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Informatie vergiftigingen Nederland 

Hoe te handelen bij vergiftigingen

Feiten en fabels



Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC)

• 24/7 informatieverstrekking bij acute 
vergiftigingen aan professionals

• ̴ 48.000 informatieverzoeken / jaar 
waarvan ca 7.000 veterinair (±19/dag)

• Informatie acute vergiftigingen
– Risico inschatting

– Klinisch beeld

– Behandelopties

Bron: NVIC jaaroverzicht 2017



Verdeling diersoorten

Bron: NVIC jaaroverzicht 2017



Verdeling blootstellingen over de 
verschillende productcategorieën

Bron: NVIC jaaroverzicht 2017



Bron: NVIC jaaroverzicht 2017

1. Humane geneesmiddelen (25%)
2. Plant, paddenstoel en dier (21%)
3. Voeding(supplementen) /genotsmiddelen 

(19%)
4. Bestrijdingsmiddelen en desinfectantia 

(13%)

1. Plant, paddenstoel en dier (33%)
2. Bestrijdingsmiddelen en desinfectantia 

(15%)
3. Humane geneesmiddelen (15%)
4. Voeding(suppl.) / genotsmiddelen (10%)



Bron: NVIC jaaroverzicht 2017

Verschil in blootstellingsroute

Verschil in gedrag?

Verschil?



Mogelijke vergiftiging:
Wat nu?!?



Eigenaren
weten altijd
precies wat 
hun dier
gegeten
heeft
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Mogelijke vergiftiging:
Wat nu?!?

Is het gevaarlijk?

• Middel (verpakking!)

• Hoeveelheid

• Tijdstip blootstelling

• Informatie dier (soort, gewicht, 
gezondheid)

• Contact hulpverlener, dierenarts, 
NVIC



Mogelijke vergiftiging:
Wat nu?!?

Afweging:

• Risico’s vergiftiging

• Mogelijkheden behandeling

• Kosten behandeling

• Risico’s behandeling



Zij kunnen bij een
vergiftiging precies
vertellen hoe groot de 
risico’s zijn van 
afwachten….

Dierenartsen zijn
helderziend en/of 
alwetend
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Vergiftiging: 
eerste behandeling

Verminderen opname ‘gif’:

• Laten braken

• Binden aan geactiveerde kool

• (Maag/darmen spoelen)

• (Scopie/opereren)



Vergiftiging: 
eerste behandeling

Verminderen opname ‘gif’:

Haast geboden!



Vergiftiging: 
eerste behandeling

Laten braken

• 1-2 uur na opname (soms langer)

• Hoe?



Zout in de bek ingeven is 
een snelle en veilige
manier om honden te
laten braken…..

Bij vergiftigingen is 
haast geboden!
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Vergiftiging: 
eerste behandeling

Laten braken

• 1-2 uur na opname (soms langer)

• Door dierenarts

• Vooraf laten eten

• Nadelen…



Vergiftiging: 
eerste behandeling

Laten braken nadelen:

• Mag niet bij:

– Verminderd bewustzijn

– Petroleum/schuimende stoffen

– Bijtende stiffen

– Scherpe voorwerpen

• Risico’s: verslikken (longontsteking)

• Bijwerkingen medicatie 
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eerste behandeling

Binden aan geactiveerde kool



Vergiftiging: 
eerste behandeling

Binden aan geactiveerde kool:
• Mengen met vloeibaar voer

• Eventueel dwangvoeren/met sonde geven

• Niet bij verminderd bewustzijn, braken

• Bij stoffen met vertraagde afgifte/opname

• Eventueel herhalen

• Zwarte onlasting, obstipatie, 
misselijkheid/braken, darmkrampen

• Bindt niet aan alle gifstoffen

• Bindt ook medicijnen



Een dierenarts heeft voor
heel veel soorten
vergiftigingen een tegengif
beschikbaar
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Vergiftiging: 
vervolg behandeling

‘Tegengif’:

• Paracetamol

• Antivries

• Rattengif

• Aan vet bindende gifstoffen

• …
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vervolg behandeling



Vergiftiging: 
vervolg behandeling

Ondersteunende behandeling:

• Beschermen tegen nierschade

• Trillingen/epileptische aanvallen
verminderen

• Ademhaling ondersteunen

• …



Belangrijk bij mogelijke
vergiftiging:

• Informatie!!!
– Gif (verpakking!)

– Hoeveelheid

– Tijdstip

– Dier

• Advies inwinnen

• Afweging: behandeling versus risico’s

• Snelle actie: verminderen opname

• Ondersteunende behandeling



Ik heb nog vragen…



Als een dier iets
heeft gegeten wat 
het niet zou
moeten eten
dankan het geven
van peperkoek in 
elk geval geen
kwaad…

(baat het niet dan schaadt
het niet)
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Als een dier iets scherps
heeft gegeten dan kan je 
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de risico’s te
verminderen…
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Vlooienmiddelen voor de 
hond kunnen ook aan
katten gegeven worden, 
alleen in een lagere
dosering
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Wanneer een kat
(mogelijk) paracetamol 
binnen heeft gekregen
moet direct contact 
opgenomen worden met 
een dierenarts, ook al is 
het maar een heel klein
beetje
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honden minder giftig
dan voor katten, omdat
katten in hun lichaam
een stofje om het af te
breken missen wat 
honden wel hebben
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Ik kan met een gerust
hart een bos met 
bloemen binnen het 
bereik van mijn kat
plaatsen.… 

Het dierlijk instinct 
zorgt ervoor dat dieren
weten wat schadelijk
voor ze is en wat niet…
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kunnen al giftig zijn
voor een hond
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omdat zij een andere
stofwisseling hebben…
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Als ik er pas een
week achter kom
dat mijn hond
rattengif heeft
gegeten en hij
heeft geen
verschijnselen, dan 
hoef ik ze ook niet
meer te
verwachten…
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