
JAAROVERZICHT 

Het Antigifcentrum verstrekt 24/7 
informatie en advies inzake toxicologische
problemen aan publiek en 
(para)medisch professionelen.

Slachtoffers

A N T I G I F C E N T R U M 

Het Belgisch Antigifcentrum is hét referentie-
én expertisecentrum voor toxicologie in 
België en Groothertogdom Luxemburg. 

Dieren

Leeftijd onbekend (mens)

19.765

6.773

Kinderen (0-13j)

1.138

Volwassenen (+13j)

26.261

Slachtoffers kinderen

JAAROVERZICHT 

56.172
55.254

57.400

59.313

60.668

65.308

61.029

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Slachtoffers dieren

1 – 4 j

1.138  10 - 13 j

5 - 9 j 

0 - 1 j

1.314  

13.643  

2.174  

1.001

374

5.398

Aantal oproepen

Opvallend is dat het Antigifcentrum in
12,6% van het totaal aantal oproepen
gecontacteerd wordt voor blootstellingen
bij dieren. In 95.5% van de gevallen
betreft het honden en katten.

In 2021 werd het Belgisch Antigifcentrum 61.029 keer

gecontacteerd voor advies over vergiftigingen bij mensen en dieren.

Het aantal oproepen in 2021 ligt 15,5% hoger dan dat van tien jaar

geleden (2011).



Het Antigifcentrum ontving in 2021 52.497
(86,0%) ‘klassieke oproepen’ of oproepen
met een reële blootstelling aan een product.
De resterende 8.532 oproepen (14,0%)
waren informatievragen.

86,0%

14,0%

Klassiek
(blootstelling)

Niet-klassiek (geen
blootstelling)

Het Antigifcentrum ontving in 2021 52.497
(86,0%) ‘klassieke oproepen’ of oproepen
voor een reële blootstelling aan een product.
De resterende 8.532 oproepen (14,0%)
betroffen informatievragen.

14,0%

Type vraag?

Het Antigifcentrum werd het vaakst geraadpleegd door

publiek (slachtoffer of familie (72,3%), daarna gevolgd

door (para)medisch professionelen (21,5%).
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Voornaamste oorzaken van vergiftigingen: top 5 blootstellingen bij mensen

Op de volgende pagina lees je een uitgebreide beschrijving over de 5 voorsnaamste oorzaken van vergiftiging bij mensen in 2021. 
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Voornaamste oorzaken van vergiftigingen: top 5 blootstellingen bij mensen 2021
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Er waren in totaal 12.714 volwassen en 6.915 kinderen waarvoor het
Antigifcentrum gecontacteerd werd na een contact met menselijke
geneesmiddelen. In 40,0% van de gevallen was de betrokken medicatie
gericht op het zenuwstelsel. Blootstellingen aan paracetamol nam met
17,0% toe in 2021 tegenover het jaar voordien. 2.208
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Er werden in totaal 3.286 volwassen en 4.723 kinderen
blootgesteld aan cosmetica, levensmiddelen, tabak en andere
dagelijkse producten. In de groep voedingsproducten vormden
voedingssupplementen (32,1%) en alcoholische dranken (19,7%)
de meerderheid van de agentia. Contacten met cosmetica kwamen
in overmaat bij kinderen voor. In 2021 waren er 1.694 kinderen
(…%) betrokken bij contacten aan cosmetica en 761 volwassenen
(…%). Producten voor dagelijks gebruik bevatten onder andere
essentiële oliën (33,4%) en speelgoed (30,8%).

Blootstellingen aan biociden betroffen 90,3% van de
blootstellingen in deze categorie. Er waren in totaal
1.691 volwassenen en 1.446 kinderen voor wie het
Antigifcentrum werd gecontacteerd omwille van een
blootstelling aan biociden. Er werden 285
volwassenen en 58 kinderen blootgesteld aan
gewasbeschermingsmiddelen.

Planten bleven de grootste groep binnen deze categorie met
2.930 blootstellingen in 2021. Planten werden gevolgd door
dieren, schimmels (waaronder paddenstoelen) en bacteriën. Bij
blootstellingen aan dieren ging het bijna in alle gevallen om
(vermeende) insectenbeten. De meeste blootstellingen aan
bacteriën kwamen in de zomer voor en waren voornamelijk
blootstellingen aan cyanobacteriën.
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Er waren in totaal 6.259 volwassen en 4.148 kinderen die een contact
met chemische producten hebben gehad. De reinigings-, verzorgings- en
onderhoudsmiddelen (exclusief biociden) maakten 39,7% uit van de
blootstellingen aan chemische producten. Het aantal oproepen voor
hypochlorieten bleef stabiel (-3,2%) in vergelijking met 2020. Wat mede
kon verklaard worden door het feit dat mensen nog steeds vaker thuis
bleven door de opgelegde COVID-19 beperkingen, en zo ook ging de
aandacht naar schoonmaken en desinfecteren in en om het huis.
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Het aantal oproepen in 2021 lag nog steeds meer dan
viermaal zo hoog dan voor de aanvang van de COVID-
19 pandemie. Er waren 1.455 oproepen in 2021
tegenover 323 oproepen in 2019.

Alcoholhoudende handgels

Toename oproepen paracetamol

In 2021 werd een opvallende stijging (17,0%) van het aantal
blootstellingen met paracetamol genoteerd. Dit geneesmiddel
staat op nummer één in de top tien van blootstellingen aan
geneesmiddelen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Een
overdosis paracetamol kan ernstige gezondheidsschade
berokkenen.
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De noodzaak van het gebruik van alcoholhoudende handgels
in de strijd tegen COVID-19 was en is een belangrijke pijler,
maar heeft ook een keerzijde. In deze categorie vormen
vooral oogspatten een bijzonder probleem, door de
mogelijks ernstige en blijvende gevolgen. In 2021 kreeg het
Antigifcentrum 490 oproepen voor personen die spatten
alcoholgel in de ogen kregen, waaronder 188 kinderen. Het
inslikken van handgel kan, vooral bij kinderen, tot een
alcoholvergiftiging leiden. Voor kinderen die alcoholgel
inslikten werden ruim 500 oproepen genoteerd in 2021.

Ondanks het grote aantal blootstellingen roept het Antigifcentrum niet op al deze producten niet langer te
gebruiken. Hoewel water en zeep een waardig alternatief zijn, hebben alcoholhoudende handgels een belangrijke
plaats in de strijd tegen besmetting met- en de verspreiding van het coronavirus. Het is aangeraden handgels en
huishoudproducten omzichtig en voorzichtig te gebruiken, en extra aandacht te hebben bij het gebruik bij
kinderen.

Paracetamol behoort tot de groep van pijnstillers en
koortswerende geneesmiddelen. Het middel is, bij correct gebruik,
veilig. Desalniettemin zien we in 2021 een sterk toenemend
aantal vergiftigingen.

Er zijn tal van medicijnen die het actief bestanddeel paracetamol
bevatten, zonder dat het brede publiek zich hiervan noodzakelijk
bewust is, wat soms aan de oorzaak ligt van een accidentele
overdosering. Enkele patiëntengroepen zoals mensen met
leveraandoeningen, mensen die op korte tijd sterk vermagerd zijn
en mensen met (chronisch) alcoholmisbruik zijn gevoeliger aan
overdosering en bereiken sneller de toxische drempel.

Gebruik je een normale dagelijkse hoeveelheid, maak je dan geen

zorgen. Hou de behandeling zo kort mogelijk. Overschrijd de

voorgeschreven dosis niet. Raadpleeg de bijsluiter en bij een

gebruik langer dan 5 dagen is het aangewezen medisch advies in

te winnen.



COVID-19 vaccins

Het Antigifcentrum ontving in 2021 510 oproepen
over COVID-19 vaccins. Hiervan betroffen 345
oproepen meldingen van (vermoedelijke)
bijwerkingen van een COVID-19 vaccin. Het
Antigifcentrum werkt hiervoor nauw samen met het
FAGG.

Nieuw in 2021 waren de COVID-19 vaccins die
werden ingezet in de grootschalige vaccinatiecampagne
tegen het COVID-19 virus. Het Antigifcentrum draagt
hiervoor zijn steentje bij door het publiek te informeren
via de speciaal gecreëerde webpagina over de meest
voorkomende en prangende vragen met betrekking tot
de vaccins.

Er werden in totaal 510 oproepen ontvangen specifiek
voor COVID-19 vaccins. Dit waren 345 oproepen met
blootstellingen, namelijk na toediening van een COVID-
19 vaccin. Mensen contacteren het Antigifcentrum
omwille van bijwerkingen of hadden vragen met
betrekking tot een gepaste behandeling hiervoor. Een
piek van het aantal blootstellingen toont zich in juni, de
maand waarin de vaccinatiecampagne in volle uitvoering
was bij de algemene bevolking.

De vragen aan het begin van 2021 kwamen
voornamelijk van gezondheidszorgpersoneel en
tachtigplussers. Het aantal daalt in het begin van het
najaar en in december is opnieuw een kleine toename
te constateren, toe te schrijven aan de boosterdosissen
die werden toegediend.

follow-up

Er werden 165 oproepen in 2021
ontvangen met een informatievraag
betreffende de COVID-19 vaccins.

informatievragen

De meeste vragen ging over een
mogelijke interactie tussen COVID-19
vaccin en medicatie die mensen reeds
namen, of wensten in te nemen. Vragen
over mogelijke bijwerkingen werden ook
gesteld.

Heb je nog vragen betreffende 
COVID-19 vaccinatie? 

Bekijk dan zeker de informatieve 
webpagina op de website van het 

Antigifcentrum. 
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In het kader van de nauwe samenwerking
met het FAGG, voerde het
Antigifcentrum 327 follow-ups uit. Dit
werd gedaan om meer inzicht te krijgen
in mogelijke bijwerkingen, de ernst van
de bijwerkingen en de al dan niet
bestaande link tussen de bijwerkingen en
de vaccins. Er werd voornamelijk melding
gemaakt van hoofdpijn, koorts, moeheid,
spierpijn, lokale irritatie, zwelling en pijn
op de injectieplaats.

https://www.antigifcentrum.be/geneesmiddelen/covid-19-vragen-en-antwoorden-over-vaccins-en-vaccinatie


Het Antigifcentrum wenst gezondheidsschade na intoxicatie te minimaliseren en wil een rol spelen in
de preventie van vergiftigingen. De permanentie is 24/7 bereikbaar en beantwoordt vragen van
publiek en zorgprofessionals.

Om de permanentie van het Antigifcentrum in staat te stellen nauwkeurig advies te geven over de
behandeling van patiënten die aan allerlei producten zijn blootgesteld, is betrouwbare informatie
over de samenstelling van deze producten nodig. De details van deze productsamenstellingen
worden bewaard in een databank waar onze experts 24/7 toegang tot hebben.

Door het beantwoorden van meer dan 61,000 oproepen in 2021 en meer dan 2 miljoen oproepen
in de loop der jaren, beschikt het Antigifcentrum over een unieke dataset inzake blootstellingen en
toxicologie in België en Groothertogdom Luxemburg. Er worden jaarlijks verschillende
onderzoeksprojecten gemaakt.

Het Antigifcentrum beschikt 24/7 over een noodvoorraad van een streng geselecteerd aantal
antidota.

Info, advies en triage aan publiek en professionals

Opdrachten van het Antigifcentrum

Datacentrum voor productsamenstellingen

Partner in wetenschappelijk onderzoek. 

Antidota: Nationaal expertisecentrum en noodvoorraad. 

Deze opdracht houdt in situaties op te sporen waar een nieuw of onaanvaardbaar risico bestaat
voor de gezondheid, gekoppeld aan het voorstellen van maatregelen aan de overheid om het
risico onder controle te houden.

Toxicovigilantie: waak- en signaalfunctie

Het Antigifcentrum houdt de vinger aan de pols van de wetenschappelijke evoluties op het
gebied van de gezondheidszorg(beleid) en toxicologie via de deelname aan congressen,
symposia en studiedagen.

AGC Academy

Het communicatiebeleid van het Antigifcentrum is een onmisbaar instrument om het bestaan, de
werking en de missie van het Antigifcentrum bekend te maken bij het grote publiek en de medische
professionals. Dit door het gebruik van onze website, onze nieuwsbrief, de pers en onze sociale
mediakanalen.

Het Antigifcentrum is nauw geconnecteerd met het Groothertogdom Luxemburg. Luxemburgers
kunnen steeds beroep doen op het Antigifcentrum op het nummer 8002-5500. Als stichtend lid
van het EAPCCT (European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists) in 1964 is
het Antigifcentrum actief betrokken bij de werking.

Partner in (inter)nationaal gezondheidsbeleid

Aanspreekpunt voor sensibilisering en preventie



Oproep

JAAROVERZICHT Nat i o naa l e xpe r t i s e c en t r um
en noodvoo r ra ad

Een antidotum is een geneesmiddel dat de
verblijfstijd van een gif in het lichaam verkort
en/of het effect van een gif op het lichaam
verandert.

Om snel het slachtoffer te kunnen helpen,
heeft het Antigifcentrum steeds 24/7 een
noodvoorraad van streng geselecteerde
antidota ter beschikking. Deze worden
gebruikt om vergiftigingen van bepaalde
geneesmiddelen, paddenstoelen, (zware)
metalen, cyanideverbindingen, toxische
alcoholen, radioactieve stoffen en
zenuwgassen te behandelen.

Het Antigifcentrum 
ontvangt een vraag 

tot aflevering van een 
antidotum.

De nodige formulieren 
worden ingevuld en het 

antidotum wordt zorgvuldig 
ingepakt voor transport.

Een transportbedrijf wordt
opgebeld en het antidotum

wordt opgehaald in het
Antigifcentrum.

Het antidotum komt toe in 
het ziekenhuis van 

bestemming en wordt 
toegediend aan de patiënt.

Leeftijd van het slachtoffer

Gaat het om een kind (gewicht?)of een volwassene?

Naam van het product dat de vergiftiging veroorzaakte

De hoeveelheid van het product

Hou de verpakking van het betrokken product bij de hand.

(Aantal tabletten, thee- of soeplepels,...)?

Wat is er precies gebeurd? 

Ongeval, poging tot zelfdoding,...?

De toestand van het slachtoffer

Welke klachten of symptomen zijn er?

Wat wordt er 
gevraagd bij een 

oproep? 

Antidota

Afleveringen antidota 2021

Antidotum INN naam Aantal afleveringen

Digifab® Digoxine specifieke antilichamen 7

Fomepizole Serb® 4-methylpyrazole 8

Dimaval® dimercaptopropaansulfonaat 1

Totaal 16



Eerste hulp bij vergiftiging

Bel het Antigifcentrum

Wacht niet op symptomen.

Laat het slachtoffer geen melk drinken

Laat het slachtoffer niet braken

Spoelen! 

Melk is geen tegengif. 

Dit kan de toestand verergeren. 

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

???

Volg ons op social media 

be_poisoncentre

@be_poisoncentre

Antigifcentrum - Centre Antipoisons

Antigifcentrum – Centre Antipoisons

Secretariaat
T: 02 264 96 36
F: 02 264 96 46

Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1, 1120 Brussel

info@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be

Deze infographic toont enkele opvallende resultaten uit het 
jaarverslag 2021 van het Antigifcentrum.

Het volledige jaaroverzicht is te downloaden via 
www.antigifcentrum.be/publicaties-en-dossiers/jaarrapport.

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:
Eline Bekaert, Patrick De Cock, Karolien De Leener, Sarah Desmaele, Evelien De Smet, Jonas 
Moens, Jonas Van Baelen, Pascale Wallemacq, Dominique Vandijck, Anne-Marie Descamps. 

Jaarrapport 2021. AGC/2022/009.

Voor dringende informatie en advies 
24/7 gratis bereikbaar via

070 245 245
(België)

8002 5500 
(Groothertogdom Luxemburg)

Niet-dringende vragen 
(GEEN blootstelling aan

product) via
medical.team@poisoncentre.be. 

Directie
Algemeen directeur

Dr. Anne-Marie Descamps

Adjunct-algemeen directeur
Prof. dr. Dominique Vandijck

https://www.facebook.com/agccap
https://twitter.com/be_poisoncentre
https://www.instagram.com/be_poisoncentre/
https://www.linkedin.com/company/antigifcentrum---centre-antipoisons/mycompany/
mailto:info@poisoncentre.be
mailto:medical.team@poisoncentre.be

