
SCREENSHOT VAN WWW.TOXICOLOGIE.ORG.

Apothekers en artsen worden met regelmaat geconfronteerd met al dan 
niet intentionele intoxicaties. De vernieuwde website www.toxicologie.org 
biedt praktische informatie en adviezen voor zorgverleners.
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Het is niet precies bekend hoeveel vergifti-
gingen er in Nederland en België plaats-
vinden, er is geen meldingsplicht voor.  
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum ontving in 2012 42.334 informatie-
verzoeken over vergiftigingen [1].
Brandenburg et al. beschrijven dat er per jaar 
circa 2300 patiënten in Nederland met een 
vergiftiging op een ic worden opgenomen 
[2]. Vaak wordt dan de ziekenhuisapotheker 
geraadpleegd voor de advisering over de 
eerste maatregelen en laboratoriumanalyse 
bij een intoxicatie.
Daarnaast is het Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum te raadplegen voor 
stofspecifieke informatie over specifieke in-
toxicaties. Hierbij heeft pre-analytische advi-
sering betrekking op de spoedmaatregelen 
gerelateerd aan aard en hoeveelheid van  
toegediende of blootgestelde middelen en  
op de selectie van uit te voeren bepalingen, 
en postanalytische advisering op de in te 
stellen behandeling aan de hand van de  
analyseresultaten. De resultaten van de  
toxicologische analyse en de klinische  
toestand van de patiënt vormen de uitgangs-
punten voor het uiteindelijke behandelplan.

Vertraging
Voor de meeste intoxicaties wordt het behan-
delplan ingesteld op basis van anamnese en 
kliniek en zonder toxicologische analyse, op 
enkele uitzonderingen na, zoals systematische 
bepaling van paracetamol na auto-intoxicatie, 
waarbij wel analyse wordt verricht. Hierbij 
bestaat het risico van onverantwoorde ver-
traging, bijvoorbeeld bij intoxicaties met tri-
cyclische antidepressiva of amfetamine.
Om in de informatiebehoefte te voorzien, 

verzorgt sinds 2002 de multidisciplinaire 
Expertgroep Toxicologie behandelinformatie 
voor zorgverleners voor het ontwikkelen van 
praktische behandelinformatie bij geïntoxi-
ceerde patiënten.
Momenteel zijn ongeveer vijftig monografie-
en met toxicologische behandelinformatie 
over de belangrijkste intoxicaties uit de klini-
sche praktijk beschikbaar op www.toxicolo-
gie.org of via de websites van de participe-
rende wetenschappelijke verenigingen en  
het Nationaal Vergiftigingen Informatie  
Centrum. Het bezoekersaantal van de web-
site is in de afgelopen jaren gestabiliseerd  
tot 200-300 bezoekers per dag.  ■
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