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Acute vergiftigingen bij mens en dier
Jaaroverzicht 2004

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
T.F. van Gorcum, A.G. van Velzen, A.J.H.P. van Riel, J. Meulenbelt, I. de Vries

Belangrijke gegevens bij een informatieverzoek aan het NVIC

Om adequate informatie over het te verwachten klinische beeld en de behandeling te kunnen 

verstrekken, is het noodzakelijk zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over onderstaande zaken:

• leeftijd van de patiënt,

• lichaamsgewicht van de patiënt,

• naam van het product of de verbinding,

• na ingestie: ingenomen (geschatte) hoeveelheid/concentratie,

• na inhalatie/huid-/oogcontact: concentratie en duur van de blootstelling,

• tijdstip van ingestie/blootstelling,

• waargenomen symptomen en moment van ontstaan,

• reeds ingestelde therapie.

Het NVIC is te bereiken onder telefoonnummer (030) 2748888.



 
 

 

 
 
 
RIVM rapport 348802022/2005 
 
De informatieverstrekking over acute vergiftigingen werd in 2004 verricht in opdracht en ten 
laste van de Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in het kader van project 
V/348802, "24-uurs Informatie intoxicaties en Calamiteitengeneeskunde". 
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Aan de informatieverstrekking over acute intoxicaties hebben veel personen een bijdrage 
geleverd. 
 
Met dank aan: 
 
M.A. Bednarczyk-Dullemond 
A. Blijdorp 
P.B.S. Boone 
P.J.A.M. Brekelmans 
D. Brienen 
M. Dijkman 
C.M. van Elck 
J.W. Fijen 
R. de Groot 
I.S. van den Hengel-Koot 
R. van den Hoogen 
J.C.A. Joore 
M. Leenders 
H.J. van Leeuwen  
C.W.T.M. van Lier 
E. Pluijm-van Laar 
B.J. Reinhard-Schuurman 
T. van Riemsdijk 
E.J. Scholtens 
W. Veling 
A.J. Verkade 
M.J. van der Waals 
J.M. van der Wal-Kraaikamp 
A.K. Wiegman 
A.P.G. Wijnands-Kleukers 
G.A. van Zoelen 
 
 
 
 

Foto kaft 
Het RIVM rukt uit bij ongevallen en rampen. 
(Foto: RIVM/IMD) 
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Rapport in het kort 

Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2004. Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum. 
 
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ontving in 2004 wederom meer 
informatieverzoeken over acute vergiftigingen dan in 2003 (circa 6% meer). De ruim 35.000 
meldingen die in 2004 werden ontvangen betroffen circa 47.000 verschillende 
blootstellingen. Het NVIC is gespecialiseerd in het snel en adequaat verstrekken van 
informatie over mogelijke gevolgen en behandeling van patiënten die zijn blootgesteld aan 
lichaamsvreemde stoffen. Het NVIC is hiervoor 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor 
medici en andere hulpverleners, zoals politie en brandweer. De 24-uurs bereikbaarheid is 
tevens belangrijk in geval van eventuele rampen en terroristische aanslagen. 
 
Het NVIC werd in 2004 over bijna 26.000 overdoseringen met geneesmiddelen 
geconsulteerd. Hiervan betrof een aanzienlijk deel slaapmiddelen en pijnstillers. Vooral het 
aantal overdoseringen met middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals de pijnstillers 
ibuprofen en diclofenac, is fors toegenomen. Daarnaast is bij volwassenen het aantal 
meldingen over quetiapine, een antipsychoticum, procentueel het sterkst gestegen, met een 
toename van 73% ten opzichte van 2003.  
Ondanks de aandacht die het NVIC in 2004 heeft geschonken aan overdoseringen met multi-
vitaminepreparaten bij kinderen, steeg het aantal consulten hierover in 2004 met 19% ten 
opzichte van 2003. 
Ruim 3.300 consulten gingen over de blootstelling van jonge kinderen aan 
huishoudmiddelen, waarbij vooral de toename met 76% en 32% van het aantal 
blootstellingen aan respectievelijk luchtverfrissers en lampolie de aandacht trok. Deze 
producten kunnen gekleurd zijn en daardoor op limonade lijken, waardoor kinderen zich 
makkelijk vergissen en er enkele slokken van innemen.  
Er zijn recent veel reinigingsmiddelen op de markt verschenen die natriumpercarbonaat 
bevatten. Vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's van natriumpercarbonaat heeft het 
NVIC het beloop van intoxicaties door inname van dergelijke reinigingsmiddelen nader 
onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat bij natriumpercarbonaatpercentages van minder dan 
10% de gezondheidsrisico's bij inname van deze middelen beperkt zijn en patiënten 
dientengevolge niet in een ziekenhuis opgenomen hoeven te worden. Deze inventarisatie en 
het onderzoek verricht door het NVIC zijn belangrijk zowel voor de patiënt, zodat geen 
onnodige behandeling plaatsvindt, als met het oog op onkostenreductie in de patiëntenzorg.    
Ondanks de overheidscampagne om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen, is in 2004 
zowel het aantal meldingen over alcoholische drank als het aantal intoxicaties door drugs bij 
jongeren van 13 t/m 17 jaar sterk toegenomen. 
 
Trefwoorden: intoxicaties, overdosis, calamiteiten, geneesmiddelen, huishoudmiddelen, 
cosmetica, bestrijdingsmiddelen, industrieproducten, planten, paddestoelen, drugs, alcohol. 
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Abstract 

Acute intoxications among humans and animals. Annual report 2004. National Poisons 
Information Centre. 
 
The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health 
and the Environment (RIVM) was consulted in 2004 more frequently about acute 
intoxications than in 2003, representing an increase of about 6%. In 2004, over 35,000 
enquiries were received about more than 47,000 different exposures to chemical substances. 
The NVIC is specialized in providing quick and adequate information on possible effects and 
treatment of patients exposed to chemical substances. Physicians and other relief workers, 
such as the police and the fire brigade, can consult with the NVIC by telephone, 24 hours a 
day. This 24-hour availability is important in case of calamities or terrorist attacks.  
 
In 2004, the NVIC was consulted for close to 26,000 cases of medication overdose, of which 
a considerable number were due to overdoses of sleep-inducing drugs or painkillers. 
Particularly the number of consultations on overdoses where over-the-counter medications 
were ingested increased greatly; these included such painkillers as ibuprofen and diclofenac. 
Percentagewise, the largest increase among adults, compared to 2003, was seen for 
quetiapine, an antipsychotic drug (73%).  
Despite the NVIC's focus in 2004 on overdoses of multivitamins among children, the number 
of consultations on multivitamins increased by 19% compared to 2003. 
Over 3,300 consultations concerned exposure of young children to household products. 
Especially noteworthy were the increases of 76% and 32% for the number of exposures to air 
fresheners and lamp oil, respectively. These products may be coloured, which makes them 
look like lemonade, and attractive to children, who mistakenly, take a few sips. 
 
Recently, various cleaning products containing sodium percarbonate have come on to the 
market. Because of the possible health risks associated with sodium percarbonate, the NVIC 
broadened its investigations to include a study on the clinical course of intoxications caused 
by ingestion of these cleaning products. Results showed limited health risks when products 
containing less than 10% sodium percarbonate were ingested; patients did not need to be 
hospitalized. This is important both for the patient (avoids unnecessary treatment) and for the 
health care system (where costs are reduced).   
 
In spite of the public campaign in 2004 to reduce the alcohol consumption among young 
people, both the number of consultations on alcohol and the number of intoxications due to 
drugs increased considerably among 13 to 17-year-olds. 
 
Keywords: intoxications, overdose, calamities, medicines, household products, cosmetics, 
pesticides, industrial products, plants, fungi, drugs, alcohol. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het Jaaroverzicht 2004 "Acute vergiftigingen bij mens en dier" van het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Dit overzicht is samengesteld om inzicht te geven in de in Nederland meest 
voorkomende acute gezondheidsbedreigingen door blootstelling aan chemische stoffen en de 
trends die hierbij worden gesignaleerd.  
 
Na een inleiding over het NVIC, volgt een overzicht van het aantal informatieverzoeken in 
zijn totaliteit en in de verschillende productcategorieën. Per productcategorie wordt nader 
ingegaan op de verbindingen die bij blootstellingen en intoxicaties betrokken zijn, bij 
kinderen en volwassenen en, indien relevant, bij dieren. Bijzondere ontwikkelingen en 
conclusies worden direct bij de desbetreffende productcategorieën verwoord. Verder wordt 
de rol van het NVIC bij incidenten en calamiteiten besproken en wordt een aantal van 
dergelijke incidenten en calamiteiten, waarbij de hulp van het NVIC werd ingeroepen, in 
meer detail beschreven. 
 
Dit overzicht is een vervolg op eerdere gedetailleerde overzichten over acute intoxicaties in 
2000, 2001, 2002 en 2003 [1,2,3,4]. In het kader van de trendanalyse worden regelmatig 
gegevens uit deze publicaties aangehaald. 
 
Wij hopen u met dit Jaaroverzicht 2004 een illustratieve kijk op de in Nederland 
voorkomende acute intoxicaties te bieden. 
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1. Inleiding 

 
 
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 
is als onderdeel van het RIVM gespecialiseerd in het 
uitvoeren van snelle risicoanalyses van mogelijke 
gezondheidseffecten bij mens en dier na blootstelling aan 
lichaamsvreemde stoffen. De informatieverstrekking en 
advisering die hieruit voortvloeit, wordt zowel aangewend 
ten behoeve van individuele patiënten als voor groepen 
mensen in geval van calamiteiten. Hiertoe maakt het NVIC deel uit van verschillende 
calamiteitenstructuren, zoals de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM, het 
Beleidsondersteunend Team Milieu Incidenten (BOT-MI) en de Eenheid Planning en Advies 
nucleair (EPA-n) (figuur 1). Bij calamiteiten dient het advies aan overheidsinstanties om de 
omvang van de calamiteit te beperken en escalatie te voorkomen. Adviezen ten behoeve van 
de individuele patiënt leiden voor de Nederlandse gezondheidszorg als geheel tot een 
aanzienlijke kostenbesparing (raming 10 miljoen euro), door zowel over- als 
onderbehandeling van de patiënt te voorkomen. 
 

 
 
Figuur 1. Organisatiestructuur rondom het NVIC [5] 

 
Vanwege het medisch specialistische karakter van de informatieverstrekking heeft het NVIC 
een samenwerkingsverband met de afdeling Intensive Care/Klinische Toxicologie van het 
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Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Het NVIC is als afdeling van het RIVM 
gehuisvest op de locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) van het UMCU. De 
organisatiestructuur rondom het NVIC wordt in figuur 1 getoond. 
 

     
 
 
Op zowel nationaal als internationaal niveau onderhoudt het NVIC relaties met veel 
verschillende organisaties. Deze relaties zijn van groot belang voor de uitvoering van de 
verschillende kerntaken van het NVIC, waaronder signalering en advisering op het gebied 
van gezondheidsbedreigende situaties door chemische en ioniserende agentia. Door 
uitwisseling van kennis en informatie profiteren zowel het NVIC als de andere partijen van 
deze wederzijdse samenwerkingsverbanden. In bijlage 1 worden verschillende relaties van 
het NVIC getoond. 
 
Zoals in figuur 1 te zien is, bestaat het NVIC uit twee verschillende afdelingen. De afdeling 
Documentatie en Informatie van het NVIC draagt zorg voor de informatieverstrekking. 
Aangezien snelle bereikbaarheid van vitaal belang is, verstrekt het NVIC 24 uur per dag,  
7 dagen in de week, informatie over acute intoxicaties. De afdeling heeft zo een signalerende 
functie voor ontwikkelingen ten aanzien van acute vergiftigingen. Een toename of afname 
van het aantal informatieverzoeken betreffende bepaalde intoxicaties ten opzichte van vorige 
jaren kan mogelijk een trend aangeven. Afhankelijk van het aantal en de ernst van bepaalde 
vergiftigingen, wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de toedracht hiervan en stelt het NVIC 
de vanuit de overheid verantwoordelijke instanties (inspecties en beleidsdirecties) op de 
hoogte. De overheid kan daarmee beleidsmaatregelen onderbouwen ter preventie van verdere 
vergiftigingen met de betreffende agentia. In bijlage 2 is te lezen hoe de 
informatieverstrekking werkt. 
 
De afdeling Medische Toxicologie van het NVIC houdt zich bezig met humane 
pathofysiologie als gevolg van blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen. Het accent bij de 
vrijwilligers- en patiëntenstudies ligt op de bestudering van de kinetiek en dynamiek van 
stoffen in het lichaam. Dit wetenschappelijk onderzoek is behulpzaam bij de onderbouwing 
van normen betreffende gezondheidsbescherming en bij risicoanalysestudies en de validatie 
van modellen. Vanzelfsprekend wordt deze kennisverdieping mede gebruikt om de 
informatieverstrekking op een kwalitatief hoog niveau te houden. 

RIVM UMC Utrecht 
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Capaciteit 
Hoewel in Nederland geen meldingsplicht bestaat ten aanzien van intoxicaties, is het aantal 
informatieverzoeken dat het NVIC in 2004 ontving wederom toegenomen, van ruim 33.000 
meldingen in 2003 naar ruim 35.000 in 2004 (figuur 2). Dit is een stijging van maar liefst 6%. 
Door dit grote aantal informatieverzoeken over in totaal ruim 47.000 verschillende 
blootstellingen, geeft de registratie van de consulten een goede indruk met welke producten 
veel intoxicaties voorkomen en welke stoffen tot potentieel ernstige problemen aanleiding 
kunnen geven.  

 

Figuur 2. Totaal aantal informatieverzoeken aan het NVIC 

 
Het toenemend aantal informatieverzoeken leidt ertoe dat met de huidige inzetbaarheid van 
medewerkers van het NVIC er helaas frequenter wachttijden ontstaan aan de 
informatietelefoon. Aangezien het bij acute intoxicaties van belang is snel adequate 
informatie te verschaffen, is dit een ongewenste ontwikkeling. Om deze reden en vanwege de 
toenemende communicatie via het internet en de veelgestelde vraag om toxicologische 

informatie via het web, is het NVIC de mogelijkheden aan 
het bekijken om informatie beschikbaar te maken via 
internet. De informatie die nu opgeslagen is in de 
Toxicologische Informatie- en Kennisbank (zie bijlage 2) 
ten behoeve van de afhandeling van telefonische 
informatieverzoeken, zal via een nieuw te ontwikkelen 
webapplicatie makkelijk toegankelijk gemaakt worden 
voor artsen, hulpverleners en overheidsinstanties. 

 
In dit jaaroverzicht komt duidelijk naar voren dat dierenartsen steeds vaker het NVIC weten 
te vinden met vragen over acute intoxicaties bij dieren. Aangezien de capaciteit van het 
NVIC beperkt is en het aantal vergiftigingen jaarlijks fors toeneemt, moet er, naast 
bovengenoemde mogelijkheden (informatie via internet), naar oplossingen gekeken worden 
waardoor ook dierenartsen ongestoord de hulp van het NVIC kunnen blijven inroepen. 
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2. Informatie over acute intoxicaties 

 

2.1 Algemeen 
 
De producten waarover het NVIC in 2004 werd geraadpleegd zijn op basis van hun 
toepassing onder te verdelen in verschillende productcategorieën (figuur 3). Vaak is er sprake 
van mengintoxicaties, waarbij personen tegelijkertijd worden blootgesteld aan verschillende 
producten, bijvoorbeeld twee of meer medicijnen of een combinatie van drugs en alcohol. 
Vandaar dat het totale aantal productblootstellingen (47.072) groter is dan het aantal 
informatieverzoeken dat het NVIC in 2004 in totaal heeft ontvangen (35.366). Bovendien is 
het totale aantal blootstellingen waarover informatie werd verstrekt ruim 3.000 hoger dan in 
2003.  

 
Figuur 3. Productcategorieën (N=47.072) 

 
Evenals voorgaande jaren was de groep van de humane geneesmiddelen de grootste 
categorie, met ongeveer de helft van het aantal blootstellingen. De productcategorie die 
procentueel het meest is gestegen ten opzichte van 2003 is de categorie van de 
industrieproducten, met een stijging van 20% in het aantal vergiftigingen. Vervolgvragen 
over eerder gemelde vergiftigingen zijn in de figuur aangeduid als "2e melding". Het aantal 
vervolgvragen is in 2004 met 22% toegenomen ten opzichte van 2003 (van 1.488 naar 1.817 
vragen). De categorie "overige" is daarentegen sterk gedaald, met 510 informatieverzoeken in 
2004 tegenover 1.378 in 2003, een daling van 63%. Hier is een "technische" verklaring voor: 
wanneer iemand is blootgesteld aan een toxisch product, maar het is onbekend aan welk 
product, dan werd dit voorheen ingevoerd in het TIK-systeem als "onbekend product" en 
meegeteld in de productcategorie "overige". In 2004 is in het TIK-systeem de mogelijkheid 
gecreëerd om onbekende producten bijvoorbeeld in te voeren als "onbekend medicijn" voor 
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die gevallen dat het exacte product onbekend is, maar wel bekend is dat het een geneesmiddel 
betreft. De meldingen over "onbekend medicijn" zijn in figuur 3 meegeteld bij de humane 
geneesmiddelen in plaats van bij "overige". Dit verklaart de sterke daling van het aantal 
meldingen in "overige". 
 

Figuur 4. Functieverdeling informatievragers (N=33.367) 

 
Figuur 4 laat de verdeling zien van de beroepen of functies van de informatievragers. De 
meeste informatieverzoeken (52%) waren in 2004 afkomstig van huisartsen, 
huisartsassistenten of huisartsenposten, gevolgd door de ziekenhuisartsen en de dierenartsen 
met respectievelijk 29% en 7% van het aantal meldingen. De informatieverstrekking over 
acute intoxicaties is bedoeld voor, en inhoudelijk afgestemd op, medisch personeel en andere 
hulpverleners. Desondanks werd er ook in 2004 regelmatig gebeld door particulieren. Terwijl 
het totale aantal informatieverzoeken aan het NVIC jaarlijks stijgt, is het absolute aantal 
meldingen van particulieren echter wel geleidelijk aan het dalen, met 1.968 verzoeken in 
2002, 1.639 in 2003 en 1.541 in 2004.  
Een nieuwe groep in figuur 4 vormen de "sociaal geneeskundigen". Deze groep was 
verantwoordelijk voor 2% van de consulten aan het NVIC en bestaat onder andere uit 
bedrijfsartsen, GGD-artsen en verpleeghuisartsen. Voorheen werden deze beroepsgroepen in 
de figuur meegerekend bij "overigen". 

 
Figuur 5. Leeftijdsverdeling (N=30.200) 
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De leeftijdsverdeling van blootgestelde personen, voor zover bekend, is te zien in figuur 5. 
Jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar en volwassenen t/m 65 jaar waren het meest frequent  
betrokken bij acute intoxicaties, met respectievelijk 42% en 47% van het totale aantal 
blootstellingen. Deze verdeling is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Bij kinderen 
betreft het over het algemeen accidentele intoxicaties, terwijl bij volwassenen daarnaast ook 
veel intentionele vergiftigingen plaatsvinden. 
 

Tabel 1. Blootstellingsroutes (N=47.243) 
 

Leeftijd 0 t/m 4 jaar 5 t/m 12 jaar 13 t/m 17 jaar 18 t/m 65 jaar > 65 jaar Onbekend Dier Totaal 

 (N=13.627) (N=1.290) (N=1.776) (N=22.950) (N=1.086) (N=3.753) (N=2.761) (N=47.243) 

Ingestie 97,1% 91,8% 95,7% 90,6% 97,7% 96,0% 94,3% 93,5% 

Inhalatie 0,5% 1,6% 1,8% 4,2% 1,4% 0,7% 0,9% 2,4% 

Huidcontact 1,0% 2,8% 1,1% 2,2% 0,2% 0,2% 4,2% 1,7% 

Oogcontact 1,1% 3,4% 1,0% 2,3% 0,5% 0,2% 0,2% 1,6% 

Parenteraal 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 

Overige 0,2% 0,4% 0,1% 0,4% 0,1% 2,9% 0,3% 0,6% 

 
Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende blootstellingsroutes via welke de acute 
intoxicaties in 2004 optraden. Het totale aantal blootstellingsroutes is groter dan het aantal 
informatieverzoeken in 2004, doordat een patiënt via meerdere routes tegelijk kan worden 
blootgesteld, ook als het om een intoxicatie gaat met slechts 1 product. Zo kan iemand een 
giftige nevel zowel op de huid krijgen als via inhalatie binnen krijgen. Net als in 2003, trad in 
2004 verreweg het grootste deel van de intoxicaties op via ingestie. Blootstelling via inhalatie 
vond bij volwassenen relatief vaker plaats dan bij de andere leeftijdsgroepen. De oorzaak 
hiervan ligt in het feit dat volwassenen frequenter betrokken zijn bij incidenten op de 
werkvloer, waarbij relatief vaak giftige stoffen in gasvorm of als damp vrijkomen.  

Figuur 6. Diersoorten (N=2.484) 

 
Zoals al te zien was in figuur 4, wordt het NVIC regelmatig geraadpleegd door dierenartsen. 
In 2004 is het aantal informatieverzoeken over intoxicaties bij dieren met 13% toegenomen 
ten opzichte van 2003. In figuur 6 is te zien dat het hierbij meestal intoxicaties bij honden en 
katten betrof, met respectievelijk 70% en 19% van het totale aantal intoxicaties bij dieren. 
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Tabel 2 toont het aantal productblootstellingen bij honden, katten en paarden. Dit aantal (in 
totaal 2.481) is hoger dan het totaal aantal honden, katten en paarden in figuur 6 (2.288), 
omdat, net als bij mensen, een dier meerdere producten tegelijk kan hebben opgegeten.  

 
Wanneer de producten waaraan honden, katten en paarden werden blootgesteld worden 
geïnventariseerd, blijkt dat vooral bestrijdingsmiddelen "populair" zijn: van alle 
vergiftigingen bij deze dieren betrof respectievelijk 27, 24 en 19% intoxicaties door 
bestrijdingsmiddelen. Het opeten van in huis rondslingerende geneesmiddelen komt bij 

honden ook veel voor (25%). Bij katten vinden 
opvallend genoeg de meeste blootstellingen plaats aan 
huishoudmiddelen, waarbij het grotendeels gaat om 
petroleumproducten (72 meldingen), zoals terpentine, 
wasbenzine en lampolie. Meer dan de helft van de 
intoxicaties bij paarden werd in 2004 veroorzaakt door 
de ingestie van planten en bessen (52%). Intoxicaties bij 

paarden kunnen voor een deel voorkomen worden door de velden en weiden waar de paarden 
grazen goed te inventariseren op voor paarden toxische planten, heesters en bomen. Beruchte 
ziekteverwekkers zijn bijvoorbeeld taxus, goudenregen en vingerhoedskruid. Dat preventie 
ook bij de andere productcategorieën en diersoorten uitermate belangrijk is, mag duidelijk 
zijn. Het juist toepassen van bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld antivlooienmiddelen, zie 
paragraaf 2.5) en het niet laten rondslingeren van deze middelen en bijvoorbeeld 
geneesmiddelen zou veel dierenleed voorkomen! Niet 
onbelangrijk zijn hier ook de kosten (zeker in het geval 
van paarden) die deze intoxicaties voor de eigenaar 
meebrengen. 
 
Naast informatieverzoeken over de reeds genoemde 
diersoorten, ontvangt het NVIC ook geregeld 
informatieverzoeken over minder gebruikelijke 

Tabel 2. Intoxicaties bij honden, katten en paarden 
 

  Honden Katten Paarden 
  Aantal % Aantal % Aantal % 

Humane geneesmiddelen 472 25 83 15 4 7 
Veterinaire geneesmiddelen 45 2 22 4 3 5 
Huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten 231 12 140 25 3 5 
Cosmetica 13 1 3 1 0 0 
Bestrijdingsmiddelen en desinfectantia 501 27 133 24 11 19 
Industrieproducten 85 5 18 3 1 2 
Voedsel, dranken en genotsmiddelen 145 8 16 3 0 0 
Planten, paddestoelen en dieren 165 9 95 17 31 52 
Speelgoed en vrijetijdsproducten 28 1 7 1 0 0 
Overige 182 10 38 7 6 10 

Totaal 1.867 100 555 100 59 100 
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"huisdieren". Zo werd er in 2004 gebeld over een hangbuikzwijntje dat een lelietje-van-dalen 
had opgegeten en een schildpad die muizenkorrels had verorberd. Ook bij dieren is niet altijd 
bekend of er daadwerkelijk sprake is van een intoxicatie of door welke stof de intoxicatie 
veroorzaakt wordt. Zo werd er gebeld over een koppel ganzen op één van de 
Waddeneilanden. Na opstijgen van deze ganzen zagen omstanders dat er tien tot vijftien dood 
neervielen uit de lucht. Bij sectie door een dierenarts bleken de dieren bloedingen in de lever 
te hebben en de vraag was of dit door een intoxicatie veroorzaakt kon zijn. Verder 
toxicologisch onderzoek is in zo'n geval noodzakelijk om een eventuele vergiftiging vast te 
stellen. 
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2.2 Humane geneesmiddelen 
 
De productgroep waarover het NVIC het meest informeert 
zijn de humane geneesmiddelen. Vaak betreft dit 
intentionele auto-intoxicaties door volwassenen of 
accidentele innamen door kinderen. Bij intentionele auto-
intoxicaties wordt vaak een combinatie van verschillende 
medicijnen, al dan niet met alcoholhoudende dranken, 
ingenomen. Accidentele overdoseringen met 
geneesmiddelen zijn divers van aard. Regelmatig 
voorkomende incidenten betreffen kinderen die thuis medicijnen weten te bemachtigen en 
deze verorberen alsof het snoep is of volwassenen die zich vergissen in hun medicijngebruik.  

 

Figuur 7. Leeftijdsverdeling humane geneesmiddelen (N=25.856) 

 
In figuur 7 wordt de leeftijdsverdeling weergegeven van individuen die werden blootgesteld 
aan humane geneesmiddelen. Het aandeel volwassenen is net als voorgaande jaren het 
grootst. Het aantal informatieverzoeken over expositie van kinderen t/m 4 jaar en dieren is 
toegenomen met respectievelijk 20% en 68% ten opzichte van 2003.  
 
De meldingen die het NVIC ontving aangaande humane geneesmiddelen zijn in figuur 8 
ingedeeld in verschillende toepassingsgebieden. Vanwege hun grote aandeel is er in 
tegenstelling tot voorgaande jaren voor gekozen de groep "analgetica" apart aan te duiden. In 
vorige jaaroverzichten waren de analgetica nog ondergebracht bij de middelen werkzaam op 
het centraal- en perifeer zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. De categorie 
"bewegingsapparaat" is hierdoor dermate klein geworden, dat deze nu is opgenomen in de 
categorie "overige". Dit alles neemt niet weg dat de middelen op het centraal- en perifeer 
zenuwstelsel met 54% nog steeds verreweg het grootste aandeel in het aantal meldingen 
hebben. De analgetica vormen nu de tweede groep, met 18%, gevolgd door de groep 
"overige" met 6%. In deze laatste groep is het aandeel "inname van onbekende medicijnen" 
groot: 916 meldingen. Nogal eens betreft dit patiënten die met ernstige vergiftigingen op de 
afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis gepresenteerd worden. 
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Figuur 8. Humane geneesmiddelen per toepassingsgebied (N=25.856) 

 
Op grond van het klinisch beeld dat zij vertonen, wordt, meestal in overleg met de medisch 
specialist van het NVIC, een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de mogelijk 
ingenomen middelen en worden nadere mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling 
besproken.  
 
De middelen werkzaam op het centraal- en perifeer zenuwstelsel zijn uitgesplitst in figuur 9. 
De meeste meldingen betroffen net als in voorgaande jaren de hypnotica, sedativa en 
anxiolytica (6.144 meldingen), de antidepressiva (3.413 meldingen) en de antipsychotica 
(1.977 meldingen). Alle categorieën zijn ten opzichte van 2003 toegenomen met circa 5 tot 
8%, met uitzondering van de amfetaminen en andere stimulantia, waar een stijging van 18% 
werd waargenomen. Het ging hierbij vooral om intoxicaties met amfetamine, methylfenidaat 
en cafeïne. 

 
Figuur 9. Middelen werkzaam op het centraal- en perifeer zenuwstelsel (N=13.684) 
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Wanneer de analgetica opgesplitst worden, is het duidelijk dat deze categorie voornamelijk 
bestaat uit een aantal afzonderlijke middelen waar het NVIC vaak over geconsulteerd wordt 
(figuur 10). Dit zijn paracetamol, ibuprofen, diclofenac en naproxen. Deze middelen komen 
verder in deze paragraaf, bij de beschrijving van de top 15 humane geneesmiddelen, aan bod. 
De aanzienlijke groep "narcotische analgetica" bestaat onder andere uit tramadol, morfine en 
codeïne. 

 
Figuur 10. Analgetica (N=4.563) 

 
In 2004 zijn er 19% meer informatieverzoeken ontvangen over geneesmiddelen uit de 
categorie "bloed en hart-vaatstelsel" dan in 2003. In figuur 11 is deze groep uitgesplitst. Het 
NVIC werd het meest geconsulteerd over overdoseringen met de betablokkers propranolol, 
metoprolol en atenolol. Andere frequente overdoseringen waren met nifedipine, clonidine, 
enalapril en losartan. 
 
Eind 2004 rapporteerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) naar aanleiding van 
een meta-analyse gepubliceerd in de Lancet, dat de NHG-standaard kiest voor de betablokker 
metoprolol in plaats van atenolol [6]. Het NHG publiceerde aanwijzingen voor het overzetten 
van patiënten van atenolol op metoprolol. De Stichting Farmaceutische Kengetallen 
rapporteerde in het Pharmaceutisch Weekblad dat het overzetten van patiënten in november 
2004 is ingezet en in januari 2005 het aantal eerste voorschriften voor metoprolol met 52% 
gestegen is ten opzichte van oktober 2004, terwijl het aantal eerste voorschriften atenolol met 

Teveel digoxine 
Een bejaarde man neemt een overdosis digoxine tabletten. Hoeveel de man precies heeft ingenomen is niet 
bekend. In het ziekenhuis wordt de concentratie digoxine in zijn bloed bepaald. Deze blijkt ver boven de 

therapeutische concentratie te liggen. Bovendien ontwikkelt de man levensbedreigende 
geleidingsstoornissen in het hart. Het ziekenhuis consulteert het NVIC over de in te stellen behandeling. 

Digoxinevergiftiging kan behandeld worden met antilichamen tegen digoxine, de zogenaamde Fab-
fragmenten. Het NVIC berekent hoeveel ampullen Fab-fragmenten in dit geval nodig zijn en zorgt ervoor 

dat deze zo snel mogelijk per taxi naar het betreffende ziekenhuis worden gestuurd.   
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31% is gedaald [7]. In 2004 steeg bij het NVIC het aantal meldingen over intoxicaties met 
metoprolol én atenolol, waarbij metoprolol sterker toenam dan atenolol, met respectievelijk 
56% en 18% ten opzichte van 2003. 

 
Figuur 11. Middelen werkzaam op het bloed en hart-vaatstelsel (N=1.293) 

 

Kinderen van 0 t/m 12 jaar 
In 2004 werd het NVIC 5.805 keer geconsulteerd over expositie van kinderen t/m 12 jaar aan 
humane geneesmiddelen. Bij dergelijke exposities draait het regelmatig om incidenten 
waarbij twee of meer kinderen snoepen van in en rond het huis aanwezige medicijnen. Het 
NVIC werd in 2004 over 153 van dergelijke incidenten geconsulteerd. Hiervan betroffen  
67 incidenten het samen snoepen van vitaminepreparaten. In de top 15 humane 
geneesmiddelen (tabel 3) komt het veel voorkomen van vergiftigingen met vitaminen 
duidelijk naar voren. Vitamine D staat al jaren op de eerste plaats. Het aantal meldingen is 
met bijna 12% gestegen ten opzichte van 2003. Ook het aantal informatieverzoeken 
betreffende vitamine AD en multivitaminen is sterk toegenomen, met respectievelijk 17 en 
19%. Eind 2004 is naar aanleiding van het verschijnen van het Jaaroverzicht 2003 van het 
NVIC de toename van het aantal overdoseringen met multivitaminen bij kinderen uitgebreid 
in het nieuws geweest. Hierbij werd aandacht geschonken aan de trend dat 
vitaminepreparaten steeds meer op snoep lijken, waardoor kinderen zich gemakkelijk kunnen 
vergissen. Of de media-aandacht invloed heeft gehad op het consumentengebruik van 
vitaminepreparaten is op het moment van schrijven van dit jaaroverzicht nog niet duidelijk. In 
2004 is het NVIC een onderzoek begonnen naar overdoseringen met multivitaminen. Dit 
onderzoek richt zich op de omstandigheden en de ernst van de intoxicaties. In de loop van 
2005 wordt dit onderzoek afgerond. 
 
Het aantal informatieverzoeken betreffende blootstelling aan anticonceptiva is in 2004 
praktisch gelijk gebleven. In 2003 steeg dit aantal in vergelijking met 2002 nog met 18%. 
Mogelijk is de stagnatie van die groei het gevolg van het beëindigen van de vergoeding door 
het ziekenfonds van de pil voor vrouwen vanaf 21 jaar vanaf 1 januari 2004, waardoor het 
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aantal pilgebruiksters met 10% is afgenomen [8] en deze middelen dus minder voorhanden 
zijn voor "snoeplustige" kinderen. 
 

Veel zorgelijker zijn alle intoxicaties met pijnstillers, die in 
frequentie blijven toenemen (zie hiervoor ook de voorgaande 
jaarverslagen). In de top 15 humane geneesmiddelen voor 
kinderen t/m 12 jaar staan 4 analgetica (paracetamol, 
ibuprofen, diclofenac en acetylsalicylzuur), die samen 26% 
van alle meldingen in de top 15 voor hun rekening nemen. 
Het aantal informatieverzoeken over ibuprofen is met bijna 

43% gestegen, van 247 meldingen in 2003 naar 352 meldingen in 2004. Het aantal 
intoxicaties met diclofenac is in vergelijking met 2003 met maar liefst 73% toegenomen. 
Daarentegen ontving het NVIC in 2004 slechts 3% meer meldingen over paracetamol dan in 
2003, terwijl in 2003 nog een stijging van 24% werd geconstateerd ten opzichte van 2002. 
Het aantal informatieverzoeken over expositie aan acetylsalicylzuur is toegenomen van 17 in 
2003 naar 41 in 2004. Acetylsalicylzuur heeft verschillende indicaties. Naast de analgetische 
toepassing, wordt het gebruikt als thrombocytenaggregatieremmer of als dermatologicum in 
wrattentincturen. De toename in het aantal informatieverzoeken over acetylsalicylzuur is niet 
het resultaat van een verandering van één specifiek middel, aangezien de verschillende 
middelen met acetylsalicylzuur als bestanddeel een evenredig aandeel behouden hebben in 
het aantal meldingen in 2004. Grotendeels betreffen de meldingen acetylsalicylzuur tabletten 
van 100 en 500 mg als analgeticum. 
 
Xylometazoline, op de twaalfde plaats met 54 consulten, is een middel dat zwelling van de 
slijmvliezen tegengaat en zodoende wordt gebruikt bij verstopping van de neus. Er is weinig 
bekend over de dosis-effect relatie van xylometazoline. Daarom worden kinderen met een 

Tabel 3. Top 15 humane geneesmiddelen 
 

0 t/m 12 jaar  13 jaar en ouder 
 Middel Aantal   Middel Aantal 

1 Vitamine D 784  1 Oxazepam 1503 
2 Anticonceptiepil 393  2 Paracetamol 1234 
3 Paracetamol 385  3 Temazepam 799 
4 Ibuprofen 352  4 Ibuprofen 793 
5 Vitamine AD 334  5 Paroxetine 601 
6 Homeopatische middelen 293  6 Diazepam 568 
7 Multivitamine preparaten 278  7 Venlafaxine 486 
8 Levothyroxine 141  8 Promethazine 379 
9 Zinkoxide 107  9 Citalopram 367 

10 Diclofenac 95  10 Olanzapine 307 
11 Oxazepam 55  11 Alprazolam 306 
12 Xylometazoline 54  12 Lorazepam 278 
13 Acetylsalicylzuur 41  13 Quetiapine 276 
14 Broomhexine 40  14 Zopiclon 265 
15 Promethazine 39  15 Clorazepinezuur 260 
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overdosering xylometazoline vaak enige uren ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. 
Om te kunnen beoordelen of deze kostbare, conservatieve behandeling gerechtvaardigd is, 
heeft het NVIC een follow-up onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken werd naar de toxische 
effecten van xylometazoline [9]. Het blijkt dat de meeste kinderen na een xylometazoline 
overdosering geen ernstige effecten ontwikkelen. Bij doseringen onder de 0,4 milligram 
xylometazoline per kilogram lichaamsgewicht is observatie in een ziekenhuis niet nodig. Bij 
hogere doseringen zijn echter meer data nodig om het risico goed in te kunnen schatten, en 
moet observatie in een ziekenhuis overwogen worden. Met het opstellen van deze richtlijnen 
voor de behandeling van xylometazoline-intoxicaties, is de informatieverstrekking verbeterd 
en worden kosten gereduceerd door onnodige behandelingen en ziekenhuisopnames te 
voorkomen. 

 
Personen van 13 jaar en ouder 
Net als in voorgaande jaren wordt de top 15 humane geneesmiddelen voor personen van  
13 jaar en ouder door de benzodiazepinen overheerst. Deze groep neemt maar liefst 44% van 
alle meldingen in de top 15 voor zijn rekening en bestaat uit oxazepam, temazepam, 
diazepam, alprazolam, lorazepam en clorazepinezuur. Het absolute aantal consulten 
betreffende vergiftigingen met deze benzodiazepinen is met bijna 10% toegenomen. De 
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) bericht dat het aantal voorschriften voor 
benzodiazepinen weer in opmars is. In 2003 werden 11 miljoen benzodiazepinevoorschriften 
uitgeschreven, een toename van 1,75% ten opzichte van 2002 [10].  
 
Naast de benzodiazepinen zijn ook de antidepressiva, met paroxetine, venlafaxine en 
citalopram (de zogenaamde selectieve serotonine heropname remmers), sterk 
vertegenwoordigd. Het aantal meldingen over venlafaxine en citalopram is in 2004 met 
respectievelijk 36% (van 357 naar 486) en 19% (van 309 naar 367) gestegen ten opzichte van 
2003 (figuur 12). In figuur 12 is te zien dat het aantal informatieverzoeken over paroxetine 
lijkt te schommelen boven 600 meldingen per jaar. Een antidepressivum dat niet in de top 15 
voorkomt, maar waarover het aantal meldingen in 2004, ten opzichte van 2003, sterk is 
gestegen, is nortriptyline. Deze toename bedroeg maar liefst 51%, van 47 meldingen in 2003 
naar 71 in 2004. Nortriptyline behoort tot de tricyclische antidepressiva, de oudere klasse van 
antidepressiva, en veroorzaakt bij overdosering in de regel ernstiger intoxicaties dan de 
selectieve serotonine heropname remmers. 
 

Buikoverzichtsfoto 
Een 2-jarig kind wordt binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp omdat het 2 tot 5 ferrosulfaat tabletten 

heeft ingenomen. De behandelend arts neemt contact op met het NVIC voor informatie over het te 
verwachten klinisch beeld en de in te stellen behandeling. Het kind heeft op dat moment geen klachten. 
Omdat de hoeveelheid ingenomen tabletten doorslaggevend is voor het te volgen beleid, adviseert het 
NVIC de ouders goed uit te vragen over de mogelijke dosering en een buikoverzichtsfoto te maken. 
Aangezien ijzertabletten kort na ingestie, als ze nog niet uiteen zijn gevallen, gevisualiseerd kunnen 

worden door middel van röntgenstraling, kan met een buikoverzichtsfoto een inschatting gemaakt worden 
van de ingenomen hoeveelheid. Mede op basis hiervan kan het te volgen beleid worden bepaald. 
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Figuur 12. Meldingen over overdoseringen met antidepressiva bij personen van 13 jaar en 

ouder 

 
In 2004 werd het NVIC 379 keer geconsulteerd over overdoseringen bij personen van 13 jaar 
en ouder met het antihistaminicum promethazine. Dit is een toename van maar liefst 40% ten 
opzichte van 2003. Opvallend genoeg is in 2004 het aantal meldingen over 
kinderblootstellingen aan dit middel juist afgenomen ten opzichte van 2003.  
 

Nieuw in de top 15 voor personen van 13 jaar en ouder is het antipsychoticum quetiapine. 
Het aantal informatieverzoeken over quetiapine is in 2004 met 73% toegenomen ten opzichte 
van 2003 (van 160 meldingen in 2003 naar 276 in 2004). In de databank van het Genees- en 
hulpmiddelen Informatie Project (GIP-databank) van het College voor Zorgverzekeringen is 
te zien dat het aantal voorschriften voor quetiapine van 5.100 in 1999 naar 89.800 in 2003 is 
gestegen [11]. Dit antipsychoticum is sinds 1999 op de Nederlandse markt en vertoont 
sindsdien een sterke toename in het aantal consulten over overdoseringen met dit middel 
(figuur 13). Dit bevestigt wederom dat naarmate een middel een groter therapeutisch gebruik 
kent, het ook vaker een rol speelt bij overdoseringen. Olanzapine, ook een antipsychoticum, 
staat net als in 2003 op de tiende plaats met 307 meldingen in 2004. In figuur 13 is te zien dat 
de jaarlijkse toename van het aantal meldingen over dit middel aanhoudt, alhoewel in 2004 
de toename slechts 11% bedroeg ten opzichte van 2003, terwijl deze toename in 2003 
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Serotonine syndroom? 
Een ziekenhuisarts neemt contact op met het NVIC over een patiënt op de intensive care. De patiënt heeft 

onder andere koorts en tremoren. De klachten begonnen een dag nadat de patiënt twee verschillende 
antidepressiva had geslikt. De effecten kunnen passen bij het serotonine syndroom, wat kan onstaan door 
geneesmiddelen die elkaars werking op het serotonine-systeem in de hersenen versterken. Bij uitvragen 

blijkt dat er geen sprake is van overdosering met elk van de antidepressiva afzonderlijk, maar dat de 
combinatie van de twee middelen tot deze symptomen heeft geleid. Gezien het moment van ontstaan van 

de klachten wordt echter geconstateerd dat het waarschijnlijk niet om een serotonine syndroom gaat, maar 
om het Maligne Neuroleptica Syndroom. Dit syndroom vereist een speciefieke behandeling. Het NVIC 
geeft aan hoe dit syndroom behandeld kan worden. Na een paar dagen is de patiënt hersteld en wordt hij 

ontslagen uit het ziekenhuis. 
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Figuur 13. Meldingen over overdoseringen met antipsychotica bij personen van 13 jaar en 

ouder  
 
ten opzichte van 2002 nog 48% bedroeg. Een aanhoudende toename is ook terug te vinden in 
de GIP-databank van het College voor Zorgverzekeringen wat betreft het aantal voorschriften 
voor olanzapine. In 1999 bedroeg het aantal voorschriften voor dit antipsychoticum nog 
135.000, in 2003 was dit opgelopen tot 341.000 voorschriften [11]. 
 

De analgetica die in de top 15 voorkomen zijn paracetamol en 
ibuprofen. Het aantal informatieverzoeken aangaande 
paracetamol vertoont de afgelopen jaren een duidelijke 
stijging, van 775 meldingen in 2000 naar 1.234 in 2004 
(figuur 14). Het aantal doktersvoorschriften voor paracetamol 
is in het eerste kwartaal van 2004 afgenomen [12]. Via het 
"zelfzorgcircuit" wordt paracetamol echter royaal ingekocht. 
Exacte verkoopcijfers zijn hiervan niet voorhanden. Ook het 

aantal overdoseringen met de NSAID ibuprofen loopt fors op, van 416 meldingen in 2000 
naar 793 in 2004 (figuur 14), terwijl het aantal voorschriften dat het College voor 
Zorgverzekeringen rapporteert in de GIP-databank afneemt (van 1.997.700 in 1999 naar 
1.829.300 in 2003) [11]. Het mag duidelijk zijn dat ook voor ibuprofen, als "over-the-
counter-middel", geldt dat het veel wordt gebruikt.  
 
Tiotropium is een bronchus verwijdend middel dat sinds 2002 op de Nederlandse markt is. 
Het wordt voorgeschreven bij chronische obstructieve longziekten. Het NVIC ontvangt nog 
relatief weinig informatieverzoeken over dit middel, 41 meldingen in 2004 voor personen van 
13 jaar en ouder. De toename van het aantal informatieverzoeken over tiotropium is echter 
groot, 78% ten opzichte van 2003. Ook het College voor Zorgverzekeringen meldt in de GIP-
databank een forse toename, van 150.970 tiotropium voorschriften in 2002 naar 405.520 in 
2003 [11]. Aangezien de capsule voor het inhaleren van tiotropium een lage dosis bevat  
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(18 microgram), resulteert een overdosering niet snel in een ernstige vergiftiging en is het 
klinisch beeld in de regel mild. 

Figuur 14. Meldingen over overdoseringen met paracetamol en ibuprofen bij personen van 

13 jaar en ouder 

 

Verdere ontwikkelingen 
De nu volgende tekst en aantallen informatieverzoeken betreffen alle leeftijdscategorieën 
samen. 
 
In het Jaaroverzicht 2003 meldde het NVIC een zorgwekkende toename van het aantal 
consulten over het antidiabeticum metformine [4]. De toename houdt ook in 2004 aan, met 
een stijging van 33% ten opzichte van 2003 (figuur 15). Ook het aantal voorschriften voor 
metformine (Glucophage®) steeg de laatste jaren flink, van 766.000 in 1999 naar 1.461.000 
in 2003 [11]. Het totaal aantal informatieverzoeken over alle orale antidiabetica tezamen is in 

Figuur 15. Totaal aantal meldingen over overdoseringen met metformine, uitgezonderd 
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2004 met bijna 12% toegenomen in vergelijking met 2003 (van 156 meldingen in 2003 naar 
174 meldingen in 2004). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal 
meldingen over metformine. 
 
Het aantal voorschriften voor methylfenidaat (Ritalin®) dat het College voor 
Zorgverzekeringen registreerde is van 168.000 in 1999 toegenomen naar 248.000 in 2003 
[11]. Dit middel komt zelfs in de top 10 voor van meest voorgeschreven medicijnen in 2003 
voor kinderen van 2 tot 12 jaar en adolescenten van 12 tot 18 jaar [13]. Ook het NVIC nam 
van 1999 tot 2004 een toename van het aantal intoxicaties met methylfenidaat waar, van maar 
liefst 216% (figuur 16). Methylfenidaat wordt gebruikt bij de behandeling van ADHD. 
Vanwege de amfetamine-achtige werking van het middel, wordt het soms misbruikt als 
stimulerend middel. 
 

 

Figuur 16. Totaal aantal meldingen over overdoseringen met methylfenidaat, uitgezonderd 

dierintoxicaties 
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2.3 Huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten 
 
Het NVIC werd in 2004 5.866 maal geconsulteerd over vergiftigingen met huishoudmiddelen 
en doe-het-zelfproducten. Figuur 17 toont dat jonge kinderen een groot deel  
(3.314 meldingen) van deze blootstellingen voor hun rekening namen (56%). Grotendeels 
betrof dit accidentele blootstelling aan schoonmaakmiddelen. Ook volwassenen t/m 65 jaar 
leverden een significante bijdrage aan het totaal aantal informatieverzoeken over 
huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten (27%, 1.597 meldingen).  

 
Figuur 17. Huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten (N=5.866) 

 
Vergeleken met 2003 is het aantal meldingen over bijna alle categorieën huishoudmiddelen 
en doe-het-zelfproducten toegenomen. Over vaatwasmiddelen, stoffen voor kamerplanten- en 
tuinverzorging en de categorie "overige" werd het NVIC echter minder vaak geconsulteerd.  
 
Een veelvoorkomend incident is het ontkalken van koffiezetapparaten en waterkokers met 
zuurhoudende middelen, waarna voor gebruik vergeten wordt het apparaat te legen of schoon 
te maken. Meestal zijn ontkalkers in dergelijke situaties zover verdund dat als deze per 
vergissing worden ingenomen, lokale klachten niet ernstig zijn. Een enkele keer gebeurt het 
echter dat ontkalkers onverdund worden ingenomen. Zo bleek uit een nieuwsbericht dat in 
Duitsland een vrouw, te gast in een restaurant, per ongeluk een onverdund ontkalkingsmiddel 
voor de afwasmachine geserveerd kreeg als mineraalwater. Ernstig chemisch letsel in mond 
en slokdarm waren het gevolg.  
Een ander voorbeeld van een veelvoorkomende, accidentele blootstelling bij volwassenen is 
de inhalatie van chloorgas, wat kan ontstaan door menging van verschillende 
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schoonmaakmiddelen. Gebeurt dit in een kleine ruimte, zoals een toilet, dan kan dit al snel 
leiden tot inhalatoire intoxicaties. 
 
Tabel 4 toont de producten waarover het meest frequent informatieverzoeken zijn ontvangen 
voor kinderen t/m 12 jaar en voor personen van 13 jaar en ouder. 
 

Tabel 4. Top 10 huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten 
 

0 t/m 12 jaar  13 jaar en ouder 
 Middel Aantal   Middel Aantal 

1 Textielwasmiddelen 405  1 Chloor-bevattende middelen 259 
2 Afwasmiddelen (hand) 288  2 Ontkalkers 167 
3 Silicagel 285  3 Benzine 118 
4 Allesreinigers 251  4 Allesreinigers 115 
5 Chloor-bevattende middelen 224  5 Lijmen/kitten 106 
6 Vaatwasmachinemiddelen 217  6 Machinewasmiddelen 87 
7 Luchtverfrissers 171  7 Azijn 73 
8 Toiletblokjes 160  8 Spiritus 73 
9 Lampolie 146  9 Terpentine 68 

10 Lijmen/kitten 139  10 Afwasmiddelen (hand) 62 

 

Kinderen van 0 t/m 12 jaar 
De top 10 huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten voor kinderen t/m 12 jaar blijkt over 
de jaren vrij stabiel te zijn. In 2004 staan, net als voorgaande jaren, de machinewasmiddelen 
op de eerste plaats, met 14% meer meldingen dan in 2003. De meeste middelen in de top 10 
vertonen al gedurende enkele jaren een duidelijke stijging in het aantal informatieverzoeken. 
Allesreinigers hebben zelfs een toename van 29% ondergaan, van 195 meldingen in 2003 
naar 251 in 2004. Het aantal meldingen over chloor-bevattende middelen, 
vaatwasmachinemiddelen en toiletblokjes is licht afgenomen ten opzichte van 2003.  
 

Opvallend is de sterke toename van het aantal consulten 
over ingestie van luchtverfrissers bij kinderen t/m 12 jaar. In 
2003 werd het NVIC hierover slechts 97 keer geconsulteerd, 
maar in 2004 bedroeg dat aantal 171 (figuur 18). Dit is een 
toename van maar liefst 76%! Naar aanleiding van een 
onderzoek van een Europese consumentenorganisatie (Beuc) 
naar luchtverfrissers die mogelijk nadelige 

gezondheidseffecten veroorzaken, is eind 2004 veel media-aandacht voor dit onderwerp 
ontstaan. De aandacht ging hierbij vooral uit naar langdurige blootstelling aan chemicaliën 
die bij gebruik van de verfrissers, waaronder sprays, vernevelaars en electrische verstuivers, 
vrijkomen. Het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) van het RIVM 
heeft vervolgens in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit onderzoek gedaan naar de 
blootstelling aan vluchtige organische verbindingen afkomstig uit luchtverfrissers. Uit de 
risico-evaluatie blijkt dat bij normaal gebruik geen effecten op de gezondheid verwacht 
worden [14].  
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Figuur 18. Meldingen over intoxicaties met luchtverfrissers en lampolie bij kinderen t/m  

12 jaar 

 
In 1997 publiceerde het NVIC gegevens van een onderzoek naar acute vergiftigingen met 
lampolie [15]. Hierin werd gerapporteerd dat vanwege het kleurige productvoorkomen van 
lampolie, het kan doen denken aan limonade, waardoor kinderen zich makkelijk vergissen en 
het opdrinken. De lage viscositeit en oppervlaktespanning van lampolie zorgen ervoor dat het 
na inname makkelijk de longen in kan vloeien, waardoor een chemische longontsteking kan 
ontstaan. Op basis van onder andere dit onderzoek is in 1997 een nieuwe Europese richtlijn 
tot stand gekomen, waarin eisen worden gesteld aan de kleur, viscositeit en 
oppervlaktespanning van lampolie. Na het in werking treden van deze wetgeving signaleerde 
het NVIC tot 2002 een sterke afname van het aantal informatieverzoeken over lampolie. De 
afgelopen jaren is dit aantal echter weer aan het stijgen (32%, van 111 in 2003 naar 146 in 
2004). Mogelijk is deze toename het gevolg van de verschillende gekleurde lampoliën die 
recent weer op de Nederlandse markt gekomen zijn. Producenten claimen echter dat deze 
gekleurde lampoliën een hogere viscositeit hebben, 
aangezien ze van plantaardige oliën zijn gemaakt. 
Hierdoor zouden ze bij inname minder schadelijk 
zijn voor de gezondheid. Om deze ontwikkelingen 
en mogelijke gezondheidseffecten te onderzoeken 
heeft het NVIC wederom een follow-up onderzoek 
gestart naar lampolie-intoxicaties. Het resultaat 
wordt aan de Voedsel en Waren Autoriteit 
gerapporteerd, zodat deze zonodig maatregelen kan 
treffen. 
 
De laatste jaren is een trend ontstaan om natriumpercarbonaat aan reinigingsmiddelen toe te 
voegen. Als natriumpercarbonaat oplost in water, ontstaan natriumcarbonaat en 
waterstofperoxide, dat vlekken kan verwijderen. Natriumpercarbonaat is dan ook te vinden in 
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allerlei waspoeders, vaatwasmachinemiddelen, allesreinigers en sanitairreinigers, maar het 
wordt ook gebruikt in antiseptica en tandpolishers. Van waterstofperoxide is bekend dat het 
in een bepaalde concentratie irriterend tot corrosief kan zijn voor huid en slijmvliezen. Ook is 
in de internationale literatuur beschreven dat na ingestie van waterstofperoxide zuurstof-
embolieën in de bloedbaan kunnen ontstaan. Bij welke concentraties en/of hoeveelheden 
klachten onstaan en hoe ernstig deze zijn, is echter niet goed bekend. Om meer inzicht te 
krijgen in de effecten na blootstelling aan 
natriumpercarbonaathoudende middelen en om 
mogelijke verschillen tussen poeders en 
oplossingen vast te stellen, is het NVIC een 
follow-up onderzoek gestart [16]. Van mei 2003 
tot half november 2004 zijn in totaal 92 
informatieverzoeken ontvangen over 
natriumpercarbonaat, waarvan in 64 gevallen 

aanvullende informatie werd verkregen. De 
blootstellingen betroffen waterstofperoxide- 
bevattende vloeistoffen, middelen met poedervormig natriumpercarbonaat en thuis opgeloste 
natriumpercarbonaat in water. Blootstelling aan waterstofperoxide-oplossingen met 
concentraties beneden 10% en in water opgeloste natriumpercarbonaat veroorzaakte over het 
algemeen alleen lokale irritatie aan de slijmvliezen en milde maagdarmklachten. 
Poedervormig natriumpercarbonaat bleek minder lokale effecten te veroorzaken, aangezien 
de oplosbaarheid van deze stof niet bijzonder groot is, en in een beperkt waterig milieu dus 
een geringe hoeveelheid waterstofperoxide gevormd wordt. 
 

Personen van 13 jaar en ouder 
Chloor-bevattende middelen staan al jaren op de eerste plaats in de top 10 voor personen van 
13 jaar en ouder. Bij deze middelen draait het vaak om inhalatie van chloordampen, die 
irriterend kunnen werken. Het aantal informatieverzoeken over machinewasmiddelen is 
toegenomen met 32% (van 66 meldingen in 2003 naar 87 in 2004). Een andere stijger is 
spiritus, die in 2004 opnieuw in de top 10 verschijnt met 73 meldingen; een toename van 
35% ten opzichte van 2003. Het aantal consulten over terpentine en ammonia daarentegen 
heeft een afname ondergaan, van respectievelijk 12% en 30% ten opzichte van 2003.  

Natriumpercarbonaat in water 

Zeer schone frituurpan… 
Twee mensen maken thuis hun frituurpan schoon met een agressief schoonmaakmiddel, waarna ze deze 

direct gebruiken voor het bereiden van een maaltijd. Ze komen er echter achter dat het betreffende 
schoonmaakmiddel niet bestemd is voor dit soort schoonmaakwerkzaamheden. De mensen hebben geen 

klachten, maar maken zich zorgen over eventuele gezondheidseffecten door het middel. Ze melden zich bij 
een huisartsenpost, die vervolgens het NVIC consulteert. Helaas is de merknaam van het middel niet 

bekend, waardoor niet precies kan worden vastgesteld wat er in het schoonmaakmiddel zit. Op basis van 
de naam van de fabrikant van het middel achterhaalt het NVIC echter dat het schoonmaakmiddel 

waarschijnlijk salpeterzuur bevat, waarna het NVIC de huisartsenpost kan informeren over de mogelijke 
toxische effecten van salpeterzuur.    
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Zoals verwacht zijn de waterafstotend makende middelen in 2004 afwezig in de top 10. In het 
najaar van 2002 signaleerde het NVIC een sterke toename van het aantal informatieverzoeken 
over deze middelen. In 2003 werden er zelfs in totaal 90 meldingen geregistreerd (figuur 19). 
Dit was een opvallende ontwikkeling, aangezien in voorgaande jaren het aantal 
informatieverzoeken altijd onder de 10 meldingen bleef. Naast de sterke toename van het 
aantal meldingen in 2003, was ook het klinisch beeld dat gerapporteerd werd alarmerend. Na 
inademing van de spray kregen patiënten ernstige benauwdheidsklachten met langdurige 
prikkelhoest en een verminderde inspanningstolerantie. Een groot deel van deze patiënten 
bezocht de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis of moest ter observatie opgenomen 
worden. Vanwege de ernst van de effecten heeft het NVIC toendertijd direct de Voedsel en 
Waren Autoriteit op de hoogte gebracht en is er contact opgenomen met de leverancier. Het 
bleek dat de merken waarmee zich problemen voordeden afkomstig waren van dezelfde 
leverancier en dat de samenstelling van het product recent was gewijzigd. Door een wijziging 
van het oplosmiddel stonk het product niet langer. Hierdoor ontstond echter wel een kleinere 
deeltjesgrootte van de aërosolen, waardoor alle bestanddelen, waaronder 
fluorkoolwaterstofhars als de waterafstotende component, dieper de longen binnen konden 
dringen. Dit resulteerde in een gestoorde gasuitwisseling, met alle gevolgen vandien.  
Uiteindelijk zijn in maart 2003, in goed overleg met de leverancier, de betreffende producten 
van de Nederlandse markt gehaald en zijn publiekswaarschuwingen in de landelijke 

Figuur 19. Totaal aantal meldingen over intoxicaties met waterafstotend makende middelen  
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Kruiden op de taart? 
Een vrouw neemt contact op met het NVIC. Haar man heeft de inhoud van een in de taartverpakking 

bijgesloten zakje over de taart gestrooid. Daarna is de taart de oven ingegaan. De man was in de 
veronderstelling dat er kruiden in het zakje zaten. Na het opeten van de taart blijkt er op het zakje echter 

"Absorbeur" te staan, plus de tekst "DO NOT EAT". Het echtpaar is bang voor een mogelijke vergiftiging, 
maar heeft geen gezondheidsklachten. De vrouw neemt contact op met het NVIC en krijgt het advies 

navraag te doen over de exacte inhoud van het zakje. Dergelijke bijgesloten zakjes bevatten vaak silicagel, 
wat nauwelijks toxisch is bij inname van een kleine hoeveelheid. Bij navraag blijkt uiteindelijk dat het 

betreffende zakje een ijzerverbinding bevat. Volgens opgave van de fabrikant is de verbinding niet toxisch. 
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dagbladen geplaatst. Het aantal meldingen is door deze maatregelen afgenomen: in 2004 
werd het NVIC hier nog 27 keer over benaderd. Deze vergiftigingen zijn vooral te danken 
aan het feit dat mensen thuis nog oude spuitbussen hebben staan, waardoor zij bij gebruik van 
deze sprays nog klachten kunnen ontwikkelen. 
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2.4 Voedsel, dranken en genotsmiddelen 
 
Het NVIC werd in 2004 3.788 keer om informatie verzocht betreffende 
vergiftigingen door voedsel, dranken en genotsmiddelen (figuur 20). 
Daarbij ging 48% van de meldingen over dranken (1.817 meldingen) en 
34% over drugs (1.285 meldingen). De consulten over dranken gingen 
grotendeels over alcoholhoudende dranken, waarbij in 68% van de 
gevallen sprake was van een combinatie met geneesmiddelen. 

 

Figuur 20. Voedsel, dranken en genotsmiddelen (N=3.788)  
 
De vorig jaar gerapporteerde stijging van het aantal alcoholintoxicaties bij jongeren van  
13 t/m 17 jaar [4], heeft zich voortgezet in 2004 (met 44%, van 93 meldingen in 2003 naar 
134 meldingen in 2004, figuur 21). 

Figuur 21. Meldingen over intoxicaties met alcohol bij jongeren van 13 t/m 17 jaar  
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Ook het aantal intoxicaties met drugs bij jongeren is aan het toenemen. In 2002 werd het 
NVIC hierover nog 72 keer geconsulteerd, in 2004 is dit opgelopen tot 116 intoxicaties. De 
meeste alcohol- en drugsintoxicaties vinden echter nog steeds plaats bij volwassenen. 
 

Consulten over ingestie van tabak betreffen bijna altijd 
kinderen van 0 t/m 4 jaar (80% van de meldingen). Uit 
nieuwsgierigheid eten kleine kinderen regelmatig peuken 
uit asbakken, of plukjes shag uit een pakje. De 
informatieverzoeken die in figuur 20 onder "overige" 
staan, betreffen onder andere meldingen over snoepgoed 
zoals drop en chocolade. Vragen over vergiftigingen met 
chocolade worden bijna uitsluitend gesteld door 

dierenartsen, aangezien honden, en waarschijnlijk ook andere diersoorten, al na ingestie van 
relatief kleine hoeveelheden ernstige effecten kunnen ontwikkelen. Dit wordt veroorzaakt 
door het in chocolade aanwezige theobromine, een stof waarvoor honden erg gevoelig zijn. 

 
Figuur 22. Drugs (N=1.285) 

 
In figuur 22 is te zien dat de meeste drugsconsulten nog steeds over XTC en amfetamine-
achtigen gaan. In 2003 ging het om 255 meldingen en in 2004 om 297 meldingen, een 
toename van 16% (figuur 23). De werkzame stof in XTC is MDMA 
(methyleendioxymethamfetamine). Er komen echter geregeld vervuilingen in XTC-tabletten 
voor. Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos Instituut 
analyseert monsters om ontwikkelingen in het drugsgebruik in Nederland te monitoren. In de 
eerste helft van 2004 werden 897 als XTC gekochte tabletten geanalyseerd [17]. Het bleek 
dat 95,5% hiervan daadwerkelijk MDMA bevatte. Naast MDMA werden onder andere MDA 
(methyleendioxyamfetamine), MDEA (methyleendioxyethylamfetamine), amfetamine, 
methamfetamine en cafeïne in de tabletten aangetoond. De gemiddelde hoeveelheid MDMA 
in als XTC gekochte tabletten was toegenomen van 78,3 mg in 2003 naar 84,1 mg in het 
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eerste halfjaar van 2004. Het maximaal gemeten gehalte MDMA was 225 mg. Naast tabletten 
heeft het DIMS ook poeders (109) en capsules (19) geanalyseerd, waarin naast MDMA ook 
amfetamine, methamfetamine en cafeïne aangetroffen werden. Het DIMS heeft als doel door 
middel van analyses inzicht te krijgen in de verschillende drugsmarkten in Nederland en de 
veranderingen die zich daarin voordoen. Aangezien ook het NVIC een signaleringsfunctie 
heeft ten aanzien van ontwikkelingen in het drugsgebruik in Nederland, wordt nauw contact 
onderhouden met het DIMS. Informatie over bijzondere trends of incidenten wordt snel 
uitgewisseld. Het NVIC adviseert daarbij over de medisch inhoudelijke informatie. 
 

Tussen 1997 en 2001 is het percentage actuele cocaïnegebruikers in Nederland onder de 
algemene bevolking verdubbeld [18]. In het NVIC jaaroverzicht van 2003 werd 
gerapporteerd dat deze toename ook deels in het aantal informatieverzoeken over cocaïne is 
terug te vinden [4]. Van 2000 t/m 2003 steeg het aantal intoxicaties door deze drug namelijk 
met 66% (van 149 meldingen in 2000 naar 247 in 2003). In 2004 is er geen verdere toename 
en is het aantal afgenomen naar 227 (figuur 23). Op het moment van schrijven van dit 
jaaroverzicht zijn nog geen gegevens bekend over het cocaïnegebruik in 2004 in Nederland.  

Figuur 23. Totaal aantal meldingen over intoxicaties met verschillende categorieën drugs  
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Shampoo of XTC? 
Een ziekenhuisarts belt het NVIC over een meisje van twee jaar oud. Het meisje is zeer onrustig en 

geagiteerd en heeft wijde pupillen. De ouders denken dat dit wordt veroorzaakt doordat ze eerder op de 
dag met een fles shampoo aan de mond heeft rondgelopen. Het NVIC vertelt dat de symptomen niet 

passen bij een shampoo-vergiftiging, maar meer doen denken aan een intoxicatie met een amfetamine-
achtige stof, zoals bijvoorbeeld XTC. Na overleg met de ouders, belt de arts nogmaals met het NVIC. Het 

blijkt dat de ouders van het meisje eerder bezoek hebben gehad van een kennis, die na afloop van zijn 
bezoek een van zijn XTC-pilletjes miste. De symptomen lijken dus inderdaad veroorzaakt te zijn door een 
amfetamine-achtige stof. Het NVIC geeft aan hoe een XTC-intoxicatie adequaat behandeld kan worden. 
Gelukkig verdwijnen in de loop van de dag de symptomen en kan het meisje de volgende dag in goede 

gezondheid weer naar huis.  



NVIC Jaaroverzicht 2004 pag. 39 van 76 

Eind 2004 werd drugsgebruikend Nederland opgeschrikt door het op de markt verschijnen 
van cocaïne die vervuild was met atropine. Deze vervuilde cocaïne bleek niet alleen in 
Nederland op de markt te zijn, maar ook in andere Europese landen zoals België, Frankrijk en 
Italië. Het Trimbos Instituut startte direct een grootscheepse waarschuwingscampagne, 
waarin gebruikers op de gevaren werden gewezen [19]. Circa 20 mensen werden opgenomen 
in het ziekenhuis na gebruik van de vervuilde cocaïne [20]. Het NVIC is in deze periode 
regelmatig geraadpleegd over het medisch beleid bij deze intoxicaties. Voor de behandelend 
artsen bleek het lastig onderscheid te maken tussen een cocaïne-intoxicatie en een atropine-
intoxicatie, aangezien sommige symptomen door beide veroorzaakt kunnen worden (zoals 
wijde pupillen, snelle hartslag, hoge bloeddruk en temperatuurverhoging). De patiënten die 
met atropine vervuilde cocaïne hadden gebruikt, vertoonden echter vooral hallucinaties en 
psychotische verschijnselen. Ook wijzen droge huid en droge slijmvliezen op een mogelijke 
atropinevergiftiging. Het NVIC heeft, en houdt nog steeds, de ontwikkelingen omtrent 
vervuilde cocaïne nauwlettend in de gaten gehouden, zodat bij een eventuele verdachte 
situatie of een onbegrepen klinisch beeld direct adequaat gehandeld kan worden. 
 
Van alle bestaande drugs wordt cannabis in 
Europa het meest gebruikt. De concentratie van 
het actieve bestanddeel in cannabis (THC, 
tetrahydrocannabinol), is gestaag gestegen van 
gemiddeld 8,6% in 2000 naar 20,3% in 2004 
[21]. Het aantal informatieverzoeken aan het 
NVIC over cannabis is het afgelopen jaar ook 
toegenomen, van 144 meldingen in 2003 naar 
191 in 2004 (een toename van 33%, figuur 23). De vraag is of een hogere dosis THC, 
waardoor een joint sterker wordt, tot ernstiger effecten leidt. Om antwoord op deze vraag te 
krijgen heeft de Directie GVM (Geestelijke gezondheidszorg, Verslaving en 
Maatschappelijke opvang) van het Ministerie van VWS het NVIC opdracht gegeven hiernaar 
onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek zal in de loop van 2005 uitgevoerd worden. 
 
Het aantal informatieverzoeken over vergiftigingen met opiaten is in 2004 gelijk gebleven 
aan het aantal in 2003 (112 meldingen, figuur 23). Opvallend is echter de verschuiving 
binnen de groep van de opiaten. Het aantal informatieverzoeken over methadon is met 45% 
gestegen naar 71 meldingen in 2004, terwijl het aantal intoxicaties met heroïne is afgenomen 
met 40% naar 37 meldingen in 2004. Op het moment van schrijven van dit jaaroverzicht zijn 
de gebruikersstatistieken over het jaar 2004 van het Trimbos Instituut nog niet gepubliceerd, 
waardoor een eventuele relatie tussen het aantal vergiftigingen met opiaten en het opiaat-
gebruik nog niet kan worden beschreven. 
 
GHB is de afkorting van gammahydroxyboterzuur. GHB werd in het verleden gebruikt als 
narcoticum en tegenwoordig als recreatieve drug. De afgelopen jaren steeg het aantal 
informatieverzoeken over blootstelling aan GHB flink (figuur 24). Het Trimbos Instituut 
rapporteerde eerder dit jaar op hun website dat de populariteit van GHB lijkt toe te nemen 

Vermalen cannabis 
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[22]. Het NVIC constateerde in 2004 echter een lichte afname van het aantal intoxicaties met 
dit middel, met 212 consulten in 2003 en 190 in 2004. 
 

Figuur 24. Totaal aantal meldingen over intoxicaties met verschillende categorieën 

smartproducts  

 
Efedra-bevattende producten worden gebruikt als afslankmiddel, als (sport)prestatie-
verbeterend middel, als stimulerend middel bij langdurige werkzaamheden en als 
plantaardige vervanger voor XTC. Efedra wordt verkregen uit planten die efedra-alkaloïden 
bevatten [23]. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat het efedra-gehalte vermeld op de 
verpakking van deze producten niet altijd overeenkomt met het werkelijke gehalte in de 
producten; diverse onderzochte monsters bevatten meer efedra-alkaloïden dan op het etiket 
werd vermeld. Daarnaast varieert de concentratie werkzame stof tussen verschillende partijen 
van hetzelfde product en blijken de producten regelmatig naast efedra andere stimulantia, 
zoals cafeïne, te bevatten. Deze factoren zorgen voor een gezondheidsrisico, doordat de 
gebruikers ongemerkt aan uiteenlopende doses worden blootgesteld [24]. De overheid heeft 
onder andere op grond van deze feiten per februari 2004 besloten dat efedra-bevattende 
producten uitsluitend nog als geneesmiddel mogen worden verhandeld [25]. Uit het aantal 
informatieverzoeken over efedra dat het NVIC in 2004 ontving, blijkt dat er, ondanks de 
maatregelen van de overheid, nog steeds veel vergiftigingen met efedra plaats vinden. Het 
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Twee honden aan de lijn 
Een dierenarts van de spoeddienst neemt contact op met het NVIC over twee honden. De honden, een Jack 
Russel en een Staffordshire Bullterriër, hebben 40-50 capsules Stacker 2 opgegeten. Stacker 2 wordt onder 
andere in sportscholen gebruikt als afslankmiddel en bevat de stimulerende stof efedra. Op advies van de 
dierenarts hebben de eigenaren de twee honden laten braken. Bij een hond kwamen gele "velletjes" naar 
buiten van de capsules; bij de andere hond leek het braken niks op te leveren. De honden zijn nu nogal 

opgewonden, met wijde pupillen. Op advies van het NVIC krijgen de honden actieve kool en een laxans 
toegediend, om de efedra te binden en verdere opname in het lichaam te voorkomen. 's Avonds gaan de 

eigenaren met de twee honden naar het avondspreekuur van hun reguliere dierenarts. Die concludeert dat 
de honden inmiddels geen afwijkingen meer vertonen. 



NVIC Jaaroverzicht 2004 pag. 41 van 76 

aantal meldingen over efedra is zelfs ten opzichte van 2003 met 15% toegenomen, van  
110 meldingen in 2003 naar 127 in 2004 (figuur 24). Opmerkelijk is dat er op het moment 
veel producten op de markt zijn die claimen geen efedra te bevatten. Deze middelen bevatten 
echter wel efedra-achtige stoffen, zoals synefrine. De werking en gezondheidsrisico's van 
deze stof zijn nog niet wetenschappelijk onderzocht en de claim dat deze stof veiliger is dan 
efedra, is niet sterk onderbouwd. 
 
Zoals in figuur 24 te zien is, is het aantal informatieverzoeken over vergiftigingen met 
paddo's over de jaren vrij stabiel. Dit aantal schommelt al sinds 2000 rond de 55 meldingen 
per jaar. In 2004 werd het NVIC 52 keer over paddo's geconsulteerd. De hallucinogene 
werking van paddo's wordt door de stof psilocybine veroorzaakt. Het gebruik van paddo's 
lijkt over het algemeen niet problematisch te zijn; ernstige intoxicaties met paddo's zijn bij 
het NVIC niet gemeld. 
 
Het NVIC wordt naast paddo's en efedra-bevattende producten over een scala aan andere 
smartproducts geconsulteerd. Vanwege de grote verscheidenheid van deze groep, heeft het 
NVIC in 1999 een rapport samengesteld: "Smartshops. Overzicht van producten, geclaimde 
werking en hun medisch-toxicologische relevantie" [26]. In figuur 24 is te zien dat het aantal 
consulten over de overige smartproducts vrij sterk schommelt. Het blijft echter een sterk 
vertegenwoordigde groep, met 89 meldingen in 2004. De meldingen over deze groep 
betroffen onder andere de middelen guarañá, ginseng, qat, passiebloem, Sint Janskruid en 

poppers. Guarañá behoort tot de "energizers", omdat het 
een stimulerende en vitaliserende werking heeft. Die 
werking wordt grotendeels veroorzaakt door cafeïne. Het 
NVIC ontving in 2004 15 consulten over blootstelling aan 
guarañá-bevattende producten. Ginseng is een Aziatische 
plant die al eeuwen wordt gebruikt vanwege zijn heilzame 
werking. Het zou werkzaam zijn als afrodisiacum. In 
smartshops wordt ginseng verkocht in capsules vanwege 
de stimulerende werking op lichaam en geest. Het NVIC 
ontving over deze smartdrug 4 informatieverzoeken in 
2004. Qat behoort ook tot de "energizers", vanwege de 
psychoactieve werking. Verse qatbladeren bevatten 
voornamelijk alkaloïden, die qua structuur overeenkomsten 
hebben met amfetamine en sterk stimulerende 

eigenschappen hebben. Het NVIC ontving 9 meldingen betreffende intoxicaties met qat in 
2004. Passiebloemen die in smartshops verkocht worden behoren meestal tot de soort 
Passiflora incarnata. De plant heeft hallucinogene eigenschappen. Omdat de passiebloem 
daarnaast mogelijk een remmende werking heeft op het enzym mono-amine-oxidase (MAO), 
kunnen in combinatie met bepaalde geneesmiddelen en voedingsmiddelen ernstige interacties 
optreden. In 2004 werd het NVIC 6 keer geconsulteerd aangaande intoxicaties met de 
passiebloem. De "relaxing herb" Sint Janskruid heeft naast een sederende werking mogelijk 
ook een MAO-remmende werking. Bij combinaties van Sint Janskruid met bepaalde genees- 

Etiket van een ginkgo biloba-bevattende drank 
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en voedingsmiddelen kunnen ernstige interacties optreden. Het NVIC werd in 2004 9 keer 
geconsulteerd over deze smartdrug. Poppers worden voornamelijk gebruikt als afrodisiacum. 
De werkzame stof is meestal amylnitriet of butylnitriet, dat zorgt voor relaxatie van de gladde 
spieren en verlaging van de bloeddruk. In 2004 ontving het NVIC 6 meldingen betreffende 
poppers. Andere voorbeelden uit de veelzijdige groep smartproducts waarover het NVIC 
werd geconsulteerd zijn nootmuskaat, calamus, yohimbe en ginkgo biloba. 
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2.5 Bestrijdingsmiddelen en desinfectantia 
 
In 2004 ontving het NVIC 1.837 meldingen over 
intoxicaties met bestrijdingsmiddelen en desinfectantia. 
De subcategorieën binnen deze groep met de meeste 
informatieverzoeken waren in 2004 wederom de 
insecticiden, met 768 meldingen, en de rodenticiden, met 
424 meldingen (figuur 25). Net als voorgaande jaren was 
het aandeel van dieren in de intoxicaties met 
bestrijdingsmiddelen hoog: 39%. Bij de middelen tegen slakken bedroeg dit aandeel zelfs 
71%!  

 
Figuur 25. Bestrijdingsmiddelen en desinfectantia (N=1.837) 

 
De subcategorie die het meest is toegenomen in vergelijking met 2003 is die van de 
herbiciden, met 179 informatieverzoeken in 2003 en 216 in 2004 (een stijging van 21%). 
Opvallend is verder dat het aantal informatieverzoeken over middelen ter verjaging van 
insecten voor het eerst in jaren is gedaald, met 17% ten opzichte van 2003. Hierbij gaat het 
voornamelijk om middelen ter verjaging van muggen, zoals muggensticks (met of zonder 
diethyltoluamide (DEET)) en citronellaolie. 
Bij blootstelling aan bestrijdingsmiddelen gaat het bij volwassenen vaak om accidentele 
blootstelling tijdens het werken met deze middelen, alhoewel intentionele auto-intoxicaties 
(zelfmoordpogingen) ook voorkomen. Bij jonge kinderen en dieren gaat het praktisch alleen 
om accidentele intoxicaties met bestrijdingsmiddelen die door particulieren in en om het huis 
worden gebruikt.   
 
In tabel 5 worden de bestrijdingsmiddelen en desinfectantia vermeld waarover in 2004 de 
meeste informatieverzoeken zijn ontvangen, voor kinderen t/m 12 jaar, personen van 13 jaar  
en ouder en dieren. 
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Tabel 5. Top 10 bestrijdingsmiddelen en desinfectantia 
 

0 t/m 12 jaar 
 Middel Subcategorie Aantal 

1 Anticoagulantia Rodenticiden 139 
2 Organische fosforverbindingen Insecticiden 87 
3 DEET-bevattende antimug middelen Middelen ter verjaging van insecten 64 
4 Citronella-bevattende antimug middelen Middelen ter verjaging van insecten 55 
5 Non-cyanopyrethroïden Insecticiden 55 
6 Carbamaten Insecticiden 22 
7 Methaldehyde Middelen tegen slakken 20 
8 Kationogene detergentia Overige 16 
9 1,4 dichloorbenzeen (mottenballen) Insecticiden 15 

10 Glyfosaat Herbiciden 12 
    

13 jaar en ouder 
 Middel Subcategorie Aantal 

1 Glyfosaat Herbiciden 66 
2 Anticoagulantia Rodenticiden 46 
3 Kationogene detergentia Overige 45 
4 Non-cyanopyrethroïden Insecticiden 42 
5 Cyanopyrethroïden Insecticiden 39 
6 Organische fosforverbindingen Insecticiden 33 
7 Carbamaten Insecticiden 22 
8 Natriumhypochloriet Overige 18 
9 Paraquat Herbiciden 15 

10 Imidacloprid Insecticiden 11 
    

Dier 
 Middel Subcategorie Aantal 

1 Anticoagulantia Rodenticiden 158 
2 Non-cyanopyrethroïden Insecticiden 138 
3 Methaldehyde Middelen tegen slakken 75 
4 Organische fosforverbindingen Insecticiden 60 
5 Glyfosaat Herbiciden 57 
6 Carbamaten Insecticiden 46 
7 Chloorfenoxyvetzuren Herbiciden 19 
8 Fipronil Insecticiden 14 
9 Cyanopyrethroïden Insecticiden 13 

10 Kationogene detergentia Overige 13 

 
In de top 10 voor kinderen t/m 12 jaar, staan al jarenlang de anticoagulantia bovenaan. Op de 
tweede plaats staan de organische fosforverbindingen. Dit zijn insecticiden die vooral worden 
toegepast in mierenlokdoosjes en vlooienbanden. Opvallend is dat het aantal 
informatieverzoeken over organische fosforverbindingen in 2004 voor het eerst in tijden is 
gedaald, van 101 meldingen in 2002 en 130 in 2003 naar 87 in 2004. Voor deze daling is 
geen duidelijke verklaring te geven. Het aantal consulten over metaldehyde, een middel tegen 
slakken, is daarentegen bijna verdubbeld, met 11 meldingen in 2003 tegenover 20 in 2004. 
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In de top 10 voor personen vanaf 13 jaar, staat het herbicide 
glyfosaat bovenaan, met 35% meer meldingen dan in 2003. Nieuw 
in deze top 10 is het middel imidacloprid. In 2003 ontving het 
NVIC voor volwassenen geen enkel informatieverzoek over 
imidacloprid, terwijl er in 2004 11 maal over dit middel werd 
gebeld. Imidacloprid is een insecticide dat qua structuur lijkt op 
natuurlijk nicotine en dat bij overdosering nicotine-achtige 
verschijnselen kan veroorzaken. Imidacloprid is echter voor mensen 
maar matig toxisch na ingestie: het middel bereikt in het menselijk 
lichaam slechts moeizaam de hersenen, waardoor bij lage doses niet 
of nauwelijks effecten op het centraal zenuwstelsel worden 
verwacht. 
 
Zoals reeds vermeld, vinden er relatief veel intoxicaties van dieren plaats door 
bestrijdingsmiddelen. In de top 10 voor dieren staan de anticoagulantia bovenaan. Het aantal 
meldingen hierover is de laatste jaren vrij constant gebleven. Anticoagulantia, meestal de 
zogenaamde "superwarfarines", worden in de vorm van korrels toegepast voor de bestrijding 
van ratten en muizen. De korrels worden bij gebruik vaak laag bij de grond geplaatst, 
waardoor ze over het algemeen niet alleen goed bereikbaar zijn voor muizen en ratten, maar 
ook voor honden, katten en eventuele andere huisdieren. Vooral honden zijn nogal eens 
geneigd muizen- en rattenkorrels in flinke hoeveelheden, soms zelfs met verpakking en al, op 
te eten.  
Naast intoxicaties van individuele dieren, vonden er in 2004 ook 31 incidenten plaats waarbij 
2 of meer dieren tegelijkertijd werden blootgesteld aan een bestrijdingsmiddel. Ook hierbij 
ging het in een groot deel van de gevallen om ingestie van anticoagulantia. Zo had een groep 
van 20 duiven vermoedelijk gegeten van ratten- of muizenkorrels, waarna er enkele dood 
werden gevonden door de eigenaar. Bij inname van enkele korrels anticoagulantia zijn, 
afhankelijk van de grootte van het dier, geen effecten te verwachten, maar in hoge doses 
kunnen deze middelen stollingsstoornissen en bloedingen veroorzaken.  
 
De opvallendste verandering in de top 10 voor dieren in vergelijking met voorgaande jaren, is 
de flinke toename van het aantal informatieverzoeken over de non-cyanopyrethroïden, van  
48 meldingen in 2003 naar 138 in 2004, bijna een verdrievoudiging! Non-cyanopyrethroïden 
zijn insecticiden die onder andere worden toegepast in antivlooienmiddelen. Een veel 

Gans met maden 
Een gans heeft last van maden. De twee eigenaren behandelen de gans met een amitraz-bevattend middel. 

Ze hebben het middel verdund volgens voorschrift en de behandeling gestart. Tijdens de behandeling komt 
de gans echter acuut te overlijden. In het geworstel dat daarmee gepaard gaat, hebben de twee personen 

amitraz op de huid gekregen. Ze krijgen last van een geïrriteerde en branderig aanvoelende huid. Naast de 
schrik over de plotselinge dood van hun gans, maken ze zich zorgen over hun eigen gezondheid, dus 

melden ze zich bij een huisartsenpost. De huisartsenpost belt met het NVIC voor advies. Het NVIC geeft 
aan wat de mogelijke effecten van amitraz blootstelling zijn en adviseert over de te volgen behandeling. 



pag. 46 van 76 NVIC Jaaroverzicht 2004 

gebruikt non-cyanopyrethroïde is permethrin. Katten zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld 
honden, extreem gevoelig voor permethrin. Bij gebruik van permethrin-bevattende 
antivlooienmiddelen bij katten kunnen, zelfs al bij gebruik volgens de richtlijnen op de 
verpakking, soms ernstige vergiftigingen optreden. Dit is terug te zien in het aandeel van 
katten in de dierintoxicaties met non-cynopyrethroïden van 38%, terwijl het aandeel van 
katten in dierintoxicaties met alle bestrijdingsmiddelen in zijn totaliteit maar 19% bedraagt. 
 

 
 

Hapje slakkengif  
Twee hondjes eten van een bestrijdingsmiddel dat de stof metaldehyde bevat. Metaldehyde is een 

verbinding die veel wordt toegepast in middelen ter bestrijding van slakken. De hondjes krijgen last van 
spierkrampen en schokken. De dierenarts dient ze atropine toe. De honden gaan vervolgens naar een 

spoedkliniek voor dieren. Ze hebben nog steeds last van krampen en schokken en hebben een snelle pols 
en verhoogde lichaamstemperatuur. De dierenkliniek consulteert het NVIC over de te volgen behandeling, 

waarna het klinisch beeld en de behandeling van een metaldehyde-intoxicatie worden besproken. 
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2.6 Planten, paddestoelen en dieren 
 
Het aantal informatieverzoeken over vergiftigingen 
met planten, paddestoelen en dieren is toegenomen 
van 1.784 meldingen in 2003 naar 1.931 in 2004 
(figuur 26). Hiervan is het aantal consulten over 
paddestoelen het sterkst gestegen, met maar liefst 
114% (van 84 meldingen in 2003 naar 180 in 2004). 
Bij 61% van deze informatieverzoeken betrof het 
kinderen van 0 t/m 4 jaar die (stukjes van) in het wild 
groeiende paddestoelen hadden gegeten.  

 
Figuur 26. Planten, paddestoelen en dieren (N=1.931) 

 
Volwassenen vergissen zich nog wel eens bij het verzamelen van eetbare paddestoelen, 
waardoor ook zij soms giftige paddestoelen consumeren. Zoals blijkt uit figuur 27 vallen de 
meeste paddestoelvergiftigingen in de zomer en herfst, maar doen zich ook in de rest van het 
jaar paddestoelintoxicaties voor. In 2004 is opvallend dat al in juni een ongewone toename 
van het aantal paddestoelintoxicaties optrad, die leidde tot een piek in juli, gevolgd door nog 
een grote piek in oktober. Weersomstandigheden spelen een rol bij de groei van 
paddestoelen. Zo komen er in vochtige zomers meer paddestoelen voor en is het aantal 
meldingen over paddestoelen in dergelijke zomers groter. Navraag bij de Nederlandse 
Mycologen Vereniging wees echter uit dat 2004 geen extreem goed paddestoelenjaar was en  
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De kat en de vogelspin  
Een kat wordt in zijn staart gebeten door een vogelspin. Er ontwikkelt zich een bult op de staart. Een 

dierenarts neemt contact op met het NVIC voor informatie over de effecten die verwacht kunnen worden 
na een beet van een vogelspin en de in te stellen behandeling. De kat heeft inmiddels last van pijn over het 

hele lichaam en spierkrampen. De kat wordt behandeld met vloeistoftoediening en antihistaminica. Een 
paar dagen later is het dier opgeknapt. 
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Figuur 27. Totaal aantal meldingen over intoxicaties met paddestoelen 

 
dat er in juli en oktober 2004 niet veel meer paddestoelen voorkwamen dan gebruikelijk. In 
2003 en 2002 daarentegen waren er wel duidelijk minder paddestoelen, waarschijnlijk als 
gevolg van de extreme droogte. 
 
Het aantal informatieverzoeken over vergiftigingen met planten is in 2004 licht toegenomen, 
van 1.576 meldingen in 2003 naar 1.611 in 2004. Van de meldingen over planten in 2004, 
ging 41% over de ingestie van bessen. Tabel 6 geeft een overzicht van de plantensoorten en  
-families waarover in 2004 de meeste informatieverzoeken zijn ontvangen. Opvallend is dat 
in elke top 5 de niet of nauwelijks toxische kamerplanten op de eerste plaats staan, net als in 
2003. Voorbeelden van planten die tot deze groep 
behoren en waar het NVIC geregeld over wordt 
geconsulteerd zijn de ficus, de begonia en het Kaaps 
viooltje. Het aantal informatieverzoeken bij 
kinderen t/m 12 jaar over de aronskelkfamilie is 
vrijwel gelijk gebleven (78 meldingen in 2003 en  
77 in 2004), terwijl het aantal consulten over 
blootstelling aan de taxusfamilie licht is 
toegenomen, van 67 meldingen in 2003 naar 71 in 
2004.  
 
Nieuw in de top 5 voor personen van 13 jaar en ouder zijn de belladonna-bevattende planten 
en de berenklauw. Tot de belladonna-bevattende planten behoren onder andere bilzekruid, 
doornappel en wolfskers. Deze planten bevatten belladonna-alkaloïden, zoals atropine en 
scopolamine. Alle delen van de plant zijn giftig, maar in bessen, zaden en wortels is de 
concentratie alkaloïden het hoogst. Door stimulatie van het centrale zenuwstelsel kunnen na 
ingestie van deze planten effecten ontstaan als verwijde pupillen, droge mond, koorts en 
versnelde hartslag. In ernstige gevallen kan juist depressie van het centrale zenuwstelsel 
optreden.  
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Tabel 6. Top 5 planten 

 

0 t/m 12 jaar  13 jaar en ouder 
 Plantensoort/-familie Aantal   Plantensoort/-familie Aantal 

1 Niet of nauwelijks toxisch 145  1 Niet of nauwelijks toxisch 37 
2 Aronskelkfamilie 77  2 Wolfsmelkachtigen 14 
3 Taxusfamilie 71  3 Taxusfamilie 9 
4 Solanine-bevattende planten 28  4 Belladonna-bevattende planten 6 
5 Wolfsmelkachtigen 26  5 Berenklauw 6 

       

Dier     
 Plantensoort/-familie Aantal     

1 Niet of nauwelijks toxisch 60     
2 Wolfsmelkachtigen 22     
3 Aronskelkfamilie 17     
4 Rododendron 14     
5 Solanine-bevattende planten 13     

 
Het aantal consulten over ingestie van solanine-bevattende planten door dieren is 
toegenomen, waardoor deze planten op de vijfde plaats in de top 5 terecht zijn gekomen. Het 
aantal meldingen over blootstelling van dieren aan wolfsmelkachtigen is toegenomen, van 14 
in 2003 naar 22 in 2004. 
 
Het NVIC wordt regelmatig geconsulteerd 
over expositie aan dieren door beten of 
steken (figuur 26). Dit kan zowel optreden 
door van nature in Nederland voorkomende 
dieren, zoals pietermannen (vissen), adders 
of insecten, als door meer exotische 
terrariumsoorten, zoals schorpioenen, 
spinnen en slangen. Een voorbeeld van een 
"exotische" intoxicatie in 2004 is een 
voorval in een Nederlandse dierentuin. 
Tijdens de sectie op een dode egelvis 
(Diodon hystrix), stak een onderzoeker van de dierentuin zich aan de stekels van de vis. Hij 
kwam tijdens de sectie via de opgelopen minuscule wondjes in aanraking met 
orgaanvloeistoffen van de vis. Na een uur ondervond hij tintelingen en een dof gevoel in zijn 
hand, wat zich uitbreidde naar zijn arm, schouder en rug. Na een dag in het ziekenhuis 
gelegen te hebben ter observatie, kon de man weer in goede gezondheid naar huis. De egelvis 
staat bekend om het neurotoxine tetrodotoxine, dat in de inwendige organen van de vis 
gelokaliseerd is. In de internationale wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over 
deze vis en het toxine. Een dergelijke blootstelling via de huid is echter nog niet eerder 
beschreven. Het NVIC heeft dan ook het verloop van de vergiftiging nauwlettend gevolgd en 
nadien in de internationale literatuur hierover gerapporteerd [27].  

Egelvis 
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Vaker voorkomend zijn beten van adders, omdat deze dieren van nature in Nederland 
voorkomen. Een groot deel van de informatieverzoeken over adders betreft expositie van 
dieren, met name honden, aangezien deze tijdens het uitlaten adders nog wel eens willen 
verrassen en daardoor een beet oplopen. Als een informatieverzoek een terrariumslang 
betreft, is het vaak onbekend om wat voor soort slang het precies gaat. Om een goede 
inschatting en een adequate behandeling te faciliteren, zouden terrariumhouders daarom over 
goede informatie over de door hun gehouden dieren moeten beschikken. In samenwerking 
met het Havenziekenhuis, Artis en het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft het NVIC 
een gifslangenprotocol opgesteld, waarin schematisch aangegeven wordt welke symptomen 
als gevolg van beten door de verschillende slangensoorten kunnen ontstaan. Het NVIC heeft 
een coördinerende rol tussen instanties met veel kennis van de identificatie van slangen (of 
exotische dieren in het algemeen) en de behandelend arts. Tevens kan via deze instanties 
vaak het benodigde antiserum verkregen worden.  
 

Zwarte schorpioen in een deken 
Een medewerker van een vliegveld komt bij het uitkloppen van een vliegtuigdeken een schorpioen tegen. 
De zwarte schorpioen steekt de man in de nek. De man heeft last van roodheid en pijn aan de linkerhelft 
van zijn borstkas en gaat naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis neemt contact op met het NVIC. Omdat de 

schorpioenensoort onbekend is, wordt geadviseerd contact op te nemen met een dierentuin. Mogelijk 
kunnen zij helpen bij het identificeren van de schorpioen, wat van nut kan zijn wanneer er antigif nodig 

blijkt te zijn voor de behandeling. Omdat schorpioensteken in sommige gevallen tot ernstige 
vergiftigingsverschijnselen kunnen leiden, wordt geadviseerd de patiënt te observeren in het ziekenhuis en 

klachten symptomatisch te behandelen. Een aantal dagen later neemt het NVIC contact op met het 
ziekenhuis om te vernemen hoe het de patiënt is vergaan. De man heeft veel pijn gehad, maar kon de 
volgende dag worden ontslagen uit het ziekenhuis. Het was echter niet meer gelukt de schorpioen te 

determineren.  
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2.7 Industrieproducten 
 
De informatieverzoeken die het NVIC ontvangt over 
blootstelling aan industrieproducten zijn divers van aard. 
Dit geldt voor zowel de soort agentia waarmee 
blootstelling plaatsvindt als de omstandigheden van de 
blootstelling. Als de omstandigheden van exposities aan 
industrieproducten vergeleken worden met die van 
exposities aan andere verbindingen, valt op dat het bij de 
industrieproducten relatief vaak blootstelling van 
volwassenen op de werkplek betreft. Bij dergelijke incidenten kunnen ook meerdere mensen 
tegelijkertijd worden blootgesteld. Het NVIC ontving in 2004 137 meldingen van incidenten 
waarbij meerdere volwassenen tegelijkertijd werden blootgesteld. Hiervan vonden  
34 incidenten in de arbeidssituatie plaats. Vaak gaat het daarbij om incidenten tijdens opslag 
en transport van giftige stoffen, zoals lekkende vaten of gekantelde vrachtwagens met giftige 
ladingen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de rol van het NVIC bij dergelijke, meer 
grootschalige incidenten/calamiteiten. 

 
Figuur 28. Industrieproducten (N=1.592) 

 
In figuur 28 zijn de industrieproducten onderverdeeld in een aantal chemische groepen. 
Duidelijk is dat in 2004, net als in voorgaande jaren, de meeste consulten anorganische 
stoffen betroffen. In 2004 ontving het NVIC hierover 881 meldingen. Een aantal 
anorganische stoffen is in de top 10 voor personen van 13 jaar en ouder terug te vinden  
(tabel 7).  
 
Het aantal informatieverzoeken over blusmiddelen neemt de afgelopen jaren gestaag toe: in 
2000 waren er slechts 19 informatieverzoeken, in 2004 al 51. Het aantal informatieverzoeken 
over expositie aan metallisch kwik is in 2004 toegenomen met 44%. De meeste 
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Tabel 7. Top 10 industrieproducten 
 

13 jaar en ouder 
 Middel Aantal 

1 Brandblusmiddelen 51 
2 Kwik (metallisch) 49 
3 Chloorgas 42 
4 Drijfgas (CFK-houdend) 40 
5 Koolmonoxide 35 
6 Zwavelzuur 34 
7 Natriumhydroxide 31 
8 Fluorwaterstof 27 
9 Calciumhydroxide 27 

10 Ammoniak 25 

 
blootstellingen aan metallisch kwik vinden plaats met kwik-bevattende thermometers. Het 
NVIC ontving over traangas/pepperspray 33 meldingen in 2002, 23 in 2003 en nog slechts  
4 in 2004. Traangas en pepperspray zijn in Nederland verboden voor particulieren. De politie 
is wel bevoegd het te gebruiken bij eventuele rellen of opstootjes.  
 
Naar aanleiding van enkele informatieverzoeken over ernstige intoxicaties met kopersulfaat 
bij kleine kinderen en tieners, is het NVIC een follow-up onderzoek begonnen naar de 
omstandigheden van dergelijke blootstellingen [28]. Kopersulfaat wordt vaak onterecht 
beschouwd als een niet/nauwelijks schadelijk stof. Het wordt onder andere gebruikt als 
ontsmettingsmiddel in de landbouw, maar bijvoorbeeld ook tijdens scheikundelessen in het 
voortgezet onderwijs. Naast een corrosieve lokale werking op huid en slijmvliezen, 
veroorzaakt kopersulfaat na absorptie een scala aan systemische effecten. De resultaten van 
het onderzoek zullen worden gepubliceerd. 
 

 
 
Eind 2004 besteedden de nationale en internationale media veel aandacht aan dioxine. De 
aanleiding was de vergiftiging van de Oekraïense presidentskandidaat Joesjtsjenko door het 
dioxine 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD), waardoor hij chlooracne ontwikkelde. 
In deze periode ontving het NVIC een aantal informatieverzoeken over dioxine. Deze 
meldingen hadden alle betrekking op verdenking op een dioxine-intoxicatie en kwamen voort 
uit een onbegrepen klinisch beeld of omstandigheden waarbij de betreffende personen 

Een koe loopt door een bak met kopersulfaatoplossing ter ontsmetting 



NVIC Jaaroverzicht 2004 pag. 53 van 76 

 
dachten blootgesteld te zijn aan dioxine. Het NVIC publiceerde in januari 2005 het artikel 
"Toxiciteit van dioxinen voor de mens" in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit 
artikel geeft een beknopt overzicht over dioxinen, de blootstelling en de gevolgen hiervan 
voor de mens [29]. In dit artikel wordt geconcludeerd dat wat betreft de toxiciteit van dioxine 
met name chlooracne een reëel probleem is bij hoge blootstellingsniveaus. Bij lage 
blootstellingsniveaus, zoals dat onder normale omstandigheden via de voeding of 
moedermelk plaatsvindt, zijn geen gezondheidseffecten te verwachten. 
 
 
 
 

Verkwikkende worst 
Een echtpaar is aan het kokkerellen en wil een worst koken. In de pan hangen ze een kwikthermometer om 
de juiste temperatuur te bepalen. De thermometer gaat tijdens het koken echter kapot. Het echtpaar eet de 
worst aanvankelijk gewoon op, maar maakt zich later zorgen over de eventueel mee opgegeten kwik. Ze 

bellen een huisartsenpost, die vervolgens informeert bij het NVIC over de mogelijke gevolgen van ingestie 
van kwik. Het NVIC vertelt dat metallisch kwik over het algemeen geen problemen oplevert bij inname, 
omdat het via intacte slijmvliezen niet wordt opgenomen in het lichaam. Alleen als er beschadigingen of 
laesies in het maagdarmkanaal aanwezig zijn, moet men bedacht zijn op eventuele absorptie. Er wordt 

geadviseerd alleen naar de huisarts te gaan als er klachten zijn en dan eventueel het kwikgehalte in bloed 
en urine te laten bepalen.  
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2.8 Cosmetica 
  
Het NVIC ontving in 2004 ruim 1.400 informatieverzoeken over 
cosmetica. De cosmeticaproducten met de meeste meldingen waren, 
net als voorgaande jaren, de babyverzorgingsproducten met in totaal 
248 meldingen (figuur 29). Babyverzorgingsproducten zijn 
bijvoorbeeld babyshampoo, babycrème, baby-olie en talkpoeder. 
Intoxicaties met dit type producten vindt bijna uitsluitend plaats bij 
jonge kinderen t/m 4 jaar oud.  
Ook voor de andere subcategorieën geldt over het algemeen dat de 
informatieverzoeken voornamelijk jonge kinderen betreffen. Enige 
uitzondering hierop waren de tandverzorgingsproducten, waar de 
volwassenen t/m 65 jaar en de 65-plussers ook een flink aandeel in 
de exposities hadden. Het aantal meldingen over tandverzorgingsproducten is, met  
174 meldingen in 2003 en 239 in 2004, gestegen met 37%.  

 
Figuur 29. Cosmetica (N=1.412) 

 
Figuur 30 toont een onderverdeling van de tandverzorgingsproducten in verschillende 
productgroepen. Het gaat daarbij om tandpasta's, mondwaters/mondspoelingen en middelen 
voor het reinigen van kunstgebitten. De groep "overige" bevat onder andere kleefpasta voor 
het kunstgebit en antitandplaktabletten. Uit figuur 30 blijkt dat intoxicaties met tandpasta 
voornamelijk optraden bij jonge kinderen t/m 4 jaar, terwijl intoxicaties met 
kunstgebitreinigers veelal bij volwassenen t/m 65 jaar en bejaarden voorkwamen. Zoals 
eerder vermeld in voorgaande jaarverslagen, lijken kunstgebitreinigingstabletten qua 
productvoorkomen vaak op pepermuntjes. Dit leidt er toe dat met name oudere mensen zich 
soms vergissen en de tabletten abusievelijk innemen in de veronderstelling dat het een 
snoepje is. 
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Figuur 30. Tandverzorgingsproducten (N=239) 

 
Tabel 8 toont de cosmeticaproducten waarover in 2004 de meeste informatieverzoeken zijn 
ontvangen voor kinderen t/m 12 jaar. De top 10 bevat dezelfde producten als vorig jaar. 
 

Tabel 8. Top 10 cosmetica 
 

0 t/m 12 jaar 
 Middel Aantal 

1 Haarlotion 148 
2 Eau de cologne 95 
3 Shampoo 89 
4 Tandpasta 86 
5 Nagellakremover 79 
6 Haarstyling/verf 64 
7 Nagellak 45 
8 After shave lotion 44 
9 Lippenbalsam/lippenstift 42 

10 Bad- en doucheschuim 41 

 
Na 1997, waarin nog 376 overdoseringen met fluoride tabletjes bij kinderen werden gemeld, 
is dit aantal intoxicaties sterk afgenomen (figuur 31). Deze afname werd veroorzaakt door 
een verandering van toedieningsvorm: fluoride 
tabletjes werden steeds vaker vervangen door fluoride-
bevattende peutertandpasta. In figuur 31 is te zien dat 
het aantal intoxicaties met tandpasta sterk is gestegen. 
Waren er in 2003 nog maar 41 meldingen, in 2004 is 
dit aantal meer dan verdubbeld naar 86! Er is niet 
direct een oorzaak aan te wijzen voor deze toename in 
het aantal informatieverzoeken over tandpasta. Het 
lijkt onwaarschijnlijk dat tandpasta meer voorhanden is dan voorgaande jaren. Mogelijk zijn 
ouders, nu voor peuters fluoride-bevattende tandpasta's worden gebruikt, eerder geneigd 
intoxicaties met tandpasta te melden, omdat ze vrezen dat de fluoride tot toxische effecten zal 
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leiden. Een andere mogelijke oorzaak is dat de peutertandpasta's steeds aantrekkelijker 
worden voor kinderen, door lekkere smaakjes en leuke kleurtjes, waardoor kinderen eerder 
geneigd zijn een tube leeg te eten. 

 
Figuur 31. Meldingen over intoxicaties met fluoride tabletten en tandpasta bij kinderen 

t/m 12 jaar 

 
Bij een lichte, acute fluoride-intoxicatie kunnen speekselvloed en maagdarmklachten 
optreden. Bij ernstige intoxicaties kan een te lage calciumspiegel ontstaan, met als mogelijke 
gevolgen onder andere spierkrampen, convulsies, ademhalingsdepressie, ernstige hypotensie 
en hartritmestoornissen. Na ingestie van tandpasta zal dit niet snel voorkomen, tenzij hele 
grote hoeveelheden worden ingenomen. De komende jaren zal het aantal intoxicaties met 
tandpasta nauwlettend worden gevolgd.  
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's Avonds belt een oppas naar de huisartsenpost: het kindje op wie ze moet passen heeft een paar slokken 
uit een flesje genomen dat volgens het etiket "nagel acryl vloeistof voor professioneel gebruik" bevat. De 

exacte ingrediënten van de vloeistof zijn onbekend. Het kindje is suf, maar dat zou ook veroorzaakt 
kunnen worden door het late tijdstip. De huisartsenpost neemt contact op met het NVIC voor informatie 
over de mogelijke gevolgen en behandeling van ingestie van dit middel. De exacte samenstelling van het 
middel wordt achterhaald en op basis van deze informatie geeft het NVIC advies omtrent de behandeling. 
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2.9 Speelgoed en vrijetijdsproducten 
 
Producten uit de categorie speelgoed en vrijetijdsproducten waren verantwoordelijk voor  
555 blootstellingen in 2004. In deze categorie gaat het in het algemeen om een groot aantal 
zeer uiteenlopende producten, van verschillende soorten kinderspeelgoed en knutselartikelen 
tot batterijen en fluorescerende staafjes.   

 
Figuur 32. Speelgoed en vrijetijdsproducten (N=555) 

 
De meeste informatieverzoeken gingen, net als voorgaande jaren, over de ingestie van 
batterijen (figuur 32). Het NVIC ontving 264 meldingen over batterijen in 2004, tegenover 
188 in 2003; een toename van 40%. Wanneer iemand een batterij heeft doorgeslikt, verlaat 
deze in ruim 90% van de gevallen zonder problemen het maagdarmkanaal binnen 1 week. 
Wanneer na 1 week de batterij het lichaam nog niet heeft verlaten of wanneer er eerder 
klachten optreden, moet een röntgenfoto gemaakt worden om de batterij te lokaliseren. 
Klachten kunnen zijn: niet willen eten of drinken, slikstoornissen, braken, koorts, anorexie, 
buikpijn en bloederige faeces. Wanneer een batterij in de slokdarm blijft steken, moet deze 
snel verwijderd worden, omdat lokale laesies en perforaties al binnen enkele uren kunnen 
ontstaan. Batterijen die de slokdarm gepasseerd 
zijn, moeten verwijderd worden indien deze 
klachten veroorzaken of uit zichzelf niet passeren. 
Als een kwikoxide-bevattende batterij kapot gaat 
(op de röntgenfoto is dan op meerdere plaatsen 
radiopaque materiaal zichtbaar) moeten de 
concentraties kwik in het bloed en de urine bepaald 
worden. Een batterij in oor of neus moet zo snel 
mogelijk worden verwijderd, omdat in het 
algemeen de batterij er niet spontaan uit zal 
komen.  
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Figuur 33. Meldingen over intoxicaties met fluorescerende staafjes bij verschillende 

leeftijdscategorieën 

 
Net als voorgaande jaren, hadden de meeste informatieverzoeken over speelgoed en 
vrijetijdsproducten betrekking op kinderen van 0 t/m 4 jaar oud (63%). Uitzondering hierop 
zijn echter de meldingen over fluorescerende staafjes. Fluorescerende staafjes geven licht in 
het donker en zijn populair in de disco, waar deze staafjes door bezoekers onder andere in de 
mond worden gedragen. Hierbij worden ze soms per ongeluk stukgebeten of doorgeslikt, 
waarbij de inhoud van de staafjes in de mond of de maag vrij kan komen. Waren de 
fluorescerende staafjes in voorgaande jaren vooral populair onder de wat oudere, uitgaande 
jeugd van 13 t/m 17 jaar, in 2004 is de "interesse" hiervoor verschoven naar jongere kinderen 
(figuur 33). Ernstige gezondheidseffecten zijn overigens niet waargenomen na het 
doorslikken of stukbijten van fluorescerende staafjes; klachten blijven over het algemeen 
beperkt tot lokale klachten aan het maagdarmkanaal.  
 
Na de waterjojo's in 2003 was er ook in 2004 weer een 
nieuwe rage in Nederland op het gebied van speelgoed: de 
scoubidou-touwtjes. Dit zijn touwtjes van PVC in 
verschillende diktes en kleuren, bedoeld voor het knopen 
van sleutelhangers, sieraden en andere objecten. In de loop 
van 2004 kwamen er echter berichten uit Duitsland dat de 
touwtjes veel te hoge concentraties weekmakers zouden 
bevatten. Weekmakers (zogenaamde ftalaten) zijn stoffen 
die aan PVC worden toegevoegd om het zacht te maken. 
Omdat kinderen tijdens het knopen van de scoubidou-
touwtjes deze ook in de mond nemen (vasthouden met de 
tanden), werd gevreesd dat de kinderen op deze manier 
teveel weekmakers zouden binnenkrijgen. Snel na de 
berichten uit Duitsland nam een aantal speelgoedwinkels de 
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touwtjes tijdelijk uit de handel en werd het NVIC herhaaldelijk geconsulteerd door bezorgde 
artsen en particulieren over de mogelijke effecten van scoubidou-touwtjes.  
Uit nader onderzoek door de Voedsel en Waren Autoriteit en het RIVM werd geconcludeerd 
dat de afgifte van de weekmakers en organotinverbindingen (als thermo-stabilisatoren van 
PVC) tijdens het "sabbelen" op de touwtjes door kinderen te gering was om nadelige 
gezondheidseffecten te veroorzaken [30].  
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3. Ongevallen en calamiteiten 

 
 
Het merendeel van de informatieverzoeken 
die het NVIC ontvangt gaat over 
blootstelling van één enkel individu. In 2004 
werd het NVIC echter ook 475 keer 
benaderd over de blootstelling van 2 of meer 
individuen (mensen of dieren) tegelijkertijd. 
Vaak gaat het daarbij om kinderen die samen 
gespeeld hebben met in of om het huis 
aanwezige producten, zoals 
huishoudmiddelen, cosmeticaproducten, 
vitaminepillen of de medicatie van hun oma. Soms gaat het bijvoorbeeld om meerdere 
volwassenen die samen drugs en alcohol hebben gebruikt. Verder vinden er regelmatig 
ongevallen plaats tijdens transport van giftige stoffen of op de werkplek, waarbij meer dan 
één persoon wordt blootgesteld aan vrijkomende giftige stoffen. 
Naast dit soort calamiteiten en ongevallen op de werkplek en in en om het huis, dient 
Nederland echter ook voorbereid te zijn op rampen waarbij potentieel zeer grote groepen 
individuen worden blootgesteld aan giftige stoffen. Dit is zeker in de huidige tijd, met een 
toegenomen dreiging van terroristische aanslagen (mogelijk zelfs met biologische, chemische 
of nucleaire agentia), van groot belang. Het NVIC is stevig ingebed in de huidige 
rampenstructuren. Hulpverleners, medici en overheidsinstanties worden vanuit het NVIC 
ondersteund met medisch toxicologische kennis en snelle risicoanalyses. Daarmee speelt het 
NVIC een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de omvang en de ernst van het 
betreffende incident. De toegankelijkheid tot deze kennis wordt gegarandeerd door de  
24-uurs telefonische informatieverstrekking over acute intoxicaties. Zodra er een verzoek om 
informatie binnenkomt, waarbij het lijkt te gaan om een incident waarbij diverse personen 
betrokken (kunnen) zijn, wordt uitgebreid nagevraagd wat de omstandigheden van de 
blootstelling zijn. Dit is zowel van belang voor de juiste interpretatie van al aanwezige 
symptomen, als voor de verdere informatieverstrekking en de behandeling van direct 
betrokken personen. Eventueel nog aanwezige risico's voor anderen worden ingeschat. Vaak 

Bedrijfsongeval in de Botlek  
Een gezondheidsdeskundige gevaarlijke stoffen neemt contact op met het NVIC over een bedrijfsongeval 
in de Botlek. Een aantal medewerkers op een bedrijventerrein heeft paratertiair octylfenol op de huid en in 

de ogen gekregen. Samen met het NVIC worden de te verwachten symptomen en de behandeling 
doorgesproken. Vanwege een kans op later optredende systemische effecten, wordt geadviseerd de 

blootgestelde medewerkers naar een ziekenhuis te sturen voor observatie. Uit navraag blijkt dat tijdens 
onderhoudswerkzaamheden een leiding is gesprongen, waarna de medewerkers spetters paratertiair 

octylfenol van hoge temperatuur (tegen de 80°C) over zich heen hebben gekregen.   
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gaat het om betrekkelijk kleine incidenten, waar een paar mensen (of dieren) bij betrokken 
zijn. Over dergelijke incidenten wordt het NVIC vrijwel dagelijks geraadpleegd. In geval van 
potentieel ernstiger incidenten is het gebruikelijk dat de medisch specialisten van het NVIC 
overleggen met contactpersonen ter plaatse van het incident (bijvoorbeeld de Centrale Post 
Ambulancevervoer (CPA), de Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen (RAGS) van de 
brandweer, de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GG&GD of 
veiligheidsdeskundigen van bedrijven) en met overheidsinstanties (Voedsel en Waren 
Autoriteit, Inspectie Gezondheidszorg, Beleidsdirecties) over het te voeren beleid. Bij deze 
grote incidenten wordt door het NVIC de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM 

ingeschakeld en kan vanuit het 
RIVM verdere hulp, in de vorm van 
metingen en analyse van 
vrijgekomen verbindingen, 
plaatsvinden. Bij zeer ernstige 
calamiteiten worden de bestaande 
rampenstructuren, zoals het 
Beleidsondersteunend Team Milieu-
Incidenten (BOT-MI) in geval van 
chemische incidenten en de Eenheid 
Planning en Advies nucleair (EPA-
n) in geval van nucleaire incidenten, 
gealarmeerd. Het NVIC maakt deel 
uit van deze structuren. 
 

Naast uiteraard de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS voor de gezondheid van 
Nederlandse inwoners in geval van calamiteiten, speelt ook het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een belangrijke rol bij een 
aantal soorten rampen of crises. VROM is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en 
afhandeling van drinkwatercalamiteiten, kernongevallen en milieu-incidenten. 
 
Wie zijn betrokken bij de rampenbestrijding? [31] 
In eerste instantie is de lokale overheid (burgemeester) verantwoordelijk voor de bestrijding 
van een ramp. Politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten (GHOR: Geneeskundige 
Hulp bij Ongevallen en Rampen) worden door de burgemeester aangestuurd. In geval van 
grotere incidenten met overschrijding van gemeentegrenzen, zijn op regionaal niveau 
afspraken gemaakt hoe de rampenbestrijding dient te verlopen. Daarbij kan naast de 
coördinerend burgemeester de commissaris van de Koningin betrokken zijn. Bij zeer grote 
rampen kan de coördinatie worden overgenomen door de nationale overheid. Zodra 
verschillende ministeries met de ramp van doen hebben, worden de activiteiten gecoördineerd 
in een interdepartementaal of (afhankelijk van de ernst) ministerieel beleidsteam. 
De verschillende overheden kunnen daarnaast advies en hulp krijgen van speciale 
deskundigheidsteams. Hierin zijn experts van diverse onderzoeksinstituten en adviesorganen 
van de overheid vertegenwoordigd. Zo heeft VROM twee bijzondere teams ingesteld: ten 

Meetwagen van de MOD ter plaatse van een brand 
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behoeve van kernongevallen of stralingsincidenten de "Eenheid Planning en Advies-nucleair" 
(EPA-n) en ten behoeve van milieu-incidenten het "Beleidsondersteunend Team Milieu-
Incidenten" (BOT-MI).  
 

Beleidsondersteunend Team Milieu-Incidenten (BOT-MI) 
Het BOT-MI bestaat naast vertegenwoordigers van diverse ministeries (Crisis Management 
VROM-Inspectie, Directoraat Openbare Orde en Veiligheid van BZK) uit deskundigen van 
het RIVM (waaronder het NVIC, de eerder genoemde Milieu Ongevallen Dienst (MOD) en 
het Centrum voor Externe Veiligheid (CEV)), het KNMI, het RIZA (Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling), het RIKILT (Instituut voor 
Voedselveiligheid), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Militair Geneeskundig 
Facilitair Bedrijf (MGFB). 
Deze expert-teams geven in geval van calamiteiten bij monde van de voorzitter BOT-MI een 
integraal advies (opgebouwd uit de afzonderlijke adviezen van alle experts op hun 
kennisgebied) aan het bevoegde gezag ter plekke van de ramp. Het is belangrijk zich te 
realiseren dat deze teams geen op zichzelf staande organisaties zijn, maar een bundeling van 
kennis en expertise van gespecialiseerde instituten. Het BOT-MI moet gezien worden als een 
"virtuele" organisatie, waarvan de leden na alarmering met elkaar in contact treden. De 
alarmering van het BOT-MI kan vanuit verschillende bronnen geïnitieerd worden: de 
VROM-Inspectie, de hulpverleningsregio waar het incident zich afspeelt of de verschillende 
Instituten. De VROM-Inspectie beslist over volledige activatie van het team. Zo komt het 
bijvoorbeeld in geval van branden vaak voor dat het KNMI een alarmering ter kennisname 
doet uitgaan, zodra zij door de brandweer zijn geraadpleegd. Het NVIC is regelmatig het 
eerste op de hoogte indien zich een calamiteit voordoet met gezondheidsbedreiging van 
mensen of dieren door blootstelling aan chemische stoffen. Via de 24-uurs informatiedienst 
weten artsen en andere hulpverleners immers het NVIC direct te vinden en kan in een vroeg 
stadium van het incident al overlegd worden. Deze snelle bereikbaarheid van het NVIC heeft 
als voordeel dat adviezen ten behoeve van de hulpverlening in de medische kolom al zijn 
verstrekt en hier geen extra vertraging optreedt. Dit is cruciaal, aangezien de hulpverlening in 
geval van calamiteiten in eerste instantie draait om het zoveel mogelijk beperken van letsel 
van mens (en dier). 
Voor meer informatie over het BOT-MI kunt u terecht op de website: www.projectbotmi.nl. 
 
Ter illustratie volgen hieronder uitgebreide beschrijvingen van het verloop van enkele 
incidenten die in 2004 plaatsvonden. 
 

Lekkage van een onbekende verbinding bij een Gewestelijke Afvalstoffen Dienst 
Op vrijdag 19 maart om 12.15 uur werd door de eerste hulp van een ziekenhuis in Hilversum 
contact opgenomen met het NVIC, betreffende patiënten die aan de dampen van een 
onbekende vloeistof waren blootgesteld. Volgens de eerste informatie zou het hier mogelijk 
gaan om een mengsel van methylamine, zoutzuur en ether. In het ziekenhuis was er op dat 
moment één patiënt aanwezig die de dampen had geïnhaleerd en daarbij klachten had 
ontwikkeld. De klachten van deze patiënt waren misselijkheid, jeuk, irritatie van de ogen, 
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kortdurende lichte dyspnoe, draaierig gevoel en retrosternale pijn bij diep inademen. 
Daarnaast waren er mogelijk nog eens honderd mensen bij betrokken. 
Direct hierop werd contact opgenomen met de CPA om meer informatie over de omvang en 
locatie van de calamiteit te krijgen. Hieruit werd duidelijk dat medewerkers van de GAD 
(Gewestelijk Afvalstoffen Dienst) een lekkende minicontainer naar een GAD 
scheidingsstation in Hilversum hadden vervoerd.  
Om 12.30 uur werd de coördinator van de MOD door het NVIC op de hoogte gesteld van de 
situatie. Er was opnieuw contact met het ziekenhuis om aanvullende informatie te geven 
omtrent de eerder genoemde stoffen. Op dat moment waren er 10 patiënten aanwezig. Allen 
hadden in eerste instantie last gehad van duizeligheid en daarnaast irritatie van luchtwegen en 
slijmvliezen. Afgesproken werd patiënten op de Spoedeisende Hulp afdeling te houden, 
totdat er meer duidelijkheid was over de stoffen waaraan deze personen waren blootgesteld. 
Patiënten zonder klachten konden naar huis. 
Om 13.15 uur werd weer contact opgenomen met de coördinator van de MOD. Deze gaf aan 
dat er op dat moment nog geen zekerheid was over de stoffen waaraan de patiënten waren 
blootgesteld. Een gok van de brandweer was dat het mogelijk afvalstoffen van een XTC-
laboratorium konden zijn. De MOD zou metingen gaan verrichten. 
Rond 14.30 uur was er opnieuw contact met het ziekenhuis in Hilversum, om te vragen naar 
de stand van zaken aldaar. Op dat moment hadden ze 12 personen in het ziekenhuis gezien. 
Allen hadden klachten van irritatie. Verder waren ze niet benauwd, maar ze hadden wel pijn 
op de borst bij diepe inademing.  
Inmiddels waren ter plaatse personen uit de omgeving geëvacueerd, en was het treinverkeer 
stil komen te liggen. Via een melding op de BOT-MI-site is aangegeven welke symptomen 
bij de patiënten gezien werden. Daarnaast is aangegeven dat, gezien de geringe klachten van 
deze patiënten, het uit klinisch toxicologisch oogpunt niet noodzakelijk was het treinverkeer 
stil te leggen. 
De eerste meetresultaten van de MOD leverden geen informatie over de aard van de stoffen 
op. Daar er op korte termijn geen verdere resultaten werden verwacht, werd het ziekenhuis in 
Hilversum hier even na 16.00 uur over ingelicht. Afgesproken werd de patiënten, gezien de 
geringe klachten, naar huis te laten gaan. 
Luchtmonsters die later op het RIVM werden geanalyseerd, waren alle negatief, op één 
monster na, waarin ethanol (100 ppb) werd gevonden. Deze concentratie kon echter niet de 
klachten verklaren zoals deze gezien werden bij de patiënten. Vooralsnog was er dus geen 
duidelijkheid over de aard van de vrijgekomen stoffen. 
 

Een bedrijfsongeval met Nederlandse werknemers in Duitsland 
Op woensdag 24 maart om 15.00 uur werd door een longarts in een ziekenhuis in Arnhem 
contact opgenomen met het NVIC. Het ging om een ongeval met een groep van 8 personen, 
die tijdens het werk (een bouwklus in Duitsland) waren blootgesteld aan rook van een 
binnenbrand. Poederlak had in brand gestaan en tijdens bluswerkzaamheden waren wolken 
met deeltjes door de ruimte geblazen. De blootstelling aan het mengsel had enkele minuten 
tot maximaal een kwartier geduurd. 
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Volgens opgave van de arts ging het om een diisodecyl-phtalaat poederlak. De klachten van 
de werknemers waren met name ademhalingsproblemen. De longarts legde ons de vraag voor 
of het klinisch beeld zou kunnen verergeren en of er specifieke informatie over een therapie 
beschikbaar was. Op het moment van bellen was men nog bezig de ernst van de klachten te 
inventariseren.  
Door het NVIC werd informatie over het mogelijke klinische beeld na inhalatie van phtalaten 
gegeven. Hierbij staan vooral irritatieklachten van de slijmvliezen van ogen, keel en 
luchtwegen op de voorgrond. Bij ernstige intoxicaties kan respiratoire insufficiëntie ontstaan. 
Gezien het feit dat het hier vooral om vrij grote (stof)deeltjes ging, werden met name 
irritatieklachten van hogere luchtwegen verwacht. De behandeling werd besproken.  
Om circa 16.30 uur werd nogmaals vanuit het NVIC met de longarts contact opgenomen. De 
toestand van 6 van de patiënten was inmiddels zover verbeterd dat zij vrijwel klachtenvrij 
waren; 2 personen hadden nog pijn bij inademing. Op de thoraxfoto's waren geen 
onrechtmatigheden waar te nemen; bloedgaswaarden waren normaal. De patiënten konden 
allen naar huis.  
 

Lekkage van ethylmethacrylaat 
In de nacht van donderdag 6 mei op vrijdag 7 mei 2004, werd het NVIC rond 04.00 uur 
gebeld door de CPA te Utrecht. Bij een bedrijfsongeval zou rond 22.00 uur op 6 mei de stof 
ethylmethacrylaat vrijgekomen zijn uit enkele vaten. De precieze toedracht van het ongeval 
was niet duidelijk. De brandweer was inmiddels ter plaatse aan het opruimen. Vier à vijf 
werknemers waren misselijk geworden; het beloop van de klachten in de tijd was onduidelijk. 
Door het NVIC werd informatie gegeven over de aard van de stof, de te verwachten 
symptomen en de te volgen behandeling van de blootgestelde werknemers. Het werd 
raadzaam geacht om de personen met klachten door een arts te laten beoordelen.  
Rond 04.30 uur werd er gebeld door een arts-assistent interne geneeskunde van een 
ziekenhuis in Utrecht. Er waren 9 personen onderweg naar de Spoedeisende Hulp, met 
klachten van misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en een droge mond. De arts-assistent had 
doorgekregen dat deze personen ethyleenglycoldimethacrylaat hadden ingeademd. Het 
opgegeven UN-nummer kwam echter overeen met ethylmethacrylaat en met de 
ziekenhuisarts werd besproken dat het vermoedelijk om deze stof ging. De precieze toedracht 
van de blootstelling was onduidelijk. 
Door het NVIC werd vervolgens contact opgenomen met de meldkamer brandweer om de 
toedracht duidelijker in beeld te krijgen. Er werd bevestigd dat de vrijgekomen stof inderdaad 
ethylmethacrylaat was. Op basis van het brandweerrapport werd duidelijk dat het incident 
had plaatsgevonden bij een overslagcentrum voor post in Nieuwegein. Er waren 3 vaten, 
waarvan er ten minste 1 was lek geraakt door ondeugdelijk verpakking, waarna 
ethylmethacrylaat was vrijgekomen. Er waren in totaal 27 mensen blootgesteld, waarvan een 
aantal personen wel 3 tot 4 uur lang. Uiteindelijk zijn 9 mensen korte tijd geobserveerd op de 
Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Aangezien de brandweer het incident goed onder 
controle had, werd inschakeling van de MOD niet noodzakelijk geacht. 
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Bedrijfsongeval met chroomtrioxide op een vliegbasis 
Op donderdagochtend 10 juni 2004 rond 12.15 uur werd het NVIC gebeld door een arts op 
een vliegbasis. Diezelfde ochtend om ongeveer 9.00 uur was op de vliegbasis een container 
met circa 400 liter chroomtrioxide omgevallen. Ongeveer 2 uur na het gebeuren hadden  
5 personen, die aan de gasdamp waren blootgesteld, zich met klachten gemeld bij de arts. 
De klachten waren prikkeling van de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen en hoesten. De 
lokale brandweer had inmiddels de omgeving afgezet en was bezig met het opruimen. 
Aangezien de brandweer het incident goed onder controle had, werd inschakeling van de 
MOD niet noodzakelijk geacht. Door het NVIC werd informatie gegeven over de aard van de 
stof en de te volgen behandeling van de blootgestelde personen. De lokale effecten kwamen 
overeen met het te verwachten beeld. Na inhalatie wordt chroomtrioxide echter goed 
opgenomen, zodat bij blootstelling aan een hoge dosis systemische effecten kunnen ontstaan, 
met name nierschade. Daarnaast kan chroomtrioxide aanleiding geven tot allergische reacties. 
 

Een gekantelde vrachtwagen met methylmethacrylaat 
Op zaterdagochtend 18 september 2004 omstreeks 09.45 uur kantelde er een vrachtwagen op 
de A1 bij Hengelo. Het NVIC werd hiervan middels een vooralarmering van het BOT-MI op 
de hoogte gesteld. Volgens de eerste berichten vervoerde de vrachtwagen een bijtende stof, 
maar bestond er geen gevaar voor de volksgezondheid, omdat er geen gevaarlijke stoffen 
waren vrijgekomen. 
Omstreeks 14.15 uur werd er door een arts op de Spoedeisende Hulp van een 
streekziekenhuis contact opgenomen met het NVIC. In het streekziekenhuis was de chauffeur 
van de vrachtwagen opgenomen. Die had op dat moment ademhalingsmoeilijkheden, 
waarvoor hij zuurstof kreeg toegediend. Daarnaast had hij koorts. De arts wilde weten in 
hoeverre deze klachten konden passen bij een blootstelling aan methylmethacrylaat, en welke 
overige effecten nog te verwachten waren. De arts had de stofnaam van het 
ambulancepersoneel doorgekregen. Het was haar niet bekend of er ook sprake was van een 
lek, en dus daadwerkelijke blootstelling van de patiënt aan methylmethacrylaat. Het te 
verwachten klinisch beeld bij blootstelling aan methylmethacrylaat en de behandeling werden 
met de arts besproken. 
Uit meldingen op de BOT-MI-site bleek dat er inderdaad sprake was van lekkage van 
methylmethacrylaat uit de vrachtwagen. Deze informatie werd doorgegeven aan de arts. 
Behalve over de betrokken chauffeur, kwamen er bij het NVIC geen andere meldingen 
binnen over personen met klachten na blootstelling aan methylmethacrylaat. 
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Bijlage 1  Nationale en internationale relaties van 
het NVIC 

Op zowel nationaal als internationaal niveau onderhoudt het NVIC relaties met veel 
verschillende organisaties. Door uitwisseling van kennis en informatie profiteren zowel het 
NVIC als de andere partijen van deze wederzijdse samenwerkingsverbanden. In figuur 1 zijn 
de nationale relaties en in figuur 2 de internationale relaties getoond. 
 

 
 
Figuur 1. Nationale relaties van het NVIC 

 
Internationaal maakt het NVIC deel uit van de European Association of Poisons Centres and 
Clinical Toxicologists (EAPCCT) en bestaan er nauwe banden met de Noord-Amerikaanse 
evenknie, de American Academy of Clinical Toxicology. Na een aantal jaren voorzitter te 
zijn geweest van het Scientific Committee van de EAPCCT, belast met de inhoud van het 
jaarlijkse wetenschappelijk congres van de EAPCCT, was het hoofd van het NVIC van  
2002-2004 de President van de EAPCCT.  
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Figuur 2. Internationale relaties van het NVIC 

 
 
 
 
 

 

 



NVIC Jaaroverzicht 2004 pag. 73 van 76 

Bijlage 2  Hoe gaat de informatieverstrekking in 
zijn werk? 

Informatiemedewerkers, gespecialiseerd in klinische toxicologie, zijn 24 uur per dag 
bereikbaar voor onder andere huisartsen, dierenartsen, ziekenhuisartsen, apothekers en 
hulpverleners van de politie, brandweer en GGD. Om snel informatie te kunnen verstrekken, 
maken de informatiemedewerkers gebruik van een geavanceerde database, TIK 
(Toxicologische Informatie- en Kennisbank). Het systeem bestaat uit een 
verbindingendatabase, met door wetenschappelijk onderzoekers samengestelde 
stofmonografieën, en een hieraan gekoppelde productendatabase, waarin de samenstelling 
van duizenden producten is opgenomen.  
Ten aanzien van deze productendatabase is de Algemene Preparaten Richtlijn (APR) van de 
Europese Unie van belang. Bij wet is hierin geregeld dat fabrikanten hun productinformatie 
over gevaarlijke producten deponeren bij een hiertoe landelijk aangewezen instantie. Voor 
Nederland is dit het NVIC. Op basis van de gedeponeerde gegevens kan direct informatie 
worden verstrekt over de gevolgen van blootstelling aan deze producten, en hoeft niet eerst 
contact te worden opgenomen met de fabrikant om de samenstelling van een product te 
achterhalen. Hierdoor wordt de snelheid van informatieverstrekking vergroot. De aanlevering 
van productinformatie aan het NVIC door fabrikanten is in 2004 fors toegenomen. 
 
Voor het verstrekken van informatie betreffende een acute intoxicatie heeft de 
informatiemedewerker een aantal gegevens nodig. Dit zijn onder andere de hoeveelheid en/of 
de concentratie van de lichaamsvreemde stof waaraan de patiënt is blootgesteld, het 
lichaamsgewicht van de patiënt, het tijdstip en de duur van de blootstelling, waargenomen 
symptomen en mogelijke onderliggende ziektebeelden van de patiënt. Op basis van het 
lichaamsgewicht van de patiënt en de ingenomen (geschatte) dosis berekent TIK een 
systemische dosiswaarde in mg per kg lichaamsgewicht en wordt een inschatting gemaakt 
van de ernst van de intoxicatie (geen intoxicatie, licht, matig of ernstig). De mogelijk te 
verwachten symptomen, alsmede de meest geëigende therapie, worden op het scherm 
weergegeven en vervolgens met de informatievrager besproken. Daarbij stemt de 
informatiemedewerker deze informatie altijd af op de betrokken patiënt. Bij de categorie 
"lichte intoxicatie" is de blootstelling en/of het xenobioticum van dien aard dat slechts 
geringe effecten worden verwacht, die zonder enige behandeling reversibel zijn. In de 
categorieën "matig" en "ernstig" kunnen zich effecten voordoen die behandeling behoeven. 
Absorptieverminderende maatregelen, observatie en behandeling in het ziekenhuis worden 
daarom bij deze categorieën regelmatig geadviseerd.  
 
In figuur 1 wordt een voorbeeld getoond van een grafische presentatie van TIK waarbij de te 
verwachten symptomen worden getoond bij een acute intoxicatie. In dit voorbeeld heeft een 
22-jarige man met een lichaamsgewicht van 65 kg 10 tabletten codeïne van 15 mg ingenomen 
en 2000 mg gammahydroxyboterzuur (GHB). Codeïne behoort tot de groep van de 
opiumalkaloïde geneesmiddelen met pijnstillende en hoestprikkeldempende werking en GHB  
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Figuur 1. Grafische presentatie door TIK van een deel van de te verwachten symptomen bij 

inname van 10 tabletten codeïne van 15 mg en 2000 mg gammahydroxyboterzuur (GHB) 

door een 22-jarige man met een lichaamsgewicht van 65 kg 

 
is een middel dat wordt gebruikt als partydrug. Op het scherm worden per orgaansysteem de 
vitale, belangrijke en minder belangrijke symptomen getoond. Daarnaast wordt met een kleur 
de mogelijke ernst van die symptomen aangegeven: geel staat voor lichte, oranje voor matige 
en rood voor ernstige symptomen.  
 
Op het scherm in figuur 2, wordt de bijdrage van de verschillende ingenomen middelen aan 
de ernst van de symptomen weergegeven. Te zien is dat in dit geval zowel codeïne als GHB 
afzonderlijk een potentieel matige bewustzijnsdaling kunnen veroorzaken. De combinatie kan 
echter tot een ernstige bewustzijnsdaling leiden, dat wil zeggen tot coma. 
 
Alle informatie wordt meestal direct gegeven in hetzelfde telefoongesprek waarin de vraag 
wordt voorgelegd. Indien nodig, wordt later teruggebeld of kan nader overleg plaatsvinden 
met de medisch specialisten van het NVIC. Gezien de uitgebreidheid en complexiteit van de 
gegevens, doorloopt de informatiemedewerker een intensieve training om snel en effectief de 
gevraagde informatie te kunnen leveren en daarbij tevens een adequate vertaling te kunnen 
maken van de databasegegevens naar de actuele patiënt. Het inwerktraject van nieuwe 
medewerkers duurt tenminste twee maanden, alvorens zij zelfstandig de gesprekken af 
kunnen handelen. Daarnaast is er altijd een medisch specialist-toxicoloog beschikbaar voor 
overleg. 
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Figuur 2. Grafische presentatie van samengestelde symptomatologie. Zowel codeïne als 

gammahydroxyboterzuur (GHB) komen uit op een potentieel matige intoxicatie. 

Samengesteld leidt dit tot een potentieel ernstige intoxicatie. 

 

Het TIK-systeem dient tevens als administratief systeem; alle vergiftigingen waarover het 
NVIC is geconsulteerd, worden hierin opgeslagen. Dit maakt het mogelijk ontwikkelingen in 
aard en frequentie van bepaalde vergiftigingen snel te signaleren. 
 

Agentia Beoordeling op basis van Symptomen (ABS) 
Bij een terroristische aanslag of andersoortige calamiteit met chemische (of biologische) 
agentia is het van groot belang zo snel mogelijk het gebruikte agens te identificeren om de 
juiste maatregelen te treffen voor behandeling van de slachtoffers en verdere verspreiding van 
het agens buiten het reeds besmette gebied zo veel mogelijk te voorkomen. Een centraal 
aanspreekpunt met kennis van chemische agentia is cruciaal om zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk informatie te vergaren. Om zo snel mogelijk klachten en symptomen van patiënten 
te kunnen duiden is besloten om de geautomatiseerde database van het NVIC, de 
Toxicologische Informatie- en Kennisbank uit te breiden met een nieuwe en aan TIK 
gekoppelde applicatie: een klinisch diagnostisch decision support system. Dit systeem heeft 
als werktitel "Agentia Beoordeling op basis van Symptomen" (ABS). Dit systeem is vooral 
van belang in die situaties waarbij wel patiënten met gezondheidsklachten worden gemeld, 
maar in eerste instantie nog geen duidelijk aanwijsbare bron of oorzaak is geïdentificeerd, en 
snelheid van handelen cruciaal is.  
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De globale werking van ABS is als volgt. Zoals in TIK worden in een invoerscherm gegevens 
van de aanvragend arts en patiënt genoteerd; daarnaast worden nu alle bij de patiënt 
waargenomen symptomen ingevoerd. Naast symptomen kunnen ook uitslagen van 
laboratoriumbepalingen of specifieke geur/kleur of andersoortige sensaties, die de patiënt 
heeft ervaren, worden ingevoerd.Vervolgens wordt een rekenmodule gestart, welke op basis 
van de ingevoerde gegevens berekent welke stoffen de mogelijke veroorzakers kunnen zijn. 
Er wordt een overzicht getoond van alle mogelijke stoffen, gerangschikt naar 
waarschijnlijkheid (differentiaal diagnostische lijst). De gebruiker van het NVIC kan 
vervolgens een aantal van deze stoffen in detail met elkaar vergelijken en eventuele 
aanvullende vragen stellen aan de behandelend arts van de patiënt, teneinde uiteindelijk de 
meest waarschijnlijke oorzakelijke agentia te duiden. Over deze agentia wordt dan de 
gebruikelijke medische informatie ten aanzien van het verder te verwachten klinisch beeld en 
de mogelijke behandeling besproken. Zoals bij de reguliere informatieverstrekking kan deze 
informatie worden verstrekt in hetzelfde telefoongesprek waarin de vraag wordt gesteld. 
Verder kan dan informatie worden gegeven hoe de diagnose zekerder gesteld kan worden en 
in geval van laboratoriumdiagnostiek, welk laboratorium hiervoor benaderd kan worden. 
Naast dit reguliere gebruik is er een managementtool ontwikkeld waarbij op basis van een 
aantal selectiecriteria onder andere bepaald kan worden welke stoffen over een periode 
gezien frequent als mogelijk veroorzakend agens zijn gepresenteerd, en hoe de geografische 
spreiding van de ziektegevallen is geweest. Dit laatste wordt grafisch op de kaart van 
Nederland weergegeven. 
 
Na het ontwikkelen van het functioneel ontwerp van dit systeem, is ABS in 2003 gebouwd. 
Er heeft in 2003 en 2004 een uitgebreide testfase plaatsgevonden, waarna het systeem in 
2005 in werking genomen zal worden. 
 
 
 


