadelijke soorten.
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Bewaar geneesmiddelen en huishoudelijke producten
buiten het bereik van kinderen.

Koolstofmonoxide blijft in ons land de eerste oorzaak van
dodelijke vergiftigingen:
- Voorzie in het regelmatig onderhoud van
verwarmings- en warmwatertoestellen.
- Zorg voor goed verluchte ruimtes.
- Laat de schoorsteen regelmatig controleren.

