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Voorkom vergiftiging bij kinderen

Doe de Huischeck van uw apotheker

Uw apotheker is gespecialiseerd in medicijnen. Met alle vragen over de 

medicijnen die u gebruikt, maar ook over medicijnvergiftigingen bij kinderen 

kunt u bij uw apotheker terecht.



Is uw huis veilig? Weet wat u moet doen!

Rode tabletjes, grappige gele capsules, een interessant flesje… 

Jonge kinderen zijn erg ondernemend. Alles willen ze onderzoeken en dat 

doen ze vaak door dingen in hun mond te stoppen. 

Medicijnen zijn in elk huis te vinden en kunnen voor kleine kinderen giftig zijn. 

Bij medicijnen moet u niet alleen denken aan de harttabletjes in opa’s jaszak, 

maar ook aan eenvoudige pijnstillers, vitaminepillen en kruidenmiddelen. Van 

een kleine hoeveelheid medicijnen of een beetje gif heeft een kind sneller last 

dan een volwassene. Zo kan het al ziek worden van een klein glaasje sterke 

drank, een flinke schep zout, sigaretten of een paar paracetamol-tabletten.

Jaarlijks komen duizenden kinderen bij de huisarts of spoedeisende hulp 

vanwege een mogelijke vergiftiging. Meer dan duizend kinderen worden 

vervolgens jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van zo’n 

vergiftiging. Vergiftigingen komen het meest voor bij kinderen tot en 

met 4 jaar. Probeer daarom vergiftigingen te voorkomen. 

Doe de Huischeck van uw apotheek om te zien hoe veilig uw huis is!

Tips
•  U heeft meer gevaarlijke en giftige stoffen in huis dan u denkt: medicijnen,  

 schoonmaakmiddelen, middelen voor haar- en huidverzorging, giftige rode  

 besjes aan kamerplanten...

 Zorg dat u weet wat u in huis heeft. Lees de informatie bij de producten.

•  Berg gevaarlijke stoffen zo op dat kinderen er niet bij kunnen en laat uw   

 kind niet alleen als er een gevaarlijk product in de buurt is. Sommige   

 kinderen zijn zó handig dat ze een kinderveilige dop toch open krijgen.

•  Voor het geval het tóch misgaat met medicijnen: bel uw huisarts of 

 uw apotheker.   

De Huischeck

Controleer uw hele huis en beantwoord de 
volgende vragen:

Zijn er medicijnen in uw huis waar uw 
kind zo bij kan komen?  

Heeft u sigaretten(peuken), alcoholische dranken 
of cosmetica waar uw kind bij kan komen?   

 
Kan uw kind zo bij uw handtas komen?   

Heeft u gevaarlijke stoffen in huis zoals 
reinigings-, ontkalkings- en bleekmiddelen
waar uw kind zo bij kan komen? 

Heeft u een van de vragen met ja beantwoord, dan loopt uw 
kind risico op een mogelijke vergiftiging. Wilt u weten wat u 
hier tegen kunt doen? Kijkt u dan naar de tips op de linkerpagina.
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