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Rapport toxicovigilantie  
Belgisch Antigifcentrum 

1 Samenvatting 

 
Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu in het kader van het Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP), vroeger 

PRPB genoemd. 

Deze studie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
1. Cijfermateriaal voor de jaren 2011 tot en met 2014 betreffende de aan het 

Antigifcentrum gemelde blootstellingen aan gewasbeschermingsmiddelen (PPP) en 
biociden; 

2. Hetzelfde cijfermateriaal voor 2014, maar dan meer gedetailleerd uitgewerkt door 
middel van een follow-up tijdens de maanden april tot en met september;  

3. Vergelijking van de resultaten met de follow-up van 2006 en 2011;  

4. Identificatie van de producten die een specifieke follow-up vereisen;  

5. Cijfermateriaal voor 2014 in verband met blootstellingen aan preparaten op basis van 
hypochloriet of van dichloro/trichloroisocyanuraat;  

6. Opvolgen van intoxicaties bij professionelen;  

7. Voorstelling van een programma voor follow-up van blootstellingen en intoxicaties 
aan PPP en biociden vanaf 2015, en dit in verband met de prioriteiten van het FRPP 
en het nationaal actie plan (NAPAN);  

8. Studie van de ervaringen in het buitenland in verband met gegevensverzameling;  

9. Voorstellen in verband met etikettering en infofiches.  
 
1. Cijfermateriaal voor de jaren 2011 tot en met 2014 betreffende de aan het Antigifcentrum 

gemelde blootstellingen aan gewasbeschermingsmiddelen (PPP) en biociden; 

 
Er werd in de periode 2011 tot 2014 een stijging van 25% waargenomen voor alle oproepen. 
Dit is vooral te wijten aan het gestegen aantal oproepen voor biociden. Op 4 jaar kreeg het 
Antigifcentrum hiervoor  46% extra oproepen. De voornaamste reden hiervoor is 
waarschijnlijk het groter aantal verkochte biociden op de Belgische markt. Ook was het in de 
eerste jaren van deze periode voor ons niet altijd duidelijk of een product nu een biocide of 
iets anders was. Bij kinderen zijn er duidelijk meer oproepen voor biociden dan voor PPP, 
terwijl dit verschil bij volwassenen veel minder is. Bij de biociden is zowel voor volwassenen 
als kinderen meer dan de helft van de oproepen er één voor insecticiden en rodenticiden. Bij 
de PPP worden kinderen vooral blootgesteld aan herbiciden en mollusciciden. Volwassen 
worden vooral aan herbiciden en insecticiden blootgesteld. De verdeling van de slachtoffers 
blijft nagenoeg constant over de jaren: kinderen (23-27%), volwassenen (33-38%) en dieren 
(37-40%). Bij de kinderen is de voornaamste leeftijdsgroep die van 1-4 jaar (68-74%). De 
contactweg bij kinderen is vooral oraal (79-83%), bij volwassenen is de contactweg via de 
mond (31-35%), via de huid (27-32%) en door inademing (20-24%). De omstandigheden van 
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de blootstellingen bij volwassen zijn vooral accidenteel (80-82%) en suïcidaal (10-12%). Het 
aantal professionele blootstellingen is beperkt (4-6%). 
 
2. Hetzelfde cijfermateriaal voor 2014, maar dan meer gedetailleerd uitgewerkt door 
middel van een follow-up tijdens de maanden april tot en met september; 
 
In de maanden april t/m september 2014 waren er 1.560 oproepen voor een blootstelling 
aan een PPP of biocide. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode in 
2011. Bij die 1.560 oproepen ging het in 438 (27%) gevallen om kinderen, 579 (35%) keer 
om volwassenen en 622 (38%) keer om dieren. Bij de kinderen viel 74% in de leeftijdsgroep 
van 1 tot 4 jaar. De oproepen kwamen van de familie (31%), eigenaar van het dier (25%), de 
blootgestelde zelf (18%), van medici (13%) en van dierenartsen (12%). Er waren in 2014 
567 (36%) oproepen voor PPP, een status quo t.o.v. 2011. De voornaamste types van deze 
oproepen waren herbiciden (54%),mollusciciden (20%) en insecticiden (11%). Bij de 993 
(64%) oproepen voor biociden waren de voornaamste types insecticiden (45%) en 
rodenticiden (32%). De verdeling tussen PPP en biociden was bij kinderen en volwassenen 
respectievelijk 20 - 80% en 51 - 49%. Bij volwassenen zijn de meeste blootstelling via de 
mond (63%), gevolgd door inademing (14%) en via de huid (13%). Bij kinderen zijn de 
blootstellingen zijn meestal oraal (94%). Er worden voor volwassenen weinig professionele 
blootstellingen (5%) gemeld aan het Antigifcentrum. 
Er werden 465 van de 1.560 oproepen telefonisch gecontacteerd. Het ging hierbij om 496 
blootgestelden. Bij 283 hiervan waren er symptomen, waarbij er bij 194 een causaal verband 
was. De symptomen waren als volgt verdeeld: 139 mineure, 31 matige, 16 ernstige 
symptomen en 8 fatale gevallen. Deze laatsten kwamen uitsluitend bij dieren voor. Het ging 
in 3 gevallen om metaldehyde, 3 maal om een raticide, 1 pyrethrine en 1 maal chlormequat. 
 
3. Vergelijking van de resultaten met de follow-up van 2006 en 2011; 

Buiten het gestegen aantal oproepen voor biociden werden er geen duidelijke verschillen 
gevonden met de studies uit 2006 en 2011. 
 
4. Identificatie van de producten die een specifieke follow-up vereisen; 

Er werden geen producten gevonden die een specifieke follow-up vereisen. Wel zou het 
misbruik van chlormequat als euthanasaat in de gaten moeten worden gehouden. 
 
5. Cijfermateriaal voor 2014 in verband met blootstellingen aan preparaten op basis van 

hypochloriet of van dichloro/trichloroisocyanuraat; 

Er waren 1.225 blootstellingen aan een oplossing van hypochloriet of chloro-isocyanuraat. 
Bij 116 hiervan ging het om een biocide, meestal een schimmelverwijderaar. Er waren 913 
volwassenen, 264 kinderen en 48 dieren blootgesteld. De contactweg was bij volwassenen 
meestal door inademing (59%), via de mond (20%), in het oog (12%) en op de huid (7%).  
Bij kinderen was de contactweg vooral via de mond (75%), gevolgd door inademing (9%), op 
de huid (6%) en in het oog (5%). De leeftijd van de kinderen was in 84% van de gevallen 0 – 
4 jaar. In 318 gevallen van inademing ging om een mengsel van hypochloriet met een ander 
product. De blootstellingen waren in 91% van de gevallen accidenteel. Bij de volwassenen 
waren er bij 81% van de oproepen symptomen, bij kinderen in 43% van de gevallen. 
Hypochloriet in vaste vorm (tabletten, korrels) was verantwoordelijk voor 72 blootstellingen 
bij 45 volwassenen, 23 kinderen en 4 dieren. De meeste blootstellingen vonden plaats door 
inademing. 
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6. Opvolgen van intoxicaties bij professionelen ; 

Het aantal professionele oproepen voor blootstellingen aan PPP in de jaren 2011-2014 
bedraagt slechts 0,17% van alle oproepen naar het Antigifcentrum en 5% van de oproepen 
voor PPP. Vermoedelijk is dit maar een klein deel van alle blootstellingen. Dit aantal neemt 
bovendien af met de jaren. Er is weinig onderzoek gedaan naar de reden hiervoor. Er zijn in 
België ook geen verplichtingen om dergelijke ongevallen te melden. Bovendien zijn er hier 
geen arbeidsgeneesheren gespecialiseerd voor deze sector. Het bestaande 
rapporteringssystemen SMUREG is momenteel niet nuttig voor deze blootstellingen en het 
in ontwikkeling zijnde UREG zou ook best voor deze problematiek aangepast worden. Een 
uniforme classificatie van PPP in Europa zou de verschillende landen gemakkelijker in staat 
moeten stellen om nationale en Europese cijfers te produceren. Sinds 2006 wordt hieraan 
gewerkt in het ASHT project, maar omwille van de complexiteit van het voorgestelde 
systeem is er tot op heden geen consensus gekomen. 
 
7. Voorstelling van een programma voor follow-up van blootstellingen en intoxicaties aan 

PPP en biociden vanaf 2015, en dit in verband met de prioriteiten van het FRPP en het 
nationaal actie plan (NAPAN);  

 
De vanaf 2015 te volgen strategie wordt best in overleg met de FOD genomen. 
Mogelijkheden vanuit het Antigifcentrum zijn: jaarlijks overzicht van alle oproepen zonder 
follow-up, het van nabij volgen van enkele specifieke en/of nieuwe producten, het intensiever 
opvolgen van gehospitaliseerde patiënten,.. 
 
8. Studie van de ervaringen in het buitenland in verband met gegevensverzameling;  

Uit een vergelijking van hetgeen de verschillende landen doen om blootstellingen te 
monitoren blijkt duidelijk dat er geen uniform beleid is. Dit beleid kan gaan van een wettelijke 
meldingsplicht tot de afwezigheid van een instantie die de gevallen bijhoudt. 
 
9. Voorstellen in verband met etikettering en infofiches. 

 
Om de leesbaarheid van de etiketten te verbeteren stellen we voor om de 

voorzorgsmaatregelen en de eerst hulp bij ongevallen samen te plaatsen in een kader met 

gekleurde achtergrond, zodat deze duidelijk in het oog springen, voor zover de wetgeving dit 

toelaat. Wat de biocides betreft zou het nuttig zijn om de melksector, waar veel corrosieve 

producten in gebruik zijn, gerichte informatie te bezorgen. Voor het grote publiek lijkt het ons 

prioritair om op de gevaren te wijzen van het mengen van hypochloriet met andere 

producten. 
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2 Résumé 
 

Cette étude a été réalisée à la demande du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaine alimentaire et 

Environnement dans le cadre du Programme fédéral de réduction des pesticides (PFRP), appelé 

précédemment PRPB. 

Cette étude se compose des parties suivantes : 

1. Données chiffrées pour les années 2011 à 2014 concernant les expositions aux pesticides 

(PPP) et biocides rapportées au Centre Antipoisons ; 

2. Données 2014 avec follow-up des cas enregistrés durant les mois d’avril à septembre inclus; 

3. Comparaison des résultats avec les follow-up de 2006 et 2011 ; 

4. Identification des produits nécessitant  un follow-up spécifique ; 

5. Données chiffrées pour 2014 concernant les expositions aux préparations à base 

d’hypochlorite ou de dichloro/trichloroisocyanurate ; 

6. Suivi des intoxications chez les professionnels ; 

7. Présentation d’un programme de follow-up des expositions et intoxications aux pesticides et 

biocides à partir de 2015, en fonction des  priorités du PFRP et du plan d’action national 

(NAPAN) ; 

8. Étude de l’expérience des pays étrangers en rapport avec la collecte des données ; 

9. Propositions en rapport avec l’étiquetage et les fiches d’information. 

 

 

1.  Données chiffrées pour les années 2011 à 2014 concernant les expositions aux pesticides 

(PPP) et biocides rapportées au Centre Antipoisons; 

Durant la période 2011 à 2014, on constate une augmentation de 25% pour l’ensemble des appels. 

Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du nombre d'appels pour les biocides. 

En 4 ans, le nombre d’appels pour ces produits a augmenté de 46%.  La raison principale semble être 

une augmentation des ventes de biocides sur le marché belge. Par ailleurs, durant les premières 

années de cette période, il n’a pas toujours été évident pour nous de faire la distinction entre un 

biocide et un autre type de produit. Chez les enfants, il y a nettement plus d’appels pour les biocides 

que pour les PPP tandis que cette différence est bien moindre chez les adultes. Pour les biocides, 

plus de la moitié des appels concerne un insecticide ou un rodenticide, que ce soit chez l’adulte ou 

chez l’enfant. Pour les PPP, les enfants sont surtout exposés aux herbicides et molluscicides. Les 

adultes sont surtout exposés aux herbicides et insecticides. La distribution des victimes reste à peu 

près constante d’une année à l’autre : enfants (23-27%), adultes (33-38%) et animaux (37-40%). 

Chez les enfants, le principal groupe d'âge est celui des 1-4 ans (68-74%). La voie d’exposition chez 

l’enfant est surtout orale (79-83%). Chez l’ adulte, les expositions se produisent par voie orale, (31-

35%), cutanée (27-32%) et par inhalation (20-24%). Les circonstances d’exposition chez l’ adulte sont 

surtout accidentelles (80-82%) et de type suicidaire (10-12%). Le nombre d’expositions 

professionnelles est limité (4-6%). 

2. Données 2014 avec follow-up des cas enregistrés durant les mois d’avril à septembre inclus; 

Durant les mois d’avril à septembre 2014, il y a eu 1.560 appels pour une exposition à un PPP ou un 

biocide. Cela représente une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2011.  

Sur ces 1.560 appels, 438 (27%) concernent des enfants, 579 (35%) des adultes et 622 (38%) des 
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animaux. Chez les enfants, 74% sont âgés de 1 – 4 ans. 

Les appels proviennent de la famille (31%), du propriétaire de l’animal (25%), de la personne exposée 

(18%), de médecins (13%) et de vétérinaires (12%).  

En 2014, il y a eu 567 appels (36%) pour les PPP, un statut quo par rapport à 2011. Les principaux 

types de produits en cause dans les appels sont les herbicides (54%), les molluscicides (20%) et les 

insecticides (11%). Sur les 993 appels (64%) pour des biocides, les principaux types de produits sont 

les insecticides (45%) et les rodenticides (32%). La répartition entre PPP et biocides chez les enfants 

et les adultes est de respectivement 20 – 80% et 51 – 49%. Chez l’adulte, la plupart des expositions 

se produisent par voie orale, (63%), par inhalation (14%) et par la peau (13%).  Chez l’enfant les 

expositions sont essentiellement orales (94%). Pour les adultes il y a peu d’expositions 

professionnelles (5%) signalées au Centre Antipoisons. 

Sur les 1.560 appels, 465 ont été recontactés par téléphone. Ces appels concernent 496 

personnes/animaux exposés. Des symptômes étaient présents chez 283 victimes avec un lien de 

causalité pour 194 cas. La gravité des symptômes se répartit comme suit : 139 mineurs, 31 modérés, 

16 graves et 8 décès. Tous les décès sont survenus chez des animaux. Les produits en cause sont le 

métaldéhyde (3 cas), un raticide (3 cas), de la pyréthrine (1 cas) et du chlorméquat (1 cas). 

 

3. Comparaison des résultats avec les follow-up de 2006 et 2011; 

En dehors de l'augmentation du nombre d'appels pour les biocides, aucune différence significative 

avec les études de 2006 et de 2011 n’a été observée. 

 

4. Identification des produits nécessitant un follow-up spécifique; 

Aucun produit exigeant un follow- up spécifique n’a été identifié. Cependant, le détournement d’usage 

du chlorméquat pour euthanasier des animaux doit être surveillé. 

 

5. Données chiffrées pour 2014 concernant les expositions aux préparations à base d’hypochlorite ou 

de dichloro/trichloroisocyanurate ;  

 

Il y a eu 1.225 expositions à une solution contenant de l’hypochlorite ou des chloro-isocyanurates. 

Dans 116 de ces cas il s’agissait d’un biocide, souvent un produit contre les moisissures. Il y a eu 913 

adultes, 264 enfants et 48 animaux exposés. La voie principale voie d’exposition chez l’adulte est 

l’inhalation (59%), suivie par la voie orale (20%), les contacts avec l’œil (12%) et la peau (7%). Chez 

l’enfant, les expositions surviennent surtout par voie orale (75%), par inhalation (9%), contact cutané 

(6%) ou oculaire (5%). 84% des cas concernent des enfants entre 0 et 4 ans.  

318 accidents par inhalation concernent un mélange d’hypochlorite avec un autre produit. 

Les expositions sont accidentelles dans 91% des cas. Chez l’adulte, 81% des cas présentaient des 

symptômes au moment de l’appel contre 43% chez l’enfant.  

L’hypochlorite sous forme solide (comprimés, granulés) est responsable de 72 expositions chez 45 

adultes, 23 enfants et 4 animaux. La plupart des expositions sont survenues par inhalation.  

 

6. Suivi des intoxications chez les professionnels ;  

 

Sur la période 2011-2014, le nombre d’appels pour exposition professionnelle  aux PPP représente 

seulement  0,17% de tous les appels au Centre Antipoisons et 5% des appels pour les PPP. On peut 

supposer que cela représente seulement une petite partie de toutes les expositions. Par ailleurs, ce 
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nombre diminue au fil des ans. Peu de recherches ont été réalisées pour identifier les raisons de cette 

diminution. Il n’existe pas en Belgique d’obligation de déclaration de ce type d’accident. En outre, il 

n’existe pas de médecins du travail spécialisés dans ce domaine. Parmi les systèmes de reporting 

existants, SMUREG est actuellement inutile pour ce identifier ce type d’exposition et le système 

UREG, actuellement en développement, devrait être adapté pour répondre à cette problématique.  

Une classification uniforme des PPP en Europe devrait permettre aux différents pays de produire plus 

facilement des chiffres au niveau national et européen. 

Depuis 2006 un travail dans cette voie a été entrepris dans le cadre du projet ASHT. Cependant, en 

raison de la complexité du système proposé, aucun consensus n’a encore été dégagé.  

 

7. Présentation d’un programme de follow-up des expositions et intoxications aux pesticides et 

biocides à partir de 2015, en fonction des priorités du PFRP et du plan d’action national (NAPAN) ; 

La stratégie à suivre à partir de 2015 doit se faire en concertation avec le SPF. Les différentes 

possibilités pour le Centre Antipoisons sont : aperçu annuel de tous les appels sans follow-up, le suivi 

de certains produits spécifiques et/ou des nouveaux produits, un suivi plus important des patients 

hospitalisés,… 

 

8. Étude de l’expérience des pays étrangers en rapport avec la collecte des données ; 

Une comparaison de ce que les pays font pour surveiller les expositions montre clairement qu'il n'y a 

pas de politique uniforme. Cette politique peut aller d’une obligation légale de déclaration à l’absence 

d’une instance de collecte des cas.  

 

9. Propositions en rapport avec l’étiquetage et les fiches d’information. 

Pour améliorer la lisibilité des étiquettes, nous proposons, pour autant que la loi le permette, de 

regrouper les mesures de précaution et les instructions de premiers soins en cas d’accident dans un 

cadre unique présentant un fond coloré, afin qu’elles sautent aux yeux. En ce qui concerne les 

biocides, il serait utile de fournir des informations spécifiques au secteur laitier, dans lequel de 

nombreux produits corrosifs sont utilisés. Pour le grand public, il nous semble prioritaire de pointer les 

dangers présentés par le mélange d’hypochlorite avec d’autres produits.   
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3 Inleiding 
 

In 2006 en 2011 werd er een gelijkaardige studie uitgevoerd. Deze studie is het vervolg daarop en 

geeft een antwoord op de volgende vragen:  

 Cijfermateriaal voor de jaren 2011 tot en met 2014 betreffende de aan het Antigifcentrum 

gemelde blootstellingen aan PPP en biociden;  

 Hetzelfde cijfermateriaal voor 2014, maar dan meer gedetailleerd uitgewerkt door middel van 

een follow-up tijdens de maanden april tot en met september; 

 Vergelijking van de resultaten met de follow-up van 2006 en 2011; 

 Identificatie van de producten die een specifieke follow-up vereisen;  

 Cijfermateriaal voor 2014 in verband met blootstellingen aan preparaten op basis van 

hypochloriet of van dichloro/trichloroisocyanuraat; 

 Opvolgen van intoxicaties bij professionelen; 

 Voorstelling van een programma voor follow-up van blootstellingen en intoxicaties aan PPP 

en biociden vanaf 2015, en dit in verband met de prioriteiten van het FRPP en het nationaal 

actie plan (NAPAN); 

 Studie van de ervaringen in het buitenland in verband met gegevensverzameling; 

 Voorstellen in verband met etikettering en infofiches. 

 
De ervaringen van de artsen die de telefoons beantwoorden en de resultaten van de studie van 2014, 

doen uitschijnen dat er zelden ernstige problemen aan het Antigifcentrum worden gemeld. Dit met 

uitzondering van de zelfmoordpogingen en de blootstellingen aan dieren (vooral honden).  

Problemen in verband met chronische blootstellingen aan PPP en biociden worden door de aard van 

de taak van het Antigifcentrum zelden tot nooit gemeld. Bijgevolg handelen de hiernavolgende cijfers 

uitsluitend over acute blootstellingen. 

Ook krijgen we weinig oproepen vanuit de professionele sector.  
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4 Dagelijkse werking van het Antigifcentrum 
 

De voornaamste taak van het Antigifcentrum is het geven van advies bij intoxicaties. Dit advies wordt 

uitsluitend telefonisch gegeven, we komen niet ter plaatse. Hiervoor is er een team van 13 artsen, 7 

dagen op 7, 24 uur op 24 rechtstreeks telefonisch voor iedereen te bereiken op het gekende gratis 

nummer (070 245 245). En dit in tegenstelling met sommige andere landen, waar de Antigifcentra 

alleen voor artsen en apothekers beschikbaar zijn. In totaal werken er een 30-tal personen op het 

Antigifcentrum. Naast de 13 artsen van de medische permanentie zijn deze personen werkzaam in de 

directie, de documentatie, het secretariaat, de informatica en de productinformatie. 

Jaarlijks ontvangen we iets meer dan 50.000 oproepen. Naast informatieve vragen gaat het 

merendeel van de vragen over blootstellingen aan een bepaald product. Een blootstelling is niet 

noodzakelijk altijd een vergiftiging.  

De naam van het slachtoffer wordt niet gevraagd. Men kan dus anoniem naar ons bellen. 

Bij een oproep worden er zoveel mogelijk gegevens gevraagd en genoteerd op een oproepfiche (zie 

bijlage 1). De voornaamste hieronder zijn: wat is het telefoonnummer, wie belt ( familie, arts etc.), wie 

is het slachtoffer, over welk product gaat het, zijn er al dan niet symptomen en wat stelt het 

Antigifcentrum voor. 

In zeer ernstige situaties wordt alleen het allernoodzakelijkste gevraagd. Dit kan bij een eventuele 

latere follow-up problemen geven om de oproeper terug te contacteren. 

Het advies dat wij geven is gebaseerd op onze ervaring gecombineerd met het raadplegen van 

naslagwerken, databases, literatuur enz. 
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5 Werkwijze studie 

5.1 Oproepen 2011 tot en met 2014 

Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden de in onze database beschikbare cijfers in verband met 

blootstellingen verder uitgewerkt. Er wordt gekeken naar wie is blootgesteld, de leeftijdsgroepen bij 

kinderen, welke producten, weg van blootstelling (mond, huid…) en de omstandigheden (accidenteel, 

opzettelijk…). 

Er wordt voor de blootstellingen aan PPP en biociden geen systematisch contact (geen follow-up) met 

de oproepers opgenomen. We weten dus niet wat de verdere gevolgen van een blootstelling zijn na 

de eerste oproep. 

De resultaten van deze opzoeking worden in de mate van het mogelijke samen gegeven met die van 

2005 tot en met 2010. 

5.2 Oproepen 2014 met follow-up 

Er werd voor deze studie opnieuw gekozen voor een telefonische follow-up, in de eerste plaats om 

meer verfijnde resultaten te hebben. De ervaring van het Antigifcentrum leert immers dat we met een 

schriftelijke follow-up niet altijd een antwoord krijgen. In de tweede plaats leidt een telefonisch contact 

tot meer dialoog en zo tot meer gegevens, waardoor we een beter en vollediger beeld van de evolutie 

van de blootstelling krijgen. Bovendien kunnen we meer gedetailleerd vragen naar de manier van 

blootstelling, de juiste aard van het product en andere nuttige informatie. In de acute fase van de 

oproep is dit niet altijd mogelijk. Dit telefonische contact vond plaats enkele weken tot maanden na de 

eerste oproep. 

We  onderzochten een periode van zes maanden: april tot en met september 2014. 

Er werd geen telefonische follow-up gedaan naar blootstellingen waarvoor we geen problemen 

verwachtten. Vooral blootstellingen aan mierenlokdozen vallen in deze categorie, maar ook andere, 

wanneer bijvoorbeeld de hoeveelheid minimaal is of wanneer de contactweg geen problemen 

oplevert. 

Ook tijdens de studie van 2014 blijven er een aantal moeilijkheden om aan de juiste commerciële 

benaming te komen. Enkele concrete voorbeelden: een buurman heeft zijn tuin gesproeid en er is 

product overgewaaid, de gemeente heeft rattengif gelegd, een etiket is niet meer leesbaar, men weet 

alleen de chemische benaming van het actieve product etc. 

Een bijkomend probleem is dat het voor de arts aan de telefoon niet altijd duidelijk is of een product 

wel degelijk een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is. Vooral voor de biociden is dit niet altijd 

duidelijk. Dit zijn vaak producten die door de permanentie-arts als huishoud- of industriële producten 

worden geklasseerd zoals: 

 Hypochloriet; 

 Quaternaire ammoniumzouten; 

 Producten voor het zwembad; 

 Sommige anti-parasitaire producten voor hond en kat; 

 Antiseptica. 

In de mate van het mogelijke is er rekening gehouden met deze problemen voor de uitvoering van 

deze studie. 
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Om de confidentialiteit in acht te nemen werd aan de collega’s van de permanentie gevraagd om bij 

iedere oproep te vragen of we mochten terugbellen. Dit wordt, zeker bij zeer acute gevallen, helaas 

niet altijd gevraagd. Het probleem is dan dat men bij een andere persoon van de familie kan 

terechtkomen, die van het hele geval niet op de hoogte is om verschillende redenen (bv. 

echtscheiding). Maar tot nu toe hebben we geen echt grote moeilijkheden ondervonden. Men is bijna 

zonder uitzondering zeer bereidwillig om ons alle mogelijke informatie te bezorgen. De meesten 

vinden het zelfs een goed initiatief. 

Een telefonische follow-up was niet mogelijk of werd niet uitgevoerd in de volgende gevallen: 

 Na 3 vruchteloze pogingen om contact te nemen; 

 Voor patiënten opgenomen in ziekenhuizen werd besloten om geen contact meer op te 

nemen indien we niet over de naam van de arts of de patiënt beschikken. Zonder die 

gegevens is het bijna een onmogelijke opdracht om iemand te vinden die iets over deze 

blootstelling weet. Dit is natuurlijk het gevolg van de manier van werken op het 

Antigifcentrum. Men kan anoniem naar ons bellen, dus wij vragen nooit naar de naam; 

 Bij zelfmoordpogingen. 
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6 Resultaten 

6.1 Oproepen 2011 tot en met 2014 

Figuur 1: Wie is blootgesteld? Ieder jaar zijn er ongeveer 2.400 blootstellingen aan PPP en 

biociden (op een totaal van meer dan 40.000 blootstellingen). De verdeling tussen kinderen, 

volwassenen en dieren is nagenoeg constant. Wat wel opvalt, is het relatief grote aantal dieren. Voor 

PPP en biociden zijn er bijna 40% oproepen voor dieren, terwijl voor alle oproepen  er maar 6% voor 

dieren zijn.  

De laatste 5 jaar is er een geleidelijke stijging merkbaar van het aantal oproepen voor PPP en 

biociden. Tussen 2010 en 2014 is er een stijging van 25%. De stijging van het totaal aantal oproepen 

bedroeg in die periode slechts 8%. De stijging van de oproepen voor PPP en biociden is grotendeels 

te wijten aan meer oproepen voor biociden, zoals verder zal blijken (zie figuur 3). 

 

Fig. 1: Wie is blootgesteld? 

 
NB: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 
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Figuur 2: Leeftijd kinderen. De meerderheid van blootstellingen bij kinderen zien we in de 

leeftijdsgroep van 1 tot 4 jaar. Over de laatste 10 jaar maken zij gemiddeld 68 % van de oproepen 

voor kinderen uit. Het aantal blootstellingen blijft nagenoeg constant over de jaren heen. Het komt 

goed overeen met de cijfers van blootstellingen aan andere producten dan aan de PPP en biociden.  

 

Fig. 2: Leeftijd kinderen 

 

NB: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 
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Figuur 3: Type product/jaar. Het grootste deel van de blootstellingen wordt veroorzaakt door de 

biociden. We zien de laatste jaren een geleidelijke stijging van het aantal oproepen voor biociden. 

Terwijl de laatste 5 jaar het aantal oproepen voor PPP nagenoeg constant blijft, stijgt het percentage 

biociden van 60% naar 71% van het totaal aantal oproepen voor PPP en biociden. De oproepen voor 

biociden vertonen van 2010 naar 2014 een stijging van 1266 naar 1849 (+46%). Het cijfer van het 

aantal verkochte biociden op de markt in België in die zelfde periode steeg van 33.894 naar 54.573 

(+61%). Het aantal verschillende soorten biociden op de Belgische markt steeg in die periode van 914 

naar 1648 (+80%). 

De groep PPP/Biociden zijn gemengde blootstellingen. Deze worden minder talrijk omdat het de 

laatste jaren duidelijker is welk product in welke groep thuishoort. 

 

Fig. 3: Type product/jaar 

 

NB: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 

  

902(35)
765(35)

1007(36)
896(38) 930(39)

755(36) 754(35) 688(30) 712(30) 725(28)

1479(58)

1329(60)

1552(56)

1315(55) 1295(55)

1266(60)
1389(65) 1564(69)

1652(70)

1849(71)

186(7)

121(5)

203(7)

160(7) 146(6)

101(5)
5(0)

7(0)

14(1)

14(1)

2567

2215

2762

2371 2371

2122 2148

2259

2376

2588

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

To
ta

al
 a

an
ta

l o
p

ro
e

p
e

n

A
an

ta
l o

p
ro

e
p

e
n

 (
p

e
rc

e
n

ta
ge

)

PPP Biociden PPP/Biociden Totaal



17 

 

Figuur 4: Type product/jaar. Kinderen↔volwassenen. Als we kijken naar het soort producten 

waaraan respectievelijk kinderen en volwassenen zijn blootgesteld valt op dat de kinderen relatief 

meer blootgesteld zijn aan biociden dan aan PPP. Bij volwassenen is het verschil minder. De stijging 

van het aantal blootstellingen aan biociden is zowel bij kinderen als volwassen merkbaar. 

 

Fig 4: Type product/jaar 

kinderen↔volwassenen 

  

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 
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Figuur 5: Verdeling van biociden. Zowel bij kinderen als volwassenen zien we een duidelijke stijging 

van het aantal oproepen voor biociden. Deze is vooral uitgesproken bij kinderen met een stijging van 

52%, waarbij vooral de percentuele stijging van de desinfectantia type 1 (van 5% naar 13%) en 

repulsiva(van 4% naar 10%) opvalt. Bij de volwassenen zien we eens stijging van 31% van het aantal 

oproepen voor biociden. Bij hen valt de percentuele stijging van het aantal desinfectantia van het type 

2 op (van 10% naar 20%). Op de volgende pagina staan de details van de groep “overigen”. 

Zie bijlage 2 voor de definitie van de verschillende types biociden. 

 

Fig 5: Verdeling van biociden 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 
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Figuur 6: Overige biociden. In deze groep overige vinden we de volgende producten terug: 

 >  1 Type: Producten die tot meerdere types behoren. Hier vinden we vooral quaternaire 

ammoniumzouten bij terug zoals bijvoorbeeld Spectramed, dat behoort tot type 2, 4 en 10.  

 Onbekend: producten die als biocide worden gebruikt, maar waarvan we niet weten tot welk 

type ze behoren (bv “ontsmettingsalcohol”). 

 Type 4: desinfectantia voor oppervlakten die in contact komen met voedsel voor mens of dier. 

 Type 3: producten voor dierhygiëne. 

 > 1 biocide: gelijktijdige blootstelling aan verschillende biociden. 

 Type 10: conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen. 

 

Fig 6: Overige biociden 

 Kind    Volw     

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Totaal 

> 1 Type 4 3 7 9 9 5 14 17 68 

Onbekend 6 5 6 3 15 5 8 12 60 

Type 4 1 0 1 0 7 3 11 14 37 

Type 3 0 1 1 0 3 6 4 6 21 

> 1 biocide 2 1 1 1 9 2 1 3 20 

Type 10 0 1 0 0 3 1 3 6 14 
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Figuur 7: Biociden kinderen 1-4 jaar. Hier wordt de verdeling van de verschillende types biociden bij 

kinderen tussen 1 en 4 jaar vergeleken met alle kinderen ongeacht leeftijd. Er zijn geen grote 

verschillen in percentages tussen deze twee groepen, wat ook te verwachten viel, daar de groep 

kinderen van 1 tot 4 jaar ongeveer 70% uitmaakt van alle kinderen. 

 

Fig 7: Biociden kinderen 1-4 jaar 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 

NB2: Wegens het zeer lage aantal houtbeschermingsmiddelen en overige biociden zijn deze uit de grafiek weggelaten. 
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Figuur 8: Verdeling van PPP. Bij de PPP zijn het vooral de herbiciden waaraan kinderen zijn 

blootgesteld, gevolgd door de mollusciciden. Bij volwassenen zijn er vooral blootstellingen aan 

herbiciden en insecticiden. Ook deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van vorige jaren. Voor de 

PPP zijn er percentueel geen grote verschuivingen. Op de volgende pagina staan de details van de 

groep “overigen”. 

 

Fig 8: Verdeling van PPP 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 
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Figuur 9: Overige PPP. In de groep overigen vinden vooral oproepen terug met een blootstelling aan 

meerdere producten, onbekende producten en producten om mos te verwijderen. 

 

Fig 9: Overige PPP 

 Kind    Volw     

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Totaal 

 > 1 PPP 4 2 1 1 35 18 13 17 91 

Onbekend 11 6 1 3 12 12 12 15 72 

Moscide 5 3 5 1 12 8 11 14 59 

Groeiregulator 1 1 2  2 3  5 14 

Acaricide 2  1 1 0 2 1 1 8 

Taupicide    2  2 2  6 

Dispersant     1    1 

Cicatrisant 1        1 
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Figuur 10: PPP kinderen 1-4 jaar. Hier wordt de verdeling van de verschillende types PPP bij 

kinderen tussen 1 en 4 jaar vergeleken met alle kinderen ongeacht de leeftijd. Er zijn geen grote 

verschillen in percentages tussen deze twee groepen, wat ook te verwachten viel, daar de groep 

kinderen van 1 tot 4 jaar ongeveer 70% uitmaakt van alle kinderen. 

 

Fig 10: PPP kinderen 1-4 jaar 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 
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Figuur 11: Contactweg. Bij kinderen gebeurt het contact bijna uitsluitend oraal, hetzij echt inslikken 

of alleen maar contact met de mond. Dit onderscheid is, zeker bij kleine kinderen, vaak zeer moeilijk 

te maken. Bij volwassenen is er veel oraal contact, maar ook veel contact via inhalatie of via de huid. 

De percentages blijven zo goed als constant over de jaren. 

 

Fig 11: Contactweg 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond). 

De percentages bij de kleinere getallen zijn weggelaten. 
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Figuur 12: Omstandigheden (Volwassenen). Bij de volwassenen zijn gemiddeld ongeveer 13% van 

de blootstellingen zelfmoordpogingen (in 2014 9,5%).  

 

Fig 12: Omstandigheden (Volwassenen) 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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6.2 Cijfers april tot en met september 2014 met follow-up 

6.2.1 Algemene cijfers 

Figuur 13: Soort oproep. In het totaal kregen we 1.968 oproepen voor PPP en biociden. 

Er waren 1.560 (79%) oproepen met een echte blootstelling aan een PPP of een biocide. De andere 

408 (21%) waren informatieve vragen (Info). Hierbij is er geen sprake van een blootstelling. 

Van deze 1.560 oproepen met een blootstelling waren er 947 (61%) in het Nederlands en 609 (39%) 

in het Frans. Bij de oproepen voor blootstellingen aan alle producten is in deze periode de verhouding 

omgekeerd: 46% Nederlandstalige en 54% Franstalige oproepen. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de regio waarvan de oproep afkomstig is. 

De cijfers van 2014 worden vergeleken met die van 2006 en 2011, jaren waarin er ook een follow-up 

werd uitgevoerd. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat in 2011 en 2014 de follow-

up werd uitgevoerd in de maanden april tot en met september, terwijl deze in 2006 werd uitgevoerd in 

de maanden april tot en met juni en oktober tot en met december. 

 

Fig 13: Soort oproep  

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  

Er is vooral een duidelijke stijging van het aantal oproepen met blootstellingen. De voornaamste reden 

is waarschijnlijk dat er meer en meer producten in de groep biociden komen. Het aantal informatieve 

vragen blijft nagenoeg constant.  
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6.2.2 Wie belt ons op? 

Figuur 14: Wie belt ons? Het is duidelijk dat het merendeel van de oproepen voor blootstellingen 

vanuit de privésector komen en een klein deel van artsen, verpleging, ziekenhuizen en apothekers 

(=medisch). Deze cijfers blijven zo goed als constant in de verschillende periodes.  

In de groep overigen zitten homes, bedrijven, preventieadviseurs, tandartsen, kinesisten etc. 

 

Fig 14: Wie belt ons? 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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6.2.3 Wie wordt blootgesteld? 

Figuur 15: Wie wordt blootgesteld? Ook in 2014 zijn de dieren goed vertegenwoordigd: 38 % van 

de oproepen betreft dieren. Hiervan maken honden het grootste deel uit met 439 (71%) 

blootstellingen. Katten zijn op grote afstand tweede met 74 (12%) blootstellingen, gevolgd door 

paarden met 21 blootstellingen (3%). 

 

Fig 15: Wie wordt blootgesteld? 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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Figuur 16: Leeftijd kinderen? Bij de leeftijdsverdeling van de kinderen is het duidelijk dat kinderen 

tussen 1 en 4 jaar het meest vertegenwoordigd zijn (74%). Dit stemt overeen met de meeste andere 

soorten blootstellingen. 

 

Fig.16: Leeftijd kinderen? 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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6.2.4 Soorten producten 

 

Figuur 17: Soort product. Ook in 2014 zijn er duidelijk meer oproepen voor blootstellingen aan 

biociden dan aan PPP. Zeker in de zomermaanden zijn er zeer veel oproepen voor mierenlokdozen, 

insectensprays, enz. Uit deze figuur blijkt inderdaad dat de stijging van het aantal blootstellingen te 

danken is aan het gestegen aantal biociden. Het aantal biociden in 2014 vertoont een stijging van 

26% ten opzichte van 2011. Deze twee periodes zijn goed te vergelijken, daar ze over dezelfde 6 

maanden gaan. 

 

Fig 17: Soort product 

 
NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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Figuur 18: Soort product kind/volwassene. Het lage aantal biociden in 2006 is te verklaren doordat 

in dat jaar in de zomermaanden geen follow-up werd gedaan. 

Bij de kinderen stijgt van 2011 naar 2014 het aantal biociden met 44%. Bij volwassenen bedraagt 

deze stijging 13%. 

 

Fig 18: Soort product kind/volwassene 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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Figuur 19: Onderverdeling biociden. Een onderverdeling van de biociden geeft het volgende beeld. 

In 2014 maken rodenticiden en insecticiden 77 % uit van het totaal aantal biociden. Voor 2006 en 

2011 was dit cijfer respectievelijk 92% en 85%. Bij de rodenticiden en insecticiden is er een stijging 

tussen 2014 en 2011 van respectievelijk 21% en 10%.Uit deze figuur blijkt ook dat een deel van de 

stijging van het aantal biociden zijn oorzaak vindt in het opnemen van meer producten in de lijst van 

biociden. Het gaat dan vooral om desinfectantia en repulsiva 

In de groep overigen vinden we bijna uitsluitend onbekende producten terug, biociden die tot 

meerdere types behoren en oproepen met verschillende soorten biociden. 

 

Fig 19: Onderverdeling biociden 

 
NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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Figuur 20: Onderverdeling PPP. Bij de PPP zien we geen belangrijke verschuivingen. Het verschil 

tussen 2006 enerzijds en 2011 en 2014 anderzijds is te wijten aan de maanden waarin de studie liep. 

In 2006 liep de studie gedurende de 6 maanden van april t/m juni en van oktober t/m december. In 

2011 en 2014 liep de studie gedurende de 6 maanden van april t/m september. 

In de groep overigen vinden we onbekende producten terug, producten om mos te bestrijden en 

verschillende soorten PPP. 

 

Fig 20: Onderverdeling PPP 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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Figuur 21: Contactweg. De weg van blootstelling blijft nog altijd vooral oraal (63%), gevolgd door 

inhalatie (14%) en via de huid (13%). 

 

Fig 21: Contactweg 

 

NB1: In de kolommen zijn de eerste getallen de absolute aantallen en de getallen tussen haakjes de percentages (afgerond).  
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6.2.5 Manier van blootstelling 

Figuur 22: Omstandigheden. Ook in 2014 is het overgrote deel van de blootstellingen accidenteel. 

 

Fig 22: Omstandigheden 
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6.2.6 Symptomen 

Figuur 23: Wel of geen telefonisch contact. Uit de telefonische follow-up hebben we een beter 

zicht gekregen op de mogelijke gevolgen van de blootstelling. Van de 1.560 oproepen met 

blootstellingen zijn er uiteindelijk 465 (met 496 blootgestelden) telefonisch gecontacteerd. Niet 

gecontacteerd werden 430 blootstellingen waarvan de hoeveelheid aan product zo weinig was, dat er 

geen problemen verwacht werden. Ook 125 blootstellingen, waarbij er geen enkele relatie was tussen 

de symptomen en het product werden niet gecontacteerd. De 40 zelfmoordpogingen werden in het 

kader van deze studie ook niet gecontacteerd. Evenals 548 anderen, meestal omdat er niet werd 

opgenomen (of een antwoordapparaat of fax) of omdat we niet beschikten over de naam van de 

patiënt of de arts van een gehospitaliseerde. 

Fig. 23: Wel of geen telefonisch contact 
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Figuur 24: Oproepen met follow-up. Er waren 465 oproepen met een telefonische follow-up. Bij 

deze oproepen ging het om  496 blootgestelden. Bij 283 hiervan zijn er symptomen geconstateerd. En 

bij 194 hiervan was er volgens onze criteria een duidelijk causaal verband tussen het optreden van de 

symptomen en het contact met het product (“confirmed” of  “likely” zie bijlage 3). Bij deze symptomen 

ging het 139 keer om mineure symptomen, 31 keer om matige symptomen, 16 keer om ernstige 

symptomen en 8 fatale gevallen. Deze laatste uitsluitend bij dieren. Voor de definitie van de ernst van 

de symptomen zie bijlage 4. 

 

Fig 24: Oproepen met follow-up 
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Figuur 25: Aanwezigheid van symptomen, alle slachtoffers. Een overzicht van de symptomen is 

te vinden in onderstaande figuur. 

Alle blootstellingen (met of zonder follow-up): het overgrote deel had geen of mineure symptomen 

(88%). Bij 7% waren er matige symptomen. Bij 4% van de blootstellingen waren er ernstige 

symptomen en 2% (26) van de blootstellingen was fataal. Het ging uitsluitend om dieren. 

Bij de blootstellingen met follow-up (met of zonder causaal verband) zagen we bij 83 % afwezige of 

mineure symptomen. Bij 7 % waren er matige en bij 5% ernstige symptomen. Naar 5 fatale gevallen 

van de eerste kolom werd niet gebeld. Bij één geval ging het om een kat met een gemengde 

blootstelling (Dettol en Biokill) en bij de overige 4 was het van in het begin duidelijk dat er geen 

oorzakelijk verband was.  Er bleven dus nog 21 fatale gevallen over. 

Bij de gevallen met een causaal verband bleven er nog 8 fatale gevallen over. Om welke stoffen het 

hier gaat wordt in figuur 27 getoond. De blootstellingen met ernstige symptomen kwamen op 1 na 

alleen bij dieren voor. Het enige ernstige humane geval was een professionele blootstelling aan 

glyfosaat. Door een kapotte leiding van een rugsproeier waren er 2e-graads brandwonden. 

 

Fig 25: Aanwezigheid van symptomen 

Alle slachtoffers 

 

  

887(54)

213(13)

548(33)

200(12)

139(8)

109(7)

37(2)

31(2)

69(4)

25(2)

16(1)

26(2)

21(1)

8(0)

Totaal:1639

Totaal: 496

Totaal: 194

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1e oproep Alle Causaal verband

A
an

ta
l b

lo
o

tg
es

te
ld

e
n

 (
p

er
ce

n
ta

ge
 t

.o
.v

. 
"A

lle
 o

p
ro

e
p

e
n

")

Alle oproepen                                                      Oproepen met follow-up

Fataal

Ernstig

Matig

Mineur

Geen



39 

 

Figuur 26: Aanwezigheid van symptomen, kinderen. In vergelijking met de vorige figuur blijkt uit 

deze figuur duidelijk dat blootstellingen bij kinderen zelden grote problemen geven. 

Voor 436 oproepen bij kinderen werd bij 94 oproepen een follow-up gedaan. Bij 20 hiervan was er een 

causaal verband. Er werden geen ernstige noch fatale gevallen gevonden. Er waren 16 mineure 

symptomen en 4 matige symptomen. 

 

Fig 26: Aanwezigheid van symptomen 

Kinderen 
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was 2 maal de oorzaak. Een insecticide was 1 maal de oorzaak en een repellent ook 1 maal. 
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Figuur 27: Fatale gevallen met follow-up. 

Bij alle oproepen met follow-up werd nagegaan of er een causaal verband was met de blootstelling en 

de opgetreden symptomen. De manier waarop staat uitgelegd in bijlage 3 bij “Causal Relation”. Een 

causaal verband werd verondersteld als het verband “Confirmed” of “Likely” was. De blootstellingen 

waarbij er een causaal verband tussen blootstelling en product is maken 69% van het totaal uit. Als je 

alleen naar de fatale gevallen kijkt is dat maar 42 %. 

 Likely Open Unrelated Total 

  assessment   

Biociden     

    Pyrethrines 1  2 3 

    Raticide 2   2 

    Brodifacoum 1   1 

PPP     

    Glyphosate  5  5 

    Metaldehyde 3   3 

    Clopyralid-Fluroxypyr-MCPA  3  3 

    Chlormequat 1 1  2 

    Glyphosate-Diflufenican  1  1 

    2,4D-dicamba-MCPA-mecoprop  1  1 

Totaal: 8 11 2 21 

 

De 8 fatale gevallen met een causale relatie worden hieronder kort toegelicht. 

Hond en Cycocel: Een hond wordt in slechte staat bij de dierenarts gebracht. Hij moet veel braken, 

er is miosis, kan niet meer gaan, geeft veel slijm op, heeft diarree en maakt schokkende bewegingen. 

Deze symptomen zijn sinds 2 uur aanwezig. Op basis van deze symptomen wordt er met atropine 

gestart voordat er geweten is om welk product het gaat. De hond sterft 30 minuten later. 

Het oorzakelijk agens blijkt Cycocel (chlormequat) te zijn. De eigenaar van de hond, een landbouwer, 

had dit gebruikt. (OF14092) 

Hond en Luxan slakkenkorrels: Deze slakkenkorrels met metaldehyde werden in de tuin gebruikt. 

Een chihuahua wandelt hierin en eet er mogelijks van. Binnen 2 uur wordt de hond naar de dierenarts 

gebracht omdat die rilt, overgeeft, veel slijmt en niet meer rechtop kan staan. De hond overlijdt ’s 

nachts ondanks een symptomatische therapie. ( OF 18741) 

Zerox-P en kippen: De twee kippen waren besproeid met Zerox-P omwille van luizen. Volgens de 

instructies van de fabrikant. Derde kip was op wandel. Enkele dagen later kreeg 1 kip diarree. 

Behandeling: vocht per os. Twee tot drie dagen later was ze dood. 
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Een tweede kip kreeg ook diarree. De dierenarts werd gecontacteerd. Ze werd behandeld met 

producten van Versele Laga ( o.a. voedingssupplementen voor sportduiven…)  als ook Coxi plus van 

Oropharma (sulphadimethoxine). Aangezien de kip niet veel zin had om te drinken, werd de 

behandeling 3 à 4 keer per dag via spuitjes in de mond toegediend. Twee dagen later ging het veel 

beter. 

De 3de kip ontwikkelde geen symptomen, maar bleef met de luizen zitten. (OF 19464) 

Hond en brodifacoum: Op het moment van de oproep naar het Antigifcentrum: hematomen hals en 

poten. Temperatuur 35 graden. Snel nadien overleden. Geen behandeling opgestart. (OF20249) 

Hond en metaldehyde: Een hond eet graantjes met metaldehyde, rechtstreeks uit de verpakking. 

Men brengt hem direct naar de dierenarts. De behandeling is niet gekend en de hond overlijdt de 

volgende dag. (OF24297) 

Hond en rodenticide: 5 dagen na blootstelling aan rattengif (actief bestanddeel en hoeveelheid niet 

gekend) werd het Antigifcentrum gecontacteerd voor overleg behandeling . 

Hij had op dat moment al een transfusie gekregen en er werd 1 x konakion toegediend via injectie. 

Nadien standaardbehandeling opgestart. Van zaterdag tot en met maandag observatie in 

dierenkliniek. Bloed werd geaspireerd uit het abdomen. 

Uiteindelijk zou hij in totaal 4 transfusies krijgen (1 liter). Hij overleed 3 weken later ten gevolge van 

hemorragieën (o.a. abdominaal). (OF29109) 

Kat en rodenticide: Een ‘grand chasseur’ heeft waarschijnlijk herhaaldelijk muizen opgegeten die 

een rodenticide hadden gegeten. Ze werd behandeld met konakion. Na een tijdje werd de 

behandeling gestopt en er deden zich opnieuw stollingsstoornissen voor . Behandeling herstart, maar 

ze recupereerde niet meer . Overleden. Multiple ecchymosen. Was al overleden op moment van de 

oproep. (OF29125) 

Hond en Slugran: Een Husky was een kast opgekropen om een doos met Compo Slugran 

(metaldehyde) te pakken. Omdat hij begint te braken, te slijmen en convulsies krijgt, gaat men naar de 

dierenarts. Deze stelt een symptomatische therapie in. De toestand verbetert, maar op de 6e dag is er 

plots een verslechtering en hij overlijdt. De lever was aangetast. (OF31584) 
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6.2.7 Symptomen ten opzichte van soorten producten 

Figuur 28: Symptomen per type biocide. Deze figuur geeft een overzicht van de symptomen per 

type van biocide voor alle oproepen. Van de 6 fatale gevallen bleek er bij de telefonische follow up bij 

4 gevallen een causale relatie te zijn. Opvallend is het relatief hoge aantal ernstige symptomen bij de 

repulsiva. Het ging hier evenwel om maar één oproep waarbij 4 honden aan Dog Away hadden 

gezeten. Ze braakten met bloed erbij. 

 

Fig. 28: Symptomen per type biocide 
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Figuur 29: Symptomen per type PPP. Deze figuur geeft een overzicht van de symptomen per type 

van PPP en dit voor alle oproepen. Van de 20 fatale gevallen bleek er bij de telefonische follow-up 

van 15 gevallen maar bij 4 een causale relatie te zijn. 

 

Fig. 29: Symptomen per type PPP 
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Van de volgende 4 grafieken is een volledige lijst opgenomen in bijlagen 5 – 8. 

Figuur 30: Top 25 Biociden alle oproepen. Overzicht van de meest voorkomende oproepen voor 

biociden, met of zonder follow-up. Het is dus mogelijk dat er voor sommige oproepen geen oorzakelijk 

verband is tussen symptomen en blootstelling. (Zie hiervoor figuur 32). Om een beter beeld van de 

meest voorkomende producten te hebben, zijn sommige naamloze producten gegroepeerd. We 

krijgen bijvoorbeeld veel oproepen voor mierenlokdozen zonder verder specificaties. “Chlore” is 

meestal hypochloriet. Zoals in voorgaande jaren zijn de insecticiden en rodenticiden het best 

vertegenwoordigd. 

 

Fig. 30: Top 25 Biociden alle oproepen 
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Figuur 31: Top 25 PPP alle oproepen. Overzicht van de meest voorkomende oproepen voor de 

PPP, met of zonder follow-up. Het is dus mogelijk dat er voor sommige oproepen geen oorzakelijk 

verband is tussen symptomen en blootstelling. (Zie hiervoor figuur 33). Om een beter beeld van de 

meest voorkomende producten te hebben, zijn sommige naamloze producten gegroepeerd. Roundup 

en niet-geïdentificeerde herbiciden voeren de top 25 aan, gevolgd door de mollusciciden. 

 

Fig. 31: Top 25 PPP alle oproepen 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70

ROUNDUP

Herbicide(unknown)

Molluscicide(unknown)

BOFIX

ESCAR-GO

KB LIMACE 'S'

PPP(unknown)

Insecticide(unknown)

ZAPPER

KB NATUREN LIMEX

WEEDOL

SILVANET

MESUROL

Moscicide(unknown)

SILVANET GARDEN

BIO-SLAK

EMINENT GARDEN

NEOCIDOL

ROUNDUP GEL

ROUNDUP PLUS

USTINEX TOTAL

ZAPPER TOTAL

CONFIDOR

DICOTEX

DINET

Aantal blootgestelden/symptomen

Geen

Mineur

Matig

Ernstig

Fataal



46 

 

Figuur 32: Biociden met causaal verband bij follow-up. In deze figuur zien we een overzicht van 

de producten waarbij er bij de follow-up een causaal verband tussen de blootstelling en de 

symptomen is vastgesteld. En dit voor de producten waarvoor we meer dan 1 follow-up hebben. Alle 

fatale gevallen zijn in deze grafiek opgenomen. Opvallend is het relatief grote aantal gechloreerde 

producten. 

 

Fig. 32: Biociden met causaal verband bi j follow-up 

 

 

  

0 5 10 15 20 25

Insecticide(unknown)

CHLORE(unknown)

HG SANITAIR SCHIMMELVLEKKENREINIGER

Rodenticide(unknown)

STOP PET INDOOR

ZEROX-P

SORKIL PASTA

BIO KILL

CARBOLINE

CREOSOTE

Desinfectant type 1(unknown)

Fungicide(unknown)

KB MIERENLOKDOOS F

MADUROX BI ACTIV 1

PERMAS-D

Aantal blootgestelden/symptomen

Mineur

Matig

Ernstig

Fataal



47 

 

Figuur 33: PPP met causaal verband bij follow-up. In deze figuur zien we een overzicht van de 

producten waarbij er bij de follow-up een causaal verband tussen de blootstelling en de symptomen is 

vastgesteld. Van de oproepen voor producten met maar één follow-up zijn alleen de 3 fatale gevallen 

in de grafiek opgenomen. Roundup en de mollusciciden geven het meeste problemen bij follow-up. 

 

Fig. 33: PPP met causaal verband bij follow-up 
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6.2.8 Extra waarnemingen 

 Parestesieën na contact met pyrethrines/pyretroïden: niet goed gekend door het grote 

publiek en daardoor reden tot ongerustheid. 

 Producten, waarvan volwassenen denken dat ze onmogelijk door kinderen en dieren te 

vinden zijn, worden soms toch gemakkelijk door hen gevonden . 

 Talloze oproepen voor kinderen, die antimuggen tabletjes om in het stopcontact te steken, 

in hun eigen mond steken. 

 Talrijke vragen in verband met het tijdsinterval tussen besproeien van groenten, fruit en 

grassen met PPP en de mogelijke consumptie ervan. Helaas zijn er over dit tijdsinterval 

meestal geen gegevens gekend. 

 Bij het gebruik door privé-personen van sproeiers die onder druk gezet worden, zijn er 

regelmatig problemen bij het onder druk zetten. Het deksel springt er soms af, waarbij het 

product op de huid of in het oog komt. Ook is er af en toe een probleem met het product dat 

uit de sproeier op de rug lekt en vaak is de wind er oorzaak van dat het product op de huid of 

in de ogen komt. Het zou interessant zijn om de kwaliteit van rugsproeier te kunnen 

controleren aan de hand van normen, voor zover aanwezig. 

 Nog altijd zijn er blootstellingen aan PPP/Biociden die in een gewone fles (bv. een Spa-fles) 

gestopt zijn. Een andere vorm van etiket of het ontbreken ervan belet niet dat men van een 

dergelijke fles drinkt. Enkele frequente voorbeelden: 

o Het geconcentreerde product wordt overgegoten vanuit een grotere verpakking 

(gemeentearbeider die het overgiet vanuit de grote voorraad, cadeau van een 

buurman-landbouwer); 

o Het bereide product wordt overgegoten om makkelijker te kunnen transporteren naar 

een verder gelegen stuk land. 

 We krijgen zeer weinig oproepen vanuit de agrarische sector zelf. Mogelijke redenen zijn: 

o Zijn minder talrijk dan de het grote publiek; 

o Zijn beter geïnformeerd; 

o Hebben misschien meer problemen als gevolg van een chronische blootstelling. 

Hiervoor wordt het Antigifcentrum bijna nooit gecontacteerd. 

 Het grote publiek is minder voorzichtig: 

o Leest de gebruiksaanwijzing niet of oppervlakkig; 

o Kent de producten niet; 

o Neemt minder of verkeerde voorzorgen. Men gebruikt bijvoorbeeld een stofmasker 

tegen de dampen van solventen; 

o Gebruikt de producten verkeerd: men denkt vaak dat als men een meer 

geconcentreerde oplossing gebruikt, dat het effectiever is; 

o Giet producten over in een gewone fles. 

 Het toevoegen van Bitrex om te vermijden dat van een product wordt gegeten heeft voor 

honden niet altijd het gewenste effect. Ondanks de aanwezigheid ervan wordt er toch van 

gegeten. 

 Het misbruik van chlormequat om dieren te euthanaseren dient opgevolgd te worden. 
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6.3 Vergelijking van de resultaten van 2006, 2011 en 2014 

Er zijn geen duidelijke verschillen gevonden tussen deze drie jaren. 

Er waren in 2014 minder fatale gevallen dan in 2011. Maar de aantallen zijn te klein om daaruit 

conclusies te trekken. 

6.4 Wat zijn de producten die een specifieke follow-up vereisen? 

Er werden in de jaren 2011 tot en met 2014 geen producten gevonden die een specifieke follow-up 

vereisen. De problemen met rodenticiden en mollusciciden zijn voldoende gekend. Er zijn in de 

afgelopen jaren enkele initiatieven genomen om de situatie te verbeteren, maar alle problemen uit de 

wereld helpen is een illusie. Wel zou het misbruik van chlormequat als euthanasaat in de gaten 

moeten worden gehouden. 

6.5 Javel 2014 

Om alle oproepen in verband met hypochloriet, dichloroisocyanuraat (“chloortabletten”) of symcloseen 

op de oproepfiches van 2014 terug te vinden, werden de volgende selecties gemaakt: 

 Oproepfiches met “Javel“, “bleekwater”, “chloortablet”, “javeltablet”, “hypochlorite”, 

“hypochloriet”, ”tablette de chlore”, “comprimés de chlore”, “pastilles de chlore”, “granulés de 

chlore”. 

 Oproepfiches met “chloordampen“, “chloorgas“, “vapeur de chlore“ en afkomstig van 

blootstellingen thuis1.  

 Oproepfiches waarvan op basis van de naam van het biocide een samenstelling gekend is op 

basis van hypochloriet, dichloroisocyanuraat of symcloseen. 

 Oproepfiche met een naam op de lijst van biociden van het FOD Volksgezondheid met datum 

van 1 februari 20152.  

Om alle oproepen terug te kunnen vinden zou het nuttig zijn om over een lijst te beschikken van alle 

vergunde biociden van de laatste 5 jaar. Voor zo ver ons bekend bestaat een dergelijke lijst niet. 

De oproepen met een schoonmaakmiddel op basis van Javel worden niet weerhouden. 

Alleen echte blootstellingen werden weerhouden, dus met informatieve vragen werd geen rekening 

gehouden. 

Er werden 3 groepen van producten op basis van chloor bekeken: 

 Totaal aantal oproepen voor hypochloriet en chloro-isocyanuraten (al dan niet biociden) 

 Oproepen voor biociden op basis van hypochloriet, dichloro-isocyanuraat of symcloseen. 

 Ongevallen bij het gebruik van hypochloriet in vaste vorm. 

  

                                                      

1 Met oproepen vanuit zwembaden of de industrie werd geen rekening gehouden. 
2 http://health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_NEW/ListOfAuthorisedBiocides/index.htm?fodnlang=nl#2 
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6.5.1 Totaal aantal oproepen voor hypochloriet en chloro-isocyanuraten 

In 2014 ontving het Antigifcentrum 1.258 oproepen voor 1.220 blootstellingen aan een oplossing met 

hypochloriet of een product op basis van chloro-isocyanuraat. Deze kunnen wel of niet tot de biociden 

behoren. Meerdere oproepen voor één blootstelling werden maar één keer geteld. 

6.5.1.1 Soorten slachtoffers en blootstellingsweg 

Bij deze 1.220 blootstellingen was het slachtoffer in 913 keer een volwassene, 264 keer een kind en 

48 keer een dier (er waren 5 blootstellingen met een kind en een volwassene). Deze 264 

blootstellingen van kinderen maken maar 0.6% van het totaal aantal oproepen in 2014 uit. 

 

Contactweg Volwassene 
 

Kind 
 

Dier 

Oraal contact 186 197 42 

Inhalatie 535 25 2 

Oog 107 13 0 

Huid 66 15 2 

Andere 7 1 0 

Meerdere wegen 12 13 2 

Totaal 913 264 48 

 

Leeftijd kinderen 

Contactweg < 5 jaar 5 – 9 jaar 10 – 14 jaar Onbekend 

Oraal contact 148 21 7 21 

Inhalatie 5 8 9 4 

Oog 7 1 3 2 

Huid 9 0 1 5 

Andere 0 0 0 1 

Meerdere wegen 8 3 1 2 

Totaal 177 33 21 35 

 

Bij volwassenen is inhalatie de voornaamste blootstellingweg, terwijl bij kinderen het inslikken of het in 

de mond nemen de voornaamste weg is. 

Bij kinderen jonger dan 5 jaar komt een accidentele inname via de mond het meest voor. 

In 318 gevallen van inhalatie was er sprake van een mengsel van hypochloriet met een ander 

product. Dit kwam vooral voor bij volwassenen (312 keer). 
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Een oplossing van hypochloriet is niet stabiel. Men mengt vooral met een zuur (azijn, zoutzuur, 

ontkalker) waarbij er chloorgas vrijkomt. Dit kwam voor in 211 van 312 blootstellingen bij 

volwassenen. Bij het mengen met ammoniak of urine komt er chloramine vrij. Dit werd 39 keer 

vastgesteld. 

Er was een dodelijk ongeluk waarbij javel gemengd werd met NaOH en azijn. Verdere details van dit 

geval ontbreken3. 

6.5.1.2 Omstandigheden van de blootstelling  

 Volwassene Kind Dier 

Accidenteel 815 259 47 

Zelfmoord 42 2 na 

Professionele blootstelling 45 0 na 

Andere 3 1 1 

Onbepaald 8 2 0 

Totaal 913 264 48 

 

De meerderheid van de intoxicaties zijn accidenteel.  

Twee blootstellingen met een hypochloriet oplossing kwamen voor bij een tandheelkundige 

behandeling. De oplossing liep in de mond van de patiënt met een irritatie van de slijmvliezen tot 

gevolg. 

Bij de twee zelfmoordpogingen van kinderen ging het om kinderen van 14 jaar oud. 

Bij 45 professionele blootstellingen werden er 13 veroorzaakt door het mengen van hypochloriet met 

een ander product. Bij deze 13  was er 11 keer een zuur gebruikt. 

  

                                                      

3 gestorven op de plaats van het ongeval. 
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6.5.1.3 Aanwezigheid van symptomen op het moment van de oproep  

Volgende tabellen geven het aantal symptomatische gevallen weer: 

Contactweg Volwassene Kind Dier 

Oraal contact 83/186 71/197 18/42 

Inhalatie 497/535 23/25 0/2 

Oog 99/107 11/13 0 

Huid 60/66 9/15 2/2 

Andere 6/7 0/1 0 

Meerdere wegen 9/12 5/13 0/2 

Totaal 754/913 119/264 12/48 

 

In percentages: 

Contactweg Volwassene Kind Dier 

Oraal contact 44,6 36 42,9 

Inhalatie 92,9 92 0 

Oog 92,5 84,6 0 

Huid 90,9 60 100 

Andere 58,7 0 0 

Meerdere wegen 75 38,5 0 

Totaal 80,6 42,9 34,3 

 

6.5.1.4 Symptomen bij de oproep 

Bij blootstellingen door inhalatie was er vooral een irritatie van de luchtwegen (irritatie van neus, keel, 

hoest, bronchospasme, ademhalingsproblemen, thoracale en retrosternale pijnen). Hoofdpijn en 

digestieve problemen (misselijkheid, braken) waren af en toe ook aanwezig. 

Bij het inslikken van hypochloriet was er vooral een irritatie van mond en keel, misselijkheid en braken 

met soms bloed er bij. 

Bij blootstellingen aan het oog was er meestal een irritatie van de ogen met traanverlies. Pijn aan de 

ogen was zeldzamer. 
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6.5.2 Oproepen voor biociden op basis van hypochloriet, dichloro-isocyanuraat of 

symcloseen. 

Het aantal oproepen waarbij het om een biocide ging bedroeg 116, met 93 blootstellingen bij 

volwassenen, 21 bij kinderen en 2 bij dieren. 

Het type actief product is weergegeven in de volgende figuur : 

 

 Volwassene Kind Dier 

Hypochloriet (oplossing) 89 16 1 

Dichloro-isocyanuraten 4 4 0 

Symclosene 0 2 1 

 

De meerderheid van de oproepen betreft een blootstelling aan een hypochloriet oplossing. 

Het ging in 78 op 106 gevallen (74%) om een schimmelverwijderaar (HG schimmelvreter, Imedio anti-

schimmel spray, Airmax schimmelvreter) en in 12 gevallen om javel met een erkenning als biocide 

(Javel Lacroix). 

Bij de 16 resterende gevallen waren er 14 op basis van een geconcentreerde hypochloriet oplossing. 

Deze oplossingen werden gebruikt als desinfectans in de voedingsindustrie (type 4). 

In de volgende tabel is de verdeling van de blootstellingswegen weergegeven. Het rechtse cijfer is het 

totaal aantal en het linkse geeft het aantal met symptomen weer. 

 

 Volwassene Kind Dier 

Oraal contact 5/10 2/13 0/2 

Inhalatie 47/49 0 0 

Oog 24/25 4/4 0 

Huid 5/5 1/1 0 

Andere 0/1 0 0 

Meerdere wegen 2/3 1/3 0 

Totaal 93 21 2 

 

Bij kinderen is er vooral een orale blootstelling, terwijl de blootstelling bij volwassenen vooral door 

inhalatie, oog- en huidcontact is. 

Op de 10 gevallen van orale inname bij volwassenen ging het in 3 gevallen om een zelfmoordpoging 

door inname van een hypochloriet oplossing. 
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Bij de volwassenen waren 12 op de 49 blootstellingen door inhalatie het gevolg van het mengen van 

producten. In 7 op die 12 gevallen was er gemengd met een zuur. Bij 11 van de 12 biociden ging het 

om een schimmelverwijderaar. In één geval ging het om een reiniger voor melkmachines. 

De oproepen voor blootstellingen met biociden op basis van chloor gingen bijna uitsluitend over 

schimmelverwijderaars. Het waren kant-en-klare oplossingen, irriterend voor de huid en de ogen. 

Daarnaast waren er ook enkele gevallen van huishoud-javel, geregistreerd als biocide. 

De geconcentreerde hypochlorietoplossingen (desinfectans type 4) waren verantwoordelijk voor 14 

gevallen. Deze producten zijn in principe voorbehouden aan de voedingsindustrie. 

Bij 4 van deze 14 gevallen ging het om een professionele blootstelling. 

Deze producten worden ook gebruikt om melkmachines te desinfecteren. Het zou nuttig zijn om de 

gebruikers in deze sector op de hoogte van de gevaren te brengen. 
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6.5.3 Ongevallen bij het gebruik van hypochloriet in vaste vorm. 

De vaste vormen van hypochloriet (javeltabletten en korrels voor het zwembad) gaven aanleiding tot 

71 oproepen met 72 blootgestelden (45 volwassenen, 23 kinderen en 4 dieren). Eén oproep betrof 

een volwassene en een kind. 

Hoewel deze producten als biocide op de markt zijn, was er slechts bij 11 oproepen voldoende 

informatie om het product als biocide te herkennen. 

Zeer dikwijls is er bij de oproep sprake van een generische naam zoals: tablette, pastille comprimé de 

javel, chlore ou galet de chlore pour la piscine, javeltablet of chloortablet. 

 

 Volwassene Kind Dier Totaal 

Biocide 4 6 1 11 

Vaste vorm(onbekend) 41 17 3 61 

Totaal 45 23 4 72 

 

6.5.3.1 Vaste vorm : weg van blootstelling 

In de volgende tabel is de verdeling van de blootstellingswegen weergegeven. Het rechtse cijfer is het 

totaal aantal en het linkse geeft het aantal met symptomen weer. 

 

 Volwassene Kind Dier 

Oraal contact 5/8 2/14 0/4 

Inhalatie 26/27 5/5 0 

Oog 6/6 2/2 0 

Huid 2/2 0 0 

Andere 2/2 0 0 

Andere wegen 0 1/2 0 

Totaal 41/45 10/23 0/4 

 

Bij de volwassenen zijn de ongevallen meestal het gevolg van een inhalatie. 

Bij de 27 gevallen waren er 2 het gevolg van het mengen met een sterk zuur : een javel-tablet met 

een ontkalker in één geval en een chloortablet voor het zwembad met een oplossing om de pH van 

het water aan te passen in het andere geval. 

Bij 10 gevallen heeft de arts vermeld dat de symptomen optraden bij het openen van de doos met 

tabletten of dat de tabletten zelf de dampen veroorzaakten. In 17 gevallen was er geen gedetailleerde 
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informatie beschikbaar. Bij iemand die belt met een irritatie van de luchtwegen blijft de conversatie 

meestal beperkt tot het meest essentiële. 

Blijkbaar wordt er bij de vaste vormen minder gemengd met andere producten dan bij de oplossingen 

van hypochloriet. Het optreden van symptomen bij het openen van de verpakking toont aan dat het 

afzonderlijk verpakken van elke tablet niet altijd gebeurt, ondanks dat het voorzien is in de wetgeving. 

6.5.4 Conclusies 

Het Antigifcentrum ontvangt jaarlijks ongeveer 1.200 oproepen voor blootstellingen aan hypochloriet . 

Dit komt overeen met 3 à 4 oproepen per dag. 

Driekwart hiervan zijn blootstellingen bij volwassenen. Inhalatie, spatten in het oog en op de huid zijn 

de voornaamste oorzaak van ongevallen. Zij zijn het gevolg van ongelukken bij het gebruik. 

Het merendeel van de ongevallen vinden thuis plaats met oplossingen van hypochloriet, javel of 

schimmelverwijderaars. Deze producten worden eerder als banale huishoudproducten beschouwd 

dan als biociden. 

Het ontstaan van irriterende dampen door het mengen met een ander product is een steeds 

weerkerend probleem en zou zeker aandacht verdienen bij een eventuele preventiecampagne. 

De geconcentreerde hypochloriet oplossingen voor de voedingsindustrie worden gebruikt in 

melkerijen. Deze gebruikers informeren zou ook nuttig kunnen zijn. 

De verpakking van vaste vormen moet bekeken worden. De verplichting om tabletten individueel te 

verpakken wordt niet altijd gevolgd. Het vrijkomen van irriterende dampen bij het openen van de doos 

met tabletten chloor is 10 keer gemeld. 
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6.6 Opvolgen van intoxicaties met pesticiden bij professionelen 

Deze vraag staat in onmiddellijke relatie met punt 4.2 van NAPAN (federaal) 2013-2017: 

 

Hoe kunnen we de vergiftigingen met PPP verzamelen ? 

Hoe kunnen we op de best mogelijke manier de gevallen van acute vergiftiging met PPP, afkomstig 

van de professionele groene sector verzamelen? 

Onder een acute vergiftiging wordt verstaan: een blootstelling die minder dan 24 uur duurt en/of 

waarvan de effecten zich binnen de 14 dagen voordoen. 

6.6.1 Huidige situatie 

6.6.1.1 Op het niveau van het Antigifcentrum 

Bij elke oproep naar het Antigifcentrum wordt een papieren fiche ingevuld, die nadien wordt 

geëncodeerd en ingescand. 

De PPP worden geklasseerd onder code « 25 ». Voor deze code baseert het Antigifcentrum zich op 

de lijst van « FYTOWEB”, m.a.w. de lijst van de toegelaten PPP. De meststoffen worden ook onder 

code “25” geklasseerd. 

Sinds augustus 2014 kan er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de professionele 

producten en die voor amateurs: het toelatingsnummer voor de professionelen is "xxxxxP/B”. Het 

nummer voor de amateurs is “xxxxxG/B “. 

Op de oproepfiche van het Antigifcentrum kan men verschillende vakken aanvinken om een 

professionele blootstelling aan te duiden:  

 Omstandigheden : 

o 5. Beroepsintoxicatie 

 Plaats 

o 8. Land- en tuinbouw 

o 10. Onderneming, werkplaats 

Op de 977 oproepen uit 2014 betreffende blootstellingen aan PPP, zijn er : 

 23 blootstellingen onder “5.Beroepsintoxicatie”; 

 16 blootstellingen onder “10. Onderneming, werkplaats »; 

 12 blootstellingen onder « 8. Land- en tuinbouw ». 

Na het verwijderen van de dubbels (omwille van mogelijke combinaties) blijven er 35 professionele 

blootstellingen aan PPP over. 
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2011 2012 2013 2014  

1039 892 907 977 Alle oproepen met code 25 (PPP) 

 

2011 2012 2013 2014  

21 16 28 23 Beroepsintoxicatie 

9 14 20 16 Onderneming, werkplaats 

22 15 16 12 Land- en tuinbouw 

 

2011 2012 2013 2014  

35 30 44 35 Totaal (excl. Dubbels) 

 

 

De betrokken producten verschillen van jaar tot jaar. De meeste komen slechts één maal voor. Enkele 

uitzonderingen voor de periode 2011 tot 2014 zijn: 

 7 maal RoundUp® + 3 maal glyfosaat + 1 maal Glyfos®; 

 12 maal Bofix®; 

 4 maal Silvanet®. 

 

De weg van blootstelling voor dezelfde periode is : 

 54 maal huidblootstelling; 

 50 maal inhalatie; 

 24 maal oogcontact; 

 10 maal mondcontact ; 

 3 maal inslikken; 

 2 maal via de neus; 

 1 maal via een wonde. 

 

Bij enkele oproepen was er een combinatie van blootstellingswegen. 

Tot en met 2010 werd er geen onderscheid gemaakt tussen de biocides en de pesticides (alles onder 

code 25). De statistieken zijn dus niet vergelijkbaar op dit punt. Het aantal oproepen voor PPP is sinds 

de jaren ’90 duidelijk verminderd (ervaring van de artsen aan de permanentie zonder echt te 

becijferen) en ook de mate van ernst is afgenomen.  

 

Mogelijke verklaringen zijn: 

 Er zijn minder landbouwers; 

 De meest gevaarlijke producten werden uit de markt gehaald ; 

 De gebruikers zijn beter geïnformeerd/gevormd. 
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Men kan zich de vraag stellen of – bij vergelijking van de verkoopcijfers met de cijfers van het aantal 

ongevallen – men de meest gevaarlijke producten eruit kan afleiden? 

Kan men, als men de blootstellingsweg bekijkt, de veiligheid op het werk verbeteren ? Bij ongevallen 

met oogcontact werden er in meer dan 50% van de gevallen symptomen bij de oproep vermeld. 

6.6.1.2 Op nationaal niveau 

In België is er geen organisatie die de medische problemen uit de groene sector centraliseert. 

Professor Dominique Lison4 formuleert het als volgt : « Il n’existe pas en Belgique de médecins du 

travail spécialisés dans les pathologies du secteur vert ». 

Preventagri signaleert dat er een samenwerking bestaat met de arbeidsgeneesheren van de Externe 

dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ze hebben geen specifieke vorming hieromtrent 

genoten. 

 

Bij een ongeval met PPP, kunnen de zelfstandigen en de bedrijven van de sector terecht bij: 

 ILVO www.ilvo.vlaanderen.be 
o Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

o Volgens Robin De Sutter, researcher Business Unit en Dienstcentrum Dier bij ILVO, 

zijn er gemiddeld 100 ongevallen/jaar waarvan 2% ( dus 2) vergiftigingen zijn, 

meestal een huidblootstelling. 

 

 Preventagri http://www.secteursverts.be/index.php/preventagri 
o Legt zich toe op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de groene 

sector. Een medewerkster, gespecialiseerd in ergonomie, afkomstig van Phyt’attitude 

(Frankrijk) werkt hieraan mee. Ze doen beroep op artsen van de Externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk die door hen worden opgeleid in de typische 

kenmerken van de groene sector.  Hun rapporten zijn confidentieel (toegang 

gevraagd, maar nog niet gekregen). 

Preventagri organiseert een vijftiental conferenties per jaar en 80 à 100 

plaatsbezoeken/jaar. Hun secretaris-generaal, Mr Leny Bette nam in 2011 deel aan 

EFFAT (European federation of food, agriculture and tourism trade unions), waar er 

sprake was van een observatorium van problemen met het spieren- en beendergestel 

in de landbouw. De pathologie is voornamelijk mechanisch van aard, maar bij deze 

gelegenheid heeft Preventagri een enquête gelanceerd waarbij er ook vragen gesteld 

werden omtrent intoxicaties (de enquête mochten we nog niet ontvangen). 

 

 De toelatinghouders waarvan de coördinaten op het etiket staan. 

 

 Huisarts 

o De huisarts is niet verplicht om intoxicaties met PPP te melden bij een patiënt die in 

de groene sector werkt.  

                                                      

4 Professor Dominique Lison, prof aan UCL. 
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 Hospitalen 

o De ziekenhuizen zijn niet verplicht om intoxicaties met PPP te melden bij een patiënt 

die in de groene sector werkt. 

o Er bestaan wel twee registratiesystemen bij opname in de spoeddienst van een 

ziekenhuis : 

o SMUREG/MUGREG 

(http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/

MES(MedicalEmergencyServices)/682603_FR?ie2Term=technique?&fodnlang=fr#.V

PBaTNpkCmw)  

 Bestaat een tiental jaren. Alle spoedopnames waarbij er een transport naar 

het ziekenhuis betrokken was, worden hierin geregistreerd: SMUR, PIT, 

andere ambulance, helikopter.  

 De dossiers worden elke week aan de FOD Volksgezondheid overgemaakt. 

De jaarverslagen zijn op internet beschikbaar. 

 Wat vindt men er ? 

 de identiteit van de patiënt : de persoonlijke gegevens worden niet 

doorgegeven aan de FOD maar zijn terug te vinden in de 

ziekenhuisdossiers via een code. 

 een korte beschrijving van de omstandigheden van het ongeval. 

 In de rubriek « Intoxicaties » bestaan er zes mogelijkheden: 

 CO-intoxicatie 

 Intoxicatie met geneesmiddelen 

 Intoxicatie met geneesmiddelen + alcohol 

 Alcoholintoxicatie 

 Alcoholintoxicatie + andere intoxicatie 

 Andere intoxicatie 

 Er bestaat geen code voor pesticides. In 2013 werden in  SMUREG 1.417 

gevallen geregistreerd onder de rubriek « andere intoxicatie ». 

 De gegevens van SMUREG zijn heel moeilijk bruikbaar voor het onderwerp 

dat ons aanbelangt. 

o UREG 

 Is een registratiesysteem van alle opnames in een spoeddienst, ook de 

opnames die niet via een spoedtransport binnenkwamen. Deze registratie 

wordt dadelijk doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid. 

http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@dataman

agement/documents/ie2divers/19094890_fr.pdf 

 Op de FOD worden de gegevens geharmoniseerd, gezien de ziekenhuizen 

verschillende systemen gebruiken.  

 De UREG heeft onder andere als doel om te fungeren als een signaalfunctie 

als bepaalde drempels worden overschreden. Er is minimum twee jaar nodig 

om normen te kunnen bepalen. Het project startte in maart 2014 in enkele 

pilootziekenhuizen, en is dus in de fase van ontwikkeling. De registratie 

UREG is verplicht sinds 01/01/2015 voor alle spoeddiensten maar nog niet 

goed geïmplementeerd. 

http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/MES(MedicalEmergencyServices)/682603_FR?ie2Term=technique?&fodnlang=fr#.VPBaTNpkCmw)
http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/MES(MedicalEmergencyServices)/682603_FR?ie2Term=technique?&fodnlang=fr#.VPBaTNpkCmw)
http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/MES(MedicalEmergencyServices)/682603_FR?ie2Term=technique?&fodnlang=fr#.VPBaTNpkCmw)
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@datamanagement/documents/ie2divers/19094890_fr.pdf
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@datamanagement/documents/ie2divers/19094890_fr.pdf
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 De UREG-gegevens mogen gebruikt worden voor wetenschappelijke 

doeleinden. 

 Persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt, maar met de toestemming 

van de ziekenhuizen kunnen de dossiers teruggevonden worden (zoals voor 

SMUREG). Het beroep van de patiënt is er niet in opgenomen. 

 Waarom zijn de gegevens van UREG meer relevant dan die van SMUREG?  

 Meer dossiers beschikbaar. 

 Meer precieze gegevens, onder andere over de diagnose. De 

ziekenhuizen coderen naar keuze volgens ICD-10-BE, SNOMED, of 

een eigen encodagesysteem. Deze encodering laat ons toe om 

gegevens omtrent de term « pesticide » eruit te halen en het is zelfs 

mogelijk om bepaalde types van producten eruit te distilleren 

(herbiciden, organofosfaten, …). Een kanttekening: het medisch 

personeel is niet voldoende gevormd om een verschil tussen deze 

agentia te maken en vaak is de informatie te algemeen. 

 Het gebruik van de gegevens uit UREG in het kader van ons onderzoek is op 

dit ogenblik niet erg bruikbaar.  

 Aangezien UREG nog in ontwikkelingsfase zit, is het nog mogelijk om 

voorstellen te formuleren om bijvoorbeeld het beroep van het slachtoffer mee 

op te nemen. Dit zou toelaten om deze gegevens mee te verwerken en de 

intoxicaties te selecteren (zie verder: toekomst). 

 

6.6.2 Pistes voor de toekomst 

6.6.2.1 Op het niveau van het Antigifcentrum 

De oproepfiche die de artsen gebruiken tijdens een oproep worden op papier ingevuld, geëncodeerd 

en gescand. Er is op dit ogenblik een project lopende dat ervoor zal zorgen dat de artsen de oproep 

rechtstreeks op computer kunnen invullen.  

Het systeem van elektronische oproepfiches zal de gegevensverzameling tijdens een oproep 

aanzienlijk vereenvoudigen en efficiënter maken. Er zal de mogelijkheid zijn om 

waarschuwingsboodschappen te programmeren die de artsen erop attent maken dat er een studie 

aan het lopen is omtrent een bepaald onderwerp waarvoor tijdens de oproep best extra informatie 

wordt gevraagd. Er zou voor een product dat in Fytoweb geïdentificeerd is als een product voor 

professioneel gebruik een signaal toegevoegd kunnen worden. Door de scheiding van de producten 

voor professioneel gebruik van die van de producten voor amateurs is dit haalbaar. 

Een kanttekening: het is mogelijk dat professionelen gebruik maken van producten die bestemd zijn 

voor het grote publiek, bijvoorbeeld bij het onderhoud van tuinen. Het signaal zou ook kunnen 

verschijnen als het gaat om een arbeidsongeval, een ongeval op de plaats van het werk of een 

ongeval in de landbouw. 

Indien een dergelijk systeem ons toelaat om de oproepen die ons aanbelangen op een meer verfijnde 

manier te selecteren, het aantal oproepen uit het professionele milieu zal  niet stijgen. 

Het werken met een referentiesysteem voor de classificatie van de producten die ook in andere 

lidstaten voorkomen, evenals het werken met een codering van de symptomen, behandelingen en 

onderzoeken volgens een gestandaardiseerd vocabularium (Snomed, MedDRA), zou ons moeten 

toelaten om een betere vergelijking mogelijk te maken tussen de gegevens die door verschillende 
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organisaties zijn verzameld. Verschillende projecten werken erop om een referentiesysteem te 

ontwikkelen5. 

6.6.2.2 Op nationaal niveau 

Gegevensverzameling in de spoeddienst 

De eventuele opname van een extra item in de gegevens die in UREG moeten worden geregistreerd, 

meer bepaald om het beroep van het slachtoffer te kunnen identificeren, moet worden gevraagd aan 

de verantwoordelijke, de heer C Decoster, Directeur Generaal Gezondheidszorg, FOD 

Volksgezondheid. Hierover laat men best niet te veel tijd gaan, gezien de implementatie van UREG 

nakend is. 

Fytolicentie 

Tijdens het derde begeleidingscomité van 12 januari 2015 werd de mogelijkheid voorgesteld om de 

verplichting van de fytolicentie te gebruiken om alle professionelen van de groene sector te kunnen 

bereiken. 

Vraag hierbij is of de seizoenarbeiders die producten gebruiken (bijvoorbeeld diegenen die 

groenzones onderhouden, beperkt in de tijd) ook een aanvraag tot fytolicentie moeten indienen. 

De eerste modaliteit zou erin bestaan om aan de personen die een aanvraag tot fytolicentie doen, te 

vragen een eenvoudig medisch formulier in te vullen. Dit formulier moet wel te verstaan confidentieel 

zijn, m.a.w. gericht aan het medisch korps. Enkele eenvoudige vragen zouden toelaten om de 

gezondheidstoestand van de aanvrager te kennen, te vragen of hij in de voorbije zes jaar een arts 

geraadpleegd heeft (huidige termijn om een hernieuwing van de fytolicentie te krijgen) en of hij het 

slachtoffer is geweest van een ongeluk dat te maken had met het gebruik van producten. Dit type 

vragen zou niet alleen dienen om de gezondheidstoestand van de mensen die in de groene sector 

werken te vergelijken met de overige populatie, maar ook om de ongelukken te kunnen detecteren die 

tot nog toe onder de radar bleven. Hierbij stellen er zich verschillende vragen:  

 Wie bestudeert die documenten? 

 Hoe de anonimiteit garanderen? 

 Is het wettelijk om dergelijk formulier te laten invullen? 

 Hoe een gemakkelijk en goed te begrijpen document opstellen (om te vermijden dat de 

formulieren niet of slecht ingevuld zijn)?  

 

De tweede idee bestaat erin om aan de actoren van de groene sector een meer actieve participatie te 

vragen bij het signaleren van hun incidenten, en dit op vrijwillige basis. Ze moeten worden 

gemotiveerd. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden: 

 Met flyers die op de tafels liggen tijdens conferenties, en in principe verplicht om de 

fytolicentie te behalen of te hernieuwen; 

 Door het organiseren van een conferentie die informeert over het onderwerp; 

 Door deze info goed zichtbaar te maken op het scherm wanneer men diverse websites 

consulteert uit de landbouwsector; 

 Door er aandacht aan te besteden in het onderwijs. De hogescholen die een vorming geven 

in landbouwkunde werden gecontacteerd om er een idee van te krijgen wat men in het 

onderwijs doceert omtrent toxicologie en de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van 

pesticides. 

                                                      

5 cf. het project ASHTIII. 
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We kregen een antwoord van Mme Corinne Vandenbroucke van l’HEPH Condorcet, Mr Latré van 

HoGent/Melle et Mr Hervé Robberts van La Reid, HEPL, inclusief een gedetailleerd programma6. 

We merken wel het volgende op: de fytolicentie betreft op dit ogenblik de PPP, maar in de toekomst 

zou het interessant zijn dat ook sommige biociden er bij betrokken worden. De professionelen uit de 

groene sector gebruiken immers ook dit type producten. Wat dit onderwerp betreft, verwijzen we naar 

de scriptie van Frédéric Gastiny onder de titel « Prévention des risques liés à l’utilisation des biocides 

dans le secteur agricole ». 

6.6.2.3 Op Europees niveau 

ASHT III 

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/leaflet/asht-final-leaflet.pdf 

Een poging om de gegevens van de Antigifcentra harmoniseren werd ondernomen in 2006. Dit project 

heet ASHT:  Alerting, Reporting and Surveillance System for Chemical Health Threats. Het werd in 

gang gestoken door het UK Health Protection Agency van het Verenigd Koninkrijk7. 

De eerste fase van ASHT (2006-2008) werd gecreëerd naar aanleiding van de schrik voor 

terroristische aanslagen. ASHT had tot doelstelling om een communicatieplatform te creëren tussen 

de actoren binnen de volksgezondheid. Pesticiden zijn aan bod gekomen omdat organofosfaten 

potentieel gebruikt kunnen worden als chemisch wapen. 

De tweede fase van ASHT had tot doelstelling om een communicatieplatform te creëren tussen de 

verschillende Antigifcentra en de autoriteiten van Volksgezondheid, zij het in het kader van een 

terroristische aanslag, zij het in het kader van een ongeluk. RASCHEM werd gecreëerd. 

Het project ASHT bevindt zich momenteel in de derde fase (ASHTIII).  

De derde fase van ASHT die dateert van juni 2012 had tot doelstelling om RASCHEM te 

implementeren (Rapid Alerting System for Chemical Health Threats). Het laat de autoriteiten van 

Volksgezondheid toe om de Lidstaten te verwittigen bij een chemisch ongeval dat 

grensoverschrijdend kan zijn en om de ziekenhuizen zo goed als mogelijk te informeren over de 

opname van slachtoffers. ASHTIII heeft ook de harmonisering van de gegevens, aangeleverd door de 

Antigifcentra, tot doelstelling. 

Om de verschillende aspecten van het project te bestuderen, werden er verschillende werkgroepen 

geïnstalleerd (WP =workpackage) : 

 WP1 : coördinatiemodaliteiten ; 

 WP2 : disseminatiemodaliteiten ; 

 WP3 : evaluatie van het project; 

 WP4 : creëren van fiches bij chemische ongevallen ; 

 WP5 : implementeren van RASCHEM/ geharmoniseerd registratiesysteem voor blootsellingen 

aan PPP en biocides, inclusief de classificatie van de producten8 ;  

 WP6 : harmonisatiemodaliteiten van de gegevens/ creëren van een netwerk van experten; 

 WP7 : creëren van een normering omtrent de gegevens afkomstig van de Europese 

Antigifcentra met als doel anomalieën te ontdekken. 

                                                      

6 Zie bijlage 10. 
7 nu Public Health England 
8 Finaal verslag van WP5 kan u verkrijgen op aanvraag  

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/leaflet/asht-final-leaflet.pdf


64 

 

 

Dit project is in dit kader belangrijk omwille van de classificatie van de producten die door de 

Antigifcentra kunnen worden overgenomen en de vergelijking gemakkelijker maakt. De producenten 

kunnen zich op deze classificatie inspireren in het kader van het doorgeven van informatie omtrent 

hun producten. 

De producten zouden een code krijgen op basis van : 

 Het gebruik van het product, bijvoorbeeld biocide, insecticide, rodenticide, enz. Deze 

classificatie baseert zich op de reglementen CE 1185/2009 voor PPP en CE 528/2012 voor 

biociden. 

 Vervolgens de chemische klasse van de actieve bestanddelen, bijvoorbeeld : 

« coumarinederivaten » 

 Tenslotte actieve bestanddelen, bijvoorbeeld difenacoum. 

Omwille van de complexiteit van het voorgestelde systeem is er tot op heden geen consensus 

gekomen. 

6.6.3 Conclusie 

De actieve landbouwbevolking maakt minder dan 1,7% uit van de totale actieve bevolking. De globale 

actieve bevolking representeert 62,5% van de totale bevolking. De actieve landbouwbevolking bestaat 

dus uit maximum 1,065% van de Belgische bevolking. 

Op het niveau van het aantal oproepen naar Antigifcentra (als men de professionele oproepen voor 

PPP beschouwt zoals gedefinieerd supra, met weglating van de dubbels) weerspiegelt dit voor de 

jaren 2011 tot 2014,  0,17% van de oproepen voor een ongeluk bij volwassenen, wat niet veel is. 

Er zijn verschillende verklaringen hiervoor : 

 De professionelen zijn voorzichtig ; 

 De professionelen minimaliseren het ongeluk, gezien er een zekere gewenning is 

(ongelukken zijn inherent aan het beroep); 

 De professionelen zijn gegeneerd om een ongeluk te melden; 

 De professionelen zien dat hun arts het ongeval niet meldt; 

 De professionelen minimaliseren het ongeluk uit tijdsgebrek. 

 

Welke acties kan men gemakkelijk ondernemen om de opvolging van ernstige intoxicaties voor PPP 

bij professionelen te verbeteren ? 

 De professionelen motiveren om de ongelukken die ze hebben met PPP op vrijwillige basis te 

melden. 

 Conferenties, websites, landbouwtijdschriften, onderwijs in de hogescholen e.a. 

 De opvolging van de oproepen voor PPP bij professionelen verbeteren. Om de interessante 

gevallen eruit te distilleren kan men de computer een signaal laten geven als het om een PPP 

gaat van professionele aard. 

 De gegevens van UREG exploiteren, gebruik makend van het inbrengen van 

informatiegegevens omtrent het beroep. Dit moet worden gevraagd aan de FOD 

Volksgezondheid. Verder ook het akkoord van de spoeddiensten om hun medische dossiers 

te kunnen raadplegen. 

 Elk geval van intoxicatie met PPP dat wordt gerapporteerd moet grondig worden onderzocht. 
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Gezien het kleine aantal gevallen moet een vigilantieopdracht op nationaal niveau mogelijk zijn op 

voorwaarde dat alle gevallen die via de diverse instanties zijn binnengekomen, kunnen worden 

gehergroepeerd. 

6.7 Voorstel van programma voor follow-up vanaf 2015 

Uit de studies van 2006, 2011 en 2014 blijkt uit de gegevens waar het Antigifcentrum over beschikt 

dat er bij kinderen bijna nooit ernstige problemen zijn. Bij volwassenen zijn er wel af en toe meer 

ernstige problemen, meestal te wijten aan het verkeerd gebruik van bepaalde producten. Maar er zijn 

geen fatale gevallen als we de zelfmoorden buiten beschouwing laten. De meeste ernstige problemen 

en alle fatale gevallen doen zich bij dieren voor. 

Waarschijnlijk is het aantal ernstige gevallen ondervertegenwoordigd in deze cijfers. De voornaamste 

reden hiervoor is dat het vaak zeer moeilijk is om de gegevens van een patiënt terug te vinden die via 

de spoedopname in het ziekenhuis is opgenomen. 

Een mogelijke oplossing hiervoor is om voor deze patiënten korter op de bal te spelen. Als er tijd kan 

worden vrijgemaakt om deze gevallen binnen de week te contacteren, kunnen we waarschijnlijk 

makkelijker aan informatie komen. 

Een tweede mogelijkheid is om te werken via het UREG systeem. Dit nog in ontwikkeling zijnde 

systeem voorziet voor de spoedopnames een uitgebreide registratie van alle binnenkomende 

gevallen. 

Het Antigifcentrum stelt voor om elk jaar een follow-up te doen van een selectie van producten. Deze 

selectie kan worden afgesproken met de FOD. Hierbij wordt inclusief een overzicht geboden van alle 

oproepen zonder follow-up. Dit voorstel kan nog in detail worden uitgewerkt. 

6.8 Hoe komen onze buurlanden aan informatie over blootstellingen 

aan gewasbeschermingsmiddelen/Biociden? 

6.8.1 Wettelijk kader 

6.8.1.1 De Richtlijn  2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 

verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden   

De lidstaten worden gevraagd nationale actieplannen te maken om de effecten van  het gebruik van 

pesticiden voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen ( in België NAPAN). 

Het verzamelen van informatie over vergiftigingen wordt onder artikel 7.2 voorzien. 

6.8.1.2 Artikel 7.2 

De lidstaten voeren systemen in voor het verzamelen van informatie over incidenten met acute 

pesticidenvergiftiging en, indien beschikbaar, chronische vergiftigingen in groepen die regelmatig aan 

pesticiden kunnen zijn blootgesteld, zoals personen die met pesticiden omgaan, werknemers in de 

landbouw en personen die in de nabijheid wonen van gebieden waar pesticiden worden toegepast. 

6.8.1.3 Artikel 65 van de verordening EU 528/2012  betreffende het op de markt aanbieden en het 

gebruik van biociden 

De lidstaten dienen vanaf 1 september 2015 om de vijf jaar bij de Commissie een rapport in over de 

uitvoering van deze verordening op hun grondgebied. Dat rapport bevat met name informatie over 

eventuele gevallen van vergiftiging en, indien beschikbaar, beroepsziekten die met biociden verband 
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houden, met name onder kwetsbare groepen, en alle specifieke maatregelen die zijn genomen om het 

risico van dergelijke gevallen in de toekomst te verkleinen. 

6.8.1.4 Artikel 56 van de verordening  EG 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen 

Informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten 

De houder van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel stelt de lidstaten die een toelating 

hebben verleend onmiddellijk in kennis van alle nieuwe informatie betreffende dat 

gewasbeschermingsmiddel, de werkzame stof, de metabolieten daarvan, een beschermstof, synergist 

of formuleringshulpstof in het gewasbeschermingsmiddel, die erop wijst dat het 

gewasbeschermingsmiddel niet langer beantwoordt aan de criteria van respectievelijk artikel 29 en 

artikel 4. Er wordt met name kennisgeving gedaan van mogelijk schadelijke effecten van dat 

gewasbeschermingsmiddel, of van residuen van een werkzame stof, de metabolieten daarvan, een 

beschermstof, synergist of formuleringshulpstof dat het gewasbeschermingsmiddel bevat, voor de 

gezondheid van mens of dier of voor het grondwater, of van hun mogelijk onaanvaardbare effecten 

voor planten of plantaardige producten of het milieu. Daartoe noteert en rapporteert de houder van de 

toelating alle vermoedelijke nadelige reacties bij mens, dier en milieu die met het gebruik van het 

gewasbeschermingsmiddel verband houden 

6.8.2 Nationale actieplannen 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de nationale plannen. In bijlage 9 vindt u de passages 

terug die ons aanbelangen. 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/national_action_plans_en.htm 

De tabel hieronder geeft voor elke lidstaat een overzicht van : 

 Het bestaan van een Antigifcentrum en zijn toegankelijkheid al dan niet voor het publiek. Een 

* duidt aan of het Antigifcentrum vermeld wordt in het actieplan als bron van gegevens; 

 De vermelding in het plan van de registratie van intoxicaties met PPP, in het algemeen en bij 

professionelen; 

 Het bestaan van andere bronnen van registratie van gegevens, op hospitaalbasis of andere; 

 Het gebruik van de cijfers over intoxicatie met PPP als indicator. 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/national_action_plans_en.htm
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Land (Engels) 
Antigif- 
centrum 
Wie mag bellen 

Registratie 
van 
vergiftigingen 
 met PPP 

Registratie van 
vergiftigingen 
met PPP: professionelen 

Gegevens  
uit ziekenhuizen 

Andere 
instellingen 

Indicator 

Austria Ja; publiek neen neen neen neen neen 

Belgium Ja; publiek* ja ja neen neen ja 

Bulgaria 
Ja; 
professionelen* 

ja ja ja neen ja 

Croatia Ja; publiek* ja ja ja neen ja 

Cyprus Neen ja ja neen neen ja 

Czech Republic Ja; publiek* ja neen ja neen ja 

Denmark Ja; publiek neen neen neen neen neen 

Estonia Ja; publiek ja neen neen neen neen 

Finland Ja; publiek 
Under 

investigation 
Under investigation neen neen neen 

France Ja; publiek* ja ja neen ja9 neen 

Germany Ja; publiek  ja ja 
Meldingsplicht voor 
artsen (16e van de 
Chemikaliengesetz) 

neen neen 

Greece Ja; publiek* ja ja neen neen ja 

Hungary Ja; publiek ja ja neen neen ja 

Ireland Ja; publiek neen neen neen neen neen 

Italy Ja; publiek* ja neen neen neen ja 

Latvia Ja ja neen neen neen ja 

Lithuania Ja; publiek neen neen neen neen neen 

Luxembourg Neen 
Under 

investigation 
neen neen neen neen 

Malta Neen ja neen ja neen neen 

                                                      

9 Phyt’attitude, Voor de opvolging van de professionele blootstellingen aan pesticiden op te volgen beschikt Frankrijk over een meldingssysteem dat in 1991 werd opgericht 

door de “Mutualité Sociale Agricole”. De meldingen gebeuren door arbeidsgeneesheren en door de gebruikers, en dit op vrijwillige basis. Het systeem werd in het verslag 2006 
beschreven. 



68 

 

Land (Engels) 
Antigif- 
centrum 
Wie mag bellen 

Registratie 
van 
vergiftigingen 
 met PPP 

Registratie van 
vergiftigingen 
met PPP: professionelen 

Gegevens  
uit ziekenhuizen 

Andere 
instellingen 

Indicator 

Netherlands 
Ja; 
professionelen 

neen neen neen neen neen 

Poland Ja; publiek ja neen neen neen neen 

Portugal Ja; publiek* ja neen ja neen ja 

Romania Ja; publiek ja neen neen neen ja 

Slovakia Ja; publiek* ja neen neen neen neen 

Slovenia 
Ja; 
professionelen 

ja ja neen neen ja 

Spain Ja; publiek* ja ja ja ja ja 

Sweden Ja; publiek* ja neen neen neen neen 

United Kingdom 
Ja; 
professionelen* 

ja ja ja ja ja 

 



 

De 28 lidstaten gaan niet allemaal op dezelfde manier om met de opvolging van intoxicaties met PPP 

bij de professionelen. De investering van middelen in deze opvolging varieert van land tot land: van de 

wettelijke meldingsplicht van een intoxicatie, zoals in Duitsland (cf. artikel 16 van Chemikaliengesetz), 

tot de afwezigheid van een instantie die de gevallen bijhoudt. 

De wijze waarop de lidstaten tot de gegevens komen, wordt niet gedetailleerd in de actieplannen. Het 

zou interessant zijn om in een latere studie de methode te bestuderen van de verzameling van de 

gevallen van intoxicatie, en dit in de meest actieve landen, zoals Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Spanje. 

In Frankrijk bevat het Ecophytoplan acties die gegroepeerd worden rond negen speerpunten. 

Speerpunt 9 groepeert acties om de veiligheid van de gebruikers te versterken. Actie 114 heeft onder 

andere als doel de coördinatie van de signaalgegevens inzake toxicovigilantie de kennis over 

professionele blootstellingen te verbeteren. Frankrijk beschikt over een systeem voor het opvolgen 

van professionele blootstellingen aan PPP (Phyt’attitude). 

Gegevens van Antigifcentra zijn gegroepeerd in een nationale database van de gevallen (CAPTV) en 

deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor toxicovigilantiedoeleinden. In de onlangs 

verschenen rapporten gaan er sommige over pesticiden (pesticiden op basis van abamactine, 

chlormequat, imidacloprid, deltamethrine of bacillus thurigiensis). De professionele blootstellingen en 

de ongevallen in de tuin worden apart geteld. De verslagen vermelden vooral acute vergiftigingen. 

In Duitsland staat het Bundesinstitüt für Risikobewertung ( Bfr) onder andere  in voor het inschatten 

van gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  

Het Bfr komt tussen in indeling en etikettering  van die producten, het bepalen van nodige 

beschermingsmaatregelen voor een veilig gebruik, het berekenen van limietwaarde, het valideren van 

residu monitoring methoden.  

De samenstellingen van gevaarlijke huishoudchemicaliën, biociden, detergenten en 

onderhoudsproducten die op de markt komen in Duitsland worden bij het Bfr gecentraliseerd en aan 

Duitse Antigifcentra doorgespeeld. 

Er bestaat voor artsen een meldingsplicht van alle intoxicaties, waaronder deze met pesticiden en 

biociden.  De gegevens over de producten en de gevallen van intoxicaties worden dus op dezelfde 

plaats  gecentraliseerd. Hoever die gegevens geëxploiteerd kunnen worden voor de monitoring van 

de vergiftigingen met biociden en pesticiden moet nagegaan te worden. Naast dit registratiesysteem 

zijn de jaarverslagen van Antigifcentra ook een bron van informatie. 

 

.



6.9 Etikettering en infofiches 

Uit de ervaringen van het Antigifcentrum blijkt dat de mensen eerst het product gebruiken alvorens het 

etiket tot in het kleinste detail te lezen. Als men al het etiket leest, is dit om na te gaan hoe het 

eventueel verdund moet worden. Bij deze verdunning kunnen natuurlijk al problemen optreden. In de 

eerste plaats niet juist verdunnen, maar ook problemen tijdens de manipulatie om te verdunnen. Deze 

problemen verminderen bij het gebruik van kant-en-klare oplossingen. 

Slechts in het geval van een ongeluk neemt men de moeite om naar het etiket te kijken om eventuele 

oplossingen voor hun probleem te vinden. Hetzelfde geldt nog in meerdere mate voor de eventueel 

aanwezige infofiches.  

Om de leesbaarheid van de etiketten te verbeteren stellen we voor om de voorzorgsmaatregelen en 

de eerst hulp bij ongevallen samen te plaatsen in een kader met gekleurde achtergrond, zodat deze 

duidelijk in het oog springen. Voor zover de wetgeving dit toelaat. 

Een tool zoals een QRcode scan op een etiket kan ook een tool zijn om de gebruiker informatie te 

bezorgen over bepaalde producten. 

Wat de biocides betreft zou het nuttig zijn om de melksector, waar veel corrosieve producten in 

gebruik zijn, gerichte informatie te bezorgen. De bedoeling zou zijn deze gebruikers bewust te maken 

van het risico op zware brandwonden en hen op het belang te wijzen van het dragen van een 

aangepaste  bescherming en hoe correct te reageren op een ongeval. 

Voor het grote publiek lijkt het ons prioritair om op de gevaren te wijzen van het mengen van 

hypochloriet met andere producten. 
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7 Conclusies – bijdrage van het Antigifcentrum aan het 

FRPP 
Het deel van de opdracht waarnaar in een eerste fase veel aandacht is gegaan (de telefonische 

follow-up) levert op eerste zicht een aantal interessante gegevens op. Het is ondanks de logistieke 

problemen mogelijk om via een telefonische follow-up uitgebreide en interessante informatie te 

verkrijgen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de aan ons toevertrouwde opdracht, maar 

ook voor intern gebruik van het Antigifcentrum zelf. 

Een aantal eerste conclusies uit het cijfermateriaal zijn: 

 Buiten de zelfmoordpogingen en de criminele blootstellingen zijn er geen ernstige 

problemen bij volwassenen en kinderen na een eenmalig contact. De gevolgen van de 

blootstellingen resulteren in geen of slechts lichte symptomen; 

 Bij de dieren worden wel ernstige problemen gevonden. Vooral bij honden vinden we 

ernstige pathologieën met regelmatig sterfgevallen; 

 We hebben zeer weinig oproepen uit het professionele milieu; 

 Er is geen enkel product dat er duidelijk uit springt. Maar daar we niet over de 

verkoopscijfers beschikken kan dit natuurlijk een vals beeld zijn; 

 Zoals verwacht wordt het Antigifcentrum alleen gecontacteerd voor acute blootstellingen; 

 Er is een duidelijke verbetering op het gebeid van de classificatie van biociden. Voor  

sommige producten blijft het moeilijk om na te gaan of het biociden zijn of niet.  

 

Ook in 2014 zijn er nog altijd, zij het in mindere mate, problemen met katten en pyrethroiden. Deze 

producten geven snel convulsies bij de kat. Oorzaak is dat de kat gevoeliger is dan andere 

zoogdieren. Het alleen aanbrengen van het actief product achter in de nek is niet altijd een oplossing. 

Katten kunnen elkaar likken op die plaats. 
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8 Bijlagen 

Bijlage 1 Oproepfiche 
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Bijlage 2 Biociden typen 

GROEP 1: DESINFECTERENDE BIOCIDEN 

Deze groep omvat 5 producttypes / gebruiksdoelen. Schoonmaakmiddelen die geen biocidale werking 

beogen, met inbegrip van vloeibare wasmiddelen, waspoeders en soortgelijke producten, vallen niet 

onder deze productsoorten. 

PRODUCTTYPE 1 Menselijke hygiëne 

Producten in deze groep zijn biociden voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht 

met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren. 

PRODUCTTYPE 2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier 

worden gebruikt 

Producten voor desinfectie van oppervlakken, materialen, uitrusting en meubilair die niet worden 

gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders. Die producten worden 

onder meer op de volgende gebieden gebruikt: zwembaden, aquaria, badwater en ander water; 

luchtverversingssystemen; muren en vloeren in particuliere, openbare en industriële ruimten en 

andere ruimten waar beroepsactiviteiten worden uitgevoerd. Producten voor desinfectie van lucht, 

water dat niet voor consumptie door mens of dier gebruikt wordt, chemische toiletten, afvalwater, 

ziekenhuisafval of de bodem. Producten die gebruikt worden als algicide voor zwembaden, aquaria en 

andere typen water, en voor het herstel van bouwmaterialen. Producten die verwerkt worden in textiel, 

stoffen, maskers, verf en andere artikelen en materialen met het doel behandelde voorwerpen met 

desinfecterende eigenschappen te produceren. 

PRODUCTTYPE 3 Dierhygiëne  

Producten van deze groep zijn biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden, zoals 

desinfecteermiddelen, desinfecterende zeep, producten voor mond- en lichaamshygiëne of met een 

antimicrobiële werking. Producten voor het desinfecteren van materialen en oppervlakken in verband 

met de huisvesting of het vervoer van dieren. 

PRODUCTTYPE 4 Voeding en diervoeders 

Producten voor desinfectie van uitrusting, houders, eet- en drinkgerei, oppervlakken of pijpleidingen 

voor de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders (met 

inbegrip van drinkwater) voor mens en dier. Producten voor het impregneren van materialen die in 

contact kunnen komen met voedsel. 

PRODUCTTYPE 5 Drinkwater  

Producten voor het desinfecteren van drinkwater (voor mens en dier).  

GROEP 2: BESCHERMENDE BIOCIDEN 

Deze groep omvat 8 producttypes / gebruiksdoelen. Tenzij anders is aangegeven, bevatten deze 

productsoorten alleen producten om ontwikkeling van bacteriën en algen te voorkomen. 

PRODUCTTYPE 6 Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag 

Producten voor conservering van verwerkte producten, met uitzondering van voedingsmiddelen, 

diervoeders, cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, door het tegengaan van bederf 

door bacteriën, met het oog op de houdbaarheid. Producten die gebruikt worden als 

conserveermiddelen voor de opslag of het gebruik van rodenticiden, insecticiden of andere soorten 

lokaas. 
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Subcategorieën: 

 6.1.1. Was-en reinigingsvloeistoffen (humane hygiënische producten), 

 6.1.2. Was- en reinigingsvloeistoffen (algemeen) en andere detergenten, 

 6.2. Verven en coatings 

 6.3.1. Vloeistoffen gebruikt in papier productie, 

 6.3.2. Vloeistoffen gebruikt in textiel productie, 

 6.3.3. Vloeistoffen gebruikt in leder productie, 

 6.4.1. Smeermiddelen, 

 6.4.2. Machine oliën, 

 6.5. Brandstoffen, 

 6.6. Lijmen en kleefstoffen, 

 6.7. Andere 

 

PRODUCTTYPE 7 Filmconserveringsmiddelen 

Producten voor conservering van films en beschermingslagen om aantasting door bacteriën of 

algengroei tegen te gaan ter bescherming van de oorspronkelijke eigenschappen van het oppervlak 

van materialen of voorwerpen zoals verf, plastic, dichtingsproducten, zelfklevende wandbekleding, 

bindmiddelen, papier en kunstwerken. 

PRODUCTTYPE 8 Houtconserveringsmiddelen 

Producten voor conservering van hout, vanaf en met inbegrip van de zagerijfase, of houtproducten 

door bestrijding van organismen die hout vernietigen of beschadigen, waaronder insecten. Tot deze 

productsoort behoren zowel preventieve als curatieve producten. 

PRODUCTTYPE 9 Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde 

materialen 

Producten voor conservering van vezelhoudende of gepolymeriseerde materialen, zoals leer, rubber, 

papier of textielproducten door het tegengaan van microbiële aantasting. 

Deze productsoort omvat biociden die de hechting van micro-organismen aan het oppervlak van 

materialen tegengaan en zo het ontstaan van luchtjes tegengaan of verhinderen en/of een ander nut 

hebben. 

PRODUCTTYPE 10 Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen 

Producten voor conservering van metselwerk, composietmaterialen en andere bouwmaterialen met 

uitzondering van hout, door het tegengaan van microbiële afbraak en afbraak door algen. 

PRODUCTTYPE 11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen 

Producten voor het desinfecteren van drinkwater of zwembadwater vallen niet onder deze 

productsoort. 

PRODUCTTYPE 12 Slijmbestrijdingsmiddelen 

Producten voor preventie of bestrijding van slijmafzetting op materialen, uitrusting en structuren die in 

industriële processen gebruikt worden, bijvoorbeeld op hout en papierpulp, en poreuze zandlagen in 

de oliewinning. 

PRODUCTTYPE 13 Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden 

Producten om aantasting door bacteriën tegen te gaan in vloeistoffen die gebruikt worden voor het 

bewerken of versnijden van metaal, glas of andere materialen.  
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HOOFDGROEP 3: PLAAGBESTRIJDINGSMIDDELEN 

Deze groep omvat 7 producttypes / gebruiksdoelen. 

PRODUCTTYPE 14 Rodenticiden 

Producten voor de bestrijding van muizen, ratten en andere knaagdieren met andere middelen dan 

afweren of aanlokken. 

PRODUCTTYPE 15 Aviciden 

Producten voor de bestrijding van vogels met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

PRODUCTTYPE 16 Mollusciciden, vermiciden en producten om andere ongewervelde dieren te 

bestrijden 

Producten voor de bestrijding van weekdieren, wormen en ongewervelde dieren die niet onder een 

andere productsoort vallen, met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

PRODUCTTYPE 17 Pisciciden 

Producten voor de bestrijding van vissen, met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

PRODUCTTYPE 18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere 

geleedpotigen 

Producten voor de bestrijding van geleedpotigen (bv. insecten, spinachtigen en schaaldieren) met 

andere middelen dan afweren of aanlokken. 

PRODUCTTYPE 19 Afweermiddelen en lokstoffen 

Producten voor de bestrijding van schadelijke organismen (ongewervelde dieren zoals vlooien, of 

gewervelde dieren zoals vogels, vissen en knaagdieren) door deze af te weren of aan te lokken, met 

inbegrip van de producten die gebruikt worden voor de hygiëne van mens en dier, hetzij direct op de 

huid, hetzij indirect in de leefomgeving van mens of dier. 

PRODUCTTYPE 20 Bestrijding van andere gewervelde dieren 

Producten voor de bestrijding van schadelijke organismen (ongewervelde dieren zoals vlooien, of 

gewervelde dieren zoals vogels, vissen en knaagdieren) door deze af te weren of aan te lokken, met 

inbegrip van de producten die gebruikt worden voor de hygiëne van mens en dier, hetzij direct op de 

huid, hetzij indirect in de leefomgeving van mens of dier. 

HOOFDGROEP 4: ANDERE BIOCIDEN 

Deze groep omvat 2 producttypes / gebruiksdoelen. 

PRODUCTTYPE 21 Aangroeiwerende middelen  

Producten om de groei en afzetting van organismen (micro-organismen en hogere planten en dieren) 

op schepen, aquacultuurinstallaties of andere in het water gebruikte constructies tegen te gaan. 

PRODUCTTYPE 22 Vloeistoffen voor balsemen en opzetten  

Producten voor het desinfecteren en conserveren van dode mensen of dieren, of delen daarvan.  
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Bijlage 3 Pesticide Incidents Appraisal Panel classification scheme 

Confirmed: There are clinical symptoms and signs typical of exposure to the cited pesticide 

formulation combined with either: 

 Corroborating medical and (where appropriate) biochemical evidence;  

or 

 Evidence of overexposure. 

 

Likely: The balance of evidence based on reported exposure circumstances, clinical symptoms and 

signs or biochemical evidence (where appropriate is consistent with ill health due to exposure of the 

cited pesticide formulation 

Open assessment: 

 The reported ill health is not consistent with the known potential ill-health effects of the cited 

pesticide formulation given the reported exposure circumstances but the implied association 

cannot be entirely discounted in the light of current knowledge; or 

or 

 The evidence is consistent with pesticide exposure being the cause of the reported ill health 

but alternative explanations, e.g. pre-existing disease are also present. 

 

Unrelated: There is strong evidence, e.g. evidence about exposure or from medical reports, that the 

reported ill health is not pesticide related. 

Insufficient information: The available data are insufficient, incomplete or conflicting and the case can 

not be classified for one or more of these reasons. 

Adapted from UK Health and Safety Executive, Field Operations Directorate: Pesticide Incidents 

Appraisal Panel classification scheme. 

(bron: http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/sims/ag_food/010805-appendix1.pdf) 
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Bijlage 4 Poison Severity Score 

Symptomen: 

 None  No symptoms or signs. Judged not to be related to poisoning 

 Minor  Mild, transient and spontaneously resolving symptoms 

 Moderate Pronounced or prolonged symptoms 

 Severe  Severe or life –threatening symptoms 

 Fatal  Death 

 Unknown 

 

From: Persson HE, Sjoberg GK, Haines JA, Pronczuk de Garbino J. Poisoning severity score. 

Grading of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 1988;36(3): 205-213. 
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Bijlage 5 Biociden alle oproepen 

Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

Insecticide(unknown) 94 69 9 3  175 

Rodenticide(unknown) 120 6 7 2 3 138 

Ant bait station(unknown) 93 4 1 1  99 

CHLORE(unknown) 7 10 7 1  25 

STORM BB 20   1  21 

MURIN FACOUM PASTA 15 1    16 

SORKIL 10 1 1 2  14 

TOXA OVERDOSE 13 1    14 

SORKIL G 11 1    12 

FATAL PASTA 10     10 

HG SANITAIR SCHIMMELVLEKKENREINIGER  7 3   10 

TI-TOX TOTAL 3 7    10 

Desinfectant type 1(unknown) 2 7    9 

K-OTHRINE INSECT POEDER 6 3    9 

PERMAS-D 6 3    9 

Repellent (unknown) 6 3    9 

SORKIL PASTA 6 1 1 1  9 

BIO KILL 3 3 1 1  8 

COMPO RADIKAL 8     8 

KB MIERENLOKDOOS F 6 2    8 

NORA PASTA 5 1  1  7 

BELGASOURIS 6     6 

COMPO MIRAZYL 5 1    6 

PINTO SPRAY 1 4 1   6 

RACO 6     6 

SHEILA RB1 6     6 

STERILLIUM 3 2 1   6 

STOP PET INDOOR 1 4 1   6 

ALCOGEL 5     5 

BOLFO FLEEGARD FOGGER  5    5 

CARBOLINE  4 1   5 

DETTOL HEALTHY TOUCH 5     5 

FATAL 4 1    5 

FRAP 4 1    5 

RADIKAL 3   2  5 

RATTOX 5     5 

SOMEX GEL DESINFECTANT MAINS 5     5 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

Wood protection (unknown) 2 3    5 

ZEROX-P  2 1  1 5 

DAX ALCOGEL 85 3 1    4 

Dog away    4  4 

GREENCLEAN  3 1   4 

HGX MIERENLOKDOOS 4     4 

PISTAL 2  2   4 

RODI-KILL PASTA 4     4 

SARPECO AQUA MULTI  4    4 

SORKIL BLOC 3 1    4 

SPECTRAMED +  3 1   4 

Algicide 1 2    3 

ANIOSTERILE  3    3 

ANTI PICK STICK 3     3 

bio pet drops 1 2    3 

CARE PLUS ANTI INSECT NATUREL SPRAY 3     3 

COMPO RADIKAL/MUSCADO BELGARI   3   3 

CREOSOTE  3    3 

DETTOL 1 1 1   3 

MOUSKITO PATCH 3     3 

MOUSKITO ROLLER 2 1    3 

PARAZEET 3     3 

SEPTIVON HANDGEL 3     3 

SUPER FLOCONS BELGAGRI 3     3 

VOLCIDE ANTI-FOURMIS 2   1  3 

AGRIPHAR MIERENSPRAY VLOIBAAR 2     2 

ANIOSGEL 85 NPC 1  1   2 

ANIOSURF 1 1    2 

ANO-BLOC 2     2 

BAYGON GECONCENTREERD ACTIEF VERSPREIDER 2     2 

BELGARAT 1 1    2 

CHLOORSTABIL 1 1    2 

COMPO KO POWER SPRAY 1 1    2 

DAX ALCOLIQUID 70 1   1  2 

Desinfectant type 2(unknown) 1 1    2 

DETTOL CLEAN 2     2 

DETTOL PHARMA 1 1    2 

DETTOL WASGEL  2    2 

ECOSTYLE MIERENBUFFET 2     2 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

edialux amp 2 mg 1 1    2 

EDIALUX RAT GLUE 1 1    2 

EXIT 100  1 1   2 

Fungicide(unknown)  1 1   2 

GREEN STOP 1 1    2 

KB RATS ET SOURIS 2     2 

MADUROX BI ACTIV 1  2    2 

MOUSKITO SPRAY 2     2 

MOUSKITO TROPICAL SPRAY 1 1    2 

MS MEGADES B  2    2 

NATURABELL MIRAZYL BOX 2     2 

PPP(unknown) 1 1    2 

RAID ANTIMOUSTIQUE 1 1    2 

RASTOP 2     2 

RUBAN ATTRAPE MOUCHES 2     2 

SPECIAL-T GREEN  1 1   2 

STRONG BB 2     2 

SUPER CAID GRAINS 1  1   2 

TARGET 2     2 

VAPONA 60 NUITS 2     2 

VERMIKILL ANTI PARASIET HALSBAND 2     2 

500.000 – 43   1   1 

ACAR'UP 1     1 

ADIEU SOURIS 1     1 

AIR CONTROL  1    1 

ALDI BIO 6 VLOEISTOF VOOR WESPEN  1    1 

ALFACHLORALOSE    1  1 

ALGIALGUES ALGIPRO   1   1 

ALGIMOUSS  1    1 

ANIOS D.D.S.H.  1    1 

ANTI PICK PATCH 1     1 

APESIN DAILY  1    1 

ASSANIS GEL POCKET 1     1 

AUTAN ACTIVE STICK 1     1 

BACOBAN/PURELL 1     1 

BAYER GARDEN INSECTES RAMPANTS  1    1 

BAYER GARDEN NATRIA 1     1 

BAYER GARDEN RACUMIN    1  1 

BAYER VLOOIENBAND   1   1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

BAYGON INSECTES RAMPANTS  1    1 

baygon poeder tegen kakkerlakken en mieren 1     1 

BAYGON PROTECTOR INSECTES VOLANTS  1    1 

BAYGON ROUGE INSECTES VOLANTS/Paranix  1    1 

BAYGON TEGEN VLIEGENDE INSECTEN 1     1 

BAYGON VERT 1     1 

BAYGON VLIEGEN & MUGGEN  1    1 

BAYGON/Souffre   1   1 

BAYTHION P3  1    1 

BIO CARBONILE 1     1 

BIO INSECT TUIN 1     1 

BIO KILL/DETTOL     1 1 

biocide (unknown)   1   1 

BIOSECT  1    1 

BISON SCHIMMELVRETER  1    1 

BODE STERILIUM 1     1 

BOLFO FLEEGARD SPRAY  1    1 

BROMARD 1     1 

BSI HOT-EXIT  1    1 

BUGGA BANDZ KIDDS 1     1 

BUTOX POUR ON  1    1 

CALCIUMPHOSPHIDE  1    1 

CARBOLINEUM 1     1 

CHLORODES 50/CHIPS  1    1 

CID CLEAN  1    1 

CITRAMIDE BEHYTEC   1   1 

COMPO MIRAZYL SPRAY 1     1 

CONTROL BELGAGRI 1     1 

COOPERMATIC FLY KILLER  1    1 

Creoline  1    1 

desinfectant type 2 (unknown) 1     1 

DESINFECTANT TYPE 4(unknown)  1    1 

DESPLUSIUM 1     1 

Destra   1   1 

dettol and minced meat 1     1 

DETTOL ANTIBACTERIEN 1     1 

DETTOL HEALTHY TOUCH NO TOUCH  1    1 

DIVODES FG VT29  1    1 

DM CID-S  1    1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

DYMPEGAL   1   1 

ecosect groene aanslagreiniger   1   1 

ECOSTYLE MIERENPOEDER 1     1 

ECOSTYLE WESPENSCHUIM 1     1 

EDIALUX ECOTRAP  1    1 

EDIALUX FLY TRAP 1     1 

EDIALUX INSECTEN ROZEN BUXUS  1    1 

EDIALUX TOPSCORE SPRAY ANTIMIEREN 1     1 

EDIALUX VEELUISPOEDER 1     1 

eliminall spot on   1   1 

ELIMINATEUR ALGUES ET MOUSSES   1   1 

ELIZAN LIQUIDE 1     1 

ELIZAN MUGGENTABLET 1     1 

ETHANY SPRAY  1    1 

EXIT SPRAY HOME  1    1 

EXPELIN EXTRA STERK/HE/Rhinathiol 1     1 

FATAL HAVER 1     1 

FLY TRAP EDIALUX 1     1 

FORMOL  1    1 

Fourmidor 1     1 

FRAP/SEROXAT 1     1 

GREEN CLEAN  1    1 

GREEN CLEAN/HG GROENE AANSLAGREINIGER 1     1 

GROENREINIGER   1   1 

HCP SPRAY  1    1 

HG GROENE AANSLAGREINIGER TUIN 1     1 

HG SCHIMMELVLEKKEN/KALKWEG  1    1 

HGX AEROSOL CONTRE INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS 1    1 

hgx cafards/puces   1   1 

IMEDIO ANTISCHIMMEL  1    1 

INCIDIN EXTRA   1   1 

INFECTO-PEDICUL  1    1 

INOCID HYPRED/ALKLOR HYPRED   1   1 

INSECT FREE 1     1 

Insecticide Kapo Tous insectes Volants  1    1 

ITEC SPRAY NATURAL  1    1 

KB FOURMIS SG 1     1 

KB NATUREN 1     1 

KB NATUREN RAT & SOURIS 1     1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

K-OTHRINE FLOW 25  1    1 

k-othrine flow 25/zerox one shot   1   1 

KRUIDVAT ANTI INSECTEN LOTION 1     1 

MAYA SOLAR INSECT REPELLENT (MEXIQUE) 1     1 

MERCUROCHROME AFWEERMIDDEL ANTIMUGGEN 1     1 

MICRO QUAT  1    1 

MIERENPOEDER BSI 1     1 

Moscicide(unknown)  1    1 

MOSQUITO NET BELL DURALLIN 1     1 

MOUSKITO TRAVEL SPRAY  1    1 

MOUSKITO TROPICAL ROLLER  1    1 

MULOXYL 1     1 

MUSCADO INSECTES VOLANTS  1    1 

MUSCADO TRAP 1     1 

NEOCIDOL 1     1 

P3-ASEPTO  1    1 

PAMA MUSCAMATIC 1     1 

PERMAS 100 EC  1    1 

PERMAS-D/BIFENTHRINE 1     1 

PERMAX 1     1 

PET STAR DROP ON 0,4ML   1   1 

PIRON BAYER  1    1 

pistal/silikom  1    1 

PRANAROM ROLLER HUILES ESSENTIELLES/CARREFOUR 
MOUCHES MOUSTIQUES CAFARD 

1     1 

PROBLOC 1     1 

PULVEX SPOT    1  1 

PURE ESSENTIEL ANTI PICK SPRAY  1    1 

PUREMEL ALKALIN  1    1 

PURENA  1    1 

RAID OUTDOOR SPIRAAL TEGEN MUGGEN 1     1 

RATTOLIN 1     1 

REPULSIF CHAT ET CHIEN HOT EXIT  1    1 

RESCUE FLY TRAP 1     1 

RESPUR SADOLIN/GORI IMPREGNEERBEITS/CUPRINOL 1    1 

RODAN 1     1 

rodenticide(unknown)/CAROLIN/BLEEKWATER  1    1 

RODEX 1     1 

RODI-BRO 1     1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

SOLFAC  1    1 

SOLUSCOPE PAA  1    1 

SOREXA 1     1 

sorexa /mierenlokdoos 1     1 

SOREXA BLOC 1     1 

SOREXA GRAINS 1     1 

SORKIL/FATAL   1   1 

STOP SPRAY  1    1 

STORM BB/Premazor    1  1 

SUNWAC 9  1    1 

SURFA'SAFE 1     1 

TARGET SPECIAL 1     1 

TARGET WHEAT 1     1 

TECHNICIDE M  1    1 

TECHNOLIT INSECTICIDE  1    1 

TOMCAT BLOX 1     1 

TOPSCORE   1   1 

TOXA OVERDOSE/RACO 1     1 

TRANSFLUTHRINE  1    1 

UMONIUM 38 1     1 

VAPONA DUBBELE MIERENLOKDOOS 1     1 

VAPONA SPRAY POUR LES NIDS DES INSECTES 
RAMPANTS 

1     1 

VLIDO ANTI-MUG 1     1 

VOREX G 1     1 

VOREX G/ANTIBIOTIQUES   1   1 

W 2000 INSECTICIDE 1     1 

WOOD BLISS  1    1 

XYLADECOR COMBI   1   1 

XYLADECOR PROTECTION DU BOIS  1    1 

XYLAMON COMBI CLEAR   1   1 

XYLOPHENE  1    1 

ZENSECT SKIN PROTECT 1     1 
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Bijlage 6 PPP alle oproepen 

Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

ROUNDUP 21 35 2 2 5 65 

Herbicide (unknown) 19 22 3 2 4 50 

Molluscicide (unknown) 16 10 2 10 1 39 

BOFIX 11 11 3 2 3 30 

ESCAR-GO 13 3 1 1  18 

KB LIMACE 'S' 6 4 3 4  17 

PPP (unknown) 7 10    17 

Insecticide (unknown) 5 6 1 4  16 

ZAPPER 7 5 1   13 

KB NATUREN LIMEX 5 6 1   12 

WEEDOL 4 5    9 

SILVANET 3 3 1   7 

MESUROL 3 1 2   6 

Moscicide (unknown) 3 3    6 

SILVANET GARDEN 1 3 1 1  6 

BIO-SLAK 3 2    5 

EMINENT GARDEN 1 4    5 

NEOCIDOL    5  5 

ROUNDUP GEL 3 2    5 

ROUNDUP PLUS 2 1 1 1  5 

USTINEX TOTAL 1 4    5 

ZAPPER TOTAL 1 4    5 

CONFIDOR  3  1  4 

DICOTEX 2  1  1 4 

DINET  3  1  4 

GLYFOS 2 2    4 

LIMORT 3  1   4 

MULTISECT 2 1  1  4 

ARIONEX 2 1    3 

BOFORT 1 1  1  3 

CUPREX 1 2    3 

ECOSTYLE ONKRUIDVRETER 2 1    3 

GLYFALL 1 2    3 

KID WAY 2 1    3 

PANIC GARDEN 1 2    3 

PROP'SOL 1 2    3 

WEEDOL SUPER 1 2    3 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

BAYTHROID EC 050  2    2 

BOUILLIE BORDELAISE  2    2 

CANYON 1  1   2 

CLINESS  1 1   2 

COMPO BIO ANTILIMACE 2     2 

CURATER 1G  2    2 

CYCOCEL     2 2 

DCM TRIO GAZON   1  1  2 

DECIS EC 2,5  2    2 

DURSBAN 480  2    2 

EMPRESS GARDEN  2    2 

EVERGREEN COMPLETE 2     2 

INSECTICIDE 10ME  2    2 

KID LIQUID  2    2 

LIMATEX GARDEN 1 1    2 

METAREX 1 1    2 

METASON 1 1    2 

PANIC 1 1    2 

PERFEKTHION  1 1   2 

PROFILUX WG  2    2 

ROUND UP/GRAMOXONE 2     2 

ROUNDUP ULTRA  2    2 

SARIAF INSECTICIDE 2     2 

SUPER SINOX GORSAC 2     2 

TEMIK 1 1    2 

TRI-BUT TURBO 1 1    2 

WEEDAZOL 2     2 

500.000 – 25 1     1 

500.000 - 25 – HERBICIDE  1    1 

500.000 - 25 – POISON   1   1 

AARDAPPEL BESCHERMER   1   1 

ADMIRAL  1    1 

AGRA CAPTAN  1    1 

AGROXYL 750 1     1 

ALTO EXTRA/CYCOCEL 75 BASF/MEDAX STOP BASF 
BELGIUM 

1    1 

ANDES/EQUIP/KART 1     1 

ARIONEX GARDEN 1     1 

AVIATOR/PATRIOT  1    1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

AXORIS QUICK SPRAY 1     1 

BASTA  1    1 

BAYCOR EC 500  1    1 

BAYER CONTRE LIMACES  1    1 

BAYER GARDEN  1    1 

BAYER GARDEN TOTAL NET 1     1 

BAYER GAZON NET  1    1 

BAYER MESUROL  1    1 

BAYFIDAN SPECIAL  1    1 

BAYFIDAN SPECIAL/DESTROYER 480 EC  1    1 

BEETIX/GARLON/PANIC  1    1 

BELROSE COMBI RTU 1     1 

BI-AGROXYL  1    1 

BIS GREEN TIME  1    1 

BOFIX/BOFORT 1     1 

BOFIX/GLYFAL  1    1 

BOFIX/ROUND UP  1    1 

BOFIX/STARANE  1    1 

BSI BO-GAZON 1     1 

BSI HERBICIDE SELECTIF  1    1 

CALYPSO GARDEN SUN  1    1 

CASORON 4 GR    1  1 

CLINIC 1     1 

COMPO PROGAZON ULTRA 1     1 

COMPO SLUGRAN     1 1 

CONFIDOR 200 SL  1    1 

CONSERVE GARDEN  1    1 

COPPER SULFATE  1    1 

COSMIC TOTALE ONKRUIDVERDELGER  1    1 

CYCOFIX 750/CITADELLE/MODDUS   1   1 

DECIS PLUS  1    1 

DICOTEX GARDEN 1     1 

DICOTEX/MIERENSPRAY 1     1 

DICOTEX/MOSCIDE  1    1 

DIFLUFENICAN/GLYFOSATE  1    1 

DIMATROL WP = SC  1    1 

DISONEX  1    1 

DIURON 56%/PADDESTOEL??  1    1 

DUAXO 1     1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

DUAXO COMPO/NATRIA  1    1 

DURSBAN/BRAVO/PLENUM/SPLENDID  1    1 

E 605     1 1 

ECO STYLE ULTIMA  1    1 

ECOSTYLE ULTIMA  1    1 

EMPRES 600/PROGAZON ULTRA GARDIFLOR/ROUND UP 1    1 

EMPRESS 600 1     1 

EVERGREEN EXTRA  1    1 

FORAM 80WG    1  1 

FUNGICIDE EMINENT GARDEN 1     1 

FUNGINEX PLUS 1     1 

FUNGISTOP  1    1 

FURY/MEDAX/STABILAN 750 1     1 

GARDIFLOR PROGAZON  1    1 

GARLON SUPER  1    1 

GARLON/BOFIX 1     1 

GAZON NET/EMINENT GARDEN BUYUS  1    1 

GENOXONE  1    1 

GLYFALL GARDEN 1     1 

GLYFATEX 1     1 

GLYFATEX/Premazor 1     1 

GLYFOS/BOFIX 1     1 

GLYFOS/MITAC   1   1 

GLYFOSAAT/SILVANET 1     1 

GLYPHOS/JAVELIN   1   1 

GLYPHOSATE 360/AMMONIAK/WHITE SPIRIT  1   1 

GRANEX SUPER   1   1 

HERMOSAN 1     1 

HOSTAQUICK    1  1 

ITINERIS/PROMESS  1    1 

KARATE GARDEN 1     1 

KARATE ZEON  1    1 

KB ROZENZIEKTEN  1    1 

LIRO INSECTICIDE    1  1 

LUOXYL  1    1 

LUXAN SLAKKENKORRELS     1 1 

LYOXYL/GLYPHOSATE  1    1 

MADRIGAL 1     1 

MALATHYNE 25 1     1 
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Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

Marbe 1     1 

MASAI 20 WP  1    1 

MASAI 20WP/CONFIDOR 200SL  1    1 

MESUROL PRO 1     1 

MESUROL/MEST 1     1 

MORENICOL ALPAREX  1    1 

MOSCIDE/BIOFIX  1    1 

MUTAN  1    1 

MUTAN EXPRESS 1     1 

MUTAN GARDIFLOR  1    1 

NAFTYL ACETIQUE ACIDE/PREDNOL ETHYLEEN OXIDE 1    1 

NATUREN ANTI-OIDIUM ET PUCERONS  1    1 

NATUREN ERADIBUG 1     1 

NETOSOL READY  1    1 

NETOSOL ULTRA  1    1 

OKAPI/TEPPEKI  1    1 

ORTIVA  1    1 

PARAQUAT PROTEX  1    1 

PELOUS'NET 1     1 

PHYTRASINA/AMOXICLAV    1  1 

PREMAZOR TOTAL  1    1 

PREMAZOR TURBO 1     1 

PREMAZOR/GLYFATEX   1   1 

PROVADO  1    1 

PROVADO ULTRA  1    1 

PYCHLOREX EDIALUX  1    1 

REGLONE  1    1 

REVUS GARDEN 1     1 

ROSECLEAR KB  1    1 

ROUND UP/BOFIX 1     1 

ROUND UP/CHIKARA  1    1 

ROUND UP/GAZON NET  1    1 

ROUND UP/KB WEEDOL  1    1 

ROUND UP/ZAPPER  1    1 

ROUNDUP/BLEEKWATER  1    1 

SILVANET/COSMIC/KID WAY 1     1 

SILVANET/DECIS  1    1 

SKYWAY  1    1 

SLUGRAN RB 1     1 



90 

 

Naam Geen Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

SOLAMYL 1%  1    1 

STARANE  1    1 

STRYCHNINE SULFAAT 1     1 

TAIFUN 360  1    1 

TCHAO 1     1 

TELONE II SOIL FUMIGANT  1    1 

TOTAL NET    1  1 

TOTALE ONKRUID VERDELGER BSI/BOFIX   1   1 

TRICARBAMIX SPECIAL  1    1 

TRIMETHOX  1    1 

TRISTAR  1    1 

TURKSEKER 1     1 

VIANO ANTI MOS 1     1 

VIVAL 1     1 

WEEDOL    1   1 

WEEDOL PLUS  1    1 

WEEDOL SUPER 200    1  1 

WEEDOL SUPER SC     1 1 

WEEDOL/KID LIQUID  1    1 

XENTARI 1     1 

XENTARI/FORAY  1    1 
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Bijlage 7 Biociden met causaal verband bij follow-up 

Naam Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

Insecticide(unknown) 19 2 1  22 

CHLORE(unknown) 3 5   8 

HG SANITAIR SCHIMMELVLEKKENREINIGER 3 2   5 

Rodenticide(unknown)  1  3 4 

STOP PET INDOOR 3 1   4 

ZEROX-P 1 1  1 3 

SORKIL PASTA 1 1 1  3 

BIO KILL  1 1  2 

CARBOLINE 1 1   2 

CREOSOTE 2    2 

Desinfectant type 1(unknown) 2    2 

Fungicide(unknown) 1 1   2 

KB MIERENLOKDOOS F 2    2 

MADUROX BI ACTIV 1 2    2 

PERMAS-D 2    2 

SPECTRAMED + 1 1   2 

TI-TOX TOTAL 2    2 

AIR CONTROL 1    1 

ALDI BIO 6 VLOEISTOF VOOR WESPEN 1    1 

ALFACHLORALOSE   1  1 

ALGIALGUES ALGIPRO  1   1 

ANIOS D.D.S.H. 1    1 

Ant bait station(unknown)   1  1 

BAYER GARDEN INSECTES RAMPANTS 1    1 

BAYER GARDEN RACUMIN   1  1 

BAYGON PROTECTOR INSECTES VOLANTS 1    1 

BAYGON VLIEGEN & MUGGEN 1    1 

BAYTHION P3 1    1 

BIOSECT 1    1 

BOLFO FLEEGARD FOGGER 1    1 

BSI HOT-EXIT 1    1 

CID CLEAN 1    1 

CITRAMIDE BEHYTEC  1   1 

COMPO KO POWER SPRAY 1    1 

COMPO MIRAZYL 1    1 

DETTOL 1    1 

DETTOL HEALTHY TOUCH NO TOUCH 1    1 
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Naam Mineur Matig Ernstig Fataal Eindtotaal 

DETTOL PHARMA 1    1 

DETTOL WASGEL 1    1 

DIVODES FG VT29 1    1 

DM CID-S 1    1 

ecosect groene aanslagreiniger  1   1 

ETHANY SPRAY 1    1 

EXIT 100  1   1 

EXIT SPRAY HOME 1    1 

FRAP 1    1 

GREEN CLEAN 1    1 

GREENCLEAN  1   1 

HCP SPRAY 1    1 

hgx cafards/puces  1   1 

K-OTHRINE INSECT POEDER 1    1 

MOUSKITO ROLLER 1    1 

MS MEGADES B 1    1 

MUSCADO INSECTES VOLANTS 1    1 

PERMAS 100 EC 1    1 

PISTAL  1   1 

PULVEX SPOT   1  1 

RAID ANTIMOUSTIQUE 1    1 

Repellent (unknown) 1    1 

REPULSIF CHAT ET CHIEN HOT EXIT 1    1 

SARPECO AQUA MULTI 1    1 

SORKIL   1  1 

SORKIL/FATAL  1   1 

STOP SPRAY 1    1 

STORM BB   1  1 

WOOD BLISS 1    1 

XYLAMON COMBI CLEAR  1   1 
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Bijlage 8 PPP met causaal verband bij follow-up 

Naam Mineur Ernstig Fataal Eindtotaal 

ROUNDUP 8   8 

Molluscicide(unknown) 2 2 1 5 

DINET 3   3 

KB LIMACE 'S'  3  3 

KB NATUREN LIMEX 3   3 

Herbicide(unknown) 1 1  2 

Insecticide(unknown) 1 1  2 

ROUNDUP ULTRA 2   2 

ADMIRAL 1   1 

AVIATOR/PATRIOT 1   1 

BAYER MESUROL 1   1 

BAYTHROID EC 050 1   1 

BOFIX 1   1 

BOUILLIE BORDELAISE 1   1 

COMPO SLUGRAN   1 1 

COPPER SULFATE 1   1 

CYCOCEL   1 1 

DCM TRIO GAZON  1   1 

DECIS PLUS 1   1 

DIMATROL WP = SC 1   1 

ECO STYLE ULTIMA 1   1 

ECOSTYLE ULTIMA 1   1 

EMPRESS GARDEN 1   1 

ESCAR-GO 1   1 

EVERGREEN EXTRA 1   1 

FUNGISTOP 1   1 

GENOXONE 1   1 

GLYFALL 1   1 

GLYFOS 1   1 

INSECTICIDE 10ME 1   1 

KARATE ZEON 1   1 

KB ROZENZIEKTEN 1   1 

KID LIQUID 1   1 

LUXAN SLAKKENKORRELS   1 1 

MESUROL 1   1 

METAREX 1   1 

OKAPI 1   1 
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Naam Mineur Ernstig Fataal Eindtotaal 

PANIC GARDEN 1   1 

ROSECLEAR KB 1   1 

ROUNDUP PLUS 1   1 

SILVANET 1   1 

TAIFUN 360 1   1 

TELONE II SOIL FUMIGANT 1   1 

TRISTAR 1   1 

USTINEX TOTAL 1   1 

WEEDOL 1   1 
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Bijlage 9 Actieplannen 28 lidstaten: opvolging intoxicatie met PPP 

AUSTRIA 
255 pages = 9 programmes (9 provinces)  

Recherche par mots-clés : poisoning  -  poison  -  intoxication :  rien 

BELGIUM 
Page 11/160 

D. Summary of the thematic measures 
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BULGARIA 
Page 60/95 

MEASURE 11. INFORMATION AND AWARENESS CONCERNING THE IMPACT OF PESTICIDE 

USE ON HUMAN HEALTH AND THE ENVIRONMENT  

It is essential that the public be better informed about the overall impact of pesticides and the potential 

risks associated with their use, through campaigns to raise awareness, the provision of information at 

the time of sale by PPP retailers and other measures. In this regard, actions have been taken to:  

 inform the general public, by encouraging and facilitating information and awareness 

programmes and by making available accurate and balanced information about pesticides, 

especially as regards the risks and possible acute and chronic consequences for human 

health, non-target organisms and the environment, and as regards the use of non-chemical 

alternatives;  

 collection of information concerning cases of acute poisoning caused by plant protection 

products, and the development of chronic poisoning among groups that may be routinely 

exposed to plant protection products, such as professional users, operators, agricultural 

workers or people living near zones where plant protection products are utilised.  

 

At a European and national level, measures will be taken to encourage research programmes 

analysing the impact of pesticide use on human health and the environment, including studies of high-

risk groups. To make it easier to improve the information available, by 26 November 2012 a strategic 

document will be being drawn up by the European Commission, in conjunction with Member States, 

containing guidelines on the observation and study of the impact of pesticide use on human health 

and the environment.  

For the plant protection industry, the Association for the Plant Protection Industry of Bulgaria has 

instigated a number of actions aimed at making the general public aware of the risks involved in using 

illegal plant protection products. A video on illegal pesticides has been made and shown on television, 

a free telephone line – 08000 18 112 – has been set up for individuals to provide information on 

counterfeit and illegal plant protection products, and joint seminars have been held with the Bulgarian 

Food Safety Agency on ‘Combating illegal plant protection products’. The free telephone line is 

currently working and it is free and completely confidential. It is also important to raise awareness 

among agricultural producers about this phone line: why it was set up, types of call received, etc. 

Brochures are being published for agricultural producers on prohibited plant protection products and 

on the periods for which PPPs may be stored and used. Seminars are also being organised with 

interested parties, at which information will be disseminated on the problems caused by use of illegal 



 

97 

 

and counterfeit pesticides, and there will be discussion of measures to combat the dissemination and 

use of illegal and counterfeit pesticides.  

This information material is aimed at various target groups: professional and non-professional users of 

pesticides, distributors of plant protection products, ordinary citizens, state agencies, etc.  

ACTIONS under Measure 11:  

 Provision of information for the general public, via the BABKh website, on plant protection 

products, the risks and potential acute and chronic consequences for human health, non-

target organisms and the environment, and the use of non-chemical alternatives.  

o Timeline: continuous  

o Responsible institution: BABKh, TsORs  

 Annual presentation to BABKh of all available information on lack of anticipated efficacy, 

development of resistance and any unexpected impacts on plants, plant products or the 

environment, and information from observations of the impact of a product on professional 

users.  

o Timeline: continuous  

o Responsible institution: holders of an authorisation to place on the market and use 

plant protection products  

 Collection of information on cases of acute poisoning by plant protection products and the 

development of chronic poisoning among groups routinely exposed to plant protection 

products, such as professional users, operators and agricultural workers.  

o Timeline: continuous  

o Responsible institution: MZ (up to 01.06.2015), N.I. Pirogov Hospital (from 

01.06.2015)  

 Collection of information on cases of acute poisoning by plant protection products and the 

development of chronic poisoning among groups routinely exposed to plant protection 

products, such as people living near areas where plant protection products are used.  

o Timeline: continuous  

o Responsible institution: MZ (up to 01.06.2015), N.I. Pirogov Hospital (from 

01.06.2015)  

 

EXPECTED OUTCOME of Measure 11:  

 Availability of information on cases of acute poisoning caused by plant protection products 

and the development of chronic poisoning among groups that may be routinely exposed to 

plant protection products, such as professional users, operators and agricultural workers.  

 Availability of information concerning cases of acute poisoning caused by plant protection 

products and the development of chronic poisoning among groups that may be routinely 

exposed to plant protection products, such as people living near areas where plant protection 

products are used.  

 

Page 64 et 66/95 

VI. INDICATORS USED IN THE NATIONAL ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE USE OF 

PESTICIDES 

8. Human poisoning by pesticides  
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8.1. Number of cases of acute and chronic pesticide poisoning of professional users, 

operators and agricultural workers.  

8.2. Number of cases of acute and chronic pesticide poisoning of residents and bystanders in 

zones where pesticides are used. 

 

Page73 et 87/95 

TABLE 9: MEASURES, ACTIONS, DEADLINES, INDICATORS AND EXPECTED OUTCOME OF 

THE NATIONAL ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE PESTICIDE USE 

 

CROATIA 
Page13/60 

Specific objectives of the NAP are: 

To collect specific relevant data related to pesticides, such as annual sales volumes, annual 

consumption, monitoring results, human and animal poisoning, animal mortality, bee die-off and other 

data related to the risk of pesticide use,  

Page 24/60 

Exposure of operators, farm workers and bystanders 

An exposure assessment during PPP application is conducted for PPP operators, agricultural workers 

and bystanders during the procedure of authorization of plant protection products in Croatia in 

accordance with the standards set out in Directive 91/414/EEC4.  

In addition to a risk assessment for the cited segments of the population—binding under EU 

legislation—since the new authorization system came into force the risk of exposure for the population 

living in the immediate vicinity of areas where PPPs are used has also beenassessed in Croatia. 

Mathematical models are applied that take into account acute and cumulative exposure over a year 

and models that allow the assessment of the risks to children as a particularly vulnerable segment of 

the population. According to Regulation (EC) No 1107/20091 an assessment of the risk to the general 

population has also been mandatory at the EU level since 2011. As an additional national standard, 
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Croatia also applies a combined risk assessment for PPPs containing more than one active substance 

if they have adverse effects on the same target organs and organ systems. Croatia will monitor and 

harmonise with the European guidelines on the assessment of exposure for operators, workers, other 

persons present and the general population—still in the development phase—and has already applied 

the study assessment standards cited in the scientific opinion of the EFSA in 2010. 

Measure 1: An analysis of data available via PIS on inspections conducted of application devices and 

the creation of a standard operational procedure for exposure assessment for all methods of the 

application of plant protection products in Croatia. 

Page 51/60 

A single national information system for monitoring cases of poisoning has not yet been developed in 

Croatia, and a project is under development that will unite the now fragmented collection of data on 

cases of poisoning that is performed by a handful of health care institutions. In addition to monitoring 

cases of poisonings treated in hospital, which is under the competence of the CNPH, for the time 

being, relevant data on the frequency of acute poisoning with pesticides can be found in the annual 

reports of the Centre for Poison Control of the IMI. Of the total cases of poisoning in 2011 (1559), only 

6.9% (109 cases) concerned poisoning with pesticides. In monitoring the groups of pesticides, PPPs 

are included, as are rodenticide substances used in municipal hygiene, though general use 

compounds containing pesticides are not included. According to these records, the number of cases 

of pesticide poisonings in the past five years has declined (from 11.6% in 2007 to 6.9% in 2011), and 

this trend has been continuing for the past few decades. According to the available data, the share of 

pesticide poisonings in the period from 1985 to 2000 was approximately 28%, which was reduced to 

16% in 2003. Another encouraging fact is that only in 5% of cases of pesticide poisoning were serious 

clinical cases, which were primarily intentional for the purpose of committing suicide. The seasonal 

appearance of the majority of cases from April to June indicates that there is an additional need for 

education in order to prevent excessive exposure during application, and cases of poisoning due to 

inadequate storage and keeping of PPPs. 

Measure 4: During the project to build a system to monitor cases of poisoning, which is envisaged to 

become operational in 2014, the Ministry of Health will ensure that cases of poisoning with plant 

protection products are adequately monitored, for the purpose of planning further education for users 

and for improving the health protection of people. 

Page56/60 

RISK INDICATORS 

16. Frequency of pesticide poisonings among operators and farm workers, other persons present or 

consumers due to improper storage, handling, application or via food 
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CYPRUS 
Page 8/21 

Target 

Target of the National Action Plan is to minimize the risks and impacts from the use of plant protection 

products on human health and the environment by taking measures for informing and raising 

awareness of the general public. 

Way of Application of the Measures and Timetables 

 The Department of Agriculture will issue in 2013, to inform and raise awareness of the public 

on the risks of plant protection products, which will be referred to: 

o the risks to human from the use of plant protection products and the protection 

measures to be taken particularly for the vulnerable groups of the population, as 

defined in Article 3 of Regulation (EC) No 1107/2009, 

o the risks for the environment, non-target organisms, flora and fauna from the use of 

plant protection products and the measures that should be taken for their protection, 

o the symptoms of acute poisoning from exposure to plant protection products and the 

first aid. 

The above information will be further provided through the website of the Department of 

Agriculture and “Agrokypros”,through radio and/or television programmes and through articles 

published in daily newspapers and the “Agrotis”magazine. All information will be available to 

any body needs to use them within any relevant public information programmes it undertakes. 

 The Medical and Public Health Services have the responsibility to gather information on 

pesticide acute poisoning incidents, as well as chronic poisoning developments among 

groups that may be exposed regularly to plant protectionproducts such as operators, 

agricultural workers or persons living close to plant protection products application areas. 

This information shall be annually forwarded to the Competent Authority. The Competent 

Authority will, in collaboration with the Medical and Public Health Services, asses the incidents 

so as to take appropriate measures such us informing the public and the plant protection 

products approval holders and sellers and amend or withdraw plant protection products 

approvals. 

 

Page20/21 

PART K: RISK INDICATORS 

6) Plant protection products acute poisoning incidents 

A target in the context of this National Action Plan is to reduce plant protection products acute 

poisoning incidents for the five year period until 26 November 2017 compared with the previous five 

years. 

To calculate the achievement of this target data will be taken on a yearly basis from the Medical and 

Public Health Services. 
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CZECH REPUBLIC 
Au point 4.1, p 26/56 version anglaise 

4.1. The MoE, MoA and MoH, including the subordinate ministerial offices and organisations, shall 

ensure the creation (improvement) of the system for monitoring the impact of PP products on the 

environment and non-target organisms (in accordance with the performance indicators for the NAP 

objectives) by 2020, primarily aimed at:  collecting information on cases of actute and chronic 

poisoning of people bij PPProducts (MoH) (Cf. annexes onder 9). 

DENMARK 
Aucune mention concernant une récolte de cas d’intoxication. Le Danemark attache surtout un intérêt 

à réduire l’exposition aux pesticides cancérigènes ou endocrine disruptors via l’alimentation et l’eau. 

ESTONIA 
P19/50 version anglaise 
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Ne fait pas partie des indicateurs. 
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FINLAND 
Page 12/46 dans la rubrique 4.2 Worker and User Protection 

 

 

Dans Timetable, phase 3 (2018-2020) : (p35/ ) 
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FRANCE 
Page 26/30 de Ecophyto 2018 addendum 

 



 

105 

 

 



106 
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GERMANY  
Page10/75 

The indicators are summarised via the PIX German Plant Protection Index: its task is to show the 

degree of attainment of the National Action Plan's targets. All measures and indicators are allocated to 

at least one target; none of the Action Plan's targets are without associated measures to take. The 

Federal Government holds the responsibility for reporting on and evaluating the National Action Plan. 

The Länder are actively involved and groups of relevant stakeholders participate. 

The aim in the following description of the situation at the outset, edited for succinctness, is to 

summarise the situation and the knowledge that is held on plant protection matters in Germany for the 

different target sectors, at the date of the National Action Plan's entry into force. The results of the 

National Action Plan on Sustainable Use of Plant Protection Products, begun in Germany in 2008, are 

presented comprehensively in the report for 2008-2011 (Reports from the Julius Kühn-Institut, Volume 

165, 2012, 162 pages). The report is also available at www.nap-pflanzenschutz.de. 

2.1 Starting point: operator protection and safe use of the product with regardto bystanders 

When approving plant protection products, requirements and provisions for use are issued for the 

protection of operators, workers, bystanders and residents, so as to rule out dangers and 

unacceptable risks for human health. Requirements and provisions for use are established in the 

context of a risk assessment according to Regulation (EC) No 1107/2009 concerning the Placing of 

Plant Protection Products on the Market, the Plant Protection Act (PflSchG) and the  

Page 11 of 75 

Statutory provisions according to hazardous-substances law. Information on problems regarding the 

protection of operators and the safety of bystanders is registered via the monitoring activities at 

Länder level; it is documented via reports on instances of poisoning, produced according to Article 

16e of the Chemicals Act (Chemikaliengesetz; ChemG). However, the Federal Government does not 

have at its disposal sufficient information or data that indicates on a representative basis either the 

extent to which there are any problems in the area of protection of operators or of bystanders, or the 

extent to which the requirements are in fact being complied with by the operators of plant protection 

products. 

Page47/75 

6.5.2 Improving the protection of operators and bystanders 

To assess the current status with regard to operators', workers' and bystanders' exposure to plant 

protection products, a description of the current situation in this regard and an analysis must be drawn 

up. This analysis is a prerequisite for goals to be deduced at a later stage, as well as measures aimed 

at reducing the risk potential for human health. For safety at the place of work and operator safety, it 

must be investigated what specific additional requirement for actionthere is. A decision on these 

measures must be reached at a later stage. 

Measure: 

The Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, in coordination with the Federal 

Ministry of Labour and Social Affairs, is commissioning a study that documents existing measures on 

the topic of safety at work and operator safety, and also of the protection of bystanders; it is also to 

reveal gaps (where applicable) and suggest measures to take. In particular, this study should conduct 
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a survey among agricultural and horticultural farms, also on the basis of information from the 

professional associations or relevant trade associations. 

The Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection and the Länder, also taking into 

account other relevant authorities at Federal and Länder level, are identifying areas of activity with 

increased risk levels and associated with the use of plant protection products, and are drawing up 

measures for improving the situation with regard to the protection of operators and of bystanders. 

The associations for the relevant bodies of professionals and for the distributors are activelysupporting 

the measures. 

GREECE 
Page 7/15 

 

Page 14/15 : 
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HUNGARY 
Dans le paragraphe 5.3 Use of plant protection products : management programs, provisions,control 

and training: 

Page 25/60: 

 

Page 26/60: 

 

IRELAND 
Aucune mention d’enregistrement d’intoxications par PPP, quelles qu’elles soient (ni professionnels, 

ni public). Ne fait pas partie des indicateurs. 

ITALY 
Dans le paragraphe A.2 : Information and awareness-raising (Article 11 of Legislative Decree 

N°150/2012),   au point: 

Au point  A.2.4 National Information System for the Surveillance of acute pesticide intoxication 
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Page 11/85 

 

Dans l’Annexe VII, Indicators : 

(Il y a 3 types d’indicateurs : priority; specific ; risk ) 
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LATVIA 
Page 22/43 
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Page 26/43

 

Page 27/43 

 

Page 38/43

 

Page 39/43 

 

LITHUANIA 
Page3/14 
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Page 5/14 

 

Page9/14 

 

 

ZUM= Ministère Agriculture 

SAM = Ministère Santé 

LUXEMBURG 
Page16/17 (version en français) 

14 Réseau d'information sur les empoisonnements aux produits phytopharmaceutiques 

Le Luxembourg mettra en place un système de collecte d'informations sur les cas 

d'empoisonnements aigus par des produits phytopharmaceutiques en collaboration avec le Ministère 

ayant la Santé dans ses attributions, ainsi que si possible, sur les développements 

d'empoisonnements chroniques parmi les personnes régulièrement exposées aux produits 

phytopharmaceutiques. Un règlement grand-ducal, formalisant l'ensemble de ces dispositions et 

procédures, sera adopté au cours de l'année 2014. 

Indicateurs de suivi : non 
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MALTA 
Page 29/54 

2.10 Risk Indicators 

To reduce the risks and impacts of pesticide use on human health and the environment, Malta will be 

following up testing and research which are currently being carried out on water, biodiversity index 

(including effects on bees), and soils. MCCAA will liase with research institutes to determine the 

possibility to develop risk indicators of pesticides on human health. This may also be developed 

through surveys being carried out directly with farmers to determine the level of information and 

knowledge which they may have on the subject and consequently, based on the level of information 

and knowledge, determine risk levels through the use of pesticides. 

Page 32/54 

2.10.6 Development of risk indicators for human health 

Malta aims at developing risk indicators for human health. Such risk indicators may be developed 

through exchange of information collected from Mater Dei Hospital and the Poison Centre, once this is 

set up in Malta or through any research carried out in one of the research institutes in Malta. 

The drawing up and carrying out of surveys directly with professional users so as to determine the 

levels of information and / or knowledge on the risks involved with the use of plant protection products 

may be carried out so as to evaluate the risks involved in the use of plant protection products which 

are related to lack of awareness on the subject matter. 

2.11 Poison Centre 

Malta currently does not have a poison centre. The Medicines and Poisons 

Information Service, at Mater Dei Hospital (MDH), is providing a similar service to that offered by a 

poison centre, however, various important factors that enable the proper functioning of a poison 

centre are missing. One of these factors is the availability and accessibility to the right information. To 

be able to answer enquiries, the poisons information service needs to maintain a comprehensive 

collection of information about chemicals, pharmaceuticals, products, plants and venomous animals. It 

also needs to develop treatment protocols and guidelines in order to ensure that the information and 

advice given is consistent. Lacking a readily available source would mean losing precious time in 

trying to identify the contents of the product and this can have fatal consequences. 

Moreover, when taking into consideration clinical toxicology, according to a report3 related to 

poisoning of general chemicals, which was published as a result of the recommendations proposed by 

means of the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) project, for years 2003 to 

2007 an average of 174 patients, with an admission related to toxicology, were registered in the 

Hospital Activity Analysis Database of St. Luke’s and Mater Dei Hospitals. It is estimated that the real 

figure is 250 patients a year, considering that it is estimated that data used captured 70 per cent of the 

admissions only. For years 2002 to 2007 an average of 13 patients died a death related to toxicology. 

With this in mind it is of great importance to develop a system whereby data concerning chemical 

products is made readily accessible so that local hospitals can be a step ahead when dealing with 

chemical incidents. 

Being the competent authority for the regulations concerning chemicals, detergents, and pesticides, 

the MCCAA proposed to introduce a notification system of the products that are made available, 
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including chemicals, detergents, fertilizers, plant protection products and biocides. Information on 

these products will be submitted to the MCCAA and the latter will keep this data at its disposal. 

This notification mechanism is similar to the data collection system employed in several other Member 

States, such as Italy, Germany, Belgium and France where they all have established national 

databases on products and composition. 

The manufacturer, importer, and/or trader, responsible for placing the product on the market will be 

obliged to send to the MCCAA information related to the full  

 
chemical composition, intended uses, type of use and general characteristics of the product. The 

submission of the data will be made electronically so as to facilitate the process both for the notifier 

and the MCCAA. The responsible person will also upload a copy of the label of the product and its 

safety data sheet, where available. Since the safety data sheets are only for professional use and not 

for domestic use mixtures, the information therein on non-dangerous components is often lacking. 

Indeed in the database the chemical name for the dangerous components and the chemical family 

name for the non-dangerous components are required. This notification system will also apply to the 

products found already on the market. The notification of products is to be staggered over a period of 

time. 

By having this data bank the MCCAA can contribute to the Medicines and Poisons Information 

Section, at MDH, by allowing access to the information for health prevention purposes and for 

toxicological emergencies. MCCAA will guarantee the industry the necessary confidentiality of the 

information stored in the archive, hence the Medicines and Poisons Information at MDH, who will have 

access to the archive, will ensure an acceptable level of confidentiality as well. 

Page47/54 

4.6 Surveillance Monitoring. 

Professional users of Plant Protection Products classified as Toxic or Highly Toxic according to 

Dangerous Preperations Directive 1999/45/EC as transposed in Malta through the Dangerous 

Substances and Preparations Regulations, 2007 (LN 10/2007) and as Acute Toxity Categories 1, 2 

and 3 according to Regulation on Classification, Labellelling and Packaging of substances and 

mixtures (CLP) (EC) 1907/2006 as implemented in Malta through the Classification, Labelling and 

Packaging of Substances and Mixtures (CLP) (Implementation) Regulations, 2009, (LN 214/2009) 

especially when organophosphate or carbamate pesticides are used are encouraged to undergo 

4health surveillance. 

NETHERLANDS 
Page 2/8 version néerlandaise 

Informatie en bewustmaking - artikel 7 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn in meer of mindere mate giftig. Het zijn meestal 'gevaarlijke 

stoffen', zoals bedoeld in het milieurecht. Het brede publiek wordt over nut en noodzaak geïnformeerd 

via bewustwordingscampagnes en berichten in de media. Dat gebeurt door de overheid en veelal ook 

door belangenorganisaties. 

De informatie moet 'precies en evenwichtig' zijn. Deskundige instellingen zoals het Nationaal 

Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) te Utrecht, het Voedingscentrum en Wageningen UR 

vervullen daarin een belangrijke rol. 
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Websites: www.rivm.nl (NVIC), www.voedingscentrum.nl (Nederlandse en Engelse taal), en 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen (in 

Nederlandse en andere talen). 

Page 3/8 

Voorlichting van het publiek - artikel 10 

In de toelatingsbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de risico's voor omwonenden en passanten 

lager zijn dan voor toepassers. In de Ruimtelijke Ordening wordt onafhankelijk daarvan uitgegaan van 

een ruimtelijke scheiding tussen woonbestemmingen en percelen waar gewasbeschermingsmiddelen 

mogen worden toegepast. 

Burgers houden echter zorgen over de humane effecten van gewasbeschermingsmiddelen op hun 

gezondheid. 

De Gezondheidsraad is gevraagd advies uit te brengen over blootstelling van omwonenden aan 

gewasbeschermingsmiddelen, mogelijke gezondheidsrisico's en de mogelijkheid en nut van een een 

bevolkingsonderzoek. Vervolgactiviteiten worden op het advies van de Gezondheidsraad afgestemd. 

Producenten van gewasbeschermingsmiddelen, branche-organisaties in de landbouw en andere 

betrokkenen zullen de communicatie tussen bedrijven en omwonenden stimuleren, 

vergelijkbaar met het 'good neighbour initiative' in het Verenigd Koninkrijk. Dit initiatief adviseert telers 

concreet over het rekening houden met omwonenden bij het toepassen van 

gewasbeschermingsmiddelen en helpt omwonenden om inzicht te krijgen in het toepassen van 

gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving. Op deze manier moet het wederzijds begrip tussen 

telers, omwonenden en passanten worden vergroot. 

POLAND 
Page 65/81 

Measure 7. Analysis of risk associated with the use of plant protection products* Policy of the State 

with regard to plant protection products, in particular the adoption of legal solutions for their marketing 

and use, requires knowledge about the risks arising in this area. For this purpose, it is necessary to 

conduct regular, periodic analysis of data from surveys and monitoring related to plant protection 

products, carried out in the unit that coordinates matters related to marketing and use of plant 

protection products. 

The implementation of the national action plan will use data from projects based on existing provisions 

of the surveys and monitoring systems, and will create additional data collection systems. 

The data obtained in the course of audits, surveys and monitoring systems will be forwarded to the 

office supporting the minister in charge of agriculture and analysed. Data on plant protection products 

derived from monitoring activities and statistical and control activities will be made public on the 

website administered by the office supporting the Minister of Agriculture and Rural Development. 
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Page 66/81 

 

This measure will be coordinated by the Ministry of Agriculture and Rural Development. The measure 

will be implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Health, the 

Ministry of the Environment and the Central Statistical Office, including through the following tasks 

performed on their behalf by the supervised entities and subsidiaries, within the scope of budgetary 

spending limits of individual public sector entities involved in the implementation of this measure. 
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Page 67/81 

Task 3. Establishing a system for gathering information on poisoning of people with plant protection 

products* 

The obligation to establish a system of registration of pesticides poisoning results from Article 7(2) of 

Directive 2009/128/EC. This provision states that "Member States shall put in place systems for 

gathering information on pesticide acute poisoning incidents, as well as chronic poisoning 

developments where available, among groups that may be exposed regularly to pesticides such as 

operators, agricultural workers or persons living close to pesticide application areas". 

So far, Poland has not collected information on poisoning of people with plant protection products in 

an organized and complete manner, for purposes of the state policy in relation to plant protection 

products. 

The organization of the system for gathering information on poisoning of people with plant protection 

products will be the responsibility of the minister in charge of agriculture. 

PORTUGAL 
Page14/139 

2.3. Strategic axis 1: Protection of human health 

Page24/139 

2.3.4.3. Reduction in poisoning by plant protection products  

The objectives of this line of action are to ensure that third parties cohabiting with professional users, 

particularly children, are not exposed to potential risks by accidentally handling products whose 

hazardous nature they are unaware of. Steps must be taken to ensure that plant protection products 

(in the commercial channel or in professional users’ depots) are stored in an area prohibited to third 

parties who are unaware of the risks involved in handling them. The following table shows the 

objectives, targets, indicators and measures defined within this line of action. 
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Rapport annuel au DGAV 

Page 92/139 

Annex II - Technical Team  

This National Action Plan has been drawn up in the context of the implementation of 

Directive 2009/128/EC, supplementing Law No 26/2013, which transposes Directive 128 

into national law. A workgroup made up of various public and private organisations and 

recognised individual crop protection organisations was appointed for this purpose by 

Order No 13879/2012 of 25 October 2012 (Annex IV). 

The technical team coordinating or moderating the different areas in the National Action 

Plan for the Sustainable Use of Plant Protection Products is as follows: 

 

DGAV= Direçao-Geral de Alimentaçao e Veterinaria 

INEM = Instituto Nacional de Emergencia Medica 

CIAV= Centro de Informaçao Antivenemos 

ASAE = Autoridade de Segurança Alimentar e Economica 

ROMANIA 
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MS= Ministry of Health 
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SLOVAKIA 
Contents 

4. Measures  

4.2. Protection of human health  

4.10. Indicators  
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4.2. Protection of human health  

Plant protection products classified as toxic, highly toxic, carcinogenic, mutagenic or toxic for 

reproduction are not authorised for use in small packages; their use is restricted to professional use. 

Despite this, we encounter cases of poisoning among the population every year.  

Although the levels to which operators are exposed when working with plant protection products are 

calculated or determined in such a way as to be acceptable, the importance of personal health 

protection should be emphasised through education and information available on the possible known 

effects of use of plant protection products. Basic safety data related to the use of plant protection 

products can be found on the product label in the form of warning texts and symbols; more detailed 

information is provided on the safety data sheet (hereinafter ‘SDS’). Persons selling plant protection 

products in bulk form are required to provide customers with general information regarding the risks to 

human health and the environment associated with use of the plant protection products. The 

information provided should focus mainly on the safe use and proper storage and handling of the plant 

protection products, on potential hazards, exposure, the safe disposal of residues and packaging, and 

on alternatives that are low risk and can be used to achieve a comparable effect in terms of plant 

protection.  

In the Slovak Republic, the National Toxicological Information Centre (hereinafter ‘NTIC’), Department 

of Occupational Medicine and Toxicology, FoM CU, University Hospital in Bratislava, provides a 24-

hour telephone consultation service for poisoning by medicinal products, chemicals, pesticides, drugs, 

plants, fungi and animal poisons.  

Since 1992, the NTIC has been a member of the WHO-affiliated European Association of Poisons 

Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT), which provides professional and methodological 

guidance in the activities of all poison control centres.  

According to Act No 67/2010 on conditions for the placing of chemical substances and chemical 

mixtures on the market and amending certain laws, as amended, an undertaking must send an SDS 

to the NTIC when placing a product on the market (see www.ntic.sk). This is how the NTIC 

database of all plant protection products on the Slovak market, as well as registered biocides 

is supplemented and updated. Information on the composition of plant protection products 

forms the basis for drawing up procedures and prognoses that are helpful to physicians 

when treating patients poisoned by a particular product.  

The Ministry of Health of the Slovak Republic, pursuant to Section 45(1)(b) of Act No 576/2004 on 

health care, services related to health care and amending certain laws, as amended by Act No 

350/2006, has issued an Expert Guideline on the Method for Reporting and Recording Poisoning (No 

107), according to which all cases of poisoning must be reported to the NTIC, including those caused 

by pesticides or biocides.  
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An analysis of NTIC consultations in the years 2005 to 2009 showed that consultations on pesticides 

and biocides together (as these are chemically similar substances and the NTIC does not differentiate 

between these two categories in the statistics) account for 8.2% to 10% of the total number of 

consultations. Insecticide poisonings comprise a group with a statistically much higher risk of more 

severe poisoning. Most poisoning is caused by organophosphate products and pyrethroids.  

A more detailed analysis of deaths in relation to pesticides shows how far-reaching the consequences 

of accidental or intentional ingestion of pesticides can be. The high financial cost of treating these 

patients is indicated by the medical procedures applied (the use of the antidotes Toxogonin, 

haemodialysis, resuscitation, monitoring, laboratory tests...). These considerable costs should be a 

sufficient incentive to intensify awareness campaigns on the potential effects of pesticides on human 

health.  

Statistics show that pesticide and biocide poisoning is more common in adults than in children. The 

high proportion of poisoning among children aged under five years is alarming and can be attributed 

to a lack of awareness on the part of parents or to an underestimation of the danger. These products 

are all the more attractive to young children because of their shape, the intensive colour of some of 

the products, and their easy availability, e.g. coloured granules of rat poison placed in a bowl on the 

floor. In terms of gender, men have long predominated over women in the poisoning cases evaluated. 

An analysis of deaths, together with many years of experience, shows the recurring scenarios in 

which poisoning occurs. These are mainly:  

the pouring of pesticide into unlabelled bottles, which is subsequent mistaken for a drink, the 

application of a product in violation of rules on the protection of health at work, careless handling of 

pesticides (e.g. organophosphates are absorbed by the skin and inhalation), misuse for suicidal 

intentions, and, among children, the licking/chewing of traps for pests that are readily available (e.g. 

on the ground), because of their interesting shape or colour.  

Awareness of these methods of poisoning provides a basis for eliminating the possibility of the most 

common forms of poisoning.  

The severity of each case is classified into the following categories under an agreement within the 
framework of the EAPCCT:  
Level 0 – no subjective or objective symptoms of poisoning,  
Level 1 – mild poisoning,  
Level 3 – moderate poisoning,  
Level 3 – severe poisoning,  
Level 4 – lethal poisoning.  
Statistics on severity among children and adults is shown in Graphs 1 (children) and 2 (adults). 
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Page 19/45 

f) to arrange for legislative amendments to support the sending of discharge reports following the 

hospitalisation of poisoned patients, as these are ideal for monitoring the impact of pesticides on the 

human body,  

g) if there are sufficient funds, to involve the Department of Occupational Medicine and Toxicology in 

short-term or long-term studies of workers coming into contact with pesticides (in production, farmers 

when applying them), or people (the local population) present in or entering treated areas,  

NTIC = Centre Antipoisons 

SLOVENIA 
Page 12/39 

The specific objectives of NAP 

Page 13/39 

o establish a systematic monitoring of the impacts of PPP on PPP users’ health.  

Page 35/39 

7 risk indicators 

Page37/39 

19. The monitoring of adverse effects of PPP to human health (toxic vigilance), as follows:  

a) the number/proportion of adverse effects or intoxications of operators and/or agricultural workers 

with PPP;  

a) the number/proportion of adverse effects or intoxications of humans with PPP through diet;  

a) the number/proportion of adverse effects or intoxications due to improper use of PPP. 

Page38/39 

The Ministry shall respect the opinion of the expert group in specifying the quantity targets.  

The expert group that participated in the preparation of the NAP shall take part in preparing the report 

on achieving the objectives of the programme. The additional members shall be invited into the expert 

group if necessary.  

The expert group shall consist of the representatives of the institutions which perform activities related 

to the individual measures, including the non-governmental organisations.  

The report shall be published annually on the Ministry web page. 
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SPAIN 
Page 6/77 

4. objective-specific measures 

Page7/77 

6) Intensify monitoring programmes on the marketing and use of plant protection products.  

6.1 Promote container collection systems.  

6.2 Implement electronic communication system for product sales.  

6.3 Set up monitoring programmes for plant protection products marketed.  

6.4 Combat the marketing and use of illegal products.  

6.5 Set up monitoring programmes for the use of plant protection products.  

6.6 Set up programmes to monitor the presence of plant protection products in water intended for 

human consumption.  

6.7 Set up monitoring programmes for poisoning caused by exposure to and/or use of plant protection 

products among workers and the general public.  

6.8 Set up a system for checking, monitoring and eliminating the use of plant protection products 

containing active substances that are of particular concern. 

Page 8/77 

5. measure-specific indicators 

Page 10/77 

6.7 Set up monitoring programmes for poisoning caused by exposure to and/or use of plant protection 

products among workers and the general public: The indicators for this measure shall be as follows: 

the number of queries related to the use of plant protection products handled by the toxicology 

information services of the Spanish national institute of toxicology and forensic science (INTyCF), the 

number of individuals attended to by accident & emergency departments and intensive care wards 

related to the use of plant protection products, and the number of incidents notified to the Rapid 

chemical information exchange system (SIRIPQ) relating to plant protection products.  

Page 14/77 

6. activity schedule 

Page 16/77 

6.7 Set up monitoring programmes for poisoning caused by exposure to and/or use of plant protection 

products among workers and the general public: This action shall be undertaken throughout the term 

of the PAN. 

Page 17/77 

7. content of annual evaluation reports 

Article 7 of Royal Decree 1311/2012 of 14 September establishing a framework for action to ensure 

the sustainable use of plant protection products requires the Ministry of Food, Farming and the 

Environment (MAGRAMA) to prepare an annual report including an evaluation of the results achieved 

by the PAN according to the objectives set. To do so, the designated bodies of the autonomous 
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regions and the competent central-government bodies involved shall send MAGRAMA, within the first 

three months of the following year, the information required to prepare said report.  

By 1 July every year, MAGRAMA shall draw up the evaluation report for the previous year, making it 

available to the general public and the European Commission if requested. 

Page 67/77 

summary of pan measure 6.7  

1. Name of measure  

Set up monitoring programmes for poisoning caused by exposure to and/or use of plant protection 

products among workers and the general public.  

2. Applicable regulations  

 General Public Health Law 33/2011 of 4 October.  

 Royal Decree 1311/2012 of 14 September establishing a framework for action to ensure the 

sustainable use of plant protection products.  

 Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 

2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and 

repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) 1907/2006.  

3. Specific objective of the measure  

Improve risk management relating to plant protection products by identifying, studying and assessing 

the harmful effects on health resulting from exposure and/or use thereof among workers and the 

general public, with a view to adopting appropriate measures to limit said exposure and to eliminate or 

reduce the related effects. 4. Description of the measure  

Set up a health information system making it possible to determine the number of cases related to 

health risks arising from exposure to or contact with plant protection products, based on three 

subsystems:  

 Information handled using the Rapid chemical information exchange system (SIRIPQ) of the 

National chemical monitoring, inspection and control network.  

 Information provided by the Spanish national institute of toxicology and forensic science 

(INTyCF) on call-centre queries related to the use of pesticides.  

 Information on cases treated in accident & emergency departments and intensive care wards 

related to exposure to or contact with plant protection products.  

5. Quantitative objectives 

 Identifying substances causing poisoning in workers or the general public.  

 Identify risks related to poisoning in the general public and the circumstances of the groups 

affected.  

 Awareness of the harmful effects to health of plant protection products, in domestic, farming 

and industrial environments.  

 Discover potential changes in the incidence of poisonings.  

 Monitor the effectiveness of preventive measures and treatments.  
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6. Action schedule 

The actions shall begin when the Plan is started up and information on indicators shall be collected 

annually.  

7. Success indicators  

1. Number of queries related to the use of plant protection products dealt with by the toxicology 

information services of the Spanish national institute of toxicology and forensic science (INTyCF).  

2. Number of individuals treated in accident & emergency departments and intensive care wards in 

relation to the use of plant protection products.  

3. Number of incidents notified to the Rapid chemical information exchange system (SIRIPQ) in 

relation to plant protection products.  

8. Competent bodies  

Health authorities of autonomous regions, Spanish national institute of toxicology, Ministry of Health, 

Social Services and Equality (MSSSI). 

SWEDEN 
Page 7/69 

Except where another agency is responsible for a particular area, the Swedish Chemicals Agency is 

the administrative authority for issues relating to risks to health and the environment caused by 

chemical products, biotechnical organisms and goods which, because of their content or their 

treatment, have properties that require them to be regulated in the same way as chemical products or 

biotechnical organisms. The agency also has responsibility for the ‘Non-toxic environment’ objective 

established by the Swedish Parliament and evaluates applications for the approval of plant protection 

products. 

Page 10/69 

2.3 Monitoring and evaluation  

The Swedish Board of Agriculture is the authority responsible for coordinating and managing the work 

on the action plan and for organising the monitoring and evaluation of the plan. An annual 

coordination process will take place among all the authorities involved, with the aim of shedding light 

on the activities and highlighting any problems relating to the objectives. The results are to be 

reported to the Swedish Government. Every two years, companies and other stakeholders should be 

invited to take part in a more detailed dialogue about the work on the action plan and given the 

opportunity to express their views. The plan must be monitored and evaluated at least every five 

years. 

Page23/69 

6 Information and awareness-raising actions (Article 7) 

6.2 National application  

Swedish public authorities such as the Swedish Board of Agriculture, the Swedish Chemicals Agency, 

the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish University of Agricultural Sciences 

have extensive information about plant protection products on their websites. The information includes 

processes for approving plant protection products, the risks to health and the environment of using 
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plant protection products, applying plant protection products in a responsible way and alternatives to 

chemical plant protection products.  

The poisons information centres, which form part of the Medical Products Agency, collect information 

about the risks, symptoms and treatment of acute poisoning caused by medicines, chemical 

substances, plants, fungi and animals. They also have information about almost 100 000 chemical 

products, including plant protection products. In cases of poisoning, the Swedish health service 

contacts the poisons information centres to obtain information about appropriate treatment. The 

poisons information centres maintain statistics about these poisoning cases. 

UNITED KINGDOM 
Page31/46 

Indicators  

Overview and approach  

17.1 The UK has a mature and sophisticated approach to using indicators to help assess the impact 

of pesticide use on human health and the environment. The Annual Indicators Report of the 

Pesticides Forum reviews patterns of pesticide usage; user practice; impacts on human health and 

the environment and the availability of methods of controlling pests, weeds and diseases. These 

indicators (listed at Annex 3) are regularly reviewed and where appropriate new indicators are added 

where data are available for these.  

17.2 Harmonised indicators will be adopted and produced once adopted by the EU. 

Page 32/46 

17.5 There are a number of programmes in place in the UK to capture any human health effects of 

pesticides  

Pesticide Users Health Survey (Health and Safety Laboratory);  

Human Health Enquiry & Incident Survey (HHEIS) (via pesticide approval holders);  

The Health and Occupation Reporting network (THOR) at the University of Manchester;  

UK Hospital Episode Data through the NHS;  

Pesticide Incidents Appraisal Panel (PIAP);  

National Poisons Information Service.  

17.6 Pesticides Adverse Health Effects surveillance has been reviewed by a sub-group of the 

independent Advisory Committee on Pesticides and a report is due to be published on this. 

Page39 et 40/46 

Annex 3: List of 2011 UK indicators and framework 

3.1.Pesticide poisoning incidents investigated by WIIS (Scotland) 
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Bijlage 9 Enseignement La Reid 

Cours de "Défense des végétaux", partie "Phytopharmacie Théorie" en seconde année du 

baccalauréat en agronomie, avec les étudiants de chacune des quatre sections. 

Introduction 

1) La toxicité aiguë 

 Voies orale, intraveineuse, cutanée, respiratoire 

2) La toxicité chronique 

3) La dose journalière acceptable 

 NOEL, LMR... 

4) Les risques d'intoxication 

5) Les symptômes des intoxications 

6) Premiers soins 

7) Toxicité pour la faune sauvage 

 Gibier, oiseaux, poissons, abeilles 

8) Le stockage des produits phytopharmaceutiques 

Inventaire des stocks, caractéristiques et dimensionnement du local, gestion des emballages vides et 

des PPNU. 

9) Précautions à prendre lors des traitements 

 Avant, pendant, après 

10) Autocontrôle et traçabilité 

 Registre d'utilisation des PPP 

11) Aspects relatifs au contrôles 

 Contrôles de l'AFSCA, du SPF Santé Publique, contrôles effectués dans le cadre de la 

conditionnalité  

La toxicologie est également abordée au cours de "Phytopharmacie Applications" qui se donne 

séparément dans chacune des quatre sections, afin de pouvoir effectuer un choix différent parmi les 

principaux produits de la Phytopharmacie (herbicides, insecticides et fongicides), et ainsi pouvoir tenir 

compte de la spécificité de chaque section. 

La DL50 de chaque matière active vue est toujours mentionnée dans le syllabus distribué aux 

étudiants. 

Le cas échéant, l'impact environnemental et les caractéristiques toxicologiques particulières peuvent 

également  être mentionnés. 

Un chapitre de ce cours reprend l'évolution actuelle de la situation, avec notamment l'étude de : 

 La Directive européenne 91/414 et la "liste positive" ; 

 Le Paquet pesticides européen du 21/10/2009 ; 

 La Réglementation relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits ; 
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 L'AR du 19/03/2013 sur l'utilisation durable des produits ; 

 Le programme fédéral de réduction des pesticides, IPM, indicateur PRIBEL... ; 

 La scission des agréations et les phytolicences ; 

 La législation en Région wallonne : interdiction d'utilisation des produits dans les lieux publics, 

zones de prévention de captage, article D.161 du code wallon de l'eau... ; 

 Les changements attendus aux différents niveaux : européen, fédéral et régional (si 

possible!). 
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