
 Belgisch Antigifcentrum - 2017

Het Antigifcentrum kreeg in 2017 57.400 
oproepen. Dit zijn er gemiddeld 4.783 per 
maand en 157 per dag. 

Voornaamste oorzaken
Blootstellingen aan geneesmiddelen kwamen het meest 
voor, gevolgd door huishoudproducten, cosmetica, 
planten en paddenstoelen, voedingsmiddelen en fyto-
sanitaire producten (gewasbestrijdingsmiddelen, bio- 
ciden en meststoffen). Oproepen voor dieren maakten 
maar een klein percentage uit. In de categorie “diverse” 
zijn opgenomen: producten voor industrieel gebruik, 
speelgoed, drugs, tabak, alcohol en andere.Wie zijn de slachtoffers?

Er waren 46.258 slachtoffers - 23.138 volwassenen 
(46%) en 23.120 kinderen (46%) - en 4.302 dieren 
(8%).

Je oproep naar het Antigifcentrum wordt 24 uur op 24 en 
7 dagen op 7 beantwoord door een team van artsen en 
apothekers, allen met toxicologische expertise.
Het noodnummer 070 245 245 is gratis.

v.u. Belgisch Antigifcentrum, p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussel. 
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In 2017 heeft het Antigifcentrum 4.554 oproepen ont-
vangen voor blootstellingen bij dieren, waarvan 37,7% 
afkomstig van dierenartsen. Het betrof vooral oproepen 
voor honden en katten.
De betrokken producten zijn geneesmiddelen (32,1%), 
fytosanitaire producten (gewasbeschermingsmidde- 
len/biociden/meststoffen) (25,8%), huishoudproducten 
(15,8%) en planten/paddenstoelen (10,7%).
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Over het Antigifcentrum
Het Antigifcentrum is een Koninklijke stichting van openbaar nut, gesubsidieerd door FOD Volksgezondheid in het 
kader van de dringende medische hulpverlening. Sinds de oprichting in 1963 is het Centrum dag en nacht 
beschikbaar met deskundig telefonisch advies. De kernopdrachten van het Antigifcentrum zijn: telefonisch 
informatie verstrekken bij acute vergiftigingen, beheer van wetenschappelijke documentatie, beschikbaar 
stellen van antigif en toxicovigilantie.

Info: www.antigifcentrum.be

Antigifcentrum - Centre Antipoisons - Poisoncentre

@be_poisoncentre

Antigifcentrum - Centre Antipoisons

HuishoudproductenGeneesmiddelen

Zowel bij kinderen als bij volwassenen zijn 
geneesmiddelen de belangrijkste oorzaak van 
vergiftigingen.

De 5 categorieën van geneesmiddelen die aanleiding 
geven tot het grootste aantal oproepen zijn de genees-
middelen voor het centrale zenuwstelsel, pijnstillers/
koortswerende producten (analgetica), genees-
middelen voor uitwendig gebruik, geneesmiddelen voor 
het ademhalingsstelsel en voor het cardiovasculair 
stelsel.

Bewaar producten 
steeds in hun origi-
nele verpakking. Giet 
gevaarlijke producten 
nooit over in water- of 
frisdrankflessen.

Lees aandachtig het 
etiket en de gebruiks- 
aanwijzing of de 
bijsluiter vooraleer 
je een product of ge- 
neesmiddel gebruikt.

Meng geen huishoud-
producten, want dan 
kunnen gevaarlijke 
dampen vrijkomen.

Bewaar geneesmid-
delen en huishoud-
producten buiten het 
bereik van kinderen.

In 2017 kreeg het Antigifcentrum 12.061 oproepen 
voor blootstellingen aan huishoudproducten. De groot-
ste boosdoeners waren hypochlorieten (eau de Javel, 
chloor...) met 1.353 oproepen, gevolgd door bijtende pro-
ducten (ontstopper, ammoniak, ontkalker...) met 1.119 
oproepen. Ook werden er 318 oproepen voor ongevallen 
met wascapsules genoteerd. 

Opvallend is dat meer dan de helft van de ongevallen 
met hypochlotrieten wordt veroorzaakt door het mengen 
van het product met andere producten (bvb. bijtende 
producten). Dan komt een bijtend chloorgas vrij.
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