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Inleiding 

Het Antigifcentrum is al meer dan 50 jaar actief binnen de gezondheidszorg als expertisecentrum 
toxicologie. Ons doel: een maatschappij zonder (onomkeerbare) schade of overlijdens door intoxicatie. 
Onze artsen en apothekers spelen een bijzonder belangrijke rol in die ambitie. Ons team van artsen 
en apothekers met bijzondere expertise in het domein van de toxicologie beantwoordt, 24/7, meer 
dan 60.000 oproepen per jaar in het kader van de dringende hulpverlening. Mede onder invloed van 
de COVID-19 pandemie steeg het aantal oproepen in 2020 tot 65.308. Deze stijging werd niet 
doorgetrokken in 2021, maar het aantal oproepen bleef met 61.029 boven het referentiejaar 2019 
(60.668). Daarnaast heeft het centrum een belangrijke rol te vervullen inzake preventie, 
toxicovigilantie, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en netwerking. Het Antigifcentrum beschikt niet 
over een hospitalisatie-eenheid of een labo voor klinische toxicologie. 

De medische experten van het Antigifcentrum zijn bereikbaar via het gratis telefoonnummer 
070/245.245 en sinds 2015 voor de inwoners van het Groothertogdom Luxemburg via (+352) 
8002-5500. Bij elke oproep evalueren de experten het risico op intoxicatie. Ze geven advies over de 
eerste zorgen en  de noodzaak van een medische interventie of een hospitalisatie. Bij de oproepen van 
medische professionelen geven onze medische experten extra informatie over de toxische 
eigenschappen van het product, de symptomen te wijten aan de intoxicatie, de geadviseerde 
onderzoeken en advies rond de behandeling. Het Antigifcentrum ontvangt een uitgebreide waaier aan 
vragen over verschillende producten en middelen. De meest voorkomende zijn: geneesmiddelen, 
huishoudproducten, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, cosmetica, drugs, planten, dieren, voeding 
en chemische producten. 

Deze studie betreft uitsluitend de oproepen in verband met biociden in België in 2021.  

Uit de vorige toxicovigilantiestudies van 2001, 2006 en 2014 bleek dat dieren sterk 
vertegenwoordigd waren in de gegevens, net zoals kinderen van 1 tot 4 jaar. De meeste blootstellingen 
aan biociden werden toen gedetecteerd bij de insecticiden (productsoort 18), de rodenticiden 
(productsoort 14), de desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden 
gebruikt (productsoort 2) en de afweermiddelen en lokstoffen (productsoort 19).  

Door de COVID-19 crisis werd het Antigifcentrum in 2020 en 2021 opvallend meer gecontacteerd 
voor blootstellingen aan biociden dan in 2019. Dit rapport beschrijft de evolutie in de blootstellingen 
per hoofdgroep en per type biocide (productsoort).   
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1 Werkwijze 

1.1 Inleiding 

Dit rapport geeft een overzicht van de gegevens uit oproepen voor biociden die het Antigifcentrum 
ontving in 2021.  

Op vraag van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu  (FOD VVVL) werd een gedetailleerde analyse gemaakt voor alle biocidegroepen en 
productsoorten. Er zijn 22 productsoorten of types biociden met telkens andere toepassingen, 
ingedeeld in 4 hoofdgroepen (zie 1.4). Wanneer het Antigifcentrum een oproep over een biocide 
ontvangt, worden die gevallen aan de gepaste hoofdgroep en productsoort(en) toegewezen.  

In deze studie werden de blootstellingen per groep bekeken, maar ook per productsoort. Zowel 
blootstellingen bij mensen als blootstellingen bij dieren werden opgenomen in de analyses. De 
blootstellingen met symptomen en (indien geweten) de leeftijdscategorie van de menselijke 
slachtoffers werden eveneens geanalyseerd. 

Sommige biociden kunnen voor verschillende toepassingen ingezet worden en behoren tot verschillende 
productsoorten. Dergelijke biociden werden bij elke relevante productsoort in rekening gebracht. 

Hetzelfde gold voor de slachtoffers. Een slachtoffer werd bij elke productsoort waaraan het slachtoffer 
werd blootgesteld in rekening gebracht. Dit betekent dat de som van  de slachtoffers per productsoort 
hoger is dan het reëel aantal slachtoffers. 

Ook de gerapporteerde symptomen werden in kaart gebracht. Merk op dat één slachtoffer meerdere 
symptomen kan vertonen. Hierdoor kan een slachtoffer meerdere keren geteld worden in een overzicht 
van gerapporteerde symptomen.  

Deze extra informatie over symptomen bood een mooie meerwaarde in het kader van 
informatieverzameling. Weten welke stoffen welke symptomen opwekken aan welke dosis is nuttig  
voor de behandeling van de intoxicatie, maar helpt ook om afwijkingen te detecteren. Een voorbeeld: 
Alfa-chloralose is een rodenticide, maar in tegenstelling tot de grote meerderheid van toegelaten 
rodenticiden is dit geen bloedverdunner, waardoor andere types symptomen zullen optreden. Waar 
vroeger eerder bloedingen werden gezien bij dieren, kwamen er plots neurologische klachten bij, zoals 
stuipen en storingen van de lichaamstemperatuur. 

 

 

1.2 Inclusie- en exclusiecriteria 

Producten op basis van hypochloriet (‘javel’) komen niet aan bod in deze studie. Deze producten 
werden besproken in het jaarlijks verslag “gevaarlijke mengsels”1 van het Antigifcentrum.  

 

1 Toxicovigilance - Mélanges dangereux Centre Antipoisons rapport final, mars 2022, DG5/MR/AD/2020091, 
Centre Antipoisons 
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De FOD Volksgezondheid beheert een applicatie die de in België toegelaten/geregistreerde biociden 
toont.2 Indien op het moment van de oproep de volledige of correcte merknaam gekend was, werd 
deze lijst geraadpleegd om meer informatie over het product te verkrijgen. Indien enkel een werkzame 
stof gekend was, werd deze als zodanig geregistreerd en toegewezen aan het gerelateerde 
producttype, indien gekend. Bij onduidelijkheid over de productsoort en/of het biocidegebruik besliste 
de verantwoordelijke van de studie over het al of niet opnemen van het geval in de studie. 

Er zijn verschillende redenen waarom de merknaam van een product niet altijd gekend is. De 
identificatie van een product over de telefoon kon een moeizaam proces zijn. Het kon ook over een 
niet-toegelaten product gaan. Dit zijn producten die niet in de officiële databanken opgenomen zijn.. 
Gezien de acute aard van deze telefonische oproepen was vaak niet alle informatie over een product 
of patiënt gekend. 

Er werden verschillende datafilters gebruikt op de ruwe data die het Antigifcentrum verzamelde. 
Gekoppelde oproepen over hetzelfde slachtoffer werden bekeken en enkel de oproep met de meest 
recente en complete informatie werd behouden. Zo werden er 145 oproepen verwijderd uit de selectie.  

Buitenlandse biociden (producten zonder toelating voor de Belgische markt) werden enkel in de studie 
opgenomen indien zij binnen Europa toegelaten waren. Hiervoor werden de officiële databanken van 
toegelaten biociden van omringende landen3,4,5,6 geraadpleegd. Dit werd steeds duidelijk vermeld per 
productsoort.  

Producten met een claim van biocide-werking afkomstig van buiten de Europese Unie werden niet 
opgenomen in deze studie. Op deze manier werden er 5 oproepen uitgesloten.  

Enkel oproepen uit België werden opgenomen in het biocide rapport 2021. Zo werden er 60 oproepen 
uit het buitenland uitgesloten.  

Enkel gevallen met een duidelijke link tussen de klachten en het contact met het product werden 
behouden. Dertien twijfelgevallen werden verwijderd uit de selectie. 

Van de resterende blootstellingen werd een profiel opgesteld waarbij het type beller, het type 
slachtoffer, de leeftijd, de omstandigheden, de blootstellingswegen, de symptomen en de ernst van de 
symptomen aanwezig op het moment van de oproep werden geanalyseerd. 

Een slachtoffer wordt gerekend tot de volwassenen vanaf de leeftijd van 14 jaar, aangezien zowel de 
mentale capaciteit als fysiologie grotendeels overeenkomen met volwassenen. 

 

2 https://apps.health.belgium.be/gestautor-public-search/ 
3 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations 
4 https://www.simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html 
5 https://www.baua.de/DE/Biozid-Meldeverordnung/Offen/offen.html 
6 https://environnement.public.lu/fr/chemesch-substanzen/biocides/liste-biocides.html 

https://apps.health.belgium.be/gestautor-public-search/
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1.3 Hoe de gegevens in dit rapport lezen en interpreteren ? 

 

Voor een goed begrip van de gegevens in dit rapport, wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld, 
gefilterd en weergegeven aan de hand van een fictief voorbeeld. Daarbij worden ook de gebruikte 
termen uitgelegd..  

Oproepen en gevallen 

Tabel A toont een overzicht van enkele fictieve voorbeeldoproepen voor het jaar 20XX. 

 

 

Een oproep is een telefonisch contact met de 24u dienst van het Antigifcentrum. Er kunnen echter 
meerdere oproepen binnenkomen voor dezelfde persoon, zoals de oproepen 9-10 (Dirk) en 11-12 
(Patrick) in Tabel A.  

Om te vermijden dat we hetzelfde slachtoffer meerdere malen tellen in de cijfers, wordt enkel de 
laatste oproep betreffende een slachtoffer weerhouden. Gewoonlijk bevat de laatste oproep de meeste 
informatie (over symptomen, leeftijd van het slachtoffer, de omstandigheden van het ongeval .… ). 

Om aan te duiden dat een gemeld incident maar één keer voorkomt in de gegevens, spreken we van 
unieke gevallen in plaats van oproepen. 

 

Aantal gevallen, aantal slachtoffers, aantal blootstellingen 

Elk uniek geval (gemeld incident met een biocide) bevat meerdere gegevens. Er kunnen bij 1 geval 
meerdere slachtoffers betrokken zijn, bijvoorbeeld een volwassene en een kind. Het betrokken 
biocideproduct kan meerdere toepassingen hebben en dus tot meerdere productsoorten behoren. 

Een biocide heeft bijvoorbeeld toepassingen voor zowel desinfectie van oppervlakken (productsoort 2) 
als desinfectie van materialen in contact met voeding (productsoort 4). De 2 bijhorende 
productsoorten worden dan opgenomen in de weergave van de gegevens. 

Een uniek geval kan dus meer dan één slachtoffer of productsoort betreffen. 
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Tabel B illustreert hoe dat eruit ziet in de gegevens per geval. 

 

 

Merk op dat het aantal slachtoffers (11) hoger is dan het aantal unieke gevallen (10).  

In de analyses willen we het aantal gevallen met een bepaalde productsoort weten en het aantal 
slachtoffers blootgesteld aan een bepaalde productsoort. 

De fictieve gegevens in de tabel illustreren enkele verschillende situaties: 

1) Bij analyse van productsoort 1, bekijken we het aantal gevallen en slachtoffers die in contact 
komen met productsoort 1. De tabel vermeldt 2 gevallen (geval 1 en geval 8) met 2 
slachtoffers (Bernard en François) die in aanraking komen met een biocide van productsoort 
1. Hierbij wordt Bernard bij de kinderen geteld (t.e.m 13 jaar) en François bij de volwassenen. 
In de analyse wordt dan vermeld: ‘Er zijn 2 gevallen en 2 slachtoffers, namelijk 1 kind en 1 
volwassene, met een blootstelling aan productsoort 1’. 

2) Productsoort 2 wordt 3 keer vermeld (zie kolom productsoort in tabel B). Er werden 3 
slachtoffers gemeld, maar er zijn maar 2 gevallen.  
Dit wordt in het verslag over productsoort 2 beschreven als: Er zijn 2 gevallen en 3 
slachtoffers. 1 volwassene en 2 kinderen werden blootgesteld aan productsoort 2.  

3) Dezelfde gegevens zijn relevant om blootstellingen aan productsoort 4 te beschrijven, want 
de betrokken biociden behoren zowel tot productsoort 2 als tot productsoort 4. Er zijn dus 
eveneens 2 gevallen en drie slachtoffers van blootstellingen aan productsoort 4, waarbij 1 
volwassene en 2 kinderen blootgesteld werden. 

4) Bij het overzicht per hoofdgroep (bv. Hoofdgroep 1 = productsoort 1,2,3,4,5), zullen de 
gegevens echter niet dubbel geteld worden. Elk geval en bijhorende slachtoffers worden maar 
1 keer geteld. 

Om deze verschillende gegevens aan te duiden spreken we over blootstellingen aan productsoorten 
en hoofdgroepen en niet enkel over slachtoffers. Eén slachtoffer kan immers aan verschillende 
productsoorten blootgesteld worden, door contact met een biocide dat tot meerdere productsoorten 
behoort. Deze contacten worden bij elke relevante productsoort geteld. Het aantal blootstellingen kan 
daarom hoger zijn dan het aantal slachtoffers. 

Tabel C geeft een voorbeeld van een overzichtstabel, waarin deze begrippen verwerkt zitten (geval, 
slachtoffer, blootstelling). 
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Om een analyse van het type slachtoffer te maken (vb. welke leeftijden worden het vaakst blootgesteld 
aan … ?), worden de gegevens van elk geval uitgesplitst. Bijvoorbeeld voor Productsoort 2, geval 2 in 
Tabel B, zijn zowel kinderen als volwassenen betrokken, en die gegevens worden in de overzichtstabel 
in de juiste kolom bijgeteld.  

De gegevens van geval 2 en 9 (Tabel B) zijn van toepassing voor productsoort 2 én 4. In de 
overzichtstabel worden die gegevens dus geteld bij beide productsoorten -in dit voorbeeld, telkens 2 
kinderen en 1 volwassen slachtoffer.  

Elke waarde geeft het antwoord op de vraag: ‘Hoeveel blootstellingen zijn er bij die leeftijd van het 
slachtoffer en voor (het totaal van) productsoort x ?’ 

Onderaan de tabel staan het totaal aantal gevallen en slachtoffers, zodat de lezer het juiste idee krijgt 
over het werkelijk aantal slachtoffers. Het aantal blootstellingen aan de verschillende productsoorten 
is meestal hoger dan het aantal slachtoffers.  

 

Aantal symptomen en ernstgraad 

Het uitsplitsen van gegevens naar symptomen en de graad van ernst geeft op dezelfde manier ‘meer’ 
gegevens dan het strikt aantal gemelde gevallen en slachtoffers. Verschillende soorten symptomen 
kunnen voorkomen bij één geval (bv. een slachtoffer dat zich misselijk voelt en huidirritatie heeft). 

Tabel D geeft een fictief overzicht van symptomen(klasse) bij volwassenen, bijvoorbeeld voor gevallen 
te wijten aan contact met productsoort x. 

Productsoort Kind Volwassene Dier Totaal

1 1 1 0 2

2 2 1 0 3

4 2 1 0 3

8 0 1 0 1

10 1 0 0 1

14 0 0 1 1

18 0 1 0 1

19 1 1 0 2

Totaal blootstellingen 7 6 1 14

Totaal aantal slachtoffers 5 5 1 11

Totaal aantal gevallen 5 5 1 10

Aantal slachtoffers
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ESS :  geschatte graad van ernst, met in de kolommen het aantal slachtoffers per graad van ernst  

Symptomen worden gegroepeerd in symptoomklassen zodat de tabel eenvoudiger en leesbaarder 
wordt. Zo vallen vb. de symptomen braken, misselijkheid, diarree,.. onder de klasse gastro-intestinale 
aandoeningen. Dit beperkt het aantal eigenschappen (symptomen) van een slachtoffer in de tabel.  

Indien we gegevens voor elk symptoom apart zouden vermelden, wordt het moeilijker om het overzicht 
te behouden en conclusies te trekken. Door te herleiden naar klassen van symptomen wordt het 
uitsplitsen van gevallen beperkt, en blijft de tabel beter leesbaar. Zie het voorbeeld voor het slachtoffer 
met de ernstgraad (ESS) 1 of 3 : eenzelfde slachtoffer wordt slechts geteld bij de klassen ‘gastro-
intestinale aandoeningen’ en ‘algemene aandoeningen’ in plaats van bij elk symptoom dat onder deze 
klassen valt. 

De waarden in de tabel geven het antwoord op de vraag: ‘Hoeveel slachtoffers zijn er met een bepaalde 
graad van ernst en met deze symptoomklasse ?’. 

De totalen geven het antwoord op de vraag: ‘Hoeveel slachtoffers (volwassenen) met een bepaalde 
graad van ernst werden geregistreerd ?’. 
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1.4 Graad van ernst van een blootstelling 

Aan elk geval en bijhorende slachtoffers werd een graad van ernst (severity score: 0-4) toegekend, 
ofwel op basis van de aangeraden behandeling (vb. ga naar het hospitaal/spoed: score 3), ofwel op 
basis van de historiek tijdens de oproep, waarbij specifiek naar de ernst van symptomen werd gekeken.  

Aangezien er niet altijd symptomen zijn op het moment van de oproep, werd ook gebruik gemaakt van 
het type doorverwijzing (naar een arts of ziekenhuis), genoteerd in de oproepfiche, voor het bepalen 
van de ernstgraad 

De voorgestelde score benadert op die manier sterk de Poison Severity Score (PSS)7 en is als volgt 
gedefinieerd: 

▪ Score   0: geen symptomen aanwezig, geen doorverwijzing 

▪ Score   1: enkel milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing naar huisarts/specialist 

▪ Score 2: matige symptomen aanwezig en/of conditionele  doorverwijzing naar 

huisarts/specialist  

▪ Score 3: ernstige symptomen aanwezig en/of rechtstreekse doorverwijzing naar 

ziekenhuis/oogarts 

▪ Score 4: overleden 

Gezien de mogelijk ernstige effecten van biocideproducten bij contact met de ogen, werden 
doorverwijzingen naar de oogarts op hetzelfde niveau geplaatst als doorverwijzingen naar het 
ziekenhuis. 

 

 

 

 

7 Persson HE, Sjöberg GK, Haines JA, de Pronczuk Garbino J. Poisoning severity score. Grading of acute poisoning. J 
Toxicol Clin Toxicol. 1998;36:205–213. doi: 10.3109/15563659809028940. 
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1.5 Overzicht van de productsoorten 

Het rapport geeft een overzicht van de biociden, ingedeeld in 22 productsoorten, en onderverdeeld in vier hoofdgroepen8. 

1.5.1 Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen 

De eerste hoofdgroep bevat desinfecteermiddelen met biocidale werking. Schoonmaakmiddelen die geen biocidale werking beogen, zoals 

vloeibare wasmiddelen, waspoeders en soortgelijke producten, vallen niet onder deze productsoorten. De volgende beschrijving van 

productsoorten uit hoofdgroep 1 is gebaseerd op de biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012)9. 

Productsoort  Beschrijving 

1 Menselijke hygiëne  Producten voor menselijke hygiëne aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel 
deze te desinfecteren 

2 Desinfecteermiddelen en 
algiciden 

Producten voor desinfectie van oppervlakken, materialen, uitrusting en meubilair die niet worden gebruikt 
voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders. 
Deze producten worden onder meer gebruikt bij: 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. 

3 Dierhygiëne Producten voor veterinaire hygiëne doeleinden zoals, desinfecteermiddelen, desinfecterende zeep, 
producten voor mond- en lichaamshygiëne of met een antimicrobiële werking en producten voor het 
desinfecteren van materialen en oppervlakken in verband met de huisvesting of het vervoer van dieren  

 

8 https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/product-types 
9 https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr 
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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 en producten voor het impregneren van materialen die in contact 
kunnen komen met voedsel 

5 Drinkwater Producten voor het desinfecteren van drinkwater (voor mens en dier) 

De minder geschikte middelen die in de eerste coronagolf werden gebruikt wegens een tekort aan toegelaten ontsmettingsmiddelen werden 
niet in deze studie opgenomen (bijvoorbeeld verkeerd gebruik van huishoudproducten en hypochlorieten die niet als biociden werden 
geregistreerd). Er werd rekening gehouden met de tijdelijke toelatingen voor biociden10, voor zover identificatie van het product mogelijk 
was. In 2021 waren er nog maar weinig tijdelijke toelatingen van kracht. . 

  

 

10 Tijdelijke toelatingen, uitgereikt in het kader van de bestrijding van COVID-19, 
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1.5.2 Hoofdgroep 2: Conserveermiddelen 

De tweede hoofdgroep bevat conserveermiddelen die, tenzij anders aangegeven, enkel producten bevatten om de ontwikkeling van bacteriën 
en algen te voorkomen. De volgende beschrijving van productsoorten uit hoofdgroep 2 is gebaseerd op de biocidenverordening (BPR, 
Verordening (EU) 528/2012)11. 

Productsoort  Beschrijving 
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 en producten die gebruikt worden als 
conserveermiddelen voor de opslag of het gebruik van rodenticiden, insecticiden of andere soorten 
lokaas 
 

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, plastiek, dichtingsproducten, zelfklevende wandbekleding, 
bindmiddelen, papier en kunstwerken 
 

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 
 

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 
 

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 
 

 

11 https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr 
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Type de biocide  Description 

11 Conserveringsmiddelen voor 
vloeistofkoelings- en 
verwerkingssystemen 

Biociden gebruikt voor de conservering van water of andere vloeistoffen die in koel- en 
verwerkingssystemen worden gebruikt, door het tegengaan van schadelijke organismen zoals 
microben, algen en mosselen. Producten voor het desinfecteren van drinkwater of zwembadwater 
vallen niet onder deze productsoort 
 

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 
 

13 Conserveringsmiddelen voor 
vloeistoffen 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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1.5.3 Hoofdgroep 3: Plaagbestrijdingsmiddelen 

De derde hoofdgroep bevat producten die worden gebruikt voor het bestrijden en voorkomen van ongewenste organismen. 

Productsoort  Beschrijving 
14 Rodenticiden Producten voor de bestrijding van muizen, ratten en andere knaagdieren met andere middelen dan 

afweren of aanlokken 
 

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

16 Mollusciden, 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 

17 Pisciciden  Producten voor de bestrijding van vissen, met andere middelen dan afweren of aanlokken 
 

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 

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 trekken, 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 
 

20 Bestrijding van andere 
gewervelde dieren 

Biociden voor de bestrijding van andere gewervelde dieren dan die welke reeds onder de andere 
productsoorten van deze hoofdgroep vallen, met andere middelen dan afweren of aanlokken 
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1.5.4  Hoofdgroep 4: Andere biociden 

De vierde en laatste hoofdgroep bevat aangroeiwerende middelen en vloeistoffen voor het balsemen van overleden mensen en opzetten van 
dode dieren.  

Type biocide  Beschrijving 

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 

22 Vloeistoffen voor 
balsemen en opzetten  

Producten voor het desinfecteren en conserveren van dode mensen of dieren, of delen daarvan 
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2 Resultaten 

De originele oproepen voor biociden worden in figuur 1 gekaderd in het grotere geheel van de 
oproepen naar het Antigifcentrum in 2021. De figuur geeft een overzicht van de top 5 van de meest 
voorkomende agentia in de oproepen in 202112. 

De ‘geneesmiddelen en medische hulpmiddelen’, geven het vaakst aanleiding tot oproepen, nl. 22.831 
oproepen13. Hierbij waren 13.357 volwassenen en 7.244 kinderen betrokken. Bij 324 slachtoffers 
was de leeftijd niet gespecifieerd. Het aantal blootstellingen bij dieren was 2.156.  

Er werden 10.803 oproepen genoteerd voor ‘chemische producten’, waarbij 6.259 volwassenen en 
4.148 kinderen betrokken waren. Bij 278 slachtoffers was de leeftijd niet gespecifieerd. Er werden 
772 dieren blootgesteld  

Verder werden 9.183 oproepen gerapporteerd voor productcategorieën ‘cosmetica, 
voedingsproducten, tabak en dagelijkse producten’, waarbij  3.286 volwassenen en 4.723 kinderen 
betrokken waren. Bij 221 slachtoffers was de leeftijd niet gespecifieerd. Er werden 1.196 dieren 
blootgesteld Bij deze categorie van producten is het opvallend dat er meer oproepen voor kinderen 
werden ontvangen dan voor volwassenen.  

Oproepen voor ‘biociden’ kwamen op de 4e plaats. Er werden 3.929 oproepen gerapporteerd, waarbij 
1.691 volwassenen en 1.446 kinderen betrokken waren. Bij 122 slachtoffers was de leeftijd niet 
gespecifieerd. Er werden 899 dieren blootgesteld. Deze cijfers wijken licht af van onze latere analyse, 
aangezien het hier gaat over de originele oproepen, zonder de datafilters beschreven bij inclusie- en 
exclusie criteria. 

Er werden 3.782 oproepen genoteerd voor ‘levende organismen’. Hierbij waren 1.130 volwassenen 
en 1.674 kinderen betrokken. Bij 126 slachtoffers was de leeftijd niet gespecifieerd. Er werden 1.033 
dieren blootgesteld. Bij deze categorie van producten is het opvallend dat er meer oproepen voor 
kinderen gebeurden dan bij volwassenen. Ook dieren werden vaker het slachtoffer. 

Er werden 552 oproepen ontvangen voor ‘fytosanitaire producten’ in 2021. Hierbij waren 285 
volwassenen en 58 kinderen betrokken. Bij 8 slachtoffers was de leeftijd niet gespecifieerd. Er werden 
229 dieren blootgesteld. In deze categorie waren er veel meer oproepen voor volwassenen omdat zij 
de gebruiker zijn van de producten.  

 

 

12 Een gedetailleerd overzicht van alle blootstellingen is terug te vinden in het ‘Activiteitenverslag 2021’ van het 
Antigifcentrum, beschikbaar via https://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/Jaarrapport%202021.pdf  
13 Gezien een product kan toegewezen zijn aan meer dan één categorie, valt de totale som van blootstellingen per 
gecategoriseerde producten hoger uit dan het aantal slachtoffers.  

https://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/Jaarrapport%202021.pdf
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Figuur 1: Overzicht oproepen voor agentia in 2021 
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Tabel 1 geeft een overzicht van de blootstellingen aan biociden in 2021 na toepassing van datafilters 
(zie 1.2). Blootstellingen aan biociden die voor verschillende doeleinden worden gebruikt en dus tot 
verschillende productsoorten behoren, werden telkens opgeteld bij de bijhorende hoofdgroepen en 
productsoorten (Tabel 1). Dit maakt dat gevallen meerdere keren kunnen geteld worden, bij elke 
relevante productsoort en hoofdgroep. Het totaal aantal slachtoffers onderaan de tabel is het 
werkelijke aantal slachtoffers, zonder dat deze dubbel geteld werden (zie 1.3). 
 
Tabel 1: Overzicht blootstellingen aan biociden per productsoort in 2021 

Productsoorten Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen 1.272 1.047 61 2.383 

1 697 760 8 1.465 

2 442 236 51 729 

4 93 49 2 144 

3 28 2 2 32 

5 12 - 1 13 

Hoofdgroep 3: Plaagbestrijdingsmiddelen 290 508 808 1.606 

14 91 113 510 714 

18 164 255 282 701 

19 35 140 16 191 

Hoofdgroep 2: Conserveermiddelen 77 11 11 99 

8 35 3 1 39 

10 21 8 10 39 

11 17 - - 17 

6 1 - - 1 

12 3 - - 3 

Hoofdgroep 4: Andere biociden 3 - - 3 

21 1 - - 1 

22 2 - - 2 

Totaal aantal blootstellingen 1.642 1.566 880 4.091 

Totaal aantal unieke gevallen 1.504 1.416 814 3.725* 

Totaal aantal slachtoffers 1.520 1.494 870 3.884 
*Voor hulp bij de interpretatie van de cijfers : zie deel 1.3. Het totaal aantal unieke gevallen ligt lager dan het 
totaal aantal slachtoffers, aangezien er soms meerdere slachtoffers betrokken zijn bij een gemeld geval. Wanneer 
een biocide meerdere toepassingen heeft, worden de blootstellingen in rekening gebracht bij elke relevante 
productsoort. Daardoor is het aantal blootstellingen aan producten hoger dan het aantal slachtoffers. 
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Figuur 2 geeft een overzicht van het type slachtoffers bij blootstellingen aan biociden in 2021. 
Volwassenen (40,2%) werden het vaakst blootgesteld aan biociden, gevolgd door kinderen (38,3%) 
En dieren (21,5%). 

 

Figuur 2: Type slachtoffers van blootstellingen aan biociden in 2021 
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Figuur 3 geeft de verdeling van de blootstellingen per type slachtoffer per hoofdgroep van biociden weer. Volwassenen werden het vaakst 
blootgesteld aan desinfecteermiddelen (groep 1), en kinderen bijna even vaak.  Kinderen werden ook vaak blootgesteld aan 
plaagbestrijdingsmiddelen (groep 3). Dieren werden voornamelijk blootgesteld aan plaagbestrijdingsmiddelen (groep 3). 

 

Figuur 3: Blootstellingen per type slachtoffer per hoofdgroep van biociden in 2021 
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De meeste blootstellingen bij volwassenen (77,5%) betreffen biociden uit groep 1 
(desinfecteermiddelen). Biociden uit groep 3 (plaagbestrijdingsmiddelen) waren goed voor 17,7% van 
de blootstellingen bij volwassenen (Figuur 4). 

Dit hoge percentage voor biociden uit groep 1, zowel in 2020 als in 2021, was nog steeds het gevolg 
van de COVID-19 pandemie. In 2019 werden volwassen ook het vaakst blootgesteld aan biociden uit 
groep 1 (53,2%) maar het verschil aan blootstellingen met biociden uit groep 3 (37,6%) was kleiner. 

 

 

Figuur 4: Blootstellingen bij volwassenen per hoofdgroepen van biociden in 2021 

 

 

De meeste blootstellingen bij kinderen (66,9% –zie Figuur 5) hadden betrekking op biociden uit groep 
1 (desinfecteermiddelen). Biociden uit groep 3 (Plaagbestrijdingsmiddelen) vertegenwoordigen 32,4% 
van de blootstellingen.  

Ook bij kinderen was dit hoge percentage voor biociden uit groep 1 -in 2020 én 2021- nog steeds 
het gevolg van de COVID-19 pandemie. In 2019 werden kinderen het vaakst blootgesteld aan 
biociden uit groep 3 (60,1%) tegenover 38,2% aan biociden aan groep 1. 
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Figuur 5: Blootstellingen bij kinderen per hoofdgroepen van biociden in 2021 

 

Kinderen tussen 1 en 4 jaar (64,5%) werden het vaakst blootgesteld aan biociden. In deze 
leeftijdscategorie waren biociden uit groep 1 (desinfecteermiddelen) en groep 3 
(plaagbestrijdingsmiddelen) de grootste blootstellingsoorzaken (Tabel 2).  

Tabel 2: Verdeling blootstellingen aan biocidegroepen per leeftijdscategorie bij kinderen in 2021 

Biocidegroep  <1 jaar 1-4 jaar 5-9 jaar 10-13 jaar 
Leeftijd 

onbekend 
Totaal  

Groep 1: 
Desinfecteermiddelen 

32 601 143 90 118 984 

Groep 3: 
Plaagbestrijdingsmiddelen 

60 631 61 12 13 777 

Groep 2: Conserveermiddelen - 6 1 1 3 11 

Groep 4: Andere biociden - - - - - - 

Totaal aantal blootstellingen 92 1.238 205 103 134 1.772 

Totaal aantal unieke gevallen 92 951 196 100 83 1.416* 

Totaal aantal slachtoffers 92 964 204 102 132 1.494 
*zie deel 1.3 voor hulp bij interpretatie van de cijfers. Eén melding kan soms aan verschillende 
leeftijdscategorieën (meerdere slachtoffers) en verschillende productsoorten toegewezen worden. De 
slachtoffers worden bij elke relevante productsoort en categorie van slachtoffer geteld. 
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Dieren werden het vaakst blootgesteld (91,8%) aan biociden uit groep 3 (plaagbestrijdingsmiddelen). 
Biociden uit groep 1 (desinfecteermiddelen) waren goed voor 6,9% van de blootstellingen (Figuur 6).  

 

Figuur 6: Blootstellingen bij dieren per hoofdgroepen van biociden in 2021 
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In 2021 werden bij de dieren voornamelijk honden, gevolgd door katten, blootgesteld aan biociden (Tabel 3). 

Tabel 3: Verdeling blootstellingen aan biocidegroepen per diersoort in 2021 

Biocidegroep  Hond Kat Konijn Kip Paard Geit Andere Varken  Vogel Schaap Totaal 

Groep 3: Plaagbestrijdingsmiddelen 694 67 17 13 5 6 2 2 1 1 808 

Groep 1: Desinfecteermiddelen 37 21 1 - 1 - - - 1 - 61 

Groep 2: Conserveermiddelen 3 8 - - - - - - - - 11 

Groep 4: Andere biociden - - - - - - - - - - - 

Totaal aantal blootstellingen 734 96 18 13 6 6 2 2 2 1 880 

Totaal aantal unieke gevallen 696 80 14 6 5 5 2 2 2 1 814* 

Totaal aantal slachtoffers 731 89 18 13 6 6 2 2 2 1 870 
* zie deel 1.3. . Eén geval kan meerdere slachtoffers omvatten, die bij elke juiste diersoort worden geteld. Wanneer een biocide meerdere toepassingen 
heeft (tot meerdere groepen behoort), worden de blootstellingen bij elke groep in rekening gebracht.. 
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2.1 Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen 

In 2021 ontving het Antigifcentrum 2.145 oproepen voor biociden uit hoofdgroep 1, waarbij 2.225 
slachtoffers waren betrokken met in totaal 2.362 blootstellingen (Tabel 4). 

Tabel 4: Overzicht aantal blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 1 in 2021 

Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Productsoort 1: Menselijke hygiëne 697 760 8 1.465 

Productsoort 2: Desinfecteermiddelen 
en algiciden die niet rechtstreeks op 
mens of dier worden gebruikt 

442 227 49 718 

Productsoort 3: Dierhygiëne 28 2 2 32 

Productsoort 4: Voeding en diervoeders  93 40 1 134 

Productsoort 5: Drinkwater 12 - 1 13 

Totaal aantal blootstellingen 1.272 1.029 61 2.362 
Totaal aantal unieke gevallen 1.172 923 54 2.145* 
Totaal aantal slachtoffers 1.180 984 61 2.225 
* zie 1.3 voor de verklaring waarom het totaal aantal slachtoffers hoger is dan de unieke gevallen, en het aantal 
blootstellingen nog hoger is.. 
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Bij blootstellingen aan biociden van hoofdgroep 1 werden 1.614 symptomen gerapporteerd. De vaakst 
voorkomende symptomen waren oogaandoeningen (40,3%) (Tabel 5). 

Tabel 5: Overzicht symptomen bij blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 1 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Oogaandoeningen 403 246 2 651 

Ademhalingsstelsel-, borstkast- en 

mediastinumaandoeningen 
220 47 4 271 

Maag- en darmstelselaandoeningen 123 92 28 243 

Algemene aandoeningen1 76 62 18 156 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 77 68 5 150 

Onbekend2 50 38 2 90 

Neurologische aandoeningen 24 1 5 30 

Psychologische aandoeningen 8 2 6 16 

Cardiovasculaire aandoeningen 2 2 - 4 

Nier- en urinewegaandoeningen 1 - - 1 

Oor- en labyrintaandoeningen - 1 - 1 

Beweegapparaataandoeningen - - 1 1 

Totaal aantal symptomen 984 559 71 1.614 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel enz 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 6 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Er waren 220 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 391 
volwassenen hadden milde symptomen en 347 volwassenen rapporteerden matige symptomen.; 222 
volwassenen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 6: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen, blootgesteld aan biociden uit 
hoofdgroep 1 in 2021 

Symptomen  Aantal slachtoffers per graad van ernst1 Totaal 
 0 1 2 3  

Oogaandoeningen - 125 192 86 403 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 126 51 43 220 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 69 33 21 123 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 36 13 28 77 

Algemene aandoeningen² - 32 18 26 76 

Onbekend3 - 24 12 14 50 

Neurologische aandoeningen - 5 2 17 24 

Psychologische aandoeningen - 1 1 6 8 

Cardiovasculaire aandoeningen - 2 - - 2 

Nier- en urinewegaandoeningen - - 1 - 1 
Geen symptomen op het moment van de 
oproep 

220 7 52 15 294 

Totaal aantal symptomen  220 427 375 256 1.278 

Totaal aantal slachtoffers 220 391 347 222 1.180 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 7 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op het moment van de oproep. 
Kinderen vertoonden het vaakst matige symptomen (362). Er waren 304 kinderen die geen 
symptomen hadden op het moment van de oproep, 227 kinderen hadden milde symptomen en 91 
kinderen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 7: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij kinderen, blootgesteld aan biociden uit 
hoofdgroep 1 in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per 

graad van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Oogaandoening - 117 99 30 246 

Maag- en darmstelselaandoeningen 1* 46 27 18 92 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 60 4 4 68 

Algemene aandoeningen² - 27 28 7 62 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 23 15 9 47 

Onbekend3 - 13 17 8 38 

Cardiovasculaire aandoeningen - - 1 1 2 

Psychologische aandoeningen - 1 - 1 2 

Oor- en labyrintaandoeningen - - 1 - 1 

Neurologische aandoeningen - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 303 4 185 21 513 

Totaal aantal symptomen 304 292 377 99 1.072 

Totaal aantal slachtoffers 304 227 362 91 984 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
*De klacht ging hier over ‘buikpijn’ bij een kind van 7 jaar. Het was echter niet volledig duidelijk of dit een gevolg was van 
het contact of de angst van het kind. (C-227902-G8Q0K6) 
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Tabel 8 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep bij 
blootstellingen aan biociden uit hoofdgroep 1.  

Bij dieren die blootgesteld werden aan productsoort 2 (desinfecteermiddelen en algiciden) werden het 
vaakst ernstige symptomen gerapporteerd. Deze werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort). (Tabel 8) 

Tabel 8: Ernst van symptomen op moment van oproep bij dieren blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 1 in 
2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad 

van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 1 4 23 28 

Algemene aandoeningen² - - 3 15 18 

Psychologische aandoeningen - - 2 4 6 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - - 1 4 5 

Neurologische aandoeningen - - - 5 5 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 1 1 2 4 

Onbekend3 - - - 2 2 

Oogaandoening - - - 2 2 

Beweegapparaataandoeningen - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 9 - 7 4 20 

Totaal aantal symptomen 9 2 18 62 91 

Totaal aantal slachtoffers 9 2 12 38 61 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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2.1.1 Productsoort 1: Menselijke hygiëne 

In 2021 ontving het Antigifcentrum 1.455 oproepen over biociden voor menselijke hygiëne, waarbij 
1.465 slachtoffers betrokken waren. Dit was minder dan in 2020 (1.601 oproepen met 1.614 
slachtoffers), maar nog steeds een recordaantal oproepen in vergelijking met 2019. Toen werden er 
298 oproepen geregistreerd voor deze productsoort. 

Deze 1.465 slachtoffers waren als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 697 slachtoffers (47,6%) 

• Kinderen: 760 slachtoffers (51,9%) 

• Dieren: 8 slachtoffers (0,6%) 

Bij 11 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.1.1.1 Wie belt er? 

Van de 1.455 oproepen was 64,7% afkomstig van het publiek (44,7% familie van het slachtoffer, 
20,1% slachtoffer zelf en 0,5% eigenaars van dieren) en 19,6% van mensen met een 
gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen) die 
geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar (Tabel 9). 
 
Tabel 9: Verdeling van oorsprong oproepen voor type 1 biocide (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  942 64,7 

Gezondheidsberoepen 285 19,6 

Andere1 228 15,7 

Totaal aantal gevallen 1.455 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen 

De oproepen gebeurden in 61,7% van de gevallen in het Nederlands, in 38,0% van de gevallen in het 
Frans en in 0,3% van de gevallen in het Engels. 
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2.1.1.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 10 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij mensen aan productsoort 1 weer. 
Accidentele blootstellingen bij het publiek (86,0%) bleven de belangrijkste oorzaak. Hieronder vielen 
vb. ongelukken door het speelgedrag van jonge kinderen, vergissingen tussen middelen en het 
overgieten van vloeistoffen in andere containers. Voorbeelden hiervan waren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door de grootouders van een meisje van 2 jaar. Ongeveer 2 uur 
voor de oproep had de kleindochter per ongeluk van een waterfles gedronken waar een 
onbekende alcoholgel was ingegoten ter bewaring. De kleindochter had tijdelijk wat last van 
irritatie in de mond, op het moment van de oproep was dit symptoom verdwenen. Enkel een 
observatie thuis werd nodig geacht. (C-260576-F6P8C3) 

• Het AGC werd gecontacteerd door een medewerker van een crèche. Kort voor de oproep had 
de medewerker zich vergist van fles en aan een jongetje van 1 jaar en 6 maanden een dosis 
(8ml) vloeibare alcohol (ontsmetting huid) toegediend in plaats van Perdolan®. Het kindje 
vertoonde geen symptomen tijdens de oproep. Gezien de jonge leeftijd en de plaats van het 
ongeluk werd een observatie in het ziekenhuis aangeraden. (C-256921-P7C9Y9) 

Het Antigifcentrum ontving maar een beperkt aantal oproepen rond professionele blootstellingen 
(3,5%). Een voorbeeld van zo’n type oproep: 

• Het AGC werd gecontacteerd door een verpleegster, een volwassen vrouw, vanaf haar 
werkplek. Een uur voor de oproep had zij een spat van een handontsmetting in de ogen 
gekregen toen ze haar handen wou ontsmetten tussen het behandelen van patiënten door. Op 
het moment van de oproep ervoer zij een pijn in het oog, alsof er zand in zat. Gezien de klacht 
werd een controle door de oogarts nodig geacht. (C-245631-J7N2P4) 

Binnen de oproepen voor intentionele blootstellingen zoals een zelfdodingspoging (3,5%) waren geen 
overlijdens beschreven op het moment van de oproep. 

Tot de groep ‘Andere intentionele blootstelling’ behoorden onder andere misbruik (alcoholverslaving) 
en pestgedrag. 

Tabel 10: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 1  bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling   

Publiek  1.245 86,0 

Professioneel  51 3,5 

Intentionele blootstelling    

Andere 81 5,6 

Zelfdodingspoging 50 3,5 

Onbestemde blootstelling 20 1,4 

Totaal aantal gevallen 1.447 100,0 
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Alle 8 blootstellingen aan productsoort 1 bij dieren waren het gevolg van accidentele blootstelling. 
Voorbeeld van een blootstelling bij dieren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door de eigenaar van een hond. Hij had kort voor de oproep zijn 
handen ontsmet met een hydroalcoholisch gel. Bijna onmiddellijk nadien kwam zijn hond langs 
die zijn handen aflikte. Op het moment van de oproep had de hond geen symptomen. Een 
medisch ingrijpen werd niet nodig geacht gezien het beperkte contact. (C-261498-Q0F1Y9) 

2.1.1.3 De slachtoffers  

Bij oproepen voor mensen werden in de eerste plaats volwassenen (47,8%) blootgesteld, gevolgd door 
kinderen in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar (33,6%) (Tabel 11).  
Binnen de groep van volwassenen waren vrouwen (63,2%) meer vertegenwoordigd dan mannen 
(36,8%). In 2020 werden vrouwen ook het vaakst blootgesteld (808 vs 717). Deze verdeling zal in 
volgende rapporten verder worden opgevolgd. 

Tabel 11: Aantal slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen bij mensen aan type 1 
biociden (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 434 253 10 697 

Kind, <1 jaar 7 19 1 27 

Kind, 1-4 jaar 226 254 10 490 

Kind, 5-9 jaar 47 61 5 113 

Kind, 10-13 jaar 30 42 1 73 

Kind, leeftijd onbekend 22 29 6 57 

Totaal aantal slachtoffers 766 658 33 1.457 
 
Bij de dierlijke slachtoffers werden 8 honden blootgesteld aan productsoort 1 in 2021. 
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2.1.1.4 Blootstellingsweg 

Tabel 12 geeft de blootstellingwegen weer per leeftijdscategorie bij mensen. Oraal contact (60,1%) bleef de voornaamste blootstellingsweg, 
gevolgd door contact met de ogen (33,8%). Bij volwassenen zagen we een variëteit in oorzaken voor oraal contact: alcoholverslaving, hand-
mond/etenswaar contact na ontsmetting van de handen, vergissingen met medicatie of andere middelen, overgieten van oplossingen in 
andere containers zoals waterflessen. Oogcontacten waren vaak een gevolg van projecties van oplossingen bij het gebruik ervan, zowel in de 
thuisomgeving als bij horeca en supermarkten. 

Kinderen van 1-4 jaar vertoonden een verkenningsgedrag dat zich uitte in het veelvoudig naar de mond brengen van producten en speelgoed. 
Dit verklaarde de hoge cijfers voor het oraal contact aan type 1 biociden bij deze kinderen. 

Tabel 12: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 1 bij mensen (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind,10-13j Kind, leeftijd 
onbekend 

Totaal 

Oraal contact 368 20 370 55 29 33 875 
Contact met de ogen 281 6 88 54 42 21 492 

Meerdere contactwegen 15 1 17 2 1 1 37 
Contact met de huid 10 - 6 1 - 2 19 
Inhalatie 13 - - - - 1 14 
Andere1 9 - 9 1 1 - 20 

Totaal aantal slachtoffers 696 27 490 113 73 58 1.457 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 

Alle 8 slachtoffers bij dieren werden oraal blootgesteld. 
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2.1.1.5 Overzicht aantal gevallen bij mensen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 7 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen vanaf 2015 tot en met 2021 betreffende 
blootstellingen aan productsoort 1. In 2020 en 2021 ontving het Antigifcentrum een recordaantal 
oproepen over blootstellingen aan biociden voor menselijke hygiëne. Dit was het gevolg van de COVID-
19 pandemie die in 2020 in België doorbrak en in 2021 verder woedde14. 
 

 

Figuur 7: Vergelijking aantal blootstellingen van 2015 tot en met 2021 aan productsoort 1 

 

  

 

14De gegevens van vorige jaren zijn afkomstig uit het vorige biocide rapport (2015-2019) van het Antigifcentrum. 

Voor gedetailleerdere informatie over de impact van de COVID-19 crisis op het aantal blootstellingen aan biociden 

van productsoort 1, zie studie : “Analyse van de impact van de covid-19 epidemie op blootstelling aan 
desinfectantia (tp1 / tp2)”. 
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 8 geeft het aantal gevallen met blootstellingen bij volwassenen, kinderen en dieren aan biociden 
voor menselijke hygiëne in 2021 weer. De blootstellingen bij kinderen lagen in de eerste helft van 
2021 en in september hoger dan bij volwassenen. Er was een verhoogd aantal blootstellingen in 
januari tot en met maart. In deze maanden won de COVID-19 epidemie terug aan kracht. Dieren 
werden in 2021 amper blootgesteld aan dit type biocide. 

 

Figuur 8: Aantal blootstellingen per maand in 2021 voor productsoort 1 
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2.1.1.6 Symptomen  

Tabel 13 geeft een overzicht van symptomen die gerapporteerd werden tijdens de oproep aan het Antigifcentrum. Eén slachtoffer kan 
verschillende symptomen hebben, maar niet elk slachtoffer dat contact opnam met het Antigifcentrum had symptomen. Van de 1.465 
slachtoffers blootgesteld aan productsoort 1, vertoonden 793 slachtoffers (54,1%) 1 of meerdere symptomen. Er werden in totaal 838 
symptomen gerapporteerd (Zie Tabel 13). 

Binnen de symptomatische blootstellingen waren contacten met het oog het meest frequent, waarbij irritatie van het oog en pijn aan het 
oog de meest vermelde symptomen op het moment van de oproep waren. Dit werd gevolgd door orale contacten, waarbij voornamelijk 
algemene gastro-intestinale klachten (misselijkheid, braken,..) en irritatie in de mond de meest vermelde symptomen waren op het moment 
van de oproep (zie Tabel 13). 

Tabel 13: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 1 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind <1j Kind 1-4j Kind 5-9j Kind 10-13j 
Kind, 

leeftijd 
onbekend 

Dieren  Totaal 

Oogaandoeningen 269 3 65 48 35 19 - 439 
Maag- en 
darmstelselaandoeningen 

62 2 40 7 5 6 - 122 

Algemene aandoeningen1 46 6 39 1 6 4 1 103 

Onbekend2  39 2 9 6 8 9 - 73 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

36 - 13 3 - 3 - 55 

Huid- en onderhuidse 
aandoeningen 

11 - 2 3 1 - - 17 

Neurologische aandoeningen 16 - 1 - - - - 17 
Psychologische aandoeningen 7 - 2 - - - - 9 
Cardiovasculaire aandoeningen - - - - 1 1 - 2 

Oor- en labyrintaandoeningen - - - 1 - - - 1 

Totaal aantal symptomen 486 13 171 69 56 42 1 838 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel enz. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn 
kreeg,...) 
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Tabel 14 geeft een graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de 
oproep. Bij volwassen was de ernst van de symptomen gelijkmatig verdeeld. Er waren 184 volwassenen 
die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 206 volwassenen hadden milde 
symptomen en 209 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 98 volwassenen vertoonden 
ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 14: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 
1 (2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers  
per graad van ernst1 

 

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 93 146 30 269 
Algemene aandoeningen² - 19 9 18 46 
Maag- en darmstelselaandoeningen - 42 10 10 62 
Onbekend3 - 21 11 7 39 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 23 4 9 
36 

Neurologische aandoeningen - 3 1 12 16 
Huid- en onderhuidse aandoeningen - 8 - 3 11 
Psychologische aandoeningen - 1 1 5 7 

Geen symptomen op het moment van de oproep 184 5 33 13 235 

Totaal aantal symptomen  184 215 215 107 721 

Totaal aantal slachtoffers 184 206 209 98 697 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 15 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er waren 258 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 143 kinderen 
hadden milde symptomen en 297 kinderen hadden matige symptomen; 62 kinderen vertoonden 
ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 15: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 1 
(2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers 

per graad van ernst1 
 

 

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 58 91 20 169 

Maag- en darmstelselaandoeningen 1* 37 14 8 60 

Algemene aandoeningen² - 25 25 6 56 

Onbekend3 - 13 13 8 34 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 10 6 3 19 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 5 1 - 6 

Psychologische aandoeningen - 1 - 1 2 

Cardiovasculaire aandoeningen - - 1 1 2 

Oor- en labyrintaandoeningen - - 1 - 1 

Neurologische aandoeningen - 1 - - 1 
Geen symptomen op het moment van de 
oproep 

257 2 153 18 430 

Totaal aantal symptomen  258 152 305 65 780 

Totaal aantal slachtoffers 258 143 297 62 760 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
*De klacht ging hier over ‘buikpijn’ bij een kind van 7 jaar. Het was echter niet volledig duidelijk of dit een gevolg was van 
het contact of de angst van het kind. (C-227902-G8Q0K6) 
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Tabel 16 geeft de graad van ernst weer bij dieren. Er werden 8 dieren blootgesteld , waarvan 3 dieren 
zonder symptomen, 1 dier met matige symptomen en 4 dieren met ernstige symptomen. Dieren met 
ernstige symptomen werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort) (Tabel 16).  

Tabel 16: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 1 
(2021) 

Symptoom  
Aantal slachtoffers 

per graad van ernst1 
 

 

 0 1 2 3 Totaal 

Algemene aandoeningen² - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 3 - 1 3 7 

Totaal aantal symptomen  3 0 1 4 8 

Totaal aantal slachtoffers 3 0 1 4 8 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 

huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,... 
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2.1.1.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 17 geeft een samenvatting van de samenstelling van gerapporteerde biociden van productsoort 
1. Bij de producten met meerdere werkzame stoffen werd de combinatie van werkzame stoffen als 
één werkzame stof beschouwd Vb. Een alcoholgel bevat én ethanol én propan-2-ol, maar wordt dus 
aanzien als een product met werkzame stof ‘ethanol + propan-2-ol’. 

Bij elk productsoort zijn er gevallen waarbij de werkzame stoffen niet gekend zijn. Hier waren 
verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; tijdens de oproep werd enkel een algemene 
beschrijving gegeven (vb. ontsmettingsmiddel met niet gespecifieerde alcohol); 

➔ Een productnaam was niet specifiek genoeg om de werkzame stof te kunnen bepalen.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopsgegevens van deze producten.. 

Bij de meerderheid (84,1%) van de blootstellingen aan type 1 biociden bij mensen was ethanol het 
actief bestandsdeel. Wanneer enkel de werkzame stof ethanol bekend was, zonder dat het product 
gekend was, werd het geval ingedeeld bij “Desinfecteringsalcohol zonder detail”.  

 

Tabel 17: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 1 (2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

 N % N %  

Ethanol 1.226 84,1 6 75,0 626 

Unknown 133 9,1 2 25,0 72 

Desinfecteringsalcohol zonder detail 36 2,5 - - 15 

Ethanol + Propan-2-ol 29 2,0 - - 7 
Quaternary ammonium compounds, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, chlorides 
(ADBAC/BKC(C12-16)) 

8 0,5 - - 4 

Chlorohexidine gluconate 5 0,3 - - 4 

Propan-2-ol 5 0,3 - - 3 

Ethanol + Hydrogen peroxide 4 0,3 - - 2 
Ethanol + Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 
(ADBAC/BKC(C12-16)) 

4 0,3 - - 1 

Quaternary ammonium compounds 4 0,3 - - 3 

Ethanol + Chlorohexidine gluconate 1 0,1 - - - 

Hydrogen peroxide 1 0,1 - - - 

Hydrogen peroxide + Propan-2-ol 1 0,1 - - 1 
Propan-2-ol + Propan-1-ol 1 0,1 - - - 
Totaal aantal slachtoffers 1.457 100,0 8 100,0 737 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep.  
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2.1.2 Productsoort 2: Desinfecteermiddelen en algiciden 

In 2021 ontving het Antigifcentrum 650 oproepen over desinfecteermiddelen en algiciden, waarbij 
720 slachtoffers betrokken waren. Dit aantal oproepen is nog steeds hoger dan voor de COVID-19 
crisis in 2019. Toen werden er namelijk 414 oproepen ontvangen. 

Hieronder vallen geen oproepen voor producten op basis van hypochloriet (‘javel’), tenzij  het over 
een erkend biocide gaat. 

Deze 720 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 442 slachtoffers (61,4%) 

• Kinderen: 227 slachtoffers (31,5%) 

• Dieren: 51 slachtoffers (7,1%) 

In 24 gevallen was het product een buitenlands middel met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.1.2.1 Wie belt er? 

Van de 650 oproepen was 68,8% afkomstig van het publiek (32,6% familie van het slachtoffer, 
32,8% slachtoffer zelf en 3,4% eigenaars van dieren) en 23,1% van mensen met een 
gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen) die 
geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar (Tabel 18). 

Tabel 18: Verdeling van oorsprong oproepen voor productsoort 2 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek 447 68,8 

Gezondheidsberoepen 150 23,1 

Andere1 53 8,2 

Totaal aantal gevallen 650 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen.  

De oproepen gebeurden in 47,7% van de gevallen in het Frans, in 52,0% van de gevallen in het 
Nederlands, 0,2% van de gevallen in het Engels en 0,2% in het Duits.   
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2.1.2.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 19 geeft de omstandigheden van de blootstellingen van mensen aan productsoort 2 weer. 
Accidentele blootstellingen bij het publiek (88,0%) bleven de belangrijkste oorzaak. Hieronder vielen 
vb. ongelukken door het speelgedrag van jonge kinderen, vergissingen tussen middelen en het 
overgieten van vloeistoffen in andere containers. Andere voorbeeldcasussen waren: 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen man. Hij had kort voor de 
oproep met een ontmossingsmiddel gewerkt. Hierbij kreeg hij door een windvlaag een nevel 
van het product in het gelaat. Op het moment van de oproep klaagde de man van een lokale 
irritatie in het gelaat, irritatie van het oog en pijn in het oog. Een verdere opvolging in het 
ziekenhuis werd aangeraden gezien de uitgesproken symptomen. (C-253823-X0W0M3) 

• Het AGC werd gecontacteerd door een ambulancier, ter plaatse bij de patiënt, een volwassen 
man van 50 jaar. Ongeveer een half uur voor de oproep had de man een pot chloor voor het 
zwembad opengedaan en daarbij een hoeveelheid damp geïnhaleerd. Op het moment van de 
oproep klaagde de man van dyspnea, keelpijn en last op de ademhaling. Een verdere opvolging 
bij de huisarts, mits stabilisatie van de symptomen, werd voldoende geacht. (C-266750-
W8K3L3) 

Het Antigifcentrum ontving maar een beperkt aantal oproepen rond professionele blootstellingen 
(6,9%). Bij deze oproepen zagen we vb. medewerkers van een supermarkt of horeca die in contact 
kwamen met een biocide tijdens het reinigen van tafels of schappen. Een andere voorbeeldcasus was:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een verpleegster van het ziekenhuis. Eén van de collega’s 
had bij het ontsmetten van de ambulance na een transport van een covid-patiënt, een 
ontsmettingsmiddel op basis van waterstofperoxide op de huid gekregen. Op het moment van 
de oproep vertoonde de huid tekenen van een brandwonde. Een verdere opvolging bij de 
aanwezige dermatoloog werd aangeraden. (C-238393-M2P4H3) 
 

Binnen de oproepen voor intentionele blootstellingen: zelfdodingspoging waren geen overlijdens 
beschreven op het moment van de oproep. Tot de groep ‘andere intentionele blootstelling’ behoort 
onder andere pestgedrag. 

Tabel 19: Omstandigheden van de blootstellingen aan type 2 biociden bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 533 88,0 

Professioneel 45 7,4 

Intentionele blootstelling   

Zelfdodingspoging 13 2,1 

Andere  9 1,5 

Onbestemde blootstelling 6 1,0 

Totaal aantal gevallen 606 100,0 

  



 

 

Biociden rapport 2021 46 

Bijna alle (43) blootstellingen aan productsoort 2 bij dieren waren het gevolg van een accidentele 
blootstelling. Een voorbeeldcasus: 

• Het AGC werd gecontacteerd door een dierenarts. Ongeveer 5 uur voor de oproep waren 2 
katten blootgesteld via de huid aan een groene aanslagreiniger. Op het moment van de oproep 
was er sprake van een lokaal oedeem van de poten, oogirritatie en vermoedelijk buikpijn. Een 
verdere reiniging van de huid/vacht en symptomatische behandeling werd aangeraden. (C-
275165-X9V9C5) 

Echter 1 blootstelling was het gevolg van een intentionele blootstelling:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een politieagent waarvan het paard in een park een 
onbekende hoeveelheid van een groene aanslagverwijderaar had gedronken. Het paard 
vertoonde diarree. Er werd een symptomatische behandeling aangeraden. (C-241746-
Y8D5W3)    
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2.1.2.3 De slachtoffers 

Net zoals bij productsoort 1 , was ook bij productsoort 2 de groep van volwassenen (66,1%) en 
kinderen van 1-4 jaar (16,9%) het meest vertegenwoordigd (Tabel 20).  

Mannen (47,4%) werden in 2021 vaker blootgesteld aan productsoort 2 dan vrouwen (42,6%). In 
2020 werden vrouwen het vaakst blootgesteld (468 vs 374). Deze verdeling zal in volgende 
rapporten verder worden opgevolgd. 

Volwassen werden vaker blootgesteld aan productsoort 2 dan kinderen, wat gelinkt kon worden aan 
het feit dat volwassen werden blootgesteld aan deze middelen tijdens het gebruik ervan. Een voorbeeld 
waren blootstellingen aan chloor voor het zwembad tijdens manipulatie van de verpakking of 
verdunning. 

Contacten bij kinderen waren eerder een gevolg van accidentele blootstellingen, vb. rondslingerende 
verpakking. 

Tabel 20: Aantal slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen aan productsoort 2 bij 
mensen (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 223 210 9 442 

Kind, <1 jaar 2 3 - 5 

Kind, 1-4 jaar 37 70 6 113 

Kind, 5-9 jaar 11 19 1 31 

Kind, 10-13 jaar 9 9 - 18 

Kind, leeftijd onbekend 3 6 51 60 

Totaal aantal slachtoffers 285 317 67 669 
 

Er werden enkel kleine huisdieren blootgesteld aan productsoort 2 in 2021. Dit waren voornamelijk 
honden (52,9%) en katten (41,2%) (Tabel 21).  
 
Tabel 21: Aantal slachtoffers per diersoort voor blootstellingen aan productsoort 2 (2021) 

Diersoort N % 

Hond 27 52,9 

Kat 21 41,2 

Vogel 1 2,0 

Paard 1 2,0 

Konijn 1 2,0 

Totaal aantal slachtoffers 51 100,0 
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2.1.2.4 Blootstellingsweg 

Tabel 22 geeft de blootstellingwegen weer per leeftijdscategorie bij mensen. Er zijn meerdere blootstellingswegen per slachtoffer mogelijk. 

Er werden voornamelijk volwassenen (65,9%) blootgesteld aan productsoort 2. Volwassenen werden het vaakst blootgesteld via inhalatie 
(37,4%), gevolgd door oraal contact (24,7%) en contact met de ogen (20,6%). De inhalatie kon vooral toegewezen worden aan contacten 
met chloor. Oraal contact bij volwassenen had verschillende oorzaken, waaronder het overgieten van desinfecteermiddelen in andere 
recipiënten, verkeerd gebruik van een spray, zelfdodingspoging, enzovoort. Bij kinderen van 1 tot 4 jaar was de voornaamste blootstellingsweg 
oraal contact (69,0%). Kinderen van 1-4 jaar vertonen een verkenningsgedrag dat zich uit in het veelvoudig naar de mond brengen van 
producten en speelgoed. Bij de leeftijdsgroepen van kinderen jonger dan 1 jaar en tussen 5 en 9 jaar was de voornaamste blootstellingsweg 
eveneens oraal contact. Bij kinderen tussen 10 en 13 jaar kwam inhalatie het vaakst voor. Bij deze leeftijdscategorieën waren er opvallend 
minder blootstellingen (Tabel 22). 

Tabel 22: Aantal menselijke slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 2  (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassene Kind <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind,10-13j 
Kind, leeftijd 

onbekend 
Totaal 

Oraal contact 109 3 78 14 5 4 213 

Inhalatie 165 - 5 8 6 1 185 

Contact met de ogen 91 - 15 3 4 5 118 

Contact met de huid 51 1 4 2 2 50 110 

Meerdere contactwegen 22 1 9 4 1 1 38 

Andere1 3 - 2 - - - 5 

Totaal aantal slachtoffers 441 5 113 31 18 61 669 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 

Bij dieren was oraal contact de meest voorkomende blootstellingsweg (78,4%).
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2.1.2.5 Overzicht van het aantal gevallen  

Overzicht 2015-2021  

Figuur 9 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen vanaf 2015 tot en met 2021 van de 
blootstellingen aan productsoort 2. In 2020 ontving het Antigifcentrum een recordaantal oproepen 
over blootstellingen aan desinfecteermiddelen en algiciden. Dit was het gevolg van de COVID-19 
pandemie die in 2020 in België doorbrak en ook in 2021 nog verder woedde.15. We zien het aantal 
blootstellingen in 2021 dalen, maar het aantal lag nog steeds veel hoger dan voor de COVID-19 
crisis. 
 

 

Figuur 9: Evolutie van het aantal blootstellingen aan productsoort 2 van 2015 tot en met 2021 

  

 

15De gegevens van vorige jaren zijn afkomstig uit het vorige biocide rapport (2015-2019) van het Antigifcentrum. 

Meer gedetailleerdere informatie over de impact van de COVID-19 crisis op het aantal blootstellingen aan 
productsoort 2 vindt u  in het ‘INTERMEDIAIR RAPPORT TOXICOVIGILANTIE BIOCIDEN 2020 
’https://biocide.be/sites/default/files/2022-03/20_et_toxicovigilance_covid-19_desinfectants_fr_1.pdf. 
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Overzicht 2021 op maandbasis 

Figuur 10 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan desinfecteermiddelen en algiciden weer. 
Er was een piek in juni en juli bij volwassenen. Het hoogtepunt van blootstellingen bij kinderen werd 
ook in juni bereikt. Contacten bij kinderen waren veelal accidentele contacten zonder link met het 
gebruik van het middel. Gezien de hogere aanwezigheid in de woning van desinfecteermiddelen, kon 
het aantal ongelukken eveneens stijgen. Bovendien waren kinderen ook langer en vaker thuis in deze 
periode, een gevolg van de quarantaineregels ten gevolge van een COVID-19 besmetting in de klas.  
Blootstellingen aan desinfecteermiddelen en algiciden bevatten eveneens de blootstellingen aan 
preparaten op basis van chloor voor (water)ontsmetting van zwembaden, sauna,.... Dit verklaart een 
gedeelte van de stijging tijdens de warme zomermaanden. 
 

 

Figuur 10 : Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan productsoort 2 in 2021 
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2.1.2.6  Symptomen  

Van de 669 menselijke slachtoffers vertoonde 77,7% symptomen op het moment van de oproep. Er werden 654 symptomen gemeld. Bij 
volwassenen werden ademhalings- en oogaandoeningen het vaakst gemeld. Blootstellingen bij kinderen zorgden  ook voor oogaandoeningen 
en huid- en onderhuidse aandoeningen. Tabel 23 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom; één slachtoffer kon verschillende 
symptomen hebben. 

Van de 51 blootgestelde dieren vertoonde 76,5% symptomen. Er werden 69 symptomen gemeld. Dit waren voornamelijk maag- en 
darmstelselaandoeningen en algemene aandoeningen. 

Tabel 23: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 2 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind <1j Kind 1-4j Kind 5-9j Kind 10-13j 
Kind, 

leeftijd 
onbekend 

Dieren  Totaal 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

176 - 9 11 7 2 4 209 

Oogaandoeningen 109 - 10 4 5 57 2 187 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 54 1 6 2 1 51 5 120 

Maag- en darmstelselaandoeningen 58 - 19 8 5 - 28 118 

Algemene aandoeningen1 28 - 3 2 - - 17 50 

Onbekend2 10 - 3 1 - - 1 15 
Neurologische aandoeningen 8 - - - - - 5 13 

Psychologische aandoeningen 1 - - - - - 6 7 

Cardiovasculaire aandoeningen 2 - - - - - - 2 

Beweegapparaataandoeningen - - - - - - 1 1 

Nier- en urinewegaandoeningen  1 - - - - - - 1 

Totaal aantal symptomen 447 1 50 28 18 110 69 723 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn 
kreeg,...) 
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Tabel 24 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op het moment van de 
oproep: 38 volwassenen hadden geen symptomen op het moment van de oproep, 175 volwassenen 
hadden milde symptomen en 130 volwassenen rapporteerden matige symptomen. 99 Volwassenen 
vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde 
zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort) (Tabel 24). 

Tabel 24: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 
2 (2021) 

Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad 

van ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 101 46 30 177 

Oogaandoening - 30 40 39 109 
Maag- en darmstelselaandoeningen - 23 24 11 58 
Huid- en onderhuidse aandoeningen - 26 12 16 54 
Algemene aandoeningen² - 13 8 7 28 
Onbekend3 - 2 1 7 10 
Neurologische aandoeningen - 2 1 5 8 
Psychologische aandoeningen - - - 1 1 
Cardiovasculaire aandoeningen - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 38 2 19 2 61 

Totaal aantal symptomen  38 200 151 118 507 

Totaal aantal slachtoffers 38 175 130 99 442 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 25 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er waren 49 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 82 kinderen hadden 
milde symptomen en 68 kinderen hadden matige symptomen. 28 kinderen vertoonden ernstige 
symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, 
oogarts, enzovoort). 

Tabel 25: Ernst van de symptomen tijdens de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoortproductsoort 2 
(2021) 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per 

graad van ernst1 
 

 

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 57 9 10 76 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 55 3 3 61 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 9 13 10 32 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 13 9 6 28 

Algemene aandoeningen² - 1 3 1 5 

Onbekend3 - - 4 - 4 

Geen symptomen op het moment van de oproep 49 2 34 3 88 

Totaal aantal symptomen  49 137 75 33 294 

Totaal aantal slachtoffers 49 82 68 28 227 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 26 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep. Bij 
dieren die blootgesteld werden aan productsoort 2 werden vaak (33 slachtoffers) ernstige symptomen 
gerapporteerd. Deze werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort). Er waren 6 dieren die geen symptomen hadden op het 
moment van de oproep, 2 dieren hadden milde symptomen, 10 dieren werden gerapporteerd met 
matige symptomen. 

Tabel 26: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 2 
(2021) 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad 

van ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 1 4 23 28 
Algemene aandoeningen² - - 3 14 17 
Psychologische aandoeningen - - 2 4 6 
Neurologische aandoeningen - - - 5 5 
Huid- en onderhuidse aandoeningen - - 1 4 5 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 1 1 2 
4 

Oogaandoening - - - 2 2 
Onbekend3 - - - 1 1 
Beweegapparaataandoeningen - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 6 - 5 1 12 

Totaal aantal symptomen  6 2 16 57 81 

Totaal aantal slachtoffers 6 2 10 33 51 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...)  
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2.1.2.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 27 geeft een samenvatting van de samenstelling van biociden van productsoort 2. Een 
combinatie van werkzame stoffen wordt daarbij als één werkzame stof beschouwd. Een voorbeeld 
hiervan was een product dat melkzuur en waterstofperoxide bevat, maar dus beschouwd werd als een 
product met werkzame stof ‘melkzuur + waterstofperoxide’.   

Een gedeelte van de werkzame stoffen bleef onbekend. Hier zijn verschillende redenen voor: 

• De naam van het product was niet gekend, enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep. (vb.chloor voor zwembad…); 

• Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof aan te 
duiden.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopgegevens van deze producten. 

Tabel 27 geeft een overzicht van de gemelde slachtoffers per actieve stof voor productsoort 2 en 
geeft ook aan hoeveel blootstellingen symptomatisch waren tijdens de oproep aan het Antigifcentrum. 

Deze tabel werd vereenvoudigd, waarbij alle chloorhoudende middelen, werkzame stoffen op basis van 
quaternaire ammoniumderivaten en mengsels van quaternaire ammoniumderivaten en andere 
werkzame stoffen werden gegroepeerd. 

De meerderheid van blootstellingen vielen onder contacten met chloorhoudende producten, met een 
groot aandeel van chloorgebruik voor zwembaden, waarbij veelal de exacte naam niet gekend was of 
op het moment van de oproep niet gevraagd kon worden. Hierna volgden de blootstellingen aan 
quaternaire ammoniumderivaten (in verschillende vormen en samenstellingen), die veel prominenter 
aanwezig waren bij productsoort 2 dan bij productsoort 1. 

Niet elk slachtoffer dat contact opnam met het Antigifcentrum had symptomen bij de oproep. Van de 
720 slachtoffers waren er 546 (75,8%) met symptomen. Dit was hoger dan bij productsoort 1 
(50,3%) en kon verklaard worden door de sterkere symptomen die door zowel chloorhoudende 
middelen als door quaternaire ammoniumderivaten konden worden opgewekt. Bovendien is er een 
verschil in concentratie tussen middelen op basis van quaternaire ammoniumderivaten voor gebruik op 
de huid (productsoort 1) en oppervlakten (productsoort 2). 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan chloorhoudende middelen zagen we voornamelijk 
contacten door inhalatie, waarbij hoest en luchtwegirritatie de meest vermelde symptomen waren. Dit 
werd gevolgd door contacten met de ogen, waarbij irritatie van de ogen en pijn aan de ogen het meest 
vermeld werden. 

Bij de symptomatische blootstellingen aan quaternaire ammoniumderivaten waren er voornamelijk orale 
contacten, waarbij braken, irritatie van de mond en irritatie van de keel het meest genoteerd werden. 
Hierna volgden de contacten aan het oog, waarbij irritatie van het oog en pijn aan het oog het meest 
frequent waren.  
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Tabel 27: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 2 (2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N %   

Actief chloor 357 53,2 10 19,7 319 

Quaternaire ammoniumverbindingen 119 17,6 24 47,0 89 

Chloorkresol 45 6,7 4 7,8 26 

‘Niet-gespecifieerd ontsmettingsmiddel’ 31 4,6 6 11,8 28 
Mengsels met quaternaire 
ammoniumverbindingen 

30 4,2 2 4,0 21 

Ethanol  27 4,0 - - 13 

Propaan-2-ol + propaan-1-ol 15 2,2 - - 8 

Algicide 11 1,6 1 2,0 11 

Waterstofperoxide 10 1,5 1 2,0 7 

Waterstofperoxide + perazijnzuur 5 0,7 - - 4 

Onbekend 2 0,3 2 3,9 2 
Reactieproducten van glutaminezuur en 
N-(C12-14-alkyl)-propyleendiamine 

2 0,3 1 2,0 3 

Chloorhexidinegluconaat 2 0,3 - - 1 

Melkzuur + waterstofperoxide 3 0,4 - - 2 

Melkzuur 2 0,3 - - 1 

Perazijnzuur 2 0,3 - - 2 
Ethanol + chloorhexidinegluconaat 1 0,1 - - - 
Ethanol + waterstofperoxide 1 0,1 - - 1 

Formaldehyde 1 0,1 - - 1 
Waterstofperoxide vrijgemaakt uit 
natriumpercarbonaat 

1 0,1 - - - 

Pentapotassium bis (peroxymonosulfaat) 
bis (sulfaat) 

1 0,1 - - 1 

Propaan-2-ol  1 0,1 - - 1 

Zilverchloride 1 0,1 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 669 100,0 51 100,0 546 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.1.3 Productsoort 3: Dierhygiëne 

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 32 oproepen met 32 slachtoffers, blootgesteld aan biociden voor 
dierhygiëne. Deze 32 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 28 slachtoffers (87,5%) 

• Kinderen: 2 slachtoffers (6,3%) 

• Dieren: 2 slachtoffers (6,3%) 

Bij 2 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.1.3.1 Wie belt er? 

Van de 32 oproepen  was 56,3% afkomstig van het publiek (28,1% familie van het slachtoffer, 25,0% 
slachtoffer zelf en 3,1% eigenaars van dieren) en 25,0% van mensen met een gezondheidsberoep 
(artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen) die geraadpleegd werden door het 
slachtoffer of eigenaar (Tabel 27). 

Tabel 28 Verdeling van oorsprong oproepen voor type 3 biocide (2021) 

1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 65,6% van de gevallen in het Nederlands en in 34,4% van de gevallen in 
het Frans. 

  

Oproeper N % 

Publiek 18 56,3 

Gezondheidsberoepen 8 25,0 

Andere1 
6 18,8 

Totaal aantal gevallen 32 100,0 
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2.1.3.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 29 geeft de omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 3 bij mensen weer. 
Accidentele blootstellingen bij het publiek (50,0%) bleven de belangrijkste oorzaak. Hieronder vielen 
vb. ongelukken door het speelgedrag van jonge kinderen, vergissingen tussen middelen en het 
overgieten van vloeistoffen in andere containers. Een voorbeeldcasus was: 

• Het AGC werd gecontacteerd door de familie van het slachtoffer, een volwassen vrouw. Kort 
voor de oproep had zij gewerkt met een ontsmettingsmiddel voor dierlijke hygiene uit 
Nederland. Hierbij had zij een hoeveelheid in het oog gekregen. Op het moment van de oproep 
klaagde zij van een irritatie van het oog. De patiënte werd doorverwezen naar de oogarts. (C-
238335-S4W6K5) 

Het Antigifcentrum ontving tevens oproepen rond professionele blootstellingen (50,0%). Een 
voorbeeldcasus was: 

• Het AGC werd gecontacteerd door een veearts. Tijdens een werkbezoek diende zij vooraleer 
een stal binnen te gaan haar schoenen te reinigen in een voetbad. Haar schoenen waren echter 
niet geschikt, waardoor de ontsmettingsvloeistof kon doordringen tot aan de huid. Zij heeft dit 
snel kunnen reinigen. Zij contacteerde het AGC 1 uur na het contact, alhoewel zij geen 
symptomen had. Zij was voornamelijk bezorgd omdat ze zwanger was op het moment van de 
blootstelling. (C-258110-G7F0N2) 

Er waren geen intentionele blootstellingen in 2021 met productsoort 3. 

Tabel 29: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 3 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 15 50,0 

Professioneel 15 50,0 

Totaal aantal gevallen 30 100,0 

De 2 blootstellingen aan biociden van type 3 bij dieren waren het gevolg van een accidentele 
blootstelling. 

• Het AGC werd gecontacteerd door de eigenaar van een hond. Ongeveer 5 uur voor de oproep 
had de hond van een verdunde (1%) oplossing van een ontsmettingsmiddel kunnen drinken. 
Op het moment van de oproep was er een continue speekselvloed aanwezig. De hond werd 
doorverwezen naar de dierenarts voor verder controle van het maag- en darmstelsel. (C-
256728-N9W8R1) 
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2.1.3.3 De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd in 2021 het vaakst gebeld voor blootstellingen bij volwassenen en met name 
iets vaker voor mannen (15) dan voor vrouwen (12). Deze verdeling zal in volgende rapporten worden 
opgevolgd. Er werden 2 blootstellingen bij kinderen gemeld (Tabel 30).  

Tabel 30 Aantal slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen aan productsoort 3 bij 
mensen (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 12 15 1 28 

Kind, 1-4 jaar - 1 - 1 

Kind, 5-9 jaar - 1 - 1 

Totaal aantal slachtoffers 12 17 1 30 
 
Bij dieren werden er 2 honden blootgesteld aan type 3 biocide.  
 

2.1.3.4 Blootstellingsweg 

Oculair contact was de voornaamste blootstellingsweg, gevolgd door cutaan en oraal contact. Bij 
volwassenen zagen we een variëteit in blootstellingswegen en bijgevolg ook oorzaken van de 
blootstellingen. Bij de enkele kinderen was de blootstellingsweg oraal of cutaan (Tabel 31).  

Tabel 31: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 3 (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind, 1-4j Kind, 5-9j Totaal 

Contact met de ogen 16 - - 16 

Contact met de huid 6 - 1 7 

Oraal contact 4 1 - 5 

Inhalatie 1 - - 1 

Meerdere contactwegen 1 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 28 1 1 30 

 

Bij de blootstellingen bij dieren, kwamen de twee honden oraal in contact met een biocide van 
productsoort 3.  
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2.1.3.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 11 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen van 2015 tot en met 2021 van 
blootstellingen aan productsoort 3. De gegevens zijn afkomstig uit vorige biociden rapporten van het 
Antigifcentrum. Er is een stijging van het aantal oproepen naar het Antigifcentrum voor dierhygiëne 
doorheen de jaren. Een betere detectie van dit type biocide sinds de invoering van het elektronisch 
dossier in 2018 is een mogelijke verklaring. Via de digitale gegevens is het mogelijk biocides te 
onderscheiden naar het doelgebruik, zelfs wanneer een specifieke merknaam of samenstelling niet te 
achterhalen is.  
Het kan ook gaan om biociden die tot verschillende productsoorten behoren, waaronder producttype 
3. De stijging hangt mogelijk samen met het gebruik van dergelijke producten voor andere 
toepassingen.  
 

 

Figuur 11: Evolutie van het aantal gevallen tussen 2015-2021 voor productsoort 3  
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 12 geeft het aantal gevallen met blootstellingen bij volwassenen, kinderen en dieren in 2021 
aan productsoort 3 weer. Volwassenen werden het vaakst blootgesteld in januari en februari en juni.  

 

Figuur 12: Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan type 3 biociden 
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2.1.3.6 Symptomen 

Voor deze analyse zijn enkel de symptomen weerhouden die aanwezig waren tijdens de oproep. In 
totaal werden er 30 symptomen gemeld. Tabel 32 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom; 
één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben.  

Bij mensen waren er 30 slachtoffers (waarvan 90,0% symptomatisch)  waarbij er 27 symptomen 
tijdens de oproep werden gerapporteerd. De voornaamste symptomen waren oogaandoeningen en 
huid- en onderhuidse aandoeningen (Tabel 32).  

Er werden 2 dieren blootgesteld waarbij 1 dier (50,0%) symptomen vertoonde. Er werd bij het dierlijk 
slachtoffer melding gedaan van maag- en darmstelselaandoeningen (Tabel 32).  

Tabel 32: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 3 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind 1-4j Kind 5-9j Dieren  Totaal 

Oogaandoeningen 15 1 - - 16 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 7 - - - 7 

Algemene aandoeningen1 1 1 - - 2 

Maag- en darmstelselaandoeningen 1 - - 1 2 

Neurologische aandoeningen 1 - - - 1 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

1 - - - 1 

Onbekend2 1 - - - 1 

Totaal aantal symptomen 27 2 0 1 30 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 

Bij mensen waren contacten met het oog het meest frequent (62,5%) met oogirritatie als 
voornaamste klacht, gevolgd door orale inname (6,3%) met gastro-intestinale klachten en inhalatie 
(6,3%) met irritatie in de keel. Tevens klaagde een slachtoffer van hoofdpijn.  
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Tabel 33 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Er waren 2 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 9 volwassenen 
hadden milde symptomen en 6 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 11 volwassenen 
vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde 
zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 33: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 
3 (2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers 

per graad van ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 3 4 8 15 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 4 - 3 7 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 1 - - 1 

Algemene aandoeningen² - - 1 - 1 

Neurologische aandoeningen - 1 - - 1 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen - - - 1 1 

Onbekend3 - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 2 - 1 - 3 

Totaal aantal symptomen  2 10 6 12 30 

Totaal aantal slachtoffers 2 9 6 11 28 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 

  



 

 

Biociden rapport 2021 64 

Tabel 34 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er was 1 kind dat geen symptomen had op het moment van de oproep, het andere kind had slechts 
milde symptomen.  

Tabel 34: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 3 
(2021) 

Symptomen 
Aantal slachtoffers per 

graad van ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 1 - - 1 

Algemene aandoeningen² - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 1 - - - 1 

Totaal aantal symptomen  1 2 0 0 3 

Totaal aantal slachtoffers 1 1 0 0 2 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts). 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,..  
 
Tabel 35 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op het moment van de oproep. 
Er was 1 hond die geen symptomen had op het moment van de oproep, maar het Antigifcentrum 
vermoedde dat de hond kort na de oproep matige symptomen zou vertonen. De andere hond had 
ernstige maag- en darmproblemen. Deze hond werd doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort) (Tabel 35). 
 

Tabel 35: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 3 
(2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers  

per graad van ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 

Maag- en darmstelselaandoeningen - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep - - 1 - 1 

Totaal aantal symptomen  0 0 1 1 2 

Totaal aantal slachtoffers 0 0 1 1 2 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
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2.1.3.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 36 geeft een samenvatting van de samenstellingen. Daarbij werd een combinatie van werkzame 
stoffen beschouwd als één werkzame stof. Een voorbeeld hiervan was een product met 
didecyldimethylammoniumchloride in combinatie met quaternaire ammoniumderivaten. De 
samenstelling wordt genoteerd als ‘Didecyldimethylammoniumchloride + quaterniare 
ammoniumderivaten’. 

Een gedeelte van de werkzame stoffen was niet gekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend, enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. power def ontsmettinsmiddel, te vaag om een samenstelling terug te 
vinden). 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
identificeren.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopsgegevens van deze producten. 

Meer dan de helft (66,7%) van de biociden van productsoort 3 hadden quaternaire 
ammoniumderivaten (alleen of in combinatie) als actief bestandsdeel.  

Tabel 36 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers en aantal symptomatische blootstellingen, 
zoals gemeld tijdens de oproep aan het Antigifcentrum, per werkzame stof. 

Niet elk slachtoffer waarvoor contact werd opgenomen met het Antigifcentrum had symptomen. Van 
de 32 slachtoffers, blootgesteld aan een productsoort 3, waren er 26 (81,3%) met symptomen. 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan quaternaire ammoniumderivaten werden de honden 
oraal blootgesteld waardoor deze de ene last had van overmatig kwijlen en de andere zware gastro-
intestinale problemen op het moment van de oproep.  
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Tabel 36: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 3 (2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N % N  

Quaternaire ammoniumverbindingen, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16) 

8 26,7 - - 6 

Quaternaire ammoniumverbindingen, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16) + glutaral + 
Didecyldimethylammoniumchloride 

8 26,7 1 50,0% 7 

Formaldehyde 2 6,7 - - 2 

Waterstofperoxide 3 10,0 - - 3 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-
1,3-diamine + Quaternaire 
ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chloriden (ADBAC/BKC 
(C12-16) 

2 6,7 - - 2 

Chloorkresol 1 3,3 - - 1 

Kopersulfaat 1 3,3 - - 1 

Cyanamide - - 1 50,0% - 
Quaternaire ammoniumverbindingen, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16) + glutaral 

1 3,3 - - 1 

Waterstofperoxide + perazijnzuur 1 3,3 - - 1 

Melkzuur + waterstofperoxide 1 3,3 - - - 

Pentapotassium bis(peroxymonosulfaat) 
bis(sulfaat) 

1 3,3 - - 1 

Quaternaire ammoniumverbindingen, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16) + glutaral + 
formaldehyde + Glyoxal 

1 3,3 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 30 100,0 2 100,0 26 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.1.4 Productsoort 4: Voeding en diervoeders 

In  2021 ontving het Antigifcentrum 133 oproepen voor biociden voor voeding en diervoerders, 
waarbij 135 slachtoffers gemeld werden.  

Deze 135 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 93 slachtoffers (68,9%)  

• Kinderen: 40 slachtoffers (29,6%) 

• Dieren: 2 slachtoffers (1,5%) 

Bij 8 gevallen ging het om een  buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.1.4.1 Wie belt er? 

Van de 133 oproepen  was 43,6% afkomstig van het publiek (24,8% familie van het slachtoffer, 
17,3% slachtoffer zelf en 1,5% eigenaars van dieren) en 36,8% van mensen met een 
gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen) die 
geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar (Tabel 37). 

Tabel 37: Verdeling van de oorsprong van oproepen voor productsoort 4 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  58 43,6 

Gezondheidsberoepen 49 36,8 

Andere1 26 19,5 

Totaal aantal gevallen 133 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 53,4% van de gevallen in het Frans en in 46,6% van de gevallen in het 
Nederlands. 
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2.1.4.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 38 geeft de omstandigheden weer van de blootstellingen aan productsoort 4 bij mensen. 

Accidentele blootstellingen bij het publiek (71,0%) bleven de belangrijkste oorzaak. Hieronder vallen 
bv. ongelukken door het speelgedrag van jonge kinderen, vergissingen tussen middelen en het 
overgieten van vloeistoffen in andere containers. 

Enkele voorbeelden hiervan waren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een verpleegster van het ziekenhuis. Kort voor de oproep 
had een volwassen man ongeveer 200 ml van een  biocide van productsoort 4 op basis van 
chloor gedronken. Het biocide was overgegoten in een andere fles, waardoor de vergissing kon 
gebeuren. Op het moment van de oproep was de patiënt aan het braken, waren er 
brandwonden in de mond en had hij moeite met ademen en spreken. Een verdere opvolging in 
het ziekenhuis met inschatting van de ernst van de verbranding in het maag-en darmstelsel 
werd aanbevolen. (C-234177-G6Y6R3) 

• Het AGC werd gecontacteerd door een opvoedster uit een rusthuis. Eén van de bewoners, een 
volwassen man met dementie, had van een biocide van productsoort 4 kunnen drinken. De 
fles stond dicht bij hem open op tafel terwijl de opvoedster het middel gebruikte om een 
oppervlakte te reinigen. Op het moment van de oproep klaagde de man niet. Een reiniging van 
de mond en verdere observatie werd aangeraden. (C-284344-S1W8Z8). 
 

Het Antigifcentrum ontving 30 oproepen rond professionele blootstellingen (22,9%). Een 
voorbeeldcasus was:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een spoedarts. Ongeveer 3 uur voor de oproep had een 
volwassen man tijdens zijn beroepsactiviteit met een ontsmettingsmiddel (productsoort 4 ) 
gewerkt. Hierbij kreeg hij een hoeveelheid in het oog. Op het moment van de oproep was er 
nog altijd sprake van een irritatie van het oog en wazig zicht. Een verder onderzoek naar 
oogschade werd aangeraden. (C-297510-D9F9Q1) 
 

Binnen de oproepen voor intentionele blootstellingen: zelfdodingspoging waren geen overlijdens 
beschreven op het moment van de oproep. 

Tot de groep ‘Andere intentionele blootstelling’ behoorde onder andere misbruik (alcoholverslaving) 
en pestgedrag. 
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Tabel 38: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 4 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek  93 71,0 

Professioneel 30 22,9 

Onbestemde blootstelling   

Intentionele blootstelling 4 3,1 

Zelfdodingspoging 3 2,3 

Andere 1 0,8 

Totaal aantal gevallen 131 100,0 

De 2 blootstellingen bij dieren waren het gevolg van accidentele blootstelling. 

• Het AGC werd gecontacteerd door de eigenaar van een kat. Ongeveer 6 uur voor de oproep 
was het dier in contact gekomen met het biocide. De kat zou het middel hebben opgelikt. Op 
het moment van de oproep was er sprake van speekselvloed, beven en weigering om te eten. 
Er werd aangeraden voeding en vloeistoffen blijven aan te bieden en bij aanhoudende last naar 
de dierenarts te gaan. (C-298274-X5G7H5) 
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2.1.4.3 De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij volwassenen (69,9%), 
gevolgd door kinderen in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar (20,3%). Mannen (54,1%) werden iets vaker 
blootgesteld dan vrouwen (39,1%) (Tabel 39). In 2020 werden mannen het vaakst blootgesteld (96 
vs 81). Deze verdeling zal in volgende rapporten verder worden opgevolgd. 

Tabel 39: Aantal slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen aan productsoort 4 bij 
mensen (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 41 49 3 93 

Kind, <1 jaar 1 1 - 2 

Kind, 1-4 jaar 7 16 4 27 

Kind, 5-9 jaar 1 2 1 4 

Kind, 10-13 jaar 1 1 - 2 

Kind, leeftijd onbekend 1 3 1 5 

Totaal aantal slachtoffers 52 72 9 133 

Er werd 1 kat en 1 hond blootgesteld aan productsoort 4 in 2021. 
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2.1.4.4 Blootstellingsweg 

Tabel 40 geeft de blootstellingwegen weer per leeftijdscategorie bij mensen. Er zijn meerdere blootstellingswegen per slachtoffer mogelijk. 

Oraal contact (41,4%) was de voornaamste blootstellingsweg, gevolgd door contact met de ogen (33,8%). Bij volwassenen zagen we een 
variatie in oorzaken voor contact met de ogen; ze waren vaak het gevolg van projecties van oplossingen bij het gebruik ervan, zowel in de 
thuis- als werkomgeving. Kinderen van 1-4 jaar vertoonden een verkenningsgedrag dat zich uitte in het veelvoudig naar de mond brengen 
van producten. Dit verklaart de cijfers voor het oraal contact aan type 4 biociden bij deze kinderen. 

Tabel 40: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 4 bij mensen (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind, <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind,10-13j Kind, leeftijd 
onbekend 

Totaal 

Oraal contact 33 2 13 3 2 2 55 

Contact met de ogen 34 - 8 - - 3 45 

Contact met de huid 11 - 2 - - - 13 

Inhalatie 10 - - - - - 10 

Meerdere contactwegen 4 - 4 1 - - 9 

Andere1 1 - - - - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 93 2 27 4 2 5 133 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 

1 Kat en 1 hond werd oraal blootgesteld aan een productsoort 4.  
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2.1.4.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 
 
Figuur 13 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen van 2015 tot en met 2021 betreffende 
blootstellingen aan productsoort 4.  
 
In 2020 was er een sterke toename van het aantal blootstellingen aan biociden voor voeding en 
dierenvoeders. Deze stijging moet echter samen worden gezien met de stijging bij productsoort 2 
tijdens de coronapandemie. Er zijn verschillende biociden die tot productsoorten 2,4 en 10 behoren, 
of bijvoorbeeld productsoorten 3 en 4. Zoals beschreven in de werkwijze 1.2, wordt elke blootstelling 
toegekend aan alle toepasselijke productsoorten. Een link met de corona-pandemie is hierdoor niet uit 
te sluiten. Ook in 2021 is het aantal blootstellingen nog steeds hoger dan voor de COVID-19 periode.  
 

 

Figuur 13: Vergelijking aantal gevallen tussen 2015 en 2021 voor productsoort 4  
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 14 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan biociden voor voeding en dierenvoeders 
weer.  

In 2021 werden volwassen het meeste blootgesteld van januari tot en met maart en in oktober. Het 
aantal blootstellingen van volwassenen was in alle maanden hoger dan bij kinderen. Bij kinderen en 
dieren waren er te weinig blootstellingen om trends te kunnen opmerken. 

 

Figuur 14: Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan productsoort 4 
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2.1.4.6 Symptomen  

Voor deze analyse zijn enkel de symptomen weerhouden die aanwezig waren tijdens de oproep. Tabel 41 toont de verdeling van slachtoffers 
per symptoom: één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben. Bij mensen waren er 133 slachtoffers (waarvan 88,7% symptomatisch), 
waarbij er 110 symptomen werden gemeld tijdens de oproep. De voornaamste symptomen waren oogaandoeningen (40,0%), 
ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen (17,3%) en huid- en onderhuidse aandoeningen (16,4%) (Tabel 41).  

Er werden 2 dieren blootgesteld aan type 4 biociden, waarbij beide dieren symptomatisch waren. Er werd melding gemaakt van maag- en 
darmaandoeningen, algemene aandoeningen en psychologische aandoeningen (Tabel 41).  

Tabel 41: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 4 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind <1j Kind 1-4j 
Kind 5-

9j 
Kind 

10-13j 
Leeftijd 

onbekend 
Dieren  Totaal 

Oogaandoeningen 38 - 3 - - 3 - 44 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

17 - 2 - - - - 19 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 15 - 3 - - - - 18 

Maag- en darmstelselaandoeningen 9 - 2 1 1 - 2 15 

Onbekend1 3 - 3 - - - - 6 

Algemene aandoeningen2 2 - - - - - 2 4 

Neurologische aandoeningen 3 - - - - - - 3 

Psychologische aandoeningen - - - - - - 1 1 

Totaal aantal symptomen 87 0 13 1 1 3 5 110 
1Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn 
kreeg,...) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
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Tabel 42 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Er waren 9 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 28 volwassenen 
hadden milde symptomen en 18 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 38 volwassenen 
vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde 
zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 42: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 
4 (2021) 

 Symptomen Aantal slachtoffers per graad van ernst1  

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 8 11 19 38 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 8 2 7 17 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 6 2 7 15 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 7 - 2 9 

Neurologische aandoenignen - - - 3 3 

Onbekend3 - 1 - 2 3 

Algemene aandoeningen² - - - 2 2 

Geen symptomen op het moment van de oproep 9 1 4 1 15 

Totaal aantal symptomen  9 31 19 43 102 

Totaal aantal slachtoffers 9 28 18 38 93 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 43 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er waren 15 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 6 kinderen hadden 
milde symptomen en 11 kinderen rapporteerden matige symptomen. 8 Kinderen vertoonden ernstige 
symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, 
oogarts, enzovoort). 

Tabel 43: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 4 
(2021) 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 

Oogaandoening - 3 - 3 6 

Maag- en darmstelselaandoeningen - - 2 2 4 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 - 2 3 

Onbekend2 - - 3 - 3 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 2 - - 2 

Geen symptomen op het moment van de oproep 15 - 6 1 22 

Totaal aantal symptomen  15 6 11 8 40 

Totaal aantal slachtoffers 15 6 11 8 40 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 

Tabel 44 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep. Bij 
de 2 dieren die blootgesteld werden aan productsoort 4 werden er enkel matige en ernstige 
symptomen gerapporteerd. Deze werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde 
zorg (dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort).  

Tabel 44: Ernst van de symptomen tijdens oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 4 (2021) 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad 

van ernst1 
 

 0 1 2 3 Totaal 

Maag- en darmstelselaandoeningen - - 1 1 2 

Algemene aandoeningen² - - 1 1 2 

Psychologische aandoeningen - - 1 - 1 

Totaal aantal symptomen  0 0 3 2 5 

Totaal aantal slachtoffers 0 0 1 1 2 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,..  
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2.1.4.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 45 geeft een samenvatting van de samenstelling van productsoort 4, waarbij middelen met 
meerdere werkzame stoffen als één middel beschouwd werden, namelijk als specifieke combinatie van 
stoffen. Een voorbeeld hiervan was een middel met 2 werkzame stofstoffen, nl. propan-2-ol en 
propan-1-ol. De samenstelling wordt echter gepresenteerd als ‘propan-2-ol + propan-1-ol’. 

Een gedeelte van de werkzame stoffen bleef onbekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep.  

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
selecteren (Vb. een biocide met enkel een merknaam of firmanaam ). 

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopsgegevens van deze producten.. 

Een meerderheid van de menselijke contacten (27,8%) aan de type 4 biociden hadden 
didecyldimethylammoniumchloride als actief bestandsdeel.  

Tabel 45 geeft het aantal slachtoffers per werkzame stof en geeft ook het aantal symptomatische 
slachtoffers zoals gemeld tijdens de oproep aan het Antigifcentrum . 

Niet elk slachtoffer had symptomen. Van de 135 slachtoffers blootgesteld aan een productsoort 4 
waren er 92 (68,2%) met symptomen. 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan didecyldimethylammoniumchloride waren oculaire 
contacten het meest frequent (50,0%), waarbij oogpijn en oogirritatie de meest vermelde symptomen 
waren op het moment van de oproep.  
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Tabel 45: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame werkzame stoffen voor productsoort 
4 (2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N %   

Didecyldimethylammoniumchloride 32 24,1 2 100,0 26 

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16)) 

27 20,3 - - 14 

Actief chloor, vrijgekomen uit 
natriumhypochloriet 

15 11,3 - - 14 

Propaan-2-ol + propaan-1-ol 15 11,3 - - 8 

Ethanol 13 9,8 - - 5 

Waterstofperoxide 8 6,0 - - 6 

Waterstofperoxide + perazijnzuur 6 4,5 - - 5 
Didecyldimethylammoniumchloride + 
Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16)) 

4 3,0 - - 4 

Melkzuur 4 3,0 - - 3 

Melkzuur + waterstofperoxide 3 2,3 - - 2 
Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, chloriden 
(ADBAC/BKC (C12-16)) + N-(3-
aminopropyl-)-N-dodecylpropaan-1,3-
diamine 

3 2,3 - - 3 

Ethanol + Didecyldimethylammoniumchloride 1 0,8 - - - 

Onbekend 1 0,8 - - 1 

Quaternaire ammoniumverbindingen 1 0,8 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 133 100,0 2 100,0 92 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.1.5 Productsoort 5: Drinkwater 

In het jaar 2021 kreeg het Antigifcentrum 13 oproepen met 13 slachtoffers, blootgesteld aan 
biociden voor drinkwater. Er waren 13 aantal unieke gevallen waarvan 12 oproepen voor 
blootstellingen bij volwassen mensen. Er werd 1 dier blootgesteld.  

Bij 3 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.1.5.1 Wie belt er? 

Van de 13 oproepen was 53,8% afkomstig van het publiek (7,7% familie van het slachtoffer en 
46,1% slachtoffer zelf) en 23,1% van mensen met een gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, 
apothekers, paramedici en dierenartsen) die geraadpleegd werden door het slachtoffer (Tabel 46). 

Tabel 46: Verdeling van oorsprong gevallen voor productsoort 5 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  7 53,8 

Gezondheidsberoepen 3 23,1 

Andere1 3 23,1 

Totaal aantal gevallen 13 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 69,2% van de gevallen in het Nederlands en in 30,8% van de gevallen in 
het Frans. 
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2.1.5.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 47 geeft de omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 5 bij mensen weer.  

Accidentele blootstellingen bij het publiek (83,3%) bleven de belangrijkste oorzaak. Enkele 
voorbeeldcasussen:  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had 1 dag voor 
de oproep met een onkruidbestrijder op basis van chloor gewerkt en daarbij dampen 
ingeademend. Op het moment van de oproep klaagde zij van misselijkheid en irritatie van de 
keel. Een verdere opvolging bij de huisarts werd aangeraden indien de klachten te lang 
aanwezig bleven. (C-246486-G6B1B3) 

Het Antigifcentrum ontving in 2021 slechts 1 oproep rond een professionele blootstelling namelijk: .  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen man. Hij had 1 uur voor de 
oproep met een mengeling van 2 producten gewerkt, waarvan een chloorhoudend middel was 
en het ander een onbekend zuur. Deze mengeling zorgde voor een vrijgave van chloorgas. Op 
het moment van de oproep was er enkel nog een irritatie van de ogen en de luchtwegen 
aanwezig. Zijn hoest was al verbeterd. Een medisch consult in het ziekenhuis werd voorgesteld 
indien de symptomen zouden verslechteren. (C-253582-Y0F0J8) 

Tabel 47: Omstandigheden van de blootstellingen aan type 5 biociden bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 10 83,3 

Professioneel 1 8,3 

Intentionele blootstelling   

Andere 1 8,3 

Totaal aantal gevallen 12 100,0 

 

De blootstelling aan biociden van productsoort 5 bij het dier was het gevolg van een accidentele 
blootstelling:  

• Het AGC werd gecontacteerd door de dierenarts. Een hondeneigenaar had hem gebeld omdat 
een puppy van 10 kg een tablet voor het drinkwater te zuiveren had ingeslikt. Op het moment 
van de oproep was de eigenaar naar de dierenarts onderweg en waren er nog geen symptomen 
gekend. Gezien de aard van het middel kon enkel een symptomatische behandeling en gedegen 
observatie worden aangeraden. (C-294344-Z3L0J9) 
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2.1.5.3 De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd in 2021 gecontacteerd voor blootstellingen bij 12 volwassenen. Binnen de 
groep van volwassenen zijn vrouwen (25,0%) minder vertegenwoordigd dan mannen (75,0%). Deze 
verdeling zal in de loop van komende jaren en rapporten worden opgevolgd. 
 
Er werd 1 hond blootgesteld. 
 

2.1.5.4 Blootstellingsweg 

De volwassen slachtoffers werden in 2021 oraal, oculair, cutaan en via inhalatie blootgesteld aan 
biociden van type 5 (Tabel 48).  

Tabel 48: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 5 bij 
mensen (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Totaal 

Oraal contact 3 25,0 

Contact met de ogen 3 25,0 

Contact met de huid 3 25,0 

Inhalatie 3 25,0 

Totaal aantal slachtoffers 12 100,0 

 

De hond werd oraal blootgesteld. 
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2.1.5.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 15 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen van 2015 tot en met 2021 van 
blootstellingen aan productsoort 5. De laatste drie jaar (2019-2021) lag het aantal blootstellingen 
iets hoger. 
Deze trend dient wel gekaderd te worden in onze methodologie, waarbij biociden met meerdere 
toepassingen ook bij elke productsoort worden geteld. Zo zijn er binnnen de 13 gevallen in 2021 
maar 3 gevallen die enkel en alleen tot productsoort 5 behoren. Bij de overige gevallen gaat het om 
biociden die tot meerdere productsoorten behoren (toegelaten voor meerdere toepassingen). 
 

 

Figuur 15: Overzicht aantal blootstellingen aan type 5 biociden 2015-2021 
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 16 geeft het aantal gevallen met blootstelling aan biociden voor drinkwater weer. Door het 
beperkt aantal oproepen en de verspreiding van de oproepen per maand is er geen significante trend 
op te merken.  

 

Figuur 16: Overzicht van het aantal gevallen met blootstelling aan type 5 biociden 
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2.1.5.6 Symptomen  

Voor deze analyse zijn enkel de symptomen weerhouden die aanwezig waren tijdens de oproep. In 
totaal werden er 14 symptomen gemeld. Tabel 49 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom;: 
één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben. Er waren voor productsoort 5 blootstellingen 
bij volwassenen en dieren in 2021. Er werden 12 mensen blootgesteld waarbij alle slachtoffer 
symptomen vertoonden. De voornaamste symptomen waren ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen (4) en huid- en onderhuidse aandoeningen (4). 

Tabel 49: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 5 in 2021 

Symptomen Volwassenen Dieren Totaal 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

4 - 
4 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 4 - 4 

Oogaandoeningen 3 - 3 

Maag- en darmstelselaandoeningen 2 - 2 

Onbekend1 1 1 2 

Totaal aantal symptomen 14 1 15 
1Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 50 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Drie volwassenen hadden milde symptomen en 4 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 5 
volwassenen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 50: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 
5 (2021) 

Symptomen 
Aantal slachtoffers per 

graad van ernst1  
 0 1 2 3 Totaal 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen - 1 3 - 4 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 - 3 4 

Oogaandoening - - 2 1 3 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 2 - - 2 

Onbekend2 - - - 1 1 

Totaal aantal symptomen  0 4 5 5 14 

Totaal aantal slachtoffers 0 3 4 5 12 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 

Er werd 1 hond blootgesteld aan productsoort 5 in 2021. De oproeper kon de symptomen niet 
beschrijven, maar het Antigifcentrum categoriseerde de situatie van de hond als ernstig en de oproeper 
werd aangeraden met het dier naar de dierenarts te gaan.   
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2.1.5.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 51 geeft een overzicht van de samenstelling van productsoort 5 in de oproepen.  

Een gedeelte van de werkzame stoffen bleef onbekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. Het agens werd beschreven als ‘chloortablet voor drinkwater’); 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
selecteren.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopsgegevens van deze producten. 

De meerderheid (66,7%) van de biociden van productsoort 5 hadden ‘actief chloor’ als actief 
bestandsdeel.  

Tabel 51 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers per werkzame stof en geeft aan of deze 
symptomatisch waren bij de oproep naar het Antigifcentrum. Van de 13 slachtoffers waren er 12 
(92,3%) met symptomen.  

Binnen de symptomatische blootstellingen aan ‘actief chloor’ waren contacten met de ogen het meest 
frequent (33,3%), waarbij irritatie en pijn de meest vermelde symptomen op het moment van de oproep 
waren. Dit werd gevolgd door contacten via inademing (33,3%) waar voornamelijk malaise en 
luchtwegirritatie de meest vermelde symptomen waren op het moment van de oproep. 

Tabel 51: Aantal slachtoffers per werkzame stof voor productsoort 5: drinkwater (2021) 

  Mensen Dier   

Werkzame stof N % N % Symptomatisch1  

Actief chloor (vrijgezet uit natriumhypochloriet) 8 66,7 - - 7 

Natriumhypochloriet 2 16,7 - - 2 

Trocloseennatrium - - 1 100,0 1 

Chloordioxide 1 8,3 - - 1 

Chloor 1 8,3 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 12 100,0 1 100,0 12 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.2 Hoofdgroep 2: Conserveermiddelen 

In 2021 ontving het Antigifcentrum 91 oproepen voor biociden uit hoofdgroep 2, waarbij 96 
slachtoffers betrokken waren met in totaal 99 blootstellingen (Tabel 52). 

Tabel 52: Overzicht aantal blootstellingen aan biociden van hoofdgroep 2 in 2021 

Hoofdgroep 2: Conserveermiddelen Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Productsoort 6: Conserveermiddelen voor 
producten tijdens opslag 

1 - - 1 

Productsoort 7: Filmconserveringsmiddelen - - - - 

Productsoort 8: Houtconserveringsmiddelen 35 3 1 39 

Productsoort 9: Conserveringsmiddelen voor 
vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde 
materialen  

- - - - 

Productsoort 10: Conserveringsmiddelen voor 
bouwmaterialen 

21 8 10 39 

Productsoort 11: Conserveringsmiddelen voor 
vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen 

17 - - 17 

Productsoort 12: Slijmbestrijdingsmiddelen 3 - - 3 

Productsoort 13: Vloeibare conserveringsmiddelen 
voor bewerking en versnijden 

- - - - 

Totaal aantal blootstellingen 77 11 11 99 
Totaal aantal unieke gevallen 71 11 9 91 
Totaal aantal slachtoffers 74 11 11 96 

Bij blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 2 werden 110 symptomen gerapporteerd. De meest 
voorkomende symptomen waren algemene aandoeningen (19;1%), huid- en onderhuidse aandoeningen 
(19,1%) en maag- en darmstelselaandoeningen (18,2%) (Tabel 53). 

Tabel 53: Overzicht symptomen bij blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 2 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Algemene aandoeningen1 13 - 8 21 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 19 2 - 21 

Maag- en darmstelselaandoeningen 10 2 8 20 

Oogaandoeningen 17 1 - 18 

Ademhalingsstelsel-, borstkast- en 
mediastinumaandoeningen 

16 - - 16 

Neurologische aandoeningen 7 - - 7 

Onbekend2 4 1 - 5 

Psychologische aandoeningen - - 2 2 

Totaal aantal symptomen  86 6 18 110 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel enz. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Bij een oproep werd de graad van ernst ingeschat en gerapporteerd. Tabel 54 geeft de graad van ernst 
van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. Er waren 8 volwassenen die geen 
symptomen hadden op het moment van de oproep, 30 volwassenen hadden milde symptomen en 23 
volwassenen rapporteerden matige symptomen; 13 volwassenen vertoonden ernstige symptomen en 
werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 
 

Tabel 54: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 
2 in 2021 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Oogaandoening - 5 9 3 17 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 7 6 6 19 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 10 5 1 16 

Algemene aandoeningen² - 8 4 1 13 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 5 3 1 9 

Neurologische aandoeningen - 2 4 1 7 

Onbekend3 - 2 - 2 4 
Geen symptomen op het moment van de 
oproep 

8 - 1 1 10 

Totaal aantal symptomen 8 39 32 16 95 

Totaal aantal slachtoffers 8 30 23 13 74 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 55 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. Er 
waren 2 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 1 kind had milde 
symptomen en 7 kinderen vertoonden matige symptomen; 1 kind vertoonde ernstige symptomen en 
werd doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 55: Ernst van symptomen op moment van oproep bij kinderen blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 2 
in 2021 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - - 2 - 2 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 1 - 2 

Oogaandoening - - 1 - 1 

Onbekend2 - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 2 - 4 - 6 

Totaal aantal symptomen 2 1 8 1 12 

Totaal aantal slachtoffers 2 1 7 1 11 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 

Tabel 56 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep.  

Bij 8 dieren werden ernstige symptomen gerapporteerd. Deze werden in de meeste gevallen 
doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort). Drie dieren 
vertoonden matige symptomen bij de oproep.  

Tabel 56: Ernst van symptomen op moment van oproep bij dieren blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 2 in 
2021 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - - 1 7 8 

Algemene aandoeningen² - - 1 7 8 

Psychologische aandoeningen - - 1 1 2 

Geen symptomen op het moment van de oproep - - 2 - 2 

Totaal aantal symptomen 0 0 5 15 20 

Totaal aantal slachtoffers 0 0 3 8 11 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,.. 
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2.2.1 Productsoort 6: Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag 

In het jaar 2021 kreeg het Antigifcentrum 1 oproep van 1 volwassen slachtoffer, blootgesteld aan 
biociden voor conserveermiddelen voor producten tijdens opslag. Bij de oproep kreeg het Antigifcentrum 
een behandelende verpleegkundige aan de lijn. Deze oproep gebeurde in het Nederlands.  

Het beperkt aantal oproepen voor dit type biocide ligt in de lijn van de vorige jaren waarin geen, 1 of 2 
oproepen werden ontvangen. 

Het slachtoffer werd accidenteel blootgesteld aan biocide van productsoort 6: 

• Het AGC werd gecontacteerd door een verpleegkundige van het ziekenhuis. Een volwassen 
persoon had ongeveer 30 minuten voor de oproep een fles omgestoten waarin de werkzame 
stof 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one zat, samen met een hoeveelheid kaliumhydroxide. Het 
slachtoffer kreeg het middel op de huid ter hoogte van het gelaat, handen en vanaf de knie tot 
aan de enkel. Op het moment van de oproep was een ernstige lokale irritatie van de huid 
aanwezig, waarvoor reiniging van de huid al was gestart. Een verder consult bij het 
brandwondencentrum werd aangeraden. (C-277698-S6H3K9)  

2.2.2 Productsoort 7: Filmconserveringsmiddelen  

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 geen enkele oproep rond biociden voor 
filmconserveringsmiddelen.  
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2.2.3 Productsoort 8: Houtconserveringsmiddelen  

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 39 oproepen met 39 slachtoffers, blootgesteld aan 
houtconserveringsmiddelen. Er waren 39 unieke oproepen, waarvan 38 oproepen voor blootstellingen 
bij mensen en 1 oproep voor een blootstelling bij een dier.  

Deze 39 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 35 slachtoffers (89,7%) 

• Kinderen: 3 slachtoffers (7,7%) 

• Dieren: 1 slachtoffer (2,6%) 

Bij 2 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.2.3.1 Wie belt er? 

Van de 39 oproepen was 82,1% afkomstig van het publiek (20,5% familie van het slachtoffer en 61,5% 
slachtoffer zelf) en 15,4% van mensen met een gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, 
apothekers, paramedici en dierenartsen) die geraadpleegd werden door het slachtoffer (Tabel 57). 

Tabel 57: Verdeling van oorsprong gevallen voor productsoort 8 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  32 82,1 

Gezondheidsberoepen 6 15,4 

Andere1 1 2,6 

Totaal aantal gevallen 39 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroep 

De oproepen gebeurden in 64,1% van de gevallen in het Nederlands en 35,9% van de gevallen in het 
Frans. 
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2.2.3.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 58 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij mensen aan productsoort 8 weer. 

Accidentele blootstellingen bij het publiek (100,0%) waren de oorzaak van alle blootstellingen aan type 
8 biociden in 2021. Enkele voorbeeldcasussen hiervan waren: 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had 2 uur voor de 
oproep met een houtbeschermingsmiddel gewerkt. Hierbij had zij een hoeveelheid op de huid 
gekregen. Op het moment van de oproep klaagde zij van een lokale irritatie en gevoelsstoornissen 
(paresthesia). Er werd een reiniging van de huid aangeraden en een verdere opvolging in het 
ziekenhuis indien de symptomen negatief evolueerden. (C-242655-V7T8N6) 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had 2 dagen voor 
de oproep haar keldertrap met een houtbeschermingsmiddel ingestreken. Zij had hiervoor een 
stofmasker gebruikt om zichzelf te beschermen tegen inhalatie van dampen. Dit werkte niet en 
op het moment van de oproep had de vrouw nog altijd last van irritatie in de keel en de mond. 
Een symptomatische behandeling in een thuisomgeving werd aangeraden. (C-229908-
D2C2N7) 
 

Het Antigifcentrum ontving in 2021 geen oproepen rond professionele blootstellingen.  

Tabel 58: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 8 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 38 100,0 

Totaal aantal gevallen 38 100,0 

 

De blootstelling bij het dier was het gevolg van een accidentele blootstelling:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een dierenarts. Ongeveer 6 uur voor de oproep had een 
hond van 3 kg gedronken van een plas regenwater waar een houtbeschermingsverf (groen) in 
was weggewassen door de regenbui. Op het moment van de oproep was de hond aan het braken. 
Een verdere symptomatisch behandeling werd aangeraden. (C-265248-S4R5Y6)  
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2.2.3.3 De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij volwassenen (92,1%), 
gevolgd door kinderen tussen 1 en 4 jaar (5,3%) (Tabel 59). Mannen (68,4%) waren meer 
vertegenwoordigd dan vrouwen (31,6%). Deze verdeling zal in volgende rapporten verder worden 
opgevolgd.  

Tabel 59: Aantal slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen bij mensen aan productsoort 
8 (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

Volwassene 10 25 35 

Kind, <1 jaar - - - 

Kind, 1-4 jaar 1 1 2 

Kind, 5-9 jaar - - - 

Kind, 10-13 jaar  - - 

Kind, leeftijd onbekend 1 - 1 

Totaal aantal slachtoffers 12 26 38 
 
Bij het dierlijk slachtoffer werd 1 hond blootgesteld aan type 8 biociden in 2021. 
 

2.2.3.4 Blootstellingsweg 

Contact via de huid (36,8%) en inhalatie (34,2%) bleken de voornaamste blootstellingswegen bij 
volwassen. Kinderen werden oraal en oculair blootgesteld (Tabel 60). 

Tabel 60: Aantal gevallen per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 8  bij mensen 
(2021) 

Blootstellingsweg  Volwassene Kind, 1-4 jaar Kind (onbekend) Totaal 

Contact met de huid 14 - - 14 

Inhalatie 13 - - 13 

Contact met de ogen 5 - 1 6 

Meerdere contactwegen 3 - - 3 

Oraal contact - 2 - 2 

Totaal aantal slachtoffers 35 2 1 38 

 

De hond werd oraal blootgesteld aan biociden van type 8. 
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2.2.3.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 
 
Figuur 17 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen vanaf 2015 tot en met 2021 betreffende 
blootstellingen aan productsoort 8. Er was een piek op te merken in 2018 zonder gekende oorzaak. 
De beperkte daling in 2021 ten opzichte van 2020 kan verklaard worden door uitsluiten van gevallen 
met blootstellingen aan ‘carbolineum’. Deze gevallen worden beschouwd als producten met biocide 
doelgebruik zonder toelating. 
 

 

Figuur 17: Vergelijking aantal gevallen tussen 2015 tem 2021 voor productsoort 8 
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 18 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan biociden voor houtconserveringsmiddelen 
weer per maand. In de maanden maart en april werden de meeste blootstellingen bij volwassenen 
gerapporteerd. Er waren te weinig blootstellingen bij kinderen en dieren om trends te kunnen afleiden. 
 

 

Figuur 18: Aantal blootstellingen per maand in 2021 voor productsoort 8 
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2.2.3.6 Symptomen 

Voor deze analyse zijn enkel de symptomen weerhouden die aanwezig waren tijdens de oproep. In 
totaal werden 39 symptomen gemeld. Tabel 61 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom: 
één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben.  

Er waren 38 menselijke slachtoffers (waarvan 73,7% symptomatisch), waarbij er 38 symptomen 
tijdens de oproep werden gerapporteerd. De voornaamste symptomen waren huid- en onderhuidse 
aandoeningen (18,4%) en ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen (18,4%). De 
twee blootgestelde kinderen tussen 1 en 4 jaar vertoonden geen symptomen bij de oproep (Tabel 
61).  

Tabel 61: Overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 8 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind, 1-4j 
Kind, 

leeftijd 
onbekend 

Dieren Totaal 

Huid- en onderhuidse 
aandoeningen 

7 - - - 7 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen 

7 - - - 7 

Algemene aandoeningen1 6 - - - 6 
Neurologische aandoeningen 5 - - - 5 
Oogaandoeningen 5 - - - 5 
Maag- en 
darmstelselaandoeningen 

4 - - 1 5 

Onbekend2 3 - 1 - 4 

Totaal aantal symptomen 37 0 1 1 39 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel, enzovoort.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...). 
 

Er werd 1 dier blootgesteld aan een biocide van productsoort 8. Deze hond was symptomatisch en 
vertoonde een maag- en darmstelselaandoening, namelijk overgeven.  
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Tabel 62 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Er waren 8 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 13 volwassenen 
hadden milde symptomen en 11 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 3 volwassenen 
vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde 
zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 62: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 8 in 
2021 

Symptoom  
Aantal slachtoffers  

per graad van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen - 4 2 1 7 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 3 3 1 7 

Algemene aandoeningen² - 3 3 - 6 

Oogaandoening - 1 4 - 5 

Neurologische aandoeningen - 2 3 - 5 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 1 2 1 4 

Onbekend3 - 2 - 1 3 

Geen symptomen op het moment van de oproep 8 - - - 8 

Totaal aantal symptomen  8 16 17 4 45 

Totaal aantal slachtoffers 8 13 11 3 35 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 

Tabel 63 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er was 1 kind dat geen symptomen had, 1 kind met matige symptomen en 1 kind met ernstige 
symptomen (Tabel 63). 

Tabel 63: Ernst van symptomen op moment van oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 8 in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers  

per graad van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Onbekend2 - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 1 - 1 - 2 

Totaal aantal symptomen  1 0 1 1 3 

Totaal aantal slachtoffers 1 0 1 1 3 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 64 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep. Er 
werd één hond blootgesteld, dit dier vertoonde een ernstige maag- en darmstelselaandoening en werd  
doorverwezen naar de dierenarts.  

Tabel 64: Ernst van symptomen op moment van oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 8 in 2021 

Symptoom  
Aantal slachtoffers  
per graad van ernst1 

Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - - - 1 1 

Totaal aantal symptomen  - - - 1 1 

Totaal aantal slachtoffers - - - 1 1 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
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2.2.3.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 65 geeft een overzicht van de samenstellingen van gemelde biociden van productsoort 8.  Een 
combinatie van werkzame stoffen werd beschouwd als één stof. Een voorbeeld hiervan was een product 
dat propiconazole en permethrine als werkzame stoffen bevat, vermeld als ‘Propiconazole + 
permethrine’ in de tabel. 

Een gedeelte van de werkzame stoffen bleef onbekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. creosoot of geïmpregneerd hout of teerpalen); 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
identificeren.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopgegevens van deze producten.. 

De meerderheid (26,3%) van de gekende biociden van productsoort 8 hadden ‘Cypermethrin’ als 
actief bestandsdeel.  

Tabel 65 geeft het aantal slachtoffers per werkzame stof en geeft ook aan of de slachtoffers 
symptomatisch waren bij de oproep aan het Antigifcentrum. Van de 39 slachtoffers waren er 29 
(74,4%) met symptomen. 

Tabel 65: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame  stoffen voor productsoort 8 (2021) 

Werkzame stof Mensen Dieren Symptomatisch1 

  N % N %   

Onbekend 11 28,9 1 
100,

0 
9 

Cypermethrin 10 26,3 - - 6 
3-iodo-2propynyl butylcarbamate (IPBC) 
+ Tebuconazole + cypermethrin 

4 10,5 - - 3 

Permethrin 3 7,9 - - 2 

Creosoot 2 5,3 - - 1 

Propiconazole + IPBC 2 5,3 - - 2 

Propiconazole + Permethrin 2 5,3 - - 2 
Cypermethrine + propiconazole + 
Tebuconazole 

2 5,3 - - 2 

IPBC + Propiconazole + Permethrin 1 2,6 - - 1 
3-iodo-2propynyl butylcarbamate (IPBC) 
+ propiconazole 

1 2,6 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 38 100,0 1 
100,

0 
29 

1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.2.4 Productsoort 9: Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en 

gepolymeriseerde materialen  

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 geen enkele oproep rond biociden voor conserveringsmiddelen 
voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen. 

 

 

2.2.5 Productsoort 10: Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen  

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 37 oproepen met 39 slachtoffers, blootgesteld aan biociden voor 
conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen. Er waren 37 unieke gevallen, waarvan 29 oproepen voor 
blootstellingen bij mensen en 8 oproepen voor blootstellingen bij dieren.  

De 39 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 21 slachtoffers (53,9%) 

• Kinderen: 8 slachtoffers (20,5%) 

• Dieren: 10 slachtoffers (25,6%) 

Er was één buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar zonder toelating in 
België. 

2.2.5.1 Wie belt er? 

Van de 37 oproepen was 62,2% afkomstig van het publiek (27,1% familie van het slachtoffer, 24,3% 
slachtoffer zelf en 10,8% eigenaars van dieren) en 35,1% van mensen met een gezondheidsberoep 
(artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen) die geraadpleegd werden door het 
slachtoffer (Tabel 66). 

Tabel 66: Verdeling van oorsprong gevallen voor productsoort 10 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  23 62,2 

Gezondheidsberoepen 13 35,1 

Andere1 1 2,7 

Totaal aantal gevallen 37 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 62,2% van de gevallen in het Nederlands en in 37,8% van de gevallen in 
het Frans. 
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2.2.5.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 67 geeft de omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 10 bij mensen weer. 
Accidentele blootstellingen bij het publiek (86,2%) bleven de belangrijkste oorzaak bij mensen. Enkele 
voorbeeldcasussen waren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door de echtgenoot van het slachtoffer, een volwassen vrouw. 
Zij had juist voor de oproep van een fles gedronken waar een verdund biocide van productsoort 
10 was in overgegoten. Op het moment van de oproep klaagde zij van een pijnlijke keel. Een 
symptomatische behandeling werd aangeraden met een verdere opvolging in het ziekenhuis bij 
negatieve evolutie van de symptomen. (C-288346-K0S1P5) 

• Het AGC werd gecontacteerd door de familie van het slachtoffer, een jongen. Het kind had 
juist voor de oproep een spat van een biocide van productsoort 10 tegen groene aanslag in 
de ogen en op de huid gekregen. Op het moment van de oproep was er sprake van oog- en 
huidirritatie. Een reiniging van de huid en ogen werd aangeraden met een opvolging in het 
ziekenhuis indien de ooglast aanwezig bleef. (C-256076-F0L6S9) 

Het Antigifcentrum ontving in 2021 3 oproepen rond professionele blootstellingen. Een 
voorbeeldcasus hiervan was:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een spoedarts uit het ziekenhuis. Een volwassen man had 
2 uur geleden tijdens het werk een biocide van productsoort 10 om algen te bestrijden over 
zijn huid gekregen. Op het moment van de oproep waren er brandwonden op de rug aanwezig. 
Een reiniging van de huid en verdere opvolging in het ziekenhuis werd aangeraden. (C-
258824-D3J4Q5) 

Bij de oproepen voor intentionele blootstellingen was er 1 oproep voor een zelfdodingspoging. Er was 
geen overlijden beschreven op het moment van de oproep. 

Tabel 67: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 10 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek  25 86,2 

Professioneel 3 10,3 

Intentionele blootstelling   

Zelfdodingspoging 1 3,4 

Totaal aantal gevallen 29 100,0 
 

Alle 8 gevallen (10 slachtoffers) bij dieren werden accidenteel blootgesteld aan productsoort 10. Een 
voorbeeldcasus hiervan was: 

• Het AGC werd gecontacteerd door een dierenarts. Kort voor de oproep had een groep van 3 
katten van een biocide om algen te bestrijden gedronken. Het was niet duidelijk of het om een 
verdunning ging of niet. Op het moment van de oproep was er sprake van een oedeem van 
de tong en koorts. Een behandeling bij de dierenarts werd aangeraden. (C-235654-S8T1N3)  
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2.2.5.3 De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij volwassenen (72,4%), 
gevolgd door kinderen in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar (13,8%). Binnen de groep van volwassenen 
waren vrouwen (51,7%) iets meer vertegenwoordigd dan mannen (44,8%) (Tabel 68). Deze verdeling 
zal in volgende rapporten verder worden opgevolgd.  

Tabel 68: Aantal menselijke slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen aan productsoort 
10 (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 11 10 - 21 

Kind, <1 jaar - - - - 

Kind, 1-4 jaar 1 2 1 4 

Kind, 5-9 jaar 1 - - 1 

Kind, 10-13 jaar 1 - - 1 

Kind, leeftijd onbekend 1 1 - 2 

Totaal aantal slachtoffers 15 13 1 29 
 
Bij de dierlijke slachtoffers werden 2 honden en 8 katten blootgesteld aan productsoort 10 in 2021. 
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2.2.5.4 Blootstellingsweg 

Oraal contact (37,9%) bleef de voornaamste blootstellingsweg bij mensen, gevolgd door oculair contact (Tabel 69). Bij volwassenen zagen 
we een variëteit in oorzaken voor oraal contact zoals overgegoten oplossingen, accidentele contaminatie van glas drinkwater. Kinderen van 
1-4 jaar vertoonden een verkenningsgedrag dat zich uitte in het veelvoudig naar de mond brengen van producten en speelgoed. Dit verklaart 
het oraal contact bij deze kinderen. 

Tabel 69: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 10 (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind,10-13j Kind, leeftijd 
onbekend 

Totaal 

Oraal contact 7 - 2 - 1 1 11 

Contact met de ogen 6 - 1 - - - 7 

Meerdere contactwegen 3 - 1 1 - 1 6 

Contact met de huid 3 - - - - - 3 

Inhalatie 2 - - - - - 2 

Totaal aantal slachtoffers 21 0 4 1 1 2 29 
 

Alle slachtoffers bij dieren werden ofwel blootgesteld door orale inname of via de huid en orale inname. 
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2.2.5.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 19 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen vanaf 2015 tot en met 2021 betreffende 
blootstellingen aan productsoort 10. Er is een stijging in het aantal gevallen vanaf 2017. In 2019 
was er een kleine daling. 2020 was een recordjaar voor het aantal blootstellingen aan type 10. Echter 
in 2021 werd een daling genoteerd tot het niveau van 2016.   
 

 

Figuur 19: Vergelijking aantal gevallen tussen 2015-2021 voor productsoort 10 
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 20 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan biociden voor conserveringsmiddelen voor 
bouwmaterialen weer. Er zijn geen opvallende pieken op te merken, deels door het lage aantal 
blootstellingen. Het effect van COVID-19 op blootstellingen dat te zien was in 2020 lijkt verdwenen.  

 

Figuur 20: Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan productsoort 10 
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2.2.5.6 Symptomen 

Voor deze analyse zijn enkel de symptomen weerhouden die gemeld werden tijdens de oproep. In totaal werden 49 symptomen gemeld. 
Tabel 70 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom: één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben. Bij mensen waren er 29 
slachtoffers (waarvan 79,3% symptomatisch) waarbij er 32 symptomen tijdens de oproep werden gerapporteerd. De voornaamste 
symptomen waren oogaandoeningen en huid- en onderhuidse aandoeningen.  

Er werden 10 dieren blootgesteld waarbij 80,0% symptomatisch waren. De symptomen waren vooral algemene aandoeningen en maag- en 
darmstelselaandoeningen. Er werden bij dieren 17 symptomen gemeld. (Tabel 70).  

Tabel 70: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 10 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind 1-4j Kind 10-13j 
Leeftijd 

onbekend 
Dieren  Totaal 

Maag- en darmstelselaandoeningen 4 1 1 - 7 13 

Oogaandoeningen 9 - - 1 - 10 

Algemene aandoeningen1 2 - - - 8 10 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 6 1 - 1 - 8 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 5 - - - - 5 
Psychologische aandoeningen - - - - 2 2 

Neurologische aandoeningen  1 - - - - 1 

Totaal aantal symptomen 27 2 1 2 17 49 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
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Tabel 71 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op het moment van de 
oproep. Alle blootgestelde volwassenen hadden symptomen bij  de oproep, 11 volwassenen hadden 
milde symptomen, 7 volwassenen rapporteerden matige symptomen en 3 volwassenen vertoonden 
ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 71: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 10 in 
2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers  
per graad van ernst1 

Totaal 

 0 1 2 3  
Oogaandoeningen - 4 3 2 9 
Huid- en onderhuidse aandoeningen - 3 2 1 6 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen - 5 - - 5 
Maag- en darmstelselaandoeningen - 3 1 - 4 
Algemene aandoeningen² - 1 1 - 2 
Neurologische aandoeningen - - 1 - 1 
Geen symptomen op het moment van de oproep - - 1 1 2 

Totaal aantal symptomen 0 16 9 4 29 

Totaal aantal slachtoffers 0 11 7 3 21 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 

Tabel 72 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op het moment van de oproep. 
Er was 1 kind dat geen symptomen had, 1 kind had milde symptomen en 6 kinderen hadden matige 
symptomen. Er waren geen kinderen die ernstige symptomen vertoonden. 

Tabel 72: Ernst van symptomen op moment van oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 10 in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers 

per graad van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  
Maag- en darmstelselaandoeningen - - 2 - 2 
Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 1 - 2 
Oogaandoening - - 1 - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 1 - 3 - 4 

Totaal aantal symptomen 1 1 7 0 9 
Totaal aantal slachtoffers 1 1 6 0 8 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
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Tabel 73 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op het moment van de oproep. 
Alle blootgestelde dieren vertoonden symptomen; 3 dieren vertoonden matige symptomen en 7 dieren 
vertoonden ernstige symptomen (Tabel 73).  

Tabel 73: Ernst van symptomen op moment van oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 10 in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers 

per graad van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Algemene aandoeningen² - - 1 7 8 

Maag- en darmstelselaandoeningen - - 1 6 7 

Psychologische aandoeningen - - 1 1 2 

Geen symptomen op het moment van de oproep - - 2 - 2 

Totaal aantal symptomen 0 0 5 14 19 

Totaal aantal slachtoffers 0 0 3 7 10 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,.. 
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2.2.5.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 74 geeft een overzicht van de samenstelling van productsoort 10 betrokken bij de oproepen. 
Een combinatie van werkzame stoffen werd als één specifieke stof beschouwd en ook zo vermeld in 
de tabel. Bijvoorbeeld een product met twee werkzame stoffen (2-octyl-2H-isothiazool-3-on (OIT) 
en quaternaire ammoniumverbindingen) wordt vermeld onder werkzame stof ‘2-octyl-2H-isothiazool-
3-on (OIT) + quaternaire ammoniumverbindingen’. 
 

Een gedeelte van de werkzame stoffen bleef onbekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. algicide voor bestrating); 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
identificeren.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopsgegevens van  deze producten.. 

De meerderheid (71,8%) van de biociden van productsoort 10 hadden 
‘didecyldimethylammoniumchloride’ als werkzame stof.  
 

Tabel 74 geeft een overzicht van het aantal gemelde slachtoffers per werkzame stof en geeft ook 
aan of de slachtoffers symptomatisch waren bij de oproep aan het Antigifcentrum. 

Van de 39 slachtoffers waren er 31 (79,5%) met symptomen. 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan didecyldimethylammoniumchloride waren oculaire 
contacten het meest frequent, met oogirritatie en oogpijn als de meest voorkomende symptomen op 
het moment van de oproep.  

Tabel 74: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 10 
(2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N %   

Didecyldimethylammoniumchloride 22 75,9 6 60,0 22 

Quaternaire ammoniumverbindingen, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chloriden (ADBAC/BKC (C12-16)) 

6 20,7 3 30,0 7 

Quaternaire ammoniumverbindingen - - 1 10,0 1 

Onbekend 1 3,4 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 29 100,0 10 100,0 31 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.2.6 Productsoort 11: Conserveringsmiddelen voor vloeistoffen in koel- en 

verwerkingssystemen  

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 14 oproepen met 17 slachtoffers, blootgesteld aan biociden voor 
conserveringsmiddelen voor koelvloeistoffen en vloeistoffen voor verwerkingssystemen. Er werden 17 
volwassen mensen blootgesteld. Er waren geen oproepen voor kinderen noch dieren. Het beperkt aantal 
oproepen voor dit type biocide in 2021 lag in de lijn van de vorige jaren. 

Bij 2 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.2.6.1 Wie belt er? 

Van de 14 oproepen waren 8 oproepen afkomstig van het publiek (7,2% familie van het slachtoffer 
en 50,0% slachtoffer zelf) en 4 van mensen met een gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, 
apothekers, paramedici en dierenartsen) die geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar 
(Tabel 75). 

Tabel 75: Verdeling van oorsprong gevallen voor productsoort 11 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  8 57,1 

Gezondheidsberoepen 4 28,6 

Andere1 2 14,3 

Totaal aantal gevallen 14 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 64,3% van de gevallen in het Nederlands en in 35,7% van de gevallen in 
het Frans. 
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2.2.6.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 76 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij mensen weer. 

Accidentele blootstellingen bij het publiek (64,3%) bleven de belangrijkste oorzaak.  

Een voorbeeldcasus was: 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen man. Hij had ongeveer 30 
minuten voor de oproep een kleine hoeveelheid van een chloorhoudend biocide ingeslikt bij 
het willen reinigen en uitblazen van een testtube. Op het moment van de oproep klaagde de 
patiënt van een lichte last op de ademhaling en een voorbijgaande hoest. Een consult bij de 
huisarts was al gepland. (C-288998-K8C1X0) 

Het Antigifcentrum ontving 5 oproepen rond professionele blootstellingen:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een spoedarts in het ziekenhuis. Een volwassen man had 
2 dagen voor de oproep op zijn werk een biocide van productsoort 11 op zijn huid gekregen. 
Hij had dit niet afgespoeld en presenteert zich nu aan de spoed met 2e graadsbrandwonden. 
Een verdere behandeling in het ziekenhuis werd aangeraden. (C-277634-G7F9R1) 

Tabel 76: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 11 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 9 64,3 

Professioneel 5 35,7 

Totaal aantal gevallen 14 100,0 

 

2.2.6.3 De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd enkel gecontacteerd voor blootstellingen bij 17 volwassenen. Binnen de groep 
van volwassenen waren vrouwen (17,6%) minder vertegenwoordigd dan mannen (82,4%). Deze 
verdeling zal in volgende rapporten verder worden opgevolgd. 
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2.2.6.4 Blootstellingsweg 

Inhalatie was de voornaamste blootstellingsweg, gevolgd door cutaan en oculair contact (Tabel 77). 

Tabel 77: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 11 
(2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen 

Inhalatie 8 

Cutaan contact 5 

Contact met de ogen 3 

Oraal contact 1 

Totaal aantal slachtoffers 17 

 

2.2.6.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 
 
Figuur 21 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen vanaf 2015 tot en met 2021 betreffende 
blootstellingen aan productsoort 11. De stijging kan verklaard kan worden door een betere detectie 
vanaf het jaar 2018. 
 

 

Figuur 21: Vergelijking aantal gevallen tussen 2015 tem 2021 voor productsoort 11 
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 22 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan productsoort 11 weer per maand. In juli 
werden de meeste blootstellingen (namelijk 3) bij volwassenen gemeld. In de winter maanden (januari, 
februari en december) van 2021 ontving het Antigifcentrum geen oproepen voor dit type biocide.  
 

 

Figuur 22: Aantal blootstellingen per maand in 2021 voor productsoort 11 
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2.2.6.6 Symptomen 

Enkel de symptomen die aanwezig waren tijdens de oproep werden hier weerhouden. Er waren 17 
menselijke slachtoffers (allen symptomatisch), waarbij er 21 symptomen werden gerapporteerd. De 
voornaamste symptomen waren algemene aandoeningen en huid- en onderhuidse aandoeningen (Tabel 
78). Er werden geen kinderen of dieren blootgesteld aan productsoort 11 in 2021. 

Tabel 78: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 11 in 2021 

Symptomen Volwassenen 

Algemene aandoeningen1 5 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 5 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 4 

Oogaandoeningen 3 

Maag- en darmstelselaandoeningen 2 

Neurologische aandoeningen  1 

Onbekend2 1 

Totaal aantal symptomen 21 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
 
Tabel 79 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer bij de oproep. 6 
Volwassenen hadden milde symptomen; 5 volwassenen matige symptomen en 6 volwassenen 
vertoonden ernstige symptomen en werden meestal doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. 

Tabel 79: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 11 in 
2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers 

per graad van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Algemene aandoeningen² - 4 - 1 5 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 1 3 5 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen - 1 3 - 4 

Oogaandoeningen - - 2 1 3 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 1 - 1 2 

Neurologische aandoeningen  - - - 1 1 

Onbekend3 - - - 1 1 

Totaal aantal symptomen 0 7 6 8 21 

Totaal aantal slachtoffers 0 6 5 6 17 
1Graad van ernst: (0 Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...)   
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2.2.6.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 80 geeft een overzicht van de samenstellingen van productsoort 11, betrokken bij de oproepen.  

Voor het jaar 2021 zijn alle werkzame stoffen binnen productsoort 11 gekend, wat eerder uitzonderlijk 
is. 

De meerderheid (47,1%) van de biociden van productsoort 11 hebben ‘actief chloor’ als actief 
bestandsdeel.  

Tabel 80 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers per actieve stof en geeft ook aan of de 
slachtoffers symptomen vertoonden bij de oproep naar het Antigifcentrum. 

Elk gemeld slachtoffer van een blootstelling aan productsoort 11 had symptomen.  

Tabel 80: Aantal slachtoffers per werkzame stof voor productsoort 11 (2021) 

 Mensen Symptomatisch1 

Werkzame stof N %  

Actief chloor (vrijgekomen uit natriumhypochloriet) 8 47,1 8 

Glutaraldehyde + mix van 5-chloro-2-methyl-2H-
isothiazoel-3-one(EINECS 247-500-7) en 2-methyl-
2Hisothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) 

4 23,5 4 

2,2-dibromo-2-cyanoacetamide 2 11,8 2 

Natriumhypochloriet  2 11,8 2 

Mix van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazoel-3-one(EINECS 
247-500-7) en 2-methyl-2Hisothiazole-3-one (EINECS 
220-239-6) 

1 5,9 1 

Totaal aantal slachtoffers 17 100,0 17 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.2.7 Productsoort 12: Slijmbestrijdingsmiddelen 

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 3 oproepen met 3 volwassen slachtoffers namelijk 2 vrouwen en 
1 man, blootgesteld aan slijmbestrijdingsmiddelen. Bij twee oproepen kreeg het Antigifcentrum het 
slachtoffer zelf aan de lijn en bij 1 oproep was het een familielid dat contact opnam. Alle gespreken 
werden in het Nederlands gevoerd.  

Bij 2 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. Het beperkt aantal oproepen voor dit type biocide ligt in de lijn van de 
vorige jaren.  

Bij deze drie gevallen is het betrokken biocide inzetbaar voor verschillende doeleinden (verschillende 
producttypes), waardoor deze gevallen ook hernomen zijn onder de andere productsoorten. 

2 slachtoffers werden accidenteel blootgesteld aan een type 12 biociden  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had 1 dag voor 
de oproep met een biocide van productsoorten 2, 5, 11 en 12 gewerkt op basis van chloor 
(natriumhypochloriet) als onkruidbestrijder en daarbij dampen ingeademend. Op het moment 
van de oproep klaagde zij van misselijkheid en irritatie van de keel. Een verdere opvolging bij 
de huisarts werd aangeraden indien de klachten te lang aanwezig bleven (C-246486-
G6B1B3). 

• Het AGC werd gecontacteerd door de familie van het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij 
had ongeveer 30 minuten voor de oproep een hoeveelheid van een biocide van productsoorten 
2, 5, 11 en 12 op basis van natriumhypochloriet op de huid gekregen. Op het moment van 
de oproep was er sprake van een brandwonde (zonder detail) met een bruine huidverkleuring 
en lokale pijn. De patiënte werd doorgestuurd naar de huisarts (C-242259-B4D8N3). 

Het Antigifcentrum ontving 1 oproep rond een professionele blootstelling: 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen man. Ongeveer 4 uur voor 
de oproep was hij op zijn werkplek een biocide behorend tot productsoorten  11 en 12 op 
basis van een isothiazoline-mengsel aan het overgieten. Hierbij vielen er enkele spatten op zijn 
schoen en sok. Op het moment van de oproep had hij 2 gele verkleuringen met blaarvorming 
op zijn voet waar de spatten waren gevallen. Een consult bij de huisarts werd aangeraden om 
deze tweedegraads brandwonde op te volgen (C-258112-G4W6Q8). 

 

2.2.8 Productsoort 13: Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en 

versnijden 

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 slechts 2 oproepen voor biociden voor vloeibare 
conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden, en dit in 2018. Er waren geen oproepen in 
2021. 
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2.3 Hoofdgroep 3: Plaagbestrijdingsmiddelen 

In 2021 ontving het Antigifcentrum 1.528 oproepen voor biociden uit hoofdgroep 3 (Tabel 81). 

Tabel 81: Overzicht aantal blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 3 in 2021 

Hoofdgroep 3: 
Plaagbestrijdingsmiddelen  

Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Productsoort 14: Rodenticiden 91 113 510 714 
Productsoort 15: Aviciden - - - - 

Productsoort 16:Mollusciciden, 
vermiciden en producten om andere 
ongewervelde dieren te bestrijden 

- - - - 

Productsoort 17: Pisciciden - - - - 

Productsoort 18: Insecticiden, 
acariciden en producten voor de 
bestrijding van andere geleedpotigen 

164 255 281 700 

Productsoort 19: Afweermiddelen en 
lokstoffen 

35 140 16 191 

Productsoort 20: Bestrijding van 
andere gewervelde dieren 

- - - - 

Totaal aantal blootstellingen 290 508 807 1.605 

Totaal aantal unieke gevallen 284 490 759 1.528* 
Totaal aantal slachtoffers 289 507 808 1.604 
*Het totaal aantal unieke gevallen ligt lager dan het totaal aantal slachtoffers, aangezien 1 geval meerdere slachtoffers kan 
omvatten, die geteld worden in elke gepaste categorie (volwassene, kind, dier). Bovendien kan een geval een biocide bevatten 
dat tot meerdere productsoorten behoort. Dit geval en zijn bijhorende slachtoffers worden dan bij elke relevant type 
slachtoffer en productsoort bijgeteld. 

Het Antigifcentrum ontving ook in 2021 geen oproepen voor de productsoorten 15,16,17 en 20. Er 
waren in 2021 geen middelen voor deze productsoorten op de Belgische markt. 
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Bij blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 3 werden er 492 symptomen gerapporteerd (Tabel 
82). Er werden 1.604 slachtoffers blootgesteld, waarvan 24,8% symptomatisch was. 

Tabel 82: Overzicht symptomen bij blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 3 in 2021 

Symptomen  Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Maag- en darmstelselaandoeningen 46 36 50 132 

Algemene aandoeningen1 48 7 32 87 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

52 11 3 66 

Oogaandoeningen 23 26 3 52 

Neurologische aandoeningen 10 3 33 46 

Onbekend2 11 8 24 43 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 27 11 2 40 

Psychologische aandoeningen 1 3 8 12 

Cardiovasculaire aandoeningen 7 - 1 8 

Infectieuze aandoeningen 2 - - 2 

Beweegapparaataandoeningen 2 - - 2 

Oor- en labyrintaandoeningen - 1 - 1 

Nier- en urinewegaandoeningen 1 - - 1 

Totaal aantal symptomen  230 106 156 492 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel enz. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg, oproeper niet aanwezig op locatie,…) 
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Tabel 83 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Er waren 102 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 105 
volwassenen hadden milde symptomen en 51 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 31 
volwassenen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 83: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 
3 in 2021 

Symptomen  Aantal slachtoffers per graad van ernst1 Totaal 
 0 1 2 3  

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 33 17 2 52 

Algemene aandoeningen² - 27 14 7 48 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 30 11 5 46 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 17 6 4 27 

Oogaandoeningen - 9 11 3 23 

Onbekend3 - 5 3 3 11 

Neurologische aandoeningen - 3 3 4 10 

Cardiovasculaire aandoeningen - 4 2 1 7 

Infectieuze aandoeningen - 2 - - 2 

Beweegapparaataandoeningen - - 2 - 2 

Psychologische aandoeningen - - 1 - 1 

Nier- en urinewegaandoeningen - - - 1 1 
Geen symptomen op het moment van de 
oproep 

102 3 3 7 115 

Totaal aantal symptomen 102 133 73 37 345 

Totaal aantal slachtoffers 102 105 51 31 289 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg, oproeper niet aanwezig op locatie,…) 
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Tabel 84 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er waren 337 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 66 kinderen 
hadden milde symptomen en 81 kinderen vertoonden matige symptomen; 23 kinderen vertoonden 
ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg 
(ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 84: Ernst van symptomen op moment van oproep bij kinderen blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 3 
in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 23 8 5 36 

Oogaandoeningen - 9 13 4 26 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 6 4 1 11 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 7 4 - 11 

Onbekend2 - 6 - 2 8 

Algemene aandoeningen3 - 3 3 1 7 

Neurologische aandoeningen - - - 3 3 

Psychologische aandoeningen - - 2 1 3 

Oor- en labyrintaandoeningen - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 337 14 54 9 414 

Totaal aantal symptomen 337 69 88 26 520 

Totaal aantal slachtoffers 337 66 81 23 507 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg, oproeper niet aanwezig op locatie,…) 
3Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
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Tabel 85 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep. Bij 
dieren werden vaak (254) ernstige symptomen gerapporteerd. Deze werden in de meeste gevallen 
doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (dierenziekenhuis, dierenarts enzovoort). Er waren 405 
dieren die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 25 dieren hadden milde symptomen 
en 124 dieren vertoonden matige symptomen. Er vielen dit jaar geen dodelijke slachtoffers te 
betreuren. 

Tabel 85: Ernst van symptomen op moment van oproep bij dieren blootgesteld aan biociden uit hoofdgroep 3 
in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad 

van ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 9 6 35 50 

Neurologische aandoeningen - 1 2 30 33 

Algemene aandoeningen2 - 6 3 23 32 

Onbekend3 1 8 7 8 24 

Psychologische aandoeningen - 1 - 7 8 

Oogaandoeningen - 2 - 1 3 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 1 - 2 3 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 - 1 2 

Cardiovasculaire aandoeningen - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 404 - 107 167 678 

Totaal aantal symptomen 405 29 125 275 834 

Totaal aantal slachtoffers 405 25 124 254 808 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) , (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) en (4= overleden). 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg, oproeper niet aanwezig op locatie,…) 
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2.3.1 Productsoort 14: Rodenticiden 

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 669 oproepen met 714 slachtoffers, blootgesteld aan rodenticiden, 
biociden ter bestrijding van knaagdieren. Er waren 669 aantal unieke gevallen waarvan 193 oproepen 
voor blootstellingen bij mensen en 478 oproepen voor blootstellingen bij dieren.  

Deze 714 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 91 slachtoffers (12,8%)  

• Kinderen: 113 slachtoffers (15,8%) 

• Dieren: 510 slachtoffers (71,4%) 

Bij 8 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.3.1.1 Wie belt er? 

Van de 669 oproepen was 68,5% afkomstig van het publiek  (waarbij 6,1% slachtoffer zelf,12,1% 
familie van het slachtoffer en 50,2,% eigenaars van dieren) en 28,8% van mensen met een 
gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen (19,7%)) die 
geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar (Tabel 86). 

Tabel 86: Verdeling van oorsprong gevallen voor productsoort 14 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  458 68,5 

Gezondheidsberoepen 193 28,8 

Andere1 18 2,7 

Totaal aantal gevallen 669 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 45,9% van de gevallen in het Frans, in 53,7% van de gevallen in het 
Nederlands en bij 0,4% van de gevallen in het Engels. 
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2.3.1.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 87 geeft de blootstellingsomstandigheden bij productsoort 14 in 2021.  

Accidentele blootstellingen bij het publiek (83,4%) bleven zowel bij mensen als dieren de belangrijkste 
oorzaak. Hieronder vielen vb. ongelukken door het speelgedrag van jonge kinderen, inname van lokaas 
door dieren,…. Enkele voorbeeldcasussen waren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had kort voor de 
oproep 8 korreltjes van een rodenticide basis van brodifacoum ingeslikt. Gezien de beperkte 
hoeveelheid werd geen verdere last verwacht. (C-258074-K8J3C6) 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Kort voor de oproep 
wou zij een blok rodenticide op basis van difenacoum in stukken snijden met een mes. Hierbij 
vloog er een stuk in haar mond. Gezien het beperkte contact werd geen verdere last verwacht. 
(C-266575-Q3Q2W5) 

Opvallend was het hogere aantal oproepen voor intentionele blootstellingen: zelfdodingspoging 
(13,0%). Er waren geen overlijdens beschreven op het moment van de oproep. 

Het Antigifcentrum ontving maar een beperkt aantal oproepen rond professionele blootstellingen 
(1,0%). Deze case werd als volgt genoteerd:  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen man. Hij had op zijn werk 
een huidcontact gehad met een onbekend rodenticide tijdens een herstelling. Op het moment 
van de oproep waren er geen symptomen. Een verdere behandeling werd niet aangeraden 
gezien het beperkte contact. (C-295881-Y5F2N8) 

Tot de groep andere intentionele blootstelling (2,1%) behoren ook die enkele gevallen waar een 
rodenticide gebruikt werd om een andere mens te vergiftigen. 

Tabel 87: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 14 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 161 83,4 

Professioneel 2 1,0 

Intentionele blootstelling   

Zelfdodingspoging 25 13,0 

Andere  4 2,1 

Onbestemde blootstelling 1 0,5 

Totaal aantal gevallen 193 100,0 
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Tabel 88 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij dieren aan productsoort 14 weer. De 
meeste blootstellingen bij dieren waren accidenteel, maar enkele waren het gevolg van een ‘andere 
intentionele blootstelling’ waaronder ook vergiftigingspogingen vallen zoals: 

• Het AGC werd gecontacteerd door de eigenaar van een hond van 70 kg. Het dier zou minder 
dan 8 uur voor de oproep 2 zakken van een rodenticide op basis van alfa-chloralose hebben 
opgegeten. Op het moment van de oproep was de hond apathisch en had last van 
evenwichtsstoornissen. Een verdere opvolging bij de dierenarts werd aanbevolen indien de 
symptomen erger werden. (C-284843-F5T4C6) 

Tabel 88: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 14 bij dieren (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 476 99,6 

Intentionele blootstelling  0,0 

Andere  2 0,4 

Totaal aantal gevallen 478 100,0 
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2.3.1.3  De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij kinderen in de 
leeftijdsgroep van 1-4 jaar (40,2%) en volwassenen (44,6%).  
Binnen de groep van volwassenen werden mannen (51,5%) iets vaker blootgesteld dan vrouwen 
(44,6%) (Tabel 89). Deze verdeling zal in volgende rapporten verder worden opgevolgd. 

Tabel 89: Aantal slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen bij mensen aan productsoort 
14 (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 43 47 1 91 

Kind, <1 jaar 7 4 1 12 

Kind, 1-4 jaar 36 41 5 82 

Kind, 5-9 jaar 2 9 - 11 

Kind, 10-13 jaar - 2 - 2 

Kind, leeftijd onbekend 3 2 1 6 

Totaal aantal slachtoffers 91 105 8 204 

Bij dit type biocide werden de meeste dieren blootgesteld. 82,5% van de blootstellingen was bij honden 
(Tabel 90). Hieronder zitten zowel rechtstreekse innames, als het opeten van andere dode dieren 
(voornamelijk ratten/muizen). 

Tabel 90: Aantal slachtoffers per diersoort voor blootstellingen aan productsoort 14 (2021) 

Diersoort N % 

Hond  421 82,5 

Kat 45 8,8 

Konijn 16 3,1 

Kip 12 2,4 

Geit 6 1,2 

Paard 4 0,8 

Varken 2 0,4 

Andere 2 0,4 

Schaap 1 0,2 

Vogel 1 0,2 

Totaal aantal slachtoffers 510 100,0 
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2.3.1.4 Blootstellingsweg 

Bij productsoort 14 was oraal contact (74,1%) de voornaamste blootstellingsweg bij bijna elke leeftijdscategorie. Het waren voornamelijk 
kinderen van 1-4 jaar en volwassenen die werden blootgesteld (Tabel 91). Kinderen van 1-4 jaar vertoonden een verkenningsgedrag dat 
zich uitte in het veelvoudig naar de mond brengen van producten. Dit verklaart de hoge cijfers voor het oraal contact aan productsoort 14 
bij deze kinderen. Volwassenen werden blootgesteld bij het gebruik van het product door bijvoorbeeld onvoldoende de handen te hebben 
gewassen na gebruik. 

Tabel 91: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor type 14 biociden (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind,10-13j Kind, leeftijd 
onbekend 

Totaal 

Oraal contact 58 12 71 3 2 5 151 

Contact met de huid 15 - 6 3 - - 24 

Meerdere contactwegen 2 - 5 5 - - 12 

Inhalatie 11 - - - - - 11 

Andere1 2 - - - - 1 3 

Contact met de ogen 3 - - - - - 3 

Totaal aantal slachtoffers 91 12 82 11 2 6 204 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 

98,7% van alle dierlijke slachtoffers werden oraal blootgesteld (Tabel 92). 

Tabel 92: Aantal dierlijke slachtoffers van productsoort 14 per blootstellingsweg en diersoort  (2021) 

Blootstellingsweg  Hond Kat Konijn Kip Geit Paard Varken Andere Schaap Vogel Totaal 

Oraal contact 420 44 16 12 6 4 2 2 1 1 508 

Meerdere contactwegen 1 - - - - - - - - - 1 

Andere1 - 1 - - - - - - - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 421 45 16 12 6 4 2 2 1 1 510 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 
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2.3.1.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 23 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen van 2015 tot en met 2021 betreffende 
blootstellingen aan productsoort 14. Er was in 2019 een piek op te merken in het aantal gevallen 
met een blootstelling aan rodenticiden. Na 2019 is er een dalende trend op te merken.  

 

Figuur 23: Vergelijking aantal gevallen van 2015 tot en met 2021 voor productsoort 14 
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 24 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan rodenticiden (productsoort 14) weer, met 
uitsplitsing van de blootstellingen per leeftijdsgroep en type slachtoffer (mens/dier) per maand. In 
2021 was er een piek op te merken in het aantal blootstellingen in mei bij dieren. Dit was in 2020 
ook het geval (62 gevallen in mei). De meeste oproepen over blootstellingen bij kinderen werden 
ontvangen in januari, juli en september. 

 

Figuur 24 Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan productsoort 14 
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2.3.1.6  Symptomen 

Van de 204 menselijke slachtoffers vertoonde 21,1% symptomen op het moment van de oproep. Er werden 58 symptomen gemeld bij 
mensen. Bij volwassenen werden algemene aandoeningen en ademhalingsstelsel-, borstkas- en maag- en darmstelselaandoeningen het vaakst 
gemeld. Blootstellingen bij kinderen zorgden voor enkele maag- en darmstelselaandoeningen en huid- en onderhuidse aandoeningen. Tabel 
93 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom: één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben. 

Van de 510 blootgestelde dieren vertoonde 16,9% symptomen. Er werden 105 symptomen gemeld. Dit waren voornamelijk maag- en 
darmstelselaandoeningen, en neurologische aandoeningen (Tabel 93). 

Tabel 93: Overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 14 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind <1j Kind 1-4j Kind 5-9j Kind 10-13j 
Kind, 

leeftijd 
onbekend 

Dieren  Totaal 

Algemene aandoeningen1 15 - 1 - - 1 24 41 

Maag- en darmstelselaandoeningen 8 - 1 - - - 28 37 

Neurologische aandoeningen 6 - - - - 1 26 33 

Onbekend2 8 - - - - - 20 28 

Oogaandoeningen 5 - - - - - 3 8 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 4 - 1 - - 1 1 7 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

4 - - - - - 1 5 

Cardiovasculaire aandoeningen 1 - - - - - 1 2 

Nier- en urinewegaandoeningen 1 - - - - - - 1 

Psychologische aandoeningen - - - - - - 1 1 

Totaal aantal symptomen 52 0 3 0 0 3 105 163 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn 
kreeg,...) 
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Tabel 94 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de oproep. 
Er waren 44 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 17 volwassenen 
hadden milde symptomen en 8 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 22 volwassenen 
vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde 
zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 94: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 14 in 
2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Algemene aandoeningen² - 6 3 6 15 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 4 1 3 8 

Onbekend3 - 3 2 3 8 

Neurologische aandoeningen - 1 1 4 6 

Oogaandoeningen - 4 1 - 5 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 2 2 - 4 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 2 - 2 4 

Cardiovasculaire aandoeningen - - 2 - 2 

Nier- en urinewegaandoeningen - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 44 1 2 7 54 

Totaal aantal symptomen  44 23 14 26 107 

Totaal aantal slachtoffers 44 17 8 22 91 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 95 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er waren 80 kinderen die geen symptomen hadden, 9 kinderen met milde symptomen en 15 kinderen 
met matige symptomen; 9 kinderen met ernstige symptomen. Zij werden in de meeste gevallen 
doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 95: Ernst van symptomen op het moment van de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 14 
in 2021 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Algemene aandoeningen² - 1 - 1 2 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - - 1 1 2 

Maag- en darmstelselaandoeningen - - - 1 1 

Neurologische aandoeningen - - - 1 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 80 8 14 5 107 

Totaal aantal symptomen  80 9 15 9 113 

Totaal aantal slachtoffers 80 9 15 9 113 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
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Tabel 96 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op het moment van de oproep. 
Er waren 216 dieren die geen symptomen vertoonden.; 16 dieren vertoonden milde symptomen en  
80 dieren vertoonden matige symptomen; 198 dieren vertoonden ernstige symptomen (Tabel 96). 

Tabel 96: Ernst van symptomen op moment van oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 14 in 2021 

Symptomen  Aantal slachtoffers per graad van ernst1 Totaal 
 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 6 5 17 28 

Neurologische aandoeningen - 1 1 24 26 

Algemene aandoeningen2 - 5 1 18 24 

Onbekend3 1 5 6 8 20 

Oogaandoeningen - 2 - 1 3 

Cardiovasculaire aandoeningen - - - 1 1 

Psychologische aandoeningen - - - 1 1 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- - - 1 1 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - - - 1 1 
Geen symptomen op het moment van de 
oproep 

215 - 68 141 424 

Totaal aantal symptomen  216 19 81 213 529 

Totaal aantal slachtoffers 216 16 80 198 510 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie, .. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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2.3.1.7  Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 97 geeft een overzicht van de samenstellingen van productsoort 14 in bij de oproepen. Een 
combinatie van werkzame stoffen werd voorgesteld als één stof. Bijvoorbeeld een product met 
werkzame stoffen difenacoum en bromadiolone werd in de tabel vermeld onder werkzame stof 
‘Difenacoum+bromadiolone’. 

Bij sommige producten was de werkzame stof niet gekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. paars rattengif, blokje, morts aux rats,…) 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
identificeren.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopgegevens van deze producten.. 

Bij de meerderheid (35,6%) van de type 14 biociden was de werkzame stof niet gekend, gevolgd door 
producten op basis van difenacoum (19,1%), brodifacoum (15,6%) en alpha-chloralose (9,5%). 

Tabel 97 geeft het aantal slachtoffers per werkzame stof en geeft ook aan hoeveel slachtoffers 
symptomen hadden bij de oproep naar het Antigifcentrum. Van de 714 slachtoffers, blootgesteld aan 
een productsoort 14, waren er 109 (15,3%) met symptomen. 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan difenacoum en brodifacoum waren orale innames het 
meest frequent, waarbij braken het meest vermelde symptoom was op het moment van de oproep.  

Bij de symptomatische blootstellingen aan chloralose zien we eveneens een meerderheid aan orale 
innames met voornamelijk klachten zoals convulsies, evenwichtsproblemen, hypothermie, coma en 
tremor.   
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Tabel 97: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 14 
(2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N %   

Knaagdierbestrijdingsmiddelen 
(niet gespecifieerd) 

87 42,6 167 81,9 35 

Difenacoum 44 21,6 92 45,1 13 

Brodifacoum 27 13,2 84 41,2 20 

Alpha-chloralose 7 3,4 61 29,9 27 

Difethialon 13 6,4 48 23,5 6 

Bromadiolon 16 7,8 19 9,3 3 

Flocoumafen - - 22 10,8 2 

Rodenticiden - anticoagulant 9 4,4 13 6,4 2 

Coumatetralyl 1 0,5 6 2,9 1 

Colecalciferol - - 1 0,5 1 

Totaal aantal slachtoffers 204 100,0 510 100,0 109 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.3.2 Productsoort 15: Aviciden 

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 geen enkele oproep voor aviciden. Er werden geen biociden 
verkocht op de Belgische markt binnen deze productsoort. 

 

2.3.3 Productsoort 16: Mullusciciden, vermiciden en producten om andere 

ongewervelde dieren te bestrijden 

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 geen enkele oproep voor mullusciciden, vermiciden en 
producten om andere ongewervelde dieren te bestrijden. In België zijn er momenteel geen toegelaten 
biociden binnen deze productsoort. 

 

2.3.4 Productsoort 17: Pisciciden  

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 geen enkele oproep voor pisciciden. Er zijn momenteel geen 
biociden toegelaten op de Belgische markt voor deze productsoort. 
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2.3.5 Productsoort 18: Insecticiden, acariciden en producten voor de 

bestrijding van andere geleedpotigen  

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 672 oproepen met 701 slachtoffers, blootgesteld aan biociden 
voor insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen.  

Er waren 672 unieke gevallen waarvan 406 oproepen voor blootstellingen bij mensen en 266 
oproepen voor blootstellingen bij dieren.  

Deze 701 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 164 slachtoffers (23,4%) 

• Kinderen: 255 slachtoffers (36,4%) 

• Dieren: 282 slachtoffers (40,2%) 

Bij 13 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.3.5.1 Wie belt er? 

Van de 672 oproepen was 82,0% afkomstig van het publiek (37,7% familie van het slachtoffer, 
44,3% slachtoffer zelf en 27,8% eigenaars van dieren) en 16,7% van mensen met een 
gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen (10,7%)) die 
geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar (Tabel 98). 

Tabel 98: Verdeling van oorsprong van gevallen voor productsoort 18 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  551 82,0 

Gezondheidsberoepen 112 16,7 

Andere1 9 1,3 

Totaal aantal gevallen 672 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 63,5% van de gevallen in het Nederlands, in 36,3% van de gevallen in het 
Frans. Er was een oproep in het Engels. 
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2.3.5.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 99 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij mensen aan productsoort 18 weer. 

Accidentele blootstellingen bij het publiek (98,0%) bleven de belangrijkste oorzaak van blootstelling. 
Enkele voorbeeldcasussen waren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had één dag voor 
de oproep met een insecticide spray een spin proberen te verdelgen. Door een plotse windvlaag 
kreeg zij een gedeelte van de nevel in het gelaat. Op het moment van de oproep was er sprake 
van een speekselvloed. Een verdere reiniging van de mond en een consult bij de huisarts bij 
verergering van de symptomen werd aangeraden. (C-284326-T7Q6N5) 

• Het AGC werd gecontacteerd door een apotheker in een openbare apotheek. Een volwassen 
vrouw had voor de oproep een insecticide spray op basis van permethrin en tetramethrin 
verneveld op de huid als bescherming tegen insecten. Op het moment van de oproep was er 
sprake van een lokale irritatie en gevoelsstoornissen. Een reiniging van de huid en verdere 
opvolging bij de huisarts werd aangeraden. (C-265639-X6D1C2) 

Het Antigifcentrum ontving slechts een beperkt aantal oproepen rond professionele blootstellingen 
(1,0%). Een voorbeeldcasus hiervan was:  

• Het AGC werd gecontacteerd door een werknemer van een bedrijf. Drie volwassenen waren in 
aanraking gekomen met de dampen van een vloeistof op basis van pyrethrine na een lek in 
een opslagvat. Op het moment van de oproep was er enkel sprake van hoofdpijn. Een verdere 
opvolging en symptomatische behandeling, indien nodig, werd aanbevolen. (C-261184-
X8R3S0) 
 

Binnen de oproepen voor intentionele blootstellingen: zelfdodingspoging waren geen overlijdens 
beschreven op het moment van de oproep. Tot de groep andere intentionele blootstelling behoorde 
onder andere misbruik (vb. als anti-luizenmiddel bij mensen) en pestgedrag. 

Tabel 99: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 18 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    
Publiek 398 98,0 

Professioneel 4 1,0 

Intentionele blootstelling   

Andere 1 0,2 

Zelfdodingspoging  1 0,2 

Onbestemde blootstelling 2 0,5 

Totaal aantal gevallen 406 100,0 
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Tabel 100 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij dieren aan productsoort 18 weer. De 
meeste blootstellingen bij dieren waren accidenteel. Een voorbeeld hiervan was:  

• Het ACG werd gecontacteerd door de eigenaar van een hond. Ongeveer 2 uur voor de oproep 
had de hond van 11 kg een mierenlokdoos gevonden en verorberd. Op het moment van de 
oproep waren er geen symptomen aanwezig. Een verdere behandeling bij de dierenarts werd 
aangeraden indien toch symptomen zouden optreden. (C-247591-Y9X7B9) 

Tabel 100: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 18 bij dieren (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 265 99,6 

Onbestemde blootstelling 1 0,4 

Totaal aantal gevallen 266 100,0 

 

2.3.5.3  De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij volwassenen (39,1%) en 
voor kinderen in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar (42,7%)(Tabel 101). Binnen de groep van de 
volwassenen waren vrouwen (61%) meer vertegenwoordigd dan mannen (36%). Deze verdeling zal 
in volgende rapporten verder worden opgevolgd. 

Tabel 101: Aantal menselijke slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen aan productsoort 
18 (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 100 59 5 164 

Kind, < 1 jaar 16 21 1 38 

Kind, 1-4 jaar 72 100 7 179 

Kind, 5-9 jaar 14 10 2 26 

Kind, 10-13 jaar 2 5 - 7 

Kind, leeftijd onbekend 2 2 1 5 

Totaal aantal slachtoffers 206 197 16 419 
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Er werden voornamelijk honden blootgesteld aan productsoort 18 in 2021 (Tabel 102).  

Tabel 102: Aantal slachtoffers per diersoort voor blootstellingen aan productsoort 18 (2021) 

Diersoort N % 

Hond  258 91,5 

Kat 21 7,4 

Paard 1 0,4 

Konijn 1 0,4 

Kip 1 0,4 

Totaal aantal slachtoffers 282 100,0 
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2.3.5.4  Blootstellingsweg 

Volwassenen werden voornamelijk blootgesteld via inhalatie (46,3%). Kinderen werden voornamelijk oraal (80,5%) blootgesteld (Tabel 103). 
Bij kinderen tussen 1-4 jaar was dit een uiting van exploratiegedrag. Dit verklaart de hoge cijfers voor het oraal contact aan productsoort 
18 bij de kinderen in deze leeftijdscategorie. 

Tabel 103: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 18 (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind, <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind,10-13j Kind, leeftijd 
onbekend 

Totaal 

Oraal contact 36 32 156 15 - 4 243 

Inhalatie 77 1 4 2 3 - 87 

Contact met de huid 27 3 4 2 2 - 38 

Meerdere contactwegen 11 2 12 3 1 - 29 

Andere1 7 - 3 1 - 1 12 

Contact met de ogen 6 - - 3 1 - 10 

Totaal aantal slachtoffers 164 38 179 26 7 5 419 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 

95,0% van alle dierlijke slachtoffers werden oraal blootgesteld (Tabel 104). 

Tabel 104: Aantal dierlijke slachtoffers per blootstellingsweg voor productsoort 18  (2021) 

Blootstellingsweg  Hond Kat Paard Konijn Kip Totaal  

Oraal contact 254 13 - 1 - 268 

Inhalatie 2 6 1 - - 9 

Contact met de huid 1 2 - - - 3 

Meerdere contactwegen 1 - - - - 1 

Andere1 - - - - 1 1 

Totaal aantal slachtoffers 258 21 1 1 1 282 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 
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2.3.5.5 Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 25 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen van blootstellingen aan productsoort 18. 
van 2015 tot en met 2021 

 

Figuur 25: Evolutie van aantal gevallen voor productsoort 18 van 2015 tot en met 2021  
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 26 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan biociden voor insecticiden, acariciden en 
producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen. Er is een duidelijke piek van het aantal 
blootstellingen bij dieren in juni. Dit was vergelijkbaar met 2020. De piek bij de blootstellingen bij 
kinderen lag in juli. Bij blootstellingen bij volwassenen kenden hun hoogtepunt in juni. Voor juni en na 
september lagen de blootstellingen beduidend lager.  

 

Figuur 26: Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan productsoort 18 
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2.3.5.6  Symptomen 

Van de 419 menselijke slachtoffers vertoonde 37,5% symptomen op het moment van de oproep. Er werden 201 symptomen gemeld bij 
mensen. Bij volwassenen werden ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen en maag- en darmstelselaandoeningen het 
vaakst gemeld. Blootstellingen bij kinderen zorgden voornamelijk voor maag- en darmstelselaandoeningen. Tabel 105 toont de verdeling van 
slachtoffers per symptoom: één slachtoffer kon verschillende symptomen hebben. 

Van de 282 blootgestelde dieren vertoonde 13,8% symptomen. Er werden 45 symptomen gemeld. Dit waren voornamelijk maag- en 
darmstelselaandoeningen en algemene aandoeningen (Tabel 105). 

Tabel 105: Overzicht van symptomen bij blootstellingen aan productsoort 18 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind <1j Kind 1-4j Kind 5-9j Kind 10-13j 
Leeftijd 

onbekend 
Dieren  Totaal 

Maag- en darmstelselaandoeningen 33 2 10 3 3 1 19 71 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

42 1 5 2 1 1 2 54 

Algemene aandoeningen1 33 - - - 1 - 8 42 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 21 - 2 1 1 - - 25 

Oogaandoeningen 8 - 1 3 2 - - 14 

Neurologische aandoeningen 3 - 2 - - - 6 11 

Onbekend2 2 1 3 - - - 4 10 

Psychologische aandoeningen 1 1 - - 1 - 6 9 

Cardiovasculaire aandoeningen 5 - - - - - - 5 

Infectie- en infectieuze aandoeningen 2 - - - - - - 2 

Beweegapparaataandoeningen 2 - - - - - - 2 

Oor- en labyrintaandoeningen - - - 1 - - - 1 

Totaal aantal symptomen   152 5 23 10 9 2 45 246 
1Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...)  
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Tabel 106 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op het moment van de 
oproep. Er waren 47 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 76 
volwassenen hadden milde symptomen en 34 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 7 
volwassenen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 106: Ernst van de symptomen tijdens oproep bij volwassenen blootgesteld aan productsoort 18 (2021) 

Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 26 14 2 42 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 22 9 2 33 

Algemene aandoeningen2 - 21 11 1 33 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 14 5 2 21 

Oogaandoeningen - 3 4 1 8 

Cardiovasculaire aandoeningen - 4 - 1 5 

Neurologische aandoeningen - 1 2 - 3 

Infectie- en infectieuze aandoening - 2 - - 2 

Onbekend3 - 2 - - 2 

Beweegapparaataandoeningen - - 2 - 2 

Psychologische aandoeningen - - 1 - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 47 1 1 - 49 

Totaal aantal symptomen  47 96 49 9 201 

Totaal aantal slachtoffers 47 76 34 7 164 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 107 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op het moment van de 
oproep. Er waren 177 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 28 
kinderen hadden milde symptomen en bij 39 kinderen werden matige symptomen gerapporteerd; 11 
kinderen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 107: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 
18 (2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 12 4 3 19 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 7 3 - 10 

Algemene aandoeningen2 - - 1 - 1 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 3 1 - 4 

Oogaandoeningen - - 3 3 6 

Neurologische aandoeningen - - - 2 2 

Onbekend3 - 2 - 2 4 

Psychologische aandoeningen - - 1 1 2 

Oor- en labyrintaandoeningen - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 177 4 29 3 213 

Totaal aantal symptomen  177 29 42 14 262 

Totaal aantal slachtoffers 177 28 39 11 255 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 

huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,.. 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 
112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 108 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op moment van de oproep. Er 
waren 181 dieren die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 6 dieren hadden milde 
symptomen, 41 dieren hadden matige symptomen. Er waren 54 dieren met ernstige symptomen, deze 
werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (dierenziekenhuis, dierenarts 
enzovoort).  

Tabel 108: Ernst van de symptomen tijdens oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 18 (2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 1 1 17 19 

Algemene aandoeningen2 - 1 2 5 8 

Neurologische aandoeningen - - 1 5 6 

Psychologische aandoeningen - - - 6 6 

Onbekend3 - 3 1 - 4 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 1 - 1 2 

Geen symptomen op het moment van de oproep 181 - 36 26 243 

Totaal aantal symptomen  181 6 41 60 288 

Totaal aantal slachtoffers 181 6 41 54 282 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, apathie,.. 
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 
112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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2.3.5.7 Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 109 geeft een overzicht van de samenstellingen  van productsoort 18 betrokken bij de oproepen. 
Een combinatie van werkzame stoffen werd in de tabel opgenomen als één werkzame stof. Zo wordt 
een product met stoffen cyphenothrin en prallethrin vermeld onder werkzame stof ‘1R-trans-
phenotrhin + Prallethrin’ in de tabel. 

Bij sommige de producten was de werkzame stof niet gekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. mierenlokdoos, mierenpoeder, insecticide,…); 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
identificeren.  

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopsgegevens van deze producten.. 

Bij een meerderheid (39,8%) van de producten was het actief bestandsdeel niet gekend op het 
moment van de oproep. Dit is voornamelijk gerelateerd aan de blootstellingen aan mierenpoeder en 
mierendozen waar de merknaam niet meer leesbaar of gekend is of waar geen melding van de 
werkzame stof wordt gemaakt op de primaire verpakking (=mierendoos zelf). 

Dit werd gevolgd door contacten aan 1R-transfenothrin (10,6%), prallethrin (5,8%) en Deltamethrin 
(4,6%). 

Tabel 109 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers per werkzame stof en geeft ook aan of er 
symptomen waren bij de oproep naar het Antigifcentrum. Werkzame stoffen pyrethrines en 
pyrethroïden werden gegroepeerd om de tabel te vereenvoudigen. 

Van de 701 slachtoffers blootgesteld aan een productsoort 18,waren er 405 (42,2%) met 
symptomen. 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan onbekende insecticiden was inhalatie het meest 
frequent (41,5%), waarbij luchtwegirritatie, braken en mondirritatie de meest vermelde symptomen 
op het moment van de oproep.  

Bij de symptomatische blootstellingen aan prallethrin waren orale contacten (75,0%) het meest 
frequent, waarbij mondirritatie de meest frequente klacht was. 

Voor symptomatisch blootstellingen bij permethrin blijven orale contacten het hoogst 
vertegenwoordigd (50,0%), gevolg door inhalatie (25,0%). Braken blijft de meest aangegeven klacht. 
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Tabel 109: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 18 
(2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N %   

Pyrethrinen en pyrethroïden 194 45,9 111 39,5 98 

Insecticide -zonder verder detail 152 36,3 127 45,0 52 

Chrysanthemum cinerariaefolium-extract 37 8,8 8 2,9 23 

Imidacloprid 8 1,9 8 2,8 1 

Natriumdimethylarsenaat 6 1,4 7 2,5  

Spinosad 11 2,6 3 1,1 4 

Fipronil 5 1,2 5 1,8 5 

Acetamiprid - - 4 1,4 - 

Azamethifos 2 0,5 1 0,4 - 

Azamethifos + muscalure 1 0,2 2 0,7 - 

Siliciumdioxide 3 0,6 - - 3 

Kamfer 2 0,5 - - - 

N-cyclopropyl-1,3,5,-triazine-2,4,6-triamine - - 2 0,7 2 

Naftaleen 2 0,5 - - 1 

Abamectine 1 0,2 - - - 

Acaricide 1 0,2 - - 1 

Bendiocarb 1 0,2 - - 1 

Chloropyrifos - - 1 0,4 1 

Cyanamide - - 1 0,4 - 

Icaridine - - 1 0,4 - 

Phoxim - - 1 0,4 - 

Totaal aantal slachtoffers 419 100,0 282 100,0 191 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers met symptomen op het moment van de oproep. 
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2.3.6 Productsoort 19: Afweermiddelen en lokstoffen  

In 2021 kreeg het Antigifcentrum 189 oproepen met 191 slachtoffers, blootgesteld aan biociden 
voor afweermiddelen en lokstoffen. Er waren 189 aantal unieke gevallen waarvan 174 oproepen voor 
blootstellingen bij mensen en 15 oproepen voor blootstellingen bij dieren.  

Deze 191 slachtoffers werden als volgt verdeeld:  

• Volwassenen: 35 slachtoffers (18,3%) 

• Kinderen: 140 slachtoffers (73,3%) 

• Dieren: 16 slachtoffers (8,4%) 

Bij 9 gevallen ging het om een buitenlands product met erkenning in het land van oorsprong, maar 
zonder toelating in België. 

2.3.6.1  Wie belt er? 

Van de 189 oproepen was 87,3% afkomstig van het publiek (68,8% familie van het slachtoffer, 
18,5% slachtoffer zelf en 5,8% eigenaars van dieren) en 5,8% van mensen met een 
gezondheidsberoep (artsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en dierenartsen (1,1%)) die 
geraadpleegd werden door het slachtoffer of eigenaar (Tabel 110). 

Tabel 110: Verdeling van oorsprong gevallen voor productsoort 19 (2021) 

Oproeper N % 

Publiek  165 87,3 

Gezondheidsberoepen 11 5,8 

Andere1 13 6,9 

Totaal aantal gevallen 189 100,0 
1De groep ‘Andere’ bestaat uit leerkrachten, politie/brandweer, 112-medewerkers en overige niet-medische beroepen. 

De oproepen gebeurden in 58,7% van de gevallen in het Nederlands, in 41,3% van de gevallen in het 
Nederlands. 
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2.3.6.2 Omstandigheden van de blootstellingen 

Tabel 111 geeft de omstandigheden van de blootstellingen bij mensen weer.  

Accidentele blootstellingen bij het publiek (97,1%) bleven de belangrijkste oorzaak. Enkele 
voorbeeldcasussen waren:  

• Het AGC werd gecontacteerd door de familie van het slachtoffer, een jongetje van 1 jaar oud. 
Hij had juist voor de oproep een flesje afweermiddel op basis van IR3535 in de mond gestoken. 
Op het moment van de oproep waren er geen symptomen. Een reiniging van de mond en 
verdere observatie thuis werd aangeraden. (C-271385-G9W2C5) 

• Het AGC werd gecontacteerd door de familie van het slachtoffer, een meisje van 1 jaar en 
twee maanden. Zij had juist voor de oproep een tablet afweermiddel op basis van geraniol in 
de mond gestoken. Op het moment van de oproep waren er geen symptomen aanwezig. Een 
behandeling werd niet nodig geacht. (C-274068-Z0R0V2) 

Er waren beperkte oproepen rond andere intentionele blootstelling (0,6%), een zelfdodingspoging 
(0,6%) en drie onbestemde blootstellingen (1,7%), Er waren geen overlijdens beschreven op het 
moment van de oproep. 

Tabel 111: Omstandigheden van de blootstellingen aan productsoort 19 bij mensen (2021) 

Type blootstelling N % 

Accidentele blootstelling    

Publiek 169 97,1 

Intentionele blootstelling   

Zelfdodingspoging 1 0,6 

Andere 1 0,6 

Onbestemde blootstelling 3 1,7 

Totaal aantal gevallen 174 100,0 
 

Alle blootstellingen aan productsoort 19 bij dieren waren het gevolg van accidentele blootstelling:  

• Het AGC werd gecontacteerd door de eigenaar van een hond. De hond had eerder die dag 
een vliegenlokstof kunnen inslikken en had daarop gebraakt. Op het moment van de oproep 
waren er geen symptomen meer aanwezig. Gezien de lichte symptomen en beperkte toxiciteit 
werd geen behandeling aangeraden. (C-275869-S6M1W5) 
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2.3.6.3  De slachtoffers  

Het Antigifcentrum werd voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij kinderen in de 
leeftijdsgroep van 1-4 jaar (57,7%), gevolgd door volwassenen (20,0%). 
Daar mannen en vrouwen in 2020 nog in gelijke mate (47,8%) blootgesteld, werden in 2021 vrouwen 
(60,6%) vaker blootgesteld dan mannen (33,1%) (Tabel 112). Deze verdeling zal in volgende 
rapporten verder worden opgevolgd. 

Tabel 112: Aantal menselijke slachtoffers per leeftijdscategorie en geslacht voor blootstellingen aan productsoort 
19 (2021) 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Ongekend Totaal 

Volwassene 23 12 - 35 

Kind, <1 jaar 4 6 - 10 

Kind, 1-4 jaar 4 65 32 101 

Kind, 5-9 jaar 4 13 7 24 

Kind, 10-13 jaar 1 1 1 3 

Kind, leeftijd onbekend - - 2 2 

Totaal aantal slachtoffers 106 58 11 175 

Tabel 113 geeft het aantal blootstellingen aan productsoort 19 bij dieren per diersoort weer. Er 
werden voornamelijk honden (90,0%) blootgesteld in 2021. 

Tabel 113: Aantal slachtoffers per diersoort voor blootstellingen productsoort 19 (2021) 

Diersoort N % 

Hond  15 90,0 

Kat 1 10,0 

Totaal aantal slachtoffers 16 100,0 
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2.3.6.4  Blootstellingsweg 

Oraal contact (64,0%) bleef de voornaamste blootstellingsweg, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Er werden voornamelijk kinderen 
tussen 1-4 jaar blootgesteld aan productsoort 19 (Tabel 114). Ook bij dit type biocide was bij kinderen tussen 1-4 jaar orale blootstelling 
de voornaamste route. Dit kon te wijten zijn aan het normale verkenningsgedrag van  kinderen van die leeftijd.  

Tabel 114: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 19 (2021) 

Blootstellingsweg  Volwassenen Kind, <1j Kind, 1-4j Kind, 5-9j Kind, 10-13j Kind, leeftijd 
onbekend 

Totaal 

Oraal contact 12 7 79 11 2 1 112 

Contact met de ogen 10 - 9 10 1 - 30 

Contact met de huid 3 1 6 1 - 1 12 

Meerdere contactwegen 3 1 5 2 - - 11 

Inhalatie 6 1 2 - - - 9 

Andere1 1 - - - - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 35 10 101 24 3 2 175 
1Andere bevat: aspiratie, epidurale, extravasatie, vaginaal, andere en onbekend 

De meeste dieren werden oraal (87,5%) blootgesteld (Tabel 115). 

Tabel 115: Aantal slachtoffers per blootstellingsweg en leeftijdscategorie slachtoffer voor productsoort 19 bij dieren (2021) 

Blootstellingsweg  Hond Kat Totaal 

Oraal contact 14 - 14 

Contact met de huid 1 1 2 

Totaal aantal slachtoffers 15 1 16 
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2.3.6.5  Overzicht aantal gevallen 

Overzicht 2015-2021 

Figuur 27 geeft een beeld van het aantal unieke gevallen van blootstellingen aan productsoort 19 
van 2015 tot en met 2021 . 

 

Figuur 27: Evolutie van het aantal gevallen voor productsoort 19 van 2015 tot en met 2021  
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Overzicht 2021 op maandbasis  

Figuur 28 geeft het aantal gevallen met blootstellingen aan afweermiddelen en lokstoffen. Bij de 
kinderen was er een piek op te merken in het aantal blootstellingen vanaf juni tot augustus. 

 

Figuur 28: Overzicht van aantal gevallen met blootstelling aan productsoort 19 per maand 
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2.3.6.6  Symptomen 

Van de 78 menselijke slachtoffers vertoonde 39,4% symptomen op het moment van de oproep. Er werden 84 symptomen gemeld bij 
mensen. Bij volwassenen werden oogaandoeningen het vaakst gemeld. Bij kinderen zorgden de blootstellingen voor maag- en 
darmstelselaandoeningen en oogaandoeningen. Tabel 116 toont de verdeling van slachtoffers per symptoom: één slachtoffer kon verschillende 
symptomen hebben. 

Van de 16 blootgestelde dieren vertoonde 31,3% symptomen. Er werden bij dieren 4 types symptomen gemeld. Dit waren maag- en 
darmstelselaandoeningen, huid- en onderhuidse aandoeningen, psychologische aandoeningen en neurologische aandoeningen (Tabel 116). 

Tabel 116: overzicht symptomen bij blootstellingen aan productsoort 19 in 2021 

Symptomen Volwassenen Kind <1j Kind 1-4j Kind 5-9j Kind 10-13j 
Kind, 

leeftijd 
onbekend 

Dieren  Totaal 

Oogaandoeningen 10 - 8 11 1 - - 30 
Maag- en 
darmstelselaandoeningen 

5 4 9 3 - - 3 24 

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

6 - 1 1 - - - 8 

Huid- en onderhuidse 
aandoeningen 

2 - 2 3 - - 1 8 

Onbekend1 1 - 2 - - 2 - 5 

Algemene aandoeningen2 - - 4 - - - - 4 

Psychologische aandoeningen - - 1 - - - 1 2 

Neurologische aandoeningen 1 - - - - - 1 2 

Cardiovasculaire aandoeningen 1 - - - - - - 1 

Totaal aantal symptomen   15 4 19 7 0 2 6 84 
1Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn 
kreeg,...) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel 
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Tabel 117 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de 
oproep. Er waren 11 volwassenen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 12 
volwassenen hadden milde symptomen en 9 volwassenen rapporteerden matige symptomen; 3 
volwassenen vertoonden ernstige symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar 
gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, oogarts, enzovoort). 

Tabel 117: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij volwassenen blootgesteld aan 
productsoort 19 (2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Oogaandoeningen - 2 6 2 10 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- 5 1 - 6 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 4 1 - 5 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 1 - 2 

Cardiovasculaire aandoeningen - - - 1 1 

Neurologische aandoeningen - 1 - - 1 

Onbekend2 - - 1 - 1 
Geen symptomen op het moment van de 
oproep 

11 1 - - 12 

Totaal aantal symptomen  11 14 10 3 38 

Totaal aantal slachtoffers 11 12 9 3 35 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 
112-operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 118 geeft de graad van ernst van de symptomen bij kinderen weer op moment van de oproep. 
Er waren 80 kinderen die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 29 kinderen hadden 
milde symptomen en 28 kinderen hadden matige symptomen. Drie kinderen vertoonden ernstige 
symptomen en werden in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (ziekenhuis, 
oogarts, enzovoort) (Tabel 118). 

Tabel 118: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij kinderen blootgesteld aan productsoort 
19 (2021) 

Symptomen 
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Oogaandoeningen - 9 10 1 20 

Maag- en darmstelselaandoeningen - 11 4 1 16 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 3 2 - 5 

Algemene aandoeningen2 - 2 2 - 4 

Onbekend3 - 4 - - 4 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen 

- - 2 - 2 

Psychologische aandoeningen - - 1 - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 80 2 11 1 94 

Totaal aantal symptomen  80 31 32 3 94 

Totaal aantal slachtoffers 80 29 28 3 140 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 
2Algemene aandoeningen verwijzen naar algemene klachten als vermoeidheid, griepachtig gevoel,  
3Symptomen worden verwacht, maar kunnen niet beschreven worden door oproeper (vb. Familielid krijgt tekstbericht, 112-
operator die slachtoffer maar even aan de lijn kreeg,...) 
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Tabel 119 geeft de graad van ernst van de symptomen bij dieren weer op het moment van de oproep. 
Er waren 8 dieren die geen symptomen hadden op het moment van de oproep, 3 dieren hadden milde 
symptomen en 3 dieren matige symptomen. Er waren 2 dieren met ernstige symptomen; deze werden 
in de meeste gevallen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (dierenziekenhuis, dierenarts 
enzovoort) (Tabel 119).  

Tabel 119: Ernst van de symptomen op het moment van de oproep bij dieren blootgesteld aan productsoort 19 
(2021) 

Symptomen  
Aantal slachtoffers per graad van 

ernst1 
Totaal 

 0 1 2 3  

Maag- en darmstelselaandoeningen - 2 - 1 3 

Neurologische aandoeningen - - - 1 1 

Psychologische aandoeningen - 1 - - 1 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - 1 - - 1 

Geen symptomen op het moment van de oproep 8 - 3 - 11 

Totaal aantal symptomen  8 4 3 2 17 

Totaal aantal slachtoffers 8 3 3 2 16 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts), (4 = overlijden) 
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2.3.6.7  Verdeling van de werkzame stoffen 

Tabel 120 geeft een overzicht van de samenstellingen van productsoort 19 betrokken bij de oproepen. 
Een combinatie van werkzame stoffen werd als één stof beschouwd. Bijvoorbeeld een product met 
geraniol en margosa-extract als werkzame stof wordt in de tabel vermeld onder werkzame stof 
‘geraniol+margosa-extract’. 

Bij sommige producten was de werkzame stof niet gekend. Hier waren verschillende redenen voor: 

➔ De naam van het product was niet gekend; enkel een algemene beschrijving was beschikbaar 
tijdens de oproep (vb. anti-muggen stick, roller antimoustique,…); 

➔ Een productnaam was beschikbaar, maar niet specifiek genoeg om één werkzame stof te 
identificeren. (vb. merknaam 'x’ zonder verder detail) 

De verdeling in deze tabellen wordt dus best voorzichtig geïnterpreteerd, in relatie tot de 
verkoopgegevens van deze producten.. 

De meerderheid (29,7%) van de biociden van productsoort 19 hadden ‘Eucalyptus citriodora olie, 
gehydrateerd, cyclisch (=citriodiol)’ als actief bestandsdeel.  

Tabel 120 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers per werkzame stof en geeft ook aan of er 
symptomen gemeld waren tijdens de oproep naar het Antigifcentrum . 

Niet elk slachtoffer waarvoor contact werd opgenomen met het Antigifcentrum had symptomen. Van 
de 191 slachtoffers blootgesteld aan een biocide van productsoort 19 waren er 72 (37,7%) met 
symptomen. 

Binnen de symptomatische blootstellingen aan ‘Eucalyptus citriodora olie, gehydrateerd, cyclisch 
(=citriodiol)’ waren oculaire contacten het meest frequent (66,7%), waarbij oogirritatie en oogpijn de 
meest vermelde symptomen waren op het moment van de oproep..  
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Tabel 120: Aantal slachtoffers per werkzame stof/combinatie van werkzame stoffen voor productsoort 19: 
afweermiddelen en lokstoffen (2021) 

Werkzame stof Mens Dier Symptomatisch1 

  N % N %   

Eucalyptus citriodora olie, gehydrateerd, 
cyclisch (citriodiol) 

63 36,0 - - 20 

Afweermiddel -zonder verder detail 38 21,7 1 6,3 21 

N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) 33 18,9 - - 17 
Ethylbutylacetylaminopropionaat 
(IR3535) 

14 8,0 - - 4 

Icaridine 12 6,9 - - 4 

Geraniol 8 4,6 - - - 
Eipoeder + gist 
(levensmiddelenkwaliteit) 

- - 8 50,0 - 

Look etc 1 0,6 2 12,5 1 
Eipoeder + gist 
(levensmiddelenkwaliteit) + D-fructose 

- - 3 18,8 2 

Undecan-2-één/methyl-nonyl-keton + 
citriodiol 

2 1,1 - - - 

Azijnzuur 1 0,6 - - - 
Chrysanthemum cinerariaefolium 
extract + Margosa-extract 

1 0,6 - - - 

Margosa-extract - - 1 6,3 - 

Margosa-extract + lavandin - - 1 6,3 1 
Undecan-2-one/methyl-nonyl-ketone 
+ Cymbopogon winterianus-olie, 
gefractioneerd, gehydrateerd, 
gecyclyseerd 

1 0,6 - - 1 

Onbekend 1 0,6 - - 1 

Totaal aantal slachtoffers 175 100,0 16 100,0 72 
1Deze kolom geeft het aantal slachtoffers weer met symptomen aanwezig op het moment van de oproep. 
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2.3.7 Productsoort 20: Bestrijding van andere gewervelde dieren  

Het Antigifcentrum ontving sinds 2015 geen enkele oproep rond biociden voor de bestrijding van 
andere gewervelde dieren. Momenteel zijn er toelatingen voor biociden van deze productsoort op de 
Belgische markt. 
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2.4 Hoofdgroep 4: Andere biociden 

In 2021 ontving het Antigifcentrum 3 oproepen voor 3 volwassenen met blootstellingen aan biociden 
uit hoofdgroep 4 (Tabel 121). 

Tabel 121: Overzicht aantal blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 4 in 2021 

Hoofdgroep 4: andere biociden Volwassenen Kinderen Dieren Totaal 

Productsoort 21: Aangroeiwerende 
middelen 

1 - - 1 

Productsoort 22: Vloeistoffen voor 
balsemen en opzetten 

2 - - 2 

Totaal aantal blootstellingen 3 0 0 3 

Totaal aantal unieke gevallen 3 0 0 3 

Totaal aantal slachtoffers 3 0 0 3 

Bij blootstellingen aan biocide binnen hoofdgroep 4 zijn ademhalingsstelsel-, borstkast- en 
mediastinumaandoeningen en huid- en onderhuidse aandoeningen de symptomen die gerapporteerd 
werden (Tabel 122). 

Tabel 122: Overzicht symptomen bij blootstellingen aan biociden binnen hoofdgroep 4 in 2021 

Symptomen Volwassenen Totaal 

Ademhalingsstelsel-, borstkast- en mediastinumaandoeningen 2 2 

Huid- en onderhuidse aandoeningen 1 1 

Totaal aantal symptomen 3 3 

Tabel 123 geeft de graad van ernst van de symptomen bij volwassenen weer op moment van de 
oproep. Er waren 2 volwassenen met milde symptomen en 1 volwassene met matige symptomen op 
het moment van de oproep. 

Tabel 123: Ernst van symptomen op moment van oproep bij volwassenen blootgesteld aan biociden uit 
hoofdgroep 4 in 2021 

 Symptomen 
Aantal slachtoffers  
per graad van ernst1 

 0 1 2 3 
Ademhalingsstelsel-, borstkast- en 
mediastinumaandoeningen 

- 2 - - 

Huid- en onderhuidse aandoeningen - - 1 - 

Totaal aantal symptomen  0 2 1 0 

Totaal aantal slachtoffers 0 2 1 0 
1Graad van ernst: (0 = Geen symptomen, geen doorverwijzing), (1 = milde symptomen en/of conditionele doorverwijzing 
huisarts/specialist), (2 = matige symptomen en/of (conditionele) doorverwijzing naar huisarts/ specialist) en (3 = ernstige 
symptomen en/of rechtstreekse doorverwijzing naar ziekenhuis/oogarts) 

In 2021 werden er geen kinderen, noch dieren blootgesteld.   



 

 

Biociden rapport 2021 163 

2.4.1 Productsoort 21: Aangroeiwerende middelen  

In het jaar 2021 kreeg het Antigifcentrum 1 oproep van 1 volwassen mannelijk slachtoffer, 
vermoedelijk blootgesteld aan biociden voor aangroeiwerende middelen. Bij de oproep kreeg het 
Antigifcentrum het slachtoffer zelf aan de lijn. Deze oproep gebeurde in het Nederlands. Het beperkt 
aantal oproepen voor dit type biocide ligt in de lijn van de vorige jaren. 

Het slachtoffer werd accidenteel blootgesteld aan een productsoort 21:  

• De man werd blootgesteld via inhalatie door de neus bij het gebruik van een aangroeiwerend 
middel voor boten in een afgesloten ruimte (loods). De man gaf aan last te hebben van een 
mild geïrriteerde neus maar deze irritatie was verdwenen op het moment van de oproep. De 
man contacteerde het AGC uit bezorgdheid een dag na de blootstelling omdat hij besefte dat 
hij geen bescherming droeg (C-242085-R4C0S6). 
 

2.4.2 Productsoort 22: Vloeistoffen voor balsemen en opzetten.  

In het jaar 2021 kreeg het Antigifcentrum 2 oproepen van 2 slachtoffers, namelijk 2 volwassen 
vrouwen die blootgesteld werden aan biociden voor vloeistoffen voor balsemen en opzetten. Bij beide 
oproepen kreeg het Antigifcentrum het slachtoffer zelf aan de lijn. Deze oproepen gebeurden in het 
Nederlands. Het beperkt aantal oproepen voor dit type biocide ligt in de lijn van de vorige jaren. 

De slachtoffers werden accidenteel blootgesteld aan een productsoort 22:  

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had tijdens een 
examen anatomie een lichaam, behandeld met fenol, zonder handschoenen gehanteerd. De 
blootstelling vond plaats 2 dagen voor de oproep, maar de patiënte had nog altijd last van 
een milde uitslag en irritatie aan de vingers. Een doorgedreven reiniging van de handen werd 
aangeraden met een opvolging bij de huisarts. (C-258590-X5F7M0). 

• Het AGC werd gecontacteerd door het slachtoffer, een volwassen vrouw. Zij had een glazen 
pot met daarin een opgezette slang laten vallen op de grond. Bij het opkuisen van de gebroken 
pot inhaleerde zij de dampen van de balsemvloeistof. De patiënte gaf aan last te hebben van 
irritatie op de luchtwegen. Het Antigifcentrum legde de maatregelen uit om de vermoedelijke 
formaldehyde of eventueel ethanol op te kuisen (er was te weinig informatie om de exacte 
werkzame stoffen te bepalen). (C-296062-W4Y2Y1) 
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3 Detectie van problemen en voorstellen 

Er zijn enkele algemene opmerkingen die jaarlijks terugkomen: 

- Ook al is de merknaam van een biocide gekend, toch is het niet altijd mogelijk om de precieze 
werkzame stof(fen) te bepalen. Het blijkt moelijk voor het publiek om deze informatie terug 
te vinden op een etiket. 

- Hetzelfde geldt voor de inschatting van de leeftijd van een product. In de loop van de jaren 
kan een product andere toelatingen verkrijgen of toelatingen verliezen. (Bijvoorbeeld: een 
biocide met initiële toelating als productsoort 4 én 11, en na enkele jaren enkel toegelaten 
als productsoort 4). 

- Een mogelijke verklaring voor de identificatiemoeilijkheden is dat sommige primaire 
verpakkingen (vb. mierenlokdoos of zakje rond rattengif in graan of pastavorm) geen duidelijke 
informatie geven over de productnaam of werkzame stof, maar enkel een merk (vb. een 
merknaam zonder verdere informatie op een groene mierenlokdoos) of een (weinig leesbare) 
verwijzing naar het antidoot. 

Voorstel: 

- Een geharmoniseerd etiket op alle verpakkingen (primair en secundair) met een duidelijk 
leesbare samenstelling. 

- Dit geharmoniseerd etiket bevat best plaats voor de UFI-code (Unique Formula Identifier), 
aangezien dit een verplichting wordt voor elk biocide op de Belgische en Europese markt vanaf 
2025. Op dit moment hebben enkel de producten die sinds januari 2020 werden geregistreerd 
dergelijke code .16 

 

Een veelvoud van de blootstellingen zijn vermijdbaar door correcte stockering van biociden (vb. geen 
containers met chloorderivaten in warme en vochtige omgevingen bewaren; flesjes alcoholgel horen 
niet naast de luiertafel) en het weghouden van kinderen en huisdieren tijdens het gebruik. 

 

Voorstel: 

- campagnes zoals de campagne “lezen voor gebruik” kunnen deze boodschap naar het grote 
publiek uitdragen. 

  

 

16 https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator 
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4 Observaties 

Uit het cijfermateriaal kunnen we een aantal trends afleiden: 

• De meerderheid van de blootstellingen vallen onder hoofdgroep 1: desinfecteermiddelen of 

hoofdgroep 3: plaagbestrijdingsmiddelen. 

 

• Het Antigifcentrum wordt grotendeels gecontacteerd door het publiek voor acute, accidentele 

blootstellingen. Er zijn maar weinig oproepen uit het professionele milieu. 

 

• Mensen zijn de voornaamste slachtoffers, met lagere aantallen voor dieren voor de meeste 

types biociden. Binnen de biociden voor dierhygiëne en rodenticiden (productsoorten 3 en 

14) zien we eerder overwegend dieren in de cijfers.   

 

• De COVID-19 pandemie heeft (indirect) geleid tot een stijging in de oproepen met betrekking 

tot blootstellingen aan desinfectiemiddelen voor menselijke hygiëne of voor de omgeving 

(productsoorten 1 of 2). Ook in 2021 was er sprake van een verhoging van het aantal 

blootstellingen bij productsoorten (1&2) in vergelijking met de jaren voor de COVID-19 

pandemie. De vijfvoudige stijging in het aantal oproepen die te zien was in 2020 (productsoort 

1) bleef echter uit.  

 

• De blootstellingsweg vertoont lichte verschillen per type slachtoffer 

(volwassenen/kinderen/dieren) en per type biocide. Zowel bij kinderen als dieren blijft oraal 

contact de meest vermelde blootstellingsweg.  

Bij volwassenen zien we meer variatie, waarbij de blootstellingsweg ook gekoppeld is aan de 

gebruiksvorm van bepaalde types biociden. Zo komen inhalatie contacten vaker voor bij 

volwassenen, voornamelijk bij biociden die in spray gebruikt worden (Vb. insecticiden) of 

waarbij een nevel of gaswolk kan ontstaan tijdens het gebruik (vb. desinfectiemiddelen van 

productsoort 2). 

 

• De aanwezigheid van symptomen tijdens de oproep verschilt tussen de types biociden. Dit 

houdt verband met de werkzame stoffen, waarbij sommige een onmiddellijk effect opwekken 

(vb. chloordampen) en andere een langetermijneffect (vb. bloedverdunners (difenacoum)). 

De aan- of afwezigheid van symptomen tijdens de oproep is niet voldoende om het potentiële 

intoxicatierisico te bepalen. Zo is het risico op ernstige intoxicatie hoger bij biociden van 

productsoort 14 (rodenticiden), alhoewel hier maar weinig symptomatische gevallen worden 

beschreven op het moment van de oproep. 
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• Er is weinig variatie in de verdeling van werkzame stoffen per productsoort over de jaren:  

Ethanol en combinaties blijven de hoofdgroep binnen biociden voor menselijke hygiëne  

(productsoort 1); 

Chloorhoudende producten en quaternaire ammoniumderivaten blijven zeer prominent 

aanwezig binnen de groep van desinfectantia en algiciden (productsoort 2). 

Quaternaire ammoniumderivaten maken ook de meerderheid uit bij blootstelllingen aan 

biociden voor dierhygiëne (productsoort 3), voor voeding en diervoeders (productsoort 

4) en conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen (productsoort 10). Eén van de 

verklaringen is dat één biocide aan verschillende types kan worden toegewezen (vb. 

productsoort 2,4,10) waardoor ook de stof meermaals zal aanwezig zijn. 

Actief chloor zien we als belangrijkste werkzame stof binnen biociden voor drinkwater 

(productsoort 5) en conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en 

verwerkingssystemen (productsoort 11). 

Cypermethrin wordt het meest vermeld als houtconserveermiddel (productsoort 8). 

Rodenticiden op basis van anticoagulantie blijven het meest voorkomend binnen de 

rodenticiden (productsoort 14), gevolgd door chloralose, waarvan het niveau stabiel blijft 

in vergelijking met vorige jaren. 

De groep van pyrethrinen en pyrethroïden zijn zoals vorige jaren de belangrijkste groep bij 

de insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen 

(productsoort 18). 

Eucalyptus citriodora olie blijft prominent aanwezig binnen de groep van afweermiddelen 

en lokstoffen (productsoort 19), gevolgd door DEET en IR3535. 
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5 Samenvatting 

 Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen Hoofdgroep 2: 
Conserveermiddelen 

Hoofdgroep 3: 
Plaagbestrijdingsmiddelen 

Hoofdgroep 4: 
Andere biociden 

Aantal blootstellingen 
Aantal unieke gevallen 
Aantal slachtoffers 

2.362 
2.145 
2.225 

 

99 
91 
96 
 

1.605 
1.528 
1.604 

 

3 
3 
3 
 

Wie belt er ? Productsoort 1: Publiek (64,7%) 
Productsoort 2::Publiek (68,8%) 
Productsoort 3::Publiek (56,3%) 
Productsoort 4::Publiek (43,6%) 
Productsoort 5::Publiek (53,8%) 

Productsoort 6: Medische 
professional (1)* 
Productsoort 8: Publiek (82,1%) 
Productsoort 10: Publiek (62,2%) 
Productsoort 11: Publiek (57,1%) 
Productsoort 12: Publiek 
(100,0%)* 

Productsoort 14: Publiek 
(68,5%) 
Productsoort 18: Publiek 
(82,0%) 
Productsoort 19: Publiek 
(87,3%) 

Productsoort 21: Publiek 
(1)* 
Productsoort 22: Publiek 
(2)* 

Omstandigheden Productsoort 1: Accidenteel (86,0%) 
Productsoort 2: Accidenteel (88,0%) 
Productsoort 3: Accidenteel (50,0%) 
– Professioneel (50,0%) 
Productsoort 4: Accidenteel (71,0%) 
Productsoort 5: Accidenteel (83,3%) 

Productsoort 6: Accidenteel 
(100,0%)* 
Productsoort 8: Accidenteel 
(100,0%) 
Productsoort 10: Accidenteel 
(86,2%) 
Productsoort 11: Accidenteel 
(64,3%) 
Productsoort 12: Accidenteel 
(66,7%)* 

Productsoort 14: Accidenteel 
(83,4%) 
Productsoort 18: Accidenteel 
(98,0%) 
Productsoort 19: Accidenteel 
(97,1%) 
 

Productsoort 21: 
Accidenteel (1)* 
Productsoort 22: 
Accidenteel (2)* 

De slachtoffers Productsoort 1: 
Volwassene (47,6%) / kind (51,9%) 
/ dier (0,6%) 
Productsoort 2: 
Volwassene (61,4%) / kind (31,5%) 
/ dier (7,1%) 
Productsoort 3: 
Volwassene (87,5%) / kind (6,3%) / 
dier (6,3%) 
 
 

Productsoort 6: 
Volwassene (100,0%)*  
Productsoort 8: 
Volwassene (89,7%) / kind 
(7,7%) / dier (2,6%) 
Productsoort 10: 
Volwassene (53,9%) / kind 
(20,5%) / dier (25,6%) 
Productsoort 11: 
Volwassene (100,0%) 
 

Productsoort 14: 
Volwassene (12,8%) / kind 
(15,8%) / dier (71,4%) 
Productsoort 18: 
Volwassene (23,4%) / kind 
(36,4%) / dier (40,2%) 
Productsoort 19: 
Volwassene (18,3%) / kind 
(73,3%) / dier (8,4%) 
 

Productsoort 21: 
Volwassene (1)* 
Productsoort 22: 
Volwassene (2)* 
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Productsoort 4: 
Volwassene (68,9%) / kind (29,6%) 
/ dier (1,5%) 
Productsoort 5: 
Volwassene (92,3%) / dier (7,7%)  
 

 
Productsoort 12: 
Volwassene (100,0%)* 
 

Blootstellingsweg Productsoort 1 
Volwassene – Oraal (52,9%), 
Oogcontact (40,4%) 
Kind – Oraal (66,6%); Oogcontact 
(27,7%) 
Dier – Oraal (100,0%) 

Productsoort 2 
Volwassene – Inhalatie (37,4%); 
Oraal (24,7%); Oogcontact (20,6%) 
Kind – Oraal (45,6%); Oogcontact 
(11,8%)   
Dier – Oraal (78,4%) 

Productsoort 3 
Volwassene - Huidcontact (21,4%); 
Oogcontact (57,1%); Oraal (14,3%) 
Kind – Oraal (50,0%); Huidcontact 
(50,0%) 
Dier – Andere (100,0%) 

Productsoort 4 
Volwassene – Oogcontact (36,6%); 
Oraal (35,5%) 
Kind – Oraal (55,0%) ; Oogcontact 
(27,5%) 
Dier – Oraal (100,0%) 

Productsoort 5 
Volwassene – Oraal (25,0%); 
Oogcontact (25,0%) 
Dier – Oraal (100,0%) 

Productsoort 6 
Volwassene – Cutaan (100,0%)* 
 
Productsoort 8 
Volwassene – Huidcontact 
(40,0%); Inhalatie (37,1%) 
Kind – Oraal (66,7%) 
Dier – Oraal (100,0%) 
 
Productsoort 10 
Volwassene – Meerdere 
contactwegen (37,5%); Oraal 
(33,3%); Oogcontact (28,6%) 
Kind – Oraal (50,0%); 
Dier – Oraal (90,0%) 
 
Productsoort 11 
Volwassene – Inhalatie (47,1%); 
Cutaan (29,4%) 
 
Productsoort 12 
Volwassene – Cutaan (66,7%); 
Inhalatie (33,3%)* 
 
 

Productsoort 14 
Volwassene – Oraal (63,7%) ; 
Huidcontact (16,5%) 
Kind – Oraal (82,3%) 
Dier – Oraal (98,7%) 
 
Productsoort 18 
Volwassene -Inhalatie (46,3%); 
Oraal (22,2%); Huidcontact 
(16,7%) 
Kind – Oraal (80,5%) 
Dier – Oraal (95,0%) 
 
Productsoort 19 
Volwassene – Oraal (34,3%); 
Oogcontact (28,6%); Inhalatie 
(17,1%) 
Kind – Oraal (71,4%); 
Oogcontact (14,3%) 
Dier – Oraal (87,5%)  
 
 

Productsoort 21 
Volwassene – Inhalatie 
(1)*  
 
Productsoort 22 
Volwassene – Inhalatie (1) 
– Cutaan (1)* 
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Symptomen op het 
moment van de oproep 

Productsoort 1: 54,1% (mens) -  
12,5%* (dier): Oogaandoeningen, 
Maag- en darmstelselaandoeningen 
 

Productsoort 2: 77,7% (mens) – 
76,5% (dier): Ademhalingsstelsel, 
oogaandoening 
 

Productsoort 3: 90,0% (mens) – 
50,0%* (dier): Huidaandoeningen, 
oogaandoening 
 

Productsoort 4: 88,7% (mens) – 
100,0%* (dier): Oogaandoening, 
ademhalingsstelsel 
 

Productsoort 5: 100,0% (mens) – 
100,0%* (dier): Huidaandoening,  
ademhalingsstelsel 

Productsoort 6: 100,0% (mens)*: 
Huidaandoeningen 
 
Productsoort 8: 73,7% (mens) – 
100,0%* (dier): Huidaandoeningen 
 
Productsoort 10: 79,3% (mens) – 
80,0% (dier): Maag- en 
darmstelselaandoeningen, 
Oogaandoeningen en algemene 
aandoeningen 
 
Productsoort 11: 100,0% (mens): 
Algemene aandoeningen en 
huidaandoeningen 
 

Productsoort 12: 100,0% (mens)*: 
Huidaandoening 

Productsoort 14:  
21,1% (mens)/ 16,9% (dier) 
Algemene aandoeningen, maag- 
darmstelselaandoeningen 
 
Productsoort 18 
37,5% (mens)/ 13,8% (dier): 
Maag- en 
darmstelselaandoeningen, 
ademhalingsstelsel 
 
Productsoort 19 
39,4% (mens) / 31,3% (dier) 
Oogaandoeningen en  Maag-en 
darmstelselaandoeningen, 
 

Productsoort 21 
Geen symptomen op het 
moment van de oproep* 
 
Productsoort 22 
100% (mens) 
Ademhalingsstelsel (1), 
Huidaandoening (1)*  

Werkzame stoffen 
 

Productsoort 1:  
Ethanol (84,1%) 
 

Productsoort 2 :  
Chloorhoudende stoffen voor 
zwembad/sauna (26,3%) 
Actiefchloor uit Natriumhypochloriet 
(10,6%)  
 

Productsoort 3: 
Quaternaire ammoniumderivaten 
(65,6%) 
 

Productsoort 4 
Didecyldimethylammoniumchloride 
(25,2%) 
 

Productsoort 5 
‘Actief chloor’ (61,5%) 

Productsoort 6: 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-Alfa-
one (100,0%)* 
 
Productsoort 8: 
Cypermethrin (25,6%) 
 
Productsoort 10: 
Didecyldimethylammoniumchloride 
(71,8%) 
 
Productsoort 11: 
‘Actief chloor’ (47,1%) 
 
Productsoort 12: 
Natriumhypochloriet (66,7%)* 
 

Productsoort 14 
Ongekend (35,6%) 
Difenacoum (19,0%) 
Brodifacoum (15,5%) 
Chloralose (9,5%) 
 
Productsoort 18 
Ongekend (39,8%) 
1R-transfenothrin (10,6%) 
Prallethrin (5,7%) 
Deltamethrin (4,6%) 
 
Productsoort 19 
Eucalyptus citriodora olie 
(36,0%) 
Ongekend (20,4%) 
DEET (17,3%) 
IR3535 (7,3%) 

Productsoort 21 
Ongekend (1)* 
 
Productsoort 22 
Fenol (1) 
Ongekend (1)* 

*niet significant, gezien klein aantal 
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