
Gift ige planten 

Gift ige planten zi jn planten die vergi ft igingsverschijnselen veroorzaken wanneer 

kleine hoeveelheden ervan worden opgegeten, of planten die ontstekingen of 

andere huidaandoeningen veroorzaken wanneer ze worden aangeraakt. Gi ft ige 

planten kunnen slaap verwekken, de huid irr i teren, de sl i jmvl iezen aantasten, 

kramp of buikloop veroorzaken... en zel fs dodel i jk zi jn. Gelukkig komt dit laatste 

maar weinig voor.  

De gift igheid betreft niet alt i jd de hele plant. Bij sommige planten zi jn al leen 

bladeren, bessen, wortel, tak, bloem of sap gift ig. De schadel i jkheid van gift ige 

planten is ook van verschi l lende factoren afhankel i jk. De leeft i jd van de persoon 

speelt een rol, zi jn gewicht, zi jn gevoel igheid. Hoe jonger, hoe gevoel iger. Ook 

de groei- en bloeiomstandigheden en de omvang van de ingenomen hoeveelheid 

heeft belang. Zo worden vele plantenstoffen als geneesmiddel gebruikt en zi jn ze 

maar gi ft ig wanneer ze, zoals andere geneesmiddelen, verkeerd of in te grote 

hoeveelheden worden ingenomen.  

Vooral kleine kinderen (0-4 jaar) worden slachtoffer van vergi ft iging door 

planten. Het nieuwsgierige kind onderzoekt niet al leen met zi jn ogen en zi jn 

handen, maar ook met zi jn mond. Voorwerpen worden niet al leen bekeken en 

betast maar ook geproefd. Kinderen kunnen geen onderscheid maken tussen 

gift ige en eetbare vruchten. De meeste ongeval len gebeuren dan ook door het 

eten van gi ft ige bessen. En omdat kleine kinderen doorgaans in huis of in de tuin 

spelen is het niet verwonderl i jk dat vooral ongeval len met kamer- en tuinplanten 

gebeuren. Om deze reden beperken we ons hier tot deze planten. 

Ongevallen voorkomen 

•  De meest drast ische vorm om vergi ft iging door planten te 

voorkomen is al le gi ft ige planten uit  de woonkamer en de 

tuin te verwijderen. Dit is  niet  alt i jd prett ig. In sommige 

omstandigheden kan het een noodzakel i jke 

voorzorgsmaatregel zi jn. Gift ige planten wegnemen 

betekent niet dat al le groen en iedere bloem moeten 

verdwijnen. Er zi jn meer niet-gi ft ige dan gi ft ige planten.  

•  Wanneer er kleine kinderen zi jn, verwijder je toch best  de 

gift ige planten. Indien je dit  niet wenst  te doen, zorg dan 

dat kinderen niet  bi j  gi ft ige planten kunnen komen. Hou er 

rekening mee dat kinderen graag ergens op klauteren.  

•  Leer de kinderen zo vroeg mogel i jk dat  ze niet van kamer- 

en tuinplanten mogen eten.  

•  Leer hen ten gepaste t i jde het verschi l  tussen eetbare en 

niet-eetbare, gi ft ige p lanten en vruchten kennen.  

•  Leer de kinderen wat er gevaarl i jk is.  Laat kinderen bi j 

voorbeeld nooit  f luit jes maken uit de hol le stengel van de 

reuzenbereklauw.  

•  Gebruik bi j  het snoeien, kappen of wieden handschoenen 

en wri jf  niet in je ogen.  



Wat doe je bij  vergift iging? 

Algemeen 

•  Bli j f  kalm.  

•  Verwitt ig onmiddel l i jk gespecial iseerde hulp: het  

Antigi fcentrum (070-245 245), de huisarts of de 112.  

•  Als het  slachtoffer braakt, hou je het  braaksel bi j.   

Concreet 
De aanbevel ingen hieronder gelden enkel voor vergift iging door planten bij een 

slachtoffer dat bi j  bewustzi jn is. Voor verdere informatie over eerste hulp bi j  

vergi ft igingen (bijvoorbeeld wat doen wanneer het  slachtoffer bewusteloos is?) 

raden we aan een eerstehulpopleiding te volgen. Om effic iënt eerste hulp te 

kunnen toepassen moet je de technieken immers op een praktische manier 

aanleren.  

Bi j  vergift iging door het eten van planten,  o f delen ervan:  

•  Verwijder de plantenresten uit de mond en houd ze 

bi j.  

•  Doe het slachtoffer niet braken! Neem geen enkele 

maatregel  zonder daarover het Antigi fcentrum of 

een arts te hebben geraadpleegd.  

Bi j  aanraking met giftige planten die huidirr i tat ie veroorzaken:  

•  Spoel de huid overvloedig met water (10 tot 15 

minuten).  

•  Wrij f nooit hard over de huid.  

•  Experimenteer niet met zalf jes en lot ions.  

•  Bli j f  uit  de zon.  

Voor de arts of het Antigi fcentrum is het  nutt ig als je de volgende inl icht ingen 

kan geven: 

•  Leeft i jd en gewicht  van het  slachtoffer.   

•  De naam van de plant.  

Ken je de naam niet,  neem dan een stukje van de plant 

mee en/of geef een nauwkeurige beschri jving.  

•  Het deel  van de plant dat de oorzaak kan zi jn van 

vergi ft iging: bes, tak, blad, wortel ,  bloem...  

•  De (vermoedel i jke) hoeveelheid: enkele bessen...   

•  De manier waarop het contact  met het gi f  tot stand kwam: 

eten, zuigen, aanraken, insl ikken...   

•  De react ies die het  slachtoffer vertoont: buikloop, jeuk, 

huiduitslag, verwijding van de pupi l len.. .  

•  Het t i jdst ip waarop het gebeurde.  



•  Typische bijzonderheden in verband met de gezondheid 

van het  slachtoffer: geneesmiddelen die ingenomen 

worden, doorgemaakte ziekten...  

Hou ondertussen steeds de vitale funct ies van het slachtoffer in het oog: 

bewustzi jn, ademhal ing en hartslag.  

Via de telefoon een plant of een bes beschri jven is niet makkel i jk. Het  

Antigi fcentrum kan je dan ook vragen contact op te nemen met een deskundige. 



Overzicht van de zeer giftige tuinplanten 
Blauwe monnikskap, Doornappel, Gevlekte aronskelk, Goudenregen, Herfstt i j loos, 

Kardinaalsmuts, Lel ietje-der-dalen (Meiklokje), Oleander, Palmboompje, Papaver 

(Slaapbol, Maankop, Blauwmaanzaad, Klaproos), Peperboompje, Taxus 

(Venijnboom), Thuja (Levensboom), Vingerhoedskruid, Wol fskers, Wonderboom, 

Zevenboom. 

Voor een foto, klik in onderstaande tabel op de namen van de planten.   

Plant  Naam  Familie  Giftigheid  
Bloei- 

periode  

Vergiftigings- 

verschijnselen  

Blauwe 

Monnikskap  

Aconi tum 

nape l lus 

Ranonke l fami l ie 

Ranunculaceae 

al le  de len b i j  

inname a l le  

de len b i j  

aanraking 

jun i - 

augustus  

pr ikke l ing,  maagpi jn,  braken,  

bu ik loop,  

gevoe l loosheid,hartverzwakking 

huidontsteking,  pr ikke l ing 

Doornappel  Datura 

stramonium 

Nachtschade- 

fami l ie 

Solanaceae 

al le  de len b i j  

inname (zaden 

z i jn  zeer  

gevaar l i jk:  15 

zaadjes kunnen 

voor  een k ind 

dode l i jk z i jn) 

jun i - 

september 

pupi lverwi jd ing,  droge mond en 

kee l ,  dorst ,  rode warme huid,  

hoge koorts ,  a lgemene 

opwinding overgaand naar  

ongevoe l igheid,  vert raagde 

ademhal ing en harts lag 

Gevlekte 

aronskelk  

Arum 

autumnale 

Aronske lk-  

fami l ie 

Araceae  

al le  de len b i j  

inname (enke le  

bessen kunnen 

voor  een k ind a l  

dode l i jk z i jn)  

a l le  de len b i j  

aanraking 

apr i l -mei maag-,  darmontsteking,  

bu ik loop,  p i jn  in  mond en kee l ,  

kramp 

huidontsteking 

Goudenregen  Laburnum 

anagyroides  

Vl inderbloemen- 

fami l ie 

Fabaceae 

al le  de len 

(voora l  worte l s ,  

bast  en zaad)  b i j  

inname (acht  

zaden kunnen 

reeds dode l i jk 

z i jn) 

mei- juni braken,  brandend gevoe l  in  

mond en kee l ,  bu ik loop,  

opwinding overgaand naar  

ver lamming 

Herfstt i j loos  Colch icum 

autumnale 

Le l ie fami l ie 

Le l iaceae  

al le  de len b i j  

inname 

augustus- 

november  

brandend gevoe l  in  mond,  kee l ,  

maag,  speekse lv loed,  braken,  

darmkramp, bu ik loop,  dorst  

Kardinaalsmuts Eunonymus  Kardinaalsmuts- 

fami l ie 

Ce lastraceae 

zaad,  b lad,  bast  

b i j  inname 

mei braken,  bu ikkramp, bu ik loop,  

sufhe id 



Lel ietje-der-

dalen 

(Meiklokje)  

Conval lar ia  

maja l i s 

Le l ie fami l ie 

L i l iaceae 

al le  de len b i j  

inname (ook het  

water  in  de vaas 

waar in 

meik lokjes 

staan) 

mei- juni duize l ighe id,  braken,  

missel i jkheid,  bu ik loop,  

hartstoorn issen 

Oleander Ner ium 

oleander 

Maagdenpalm- 

fami l ie 

Apocynaceae  

al le  de len b i j  

inname, één b lad 

kan voor  een 

k ind dode l i jk 

z i jn 

ju l i -

augustus  

maag-,  darmontsteking,  

braken,  bu ik loop,  hartzwakte  

Palmboompje  Buxus 

sempervi rens 

Palmboompjes-  

fami l ie 

Buxaceae 

al le  de len b i j  

inname sap b i j  

aanraking  

 kol ieken,  bu ik loop,  braken 

huidontsteking 

Papaver 

(Slaapbol ,  

Maankop,  

Blauwmaanzaad,  

Klaproos -  

meerdere 

soorten)  

Papaver  Papaverfami l ie 

Papaveraceae 

al le  de len jun i -

augustus  

rood gez icht ,  vernauwde 

pupi l len,  moe i l i jke  ademhal ing,  

verzwakte hartwerking 

Peperboompje  Daphne 

mezereum 

Peperboompjes-  

fami l ie 

Thymalaeaceae 

al le  de len 

(voora l  de 

bessen,  een 

t iental  bessen 

kan dode l i jk 

z i jn)  sap van de 

bast  b i j  

aanraking 

maart-

apr i l 

brandend gevoe l  in  mond,  kee l ,  

maag,  kol ieken,  bu ik loop,  

b laren  

Taxus 

(Venijnboom) 

Taxus 

baccata  

Taxusfami l ie 

Taxaceae 

blad,  schors,  

zaad (enke le  

bessen z i jn  voor  

een k ind 

levensgevaarl i jk)  

b i j  inname sap 

van de bast  b i j  

aanraking 

maart-

apr i l 

maag-,  darmontsteking,  

du ize l ighe id,  verwi jd ing van de 

pupi l len,  

sp iersamentrekkingen,  

purperen huidvlekken,  

onrege lmat ige polss lag 

Thuja 

(Levensboom)  

Thuja 

occ identa l i s  

en or iental i s 

Cipresfami l ie 

Cupressaceae 

al le  de len 

(voora l  de 

b laderen)  b i j  

inname 

maart-mei maag-,  darmstoorn issen,  

kramp  

Vingerhoedskruid  Digi tal is  

purpurea  

Helmkru id- 

fami l ie 

a l le  de len 

(voora l  b laderen 

mei -

oktober  

maag-,  darmontsteking,  

braken,  bu ik loop,  



Scorphular ia- 

ceae 

en zaden)  b i j  

inname 

hartstoorn issen 

Wolfskers  Atropa 

be l ladonna 

Nachtschade- 

fami l ie 

Solanaceae 

al le  de len 

(voora l  de 

bessen)  b i j  

inname (3-4 

bessen kunnen 

voor  k inderen 

dode l i jk z i jn) 

jun i -

augustus  

pupi lverwi jd ing,  droge mond en 

kee l ,  dorst ,  warme droge huid,  

hoge koorts ,  opwinding 

overgaand naar  

ongevoe l igheid,  vert raagde 

ademhal ing en harts lag 

Wonderboom  Ric inus 

communis  

Wol fsmelk- 

fami l ie 

Euphorbiaceae 

al le  de len 

(voora l  zaad en 

worte l s)  b i j  

inname, 1-3 

gekauwde zaden 

kunnen voor  een 

k ind dode l i jk 

z i jn 

apr i l -mei brandend gevoe l  in  mond en 

kee l ,  bu ik loop,  darmkrampen,  

n ieraandoeningen 

Zevenboom Jun iperus 

sabina 

Cipresfami l ie 

Cupressaceae 

al le  de len b i j  

inname 

maart-mei braken,  maag-,  

darmontsteking,  bu ik loop,  

kramp  
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Adonis, Anemoon, Azalea, Azi jnboom (Fluweelboom), Blauwe regen, Boterbloem 

(Ranonkel),  Brem, Cotoneaster, Clematis (Bosrank), Hulst , Hyacint , Kerstroos 

(Nieskruid), Kl imop, Laurierkers, Lis (Ir is), Lupine, Maretak (Mistel, Vogel l i jm), 

Paardekastanje, Reuzenbereklauw, Rododendron, Salomonszegel, Sleutelbloem, 

Sneeuwbes, Wilde l iguster, Wildemanskruid, Witte acacia (Gewone robinia),  

Wolfsmelk, Zomerklokje, Zwarte nachtschade. 

Plant  Naam  Familie  Giftigheid  Bloeiperiode  
Vergiftigings- 

verschijnselen  

Adonis 

(meerdere 

soorten)  

Adonis  Ranonke l fami l ie 

Ranunculaceae 

al le delen 

bij 

inname  

apr i l -mei hartstoorn issen 

Anemoon 

(meerdere 

soorten)  

Anemone Ranonke l fami l ie   

Ranunculaceae 

blad,  sap b i j  

inname vers  

sap b i j  

aanraking  

maart-

september 

(afhanke l i jk 

van de soort)  

braken,  brander ig gevoe l  

in  mond en kee l ,  

darmklachten,  bu ik loop 

Azalea  

(meerdere 

soorten)  

Azalea Heidefami l ie 

Er i caceae 

blad,  b loem 

bi j  inname 

februar i - jul i speekse lvloed,  t ranen,  

neuss l i jmvl iesontsteking, 

braken,  vertraagde 

hartwerking 

Azijnboom 

(Fluweel- 

boom) 

Rhus 

typhina  

Pru ikeboomfami l ie 

Anacardiaceae 

blad en 

vrucht  b i j  

inname sap 

b i j  

aanraking  

jun i - jul i buik loop,  

darmstoorn issen 

huid i r r i tat ies ,  jeuk 

Blauwe 

regen  

Wister ia  

s inensis 

Vl inderbloemen- 

fami l ie 

Fabaceae 

tak,  peul ,  

zaden bi j  

inname 

mei braken,  bu ik loop  

Boterbloem 

(Ranonkel  -  

meerdere 

soorten)  

Ranunculus Ranonke l fami l ie 

Ranunculaceae 

sap b i j  

inname en 

aanraking 

jun i -september maag-,  darmontsteking,  

zenuwaandoening 

Brem 

(meerdere 

soorten)  

Cyt i sus Vl inderbloemen- 

fami l ie 

Fabaceae 

al le  de len 

b i j  inname 

mei-oktober  

(afhanke l i jk 

van de soort)  

opwinding overgaand in  

vertraagde hartwerking 

Clematis 

(Bosrank - 

meerdere 

soorten)  

Clematis Ranonke l fami l ie   

Ranunculaceae 

al le  de len 

b i j  inname 

sap b i j  

aanraking  

ju l i -augustus pr ikke l ing van de 

s l i jmvl iezen,  maag-,  

darmontstekingen blaren 

Cotoneaster 

(meerdere 

soorten)  

Cotoneaster Rozenfami l ie 

Rosaceae 

zaad,  b lad,  

worte l s  b i j  

inname  

mei- juni maag-,  darmstoorn issen  



Hulst I lex 

aqui fo l ium 

Hulst fami l ie   

Aqui fo l iaceae 

bessen,  b lad 

b i j  inname 

(20 bessen 

kunnen voor  

k inderen 

dode l i jk 

z i jn) 

mei- juni braken,  bu ik loop,  

s laper ighe id 

Hyacint Hyac inthus 

or ienta l i s 

Le l ie fami l ie 

L i l iaceae 

al le  de len 

(voora l  

bol len,  

zaad)  b i j  

inname 

bol len b i j  

vee lvu ldige 

aanraking 

apr i l -mei braken,  bu ik loop 

jeuk  

Kerstroos 

(Nieskruid -  

meerdere 

soorten)  

Hel leborus  Ranonke l fami l ie   

Ranunculaceae 

al le  de len 

b i j  inname 

november-

februar i 

brander ig gevoe l  in  

mond en kee l ,  braken,  

maagpi jn,  bu ik loop,  

hartverzwakking 

Klimop  Hedera he l ix Kl imopfami l ie 

Ara l iaceae 

bessen en 

b lad b i j  

inname 

september-

december 

braken,  bu ik loop,  koorts ,  

s tu ipen,  sufheid,  coma, 

hu idu i ts lag 

Laurierkers  Prunus 

laurocerasus 

Rozenfami l ie 

Rosaceae 

al le  de len 

b i j  inname 

mei opwinding,  

samentrekkingen,  

ademhal ingsstoorn issen 

Lis (Iris -  

meerdere 

soorten)  

Ir i s  L issenfami l ie 

Ir idaceae 

blad,  worte l  

b i j  inname 

mei- jul i maag-,  darmontsteking,  

bu ik loop 

Lupine 

(meerdere 

soorten)  

Lupinus Vl inderbloemen- 

fami l ie   

Fabaceae 

al le  de len 

(voora l  de 

zaden)  b i j  

inname 

jun i -september opwekkend overgaand in  

ver lamming van het  

centraa l  zenuwste lse l 

Maretak 

(Mistel ,  

Vogel l i jm) 

Viscum 

a lbum 

Voge l l i jmfami l ie   

Loranthaceae 

blad en 

bessen bi j  

inname 

maart-mei maag-,  darmontsteking,  

bu ik loop,  darmkrampen  

Paarde-  

kastanje 

(meerdere 

soorten)  

Aesculus Paardekastanje- 

fami l ie   

Hippocastanaceae 

zaden,  

schors,  b lad 

b i j  inname 

mei- juni braken,  bu ik loop,  dorst ,  

rood ge laat ,  angst  en 

onrust  

Reuzenbere- 

klauw 

Herac leum 

mantegaz- 

z ianum 

Schermbloemigen  

Apiaceae 

sap b i j  

aanraking 

ju l i -september rode huidvlekken,  b laren 



Rododen- 

dron 

(meerdere 

soorten)  

Rhododen-  

dron  

Heidefami l ie 

Er i caceae 

blad en 

b loem bi j  

inname 

februar i - jul i speekse lvloed,  t ranen,  

neuss l i jmvl iesontsteking, 

braken,  vertraagde 

hartwerking 

Salomons- 

zegel  

(meerdere 

soorten)  

Polygona-  

tum 

Le l ie fami l ie 

L i l iaceae 

bessen bi j  

inname 

mei- juni braken,  maag-,  

darmontstekingen,  

bu ik loop 

Sneeuwbes Symphor i -  

carpus a lbus  

Kamperfoe l ie fami l ie 

Capr i fo l iaceae 

bessen bi j  

inname 

ju l i -augustus s l i jmvl iesontsteking,  

braken,  bu ik loop,  

bewustelooshe id 

Wilde 

l iguster 

L igustrum 

vulgare 

Ol i j f fami l ie 

O leaceae 

bessen,  b lad 

en bast  b i j  

inname sap 

b i j  

aanraking  

jun i - jul i braken,  bu ik loop,  

s tu ipen,  

b loedsomloopstoorn issen 

huid i r r i tat ies   

Wildemans- 

kruid  

Pulsat i l la  

vu lgar i s 

Ranonke l fami l ie   

Ranunculaceae 

blad en sap 

b i j  inname 

sap b i j  

aanraking 

maart-mei maag-,  darmontsteking,  

opwekkend overgaand in  

ver lamming 

Witte acacia 

(Gewone 

robinia) 

Robin ia  

pseudo-  

acac ia 

Vl inderbloemen- 

fami l ie 

Fabaceae 

al le  de len 

(voora l  de 

bast)  b i j  

inname 

jun i - jul i kramp, s laper ighe id,  

braken  

Wolfsmelk 

(meerdere 

soorten)  

Euphorbia  Wol fsmelkfami l ie   

Euphorbiaceae 

zaden en 

melksap van 

a l le  de len 

b i j  inname 

melksap b i j  

aanraking 

jun i - jul i braken,  maag-,  

darmstoorn issen,  

bu ik loop,  krampen 

geëtste  huid,  b laren,  

oogbeschadig ing  

Zomerklokje  Leucojum 

aest ivum 

Narc issenfami l ie   

Amaryl l idaceae 

al le  de len 

b i j  inname 

melksap b i j  

aanraking 

apr i l - jun i buik loop,  braken  

Zwarte 

nachtschade  

Solanum 

nigrum 

Nachtschadefami l ie 

Solanaceae 

al le  de len 

(voora l  

onr i jpe  

bessen)  b i j  

inname 

jun i -oktober  huidu i ts lag,  braken,  

bu ik loop,  ver lamming  

 
 



Overzicht van de giftige kamerplanten 
Christusdoorn, Cl ivia, Dieffenbachia, Gatenplant,  Hyacint,  Kerstster, Kl imop, 

Oleander, Sleutelbloem. 

Plant  Naam  Familie  Giftigheid  
Vergiftigings- 

verschijnselen  

Christusdoorn  Euphorbia  

mi l i i 

Wol fsmelkfami l ie 

Euphorbiaceae 

zaad en 

melksap van 

a l le  de len 

b i j  inname 

melksap van 

a l le  de len 

b i j  aan-

raking 

braken,  

speekse lvloed,  

maag-,  

darmontsteking,  

bu ik loop,  kramp 

geëtste  huid,  

b laren,  

oogbeschadig ing  

Cl ivia Cl iv ia  

min iata 

Narc issenfami l ie 

Amaryl l idaceae 

blad,  worte l  

b i j  inname 

braken,  bu ik loop  

Dieffenbachia 

(meerdere 

soorten)  

Dief fenbachia Aronske lkfami l ie 

Araceae  

al le  de len 

b i j  inname 

zeer  g i f t ig 

sap b i j  

aanraking 

brandend gevoe l  

en zwel l ing in  

mond en kee l ,  

maag-,  

darmontsteking 

Gatenplant 
Monstera 

de l i c iosa 

Aronske lkfami l ie 

Araceae  

blad,  

s tenge l  b i j  

inname 

zwel l ingen in  

mond en kee l  

Hyacint Hyac inthus 

or ienta l i s 

Le l ie fami l ie 

L i l iaceae 

al le  de len 

(voora l  

bol len,  

zaad)  b i j  

inname 

bol len b i j  

vee lvu ldige 

aanraking 

braken,  bu ik loop 

jeuk  

Kerstster Euphorbia  

pu lcherr ima 

Wol fsmelkfami l ie 

Euphorbiaceae 

melksap van 

a l le  de len 

b i j  inname 

en 

aanraking 

braken,  maag-,  

darmontsteking,  

bu ik loop,  kramp 

geëtste  huid,  

b laren,  



oogbeschadig ing  

Klimop  Hedera he l ix Kl imopfami l ie 

Ara l iaceae 

bessen en 

b lad b i j  

inname 

braken,  bu ik loop,  

koorts ,  s tu ipen,  

sufhe id,  coma, 

hu idu i ts lag 

Oleander Ner ium 

oleander 

Maagdenpalmfami l ie 

Apocynaceae  

al le  de len 

b i j  inname, 

één b lad kan 

voor  een 

k ind 

dode l i jk z i jn 

maag-,  

darmontsteking,  

braken,  bu ik loop,  

hartzwakte 

Sleutelbloem 

(meerdere 

soorten)  

Pr imula Sleutelb loemfami l ie 

Pr imulaceae 

al le  de len 

b i j  inname 

braken,  bu ik loop,  

koorts  jeuk  

 
 



 

TITEl ,  ONDERWERP 

GIFTIGE PLANTEN : 
een vermomming van de natuur 

 
on line op 1/6/2003 

Met de toestemming van de Kava 

(De illustraties zijn de onze) 

De natuur of  “natuur l i jk”  i s  zeker n ie t  a l t i jd synoniem voor ve i l ig.  Onze mooie  natuur herbergt 

immers een he le  reeks g i f t ige  p lanten. Gi f t ige p lanten z i jn  p lanten d ie 

vergi f t ig ingsverschi jnselen veroorzaken wanneer er  kleine  hoeveelheden van worden 

opgegeten ,  of  ontstekingen of  andere huidaandoeningen veroorzaken wanneer ze worden 

aangeraakt .  B i j  sommige p lanten zi jn  a l leen b laderen,  vruchten,  worte l ,  tak,  b loem of  sap 

g i f t ig.  B i j  andere p lanten bevatten a l le  p lantde len g i f t ige  stof fen.  

Gi f t ige  p lanten kunnen s laap verwekken,  de hu id i r r i teren en/of  overgevoe l ig maken voor  

zon l i cht ,  de s l i jmvl iezen aantasten,  kramp of  bu ik loop veroorzaken,  de harts lag doen 

versne l len, de b loeddruk laten

dalen. . .  en ze l fs  dode l i jk z i jn . 

Het Ant ig i fcentrum behande l t  dage l i jks  een t ienta l  oproepen voor  p lanten:  om de 2 dagen is  er 

een oproep afkomst ig van iemand met een ernst ige  vergi f t ig ing.  De meeste  ongeval len lopen 

ge lukkig goed af ,  wat  n iet  wegneemt dat  deskundige hu lp nodig i s !  Van zodra je  vermoedt  dat  

bepaalde l i chamel i jke  ongemakken ie ts  te  maken kunnen hebben met het  opeten of  het  

aanraken van planten of  p lantde len,  neem je best contact  op met je  hu isarts ,  je  apotheker  of 

het  Ant ig i fcentrum.  

Antigifcentrum België 

070 / 245 245 

Wie loopt het grootste  risico ?

 

Bi j  60% van de vergi f t ig ingen door p lanten z i jn  jonge k inderen het  s lachtof fer:  voora l  k le ine 

k inderen tussen nul en vier jaar .  Het  n ieuwsgier ige  k ind onderzoekt  n ie t  a l leen met z i jn  ogen 

en z i jn  handen,  maar ook met z i jn  mond.  Kinderen kunnen geen ondersche id maken tussen 

g i f t ige  en eetbare vruchten.  Bovendien reageren z i j  veel  snel le r  op g i f t ige  stof fen dan 

volwassenen omdat hun l i chaamsgewicht  veel  lager  i s .  Omdat k le ine k inderen doorgaans in 

hu is  of  in  de tu in spe len is  het  n ie t  verwonder l i jk dat

voora l  ongeval len met kamer-  en tu inplanten gebeuren.

Naast  de peuters  en k leuters  lopen ook volwassenen enig gevaar,  voora l  de mensen die  aan 

ze l fmedicat ie  doen met geneeskrachtige p lanten. Kru iden u i t  de tu in en medic i jnen op bas is 

van kru iden d ie  vr i j  in  de hande l  verkr i jgbaar  z i jn, z i jn  n ie t  a l t i jd zonder gevaar.  Volwassenen 

moeten ook steeds op hun hoede z i jn  voor  p lanten d ie  ui ter l i jk  goed ge l i jken op eetbare 

p lanten.  Er  bestaan he laas anekdotes van soepbere id ingen met narci sbladeren d ie  aanz ien 

werden als  pre i ,  b loembol len d ie  verward werden met u ien of  mieriksworte l  d ie  verwisseld 

werd met monnikskapworte l . 

Welke planten zi jn gi ft ig ?

 



Wegens p laatsgebrek i s het  onmogel i jk om een vol ledige l i js t  van gi f t ige  p lanten op te 

sommen. Bi j  het  secretar iaat  van het  ant ig i fcentrum kan je  terecht  voor  een brochure over 

g i f t ige  p lanten.  Het  i s  een l i j s t  van kamer-  en tu inplanten en wi lde  p lanten (Tel .  02/264 96 

36) .  

Dat  we n iet  zomaar wi lde  paddestoe len moeten eten,  daar  twi j fe l t  n iemand nog aan.  Maar of  

onze mooie  narci ssen of bekoor l i jke  meik lokjes nu gi f t ig of  ongevaar l i jk z i jn ,  daar moeten 

sommige mensen nog over  inge l i cht  worden.  Ze z i jn  gevaar l i jk!  En zo i s  het  ook geste ld met 

nog ve le andere p lanten en b loemen die  we dikwi j l s  in  onze tuin of  huiskamer z ien pronken. 

Deze onderstaande tabe l  geeft  een overz i cht van enke le  veel  voorkomende tu in-  en 

kamerplanten waarvoor het  ant ig i fcentrum vaak een oproep kr i jgt .  

12 planten 
die de meeste oproepen van het Antigifcentrum veroorzaken 

Plant latijnse naam Giftigheid Vergiftigingsverschijnselen 
 

Tuinplanten 
. 

 

 

Venijnboom 
 

Taxus 

Blad, schors, zaad en bessen bij 
inname, sap van de bast bij 
aanraking (enkele bessen zijn 
voor een kind 
levensgevaarlijk) 

Maag- en darmontsteking, 
duizeligheid, verwijding van de 
pupillen, spiersamentrekkingen, 
purperen huidvlekken, 
onregelmatige polsslag, 
bloeddrukdaling 

 

Lijsterbes 
 

Sorbus 

Zaden, bloemen en bladeren bij 
inname 

Bij inname van "grote" 
hoeveelheden : maag- en 
darmontsteking 

 

Goudenregen
 
 
 

Cytisus laburnum 

Alle delen (vooral wortels, bast 
en zaad) bij inname (8 zaden 
kunnen reeds dodelijk zijn). 

Braken, brandend gevoel in mond 
en keel, buikloop, opwinding 
overgaand naar verlamming. 

 

Hulst 
 

Ilex 

Bessen blad bij inname (20 
bessen kunnen voor 
kinderen dodelijk zijn). 

Braken, buikloop, slaperigheid. 



Vuurdoorn 

 
Pyracantha 

Zaden, wortels, bladeren, 
bessen bij inname (een kind 
moet meer dan 20 besjes eten 
om eventueel last van een 
beetje buikpijn te krijgen). 

Misselijkheid, braken en droge 
mond, verwijding pupillen, 
versnelde hartslag en koorts bij 
inname van bessen, hete, droge 
huid. 

 

Gevlekte 
aronskelk 

 
Arum maculatum 

Alle delen bij inname 
Alle delen bij aanraking 
(enkele bessen kunnen voor 
een kind al dodelijk zijn). 

Maag- en darmontsteking, 
buikloop, pijn in mond en keel, 
krampen, huidontsteking. 
Pvergevoeligheid voor zonlicht ! 

 

Meiklokje 

 
Convallaria 

Alle delen bij inname (ook het 
water in de vaas waarin 
meiklokjes staan). 

Duizeligheid, braken, misselijkheid, 
buikloop, hartstoornissen. 

 

Narcis 
 

Narcissus 

Blad, narcisbol bij inname (ook 
het water in de vaas waarin 
narcissen staan). 

Braken, Buikloop. 

 

Thuis Planten 
. 

 

Rubberplant
 

Ficus 

Inname van blad. 
Sap bij aanraking. 

Irritatie van maag- en darmkanaal, 
allergische reactie (jeukende 
zwelling van de oogleden, tranende 
ogen, lopende neus, niezen, 
kortademigheid). 

 

Kerstster 
 
 

Euphorbia 
pulcherrima 

Melksap van alle delen bij 
inname en aanraking. 

Braken, maag- en darmontsteking, 
buikloop, kramp, geëtste huid, 
blaren, oogbeschadiging. 
Overgevoeligheid voor zonlicht. 



 

"Dief van 
Badgad" 

 
Dieffenbachia 

Alle delen bij inname zeer giftig. 
Sap bij aanraking. 

Brandend gevoel en zwelling in 
mond en keel, maag- en 
darmontsteking, huidirritatie, 
oogbeschadiging. 

 

Clivia 
 

Clivia 
Blad, wortels bij inname. Braken, Buikloop. 

De bedoe l ing van deze tabe l  i s  om je  at tent  te  maken op de moge l i jke  gevaren d ie  jou er 

hope l i jk zu l len toe aanzetten om voorz i cht iger om te  spr ingen met de natuur in  je  d i recte 

omgeving.  Een goede raad i s  ook dat  je  de namen van de p lanten ui t  je  huis  en tuin zou 

kennen ( indien moge l i jk ze l fs  de Lat i jnse naam).  A ls  er ie ts gebeurt  zal  je de deskundigen de 

nodige in format ie kunnen geven waardoor je  snel ler  za l  weten wat de gevolgen z i jn  en daarom 

ook sne l ler  za l  kunnen hande len. 

Ongevallen voorkomen  

 
De meest drastische vorm om vergiftiging door planten te voorkomen is alle giftige planten uit de 
woonkamer en de tuin te verwijderen. Dit is niet altijd prettig, maar giftige planten wegnemen, betekent 
niet dat alle groen en iedere bloem moeten verdwijnen. Er zijn meer niet-giftige dan giftige planten. 

 
Wanneer er kleine kinderen zijn, verwijder je toch best de giftige planten. 
Indien je dit niet wenst te doen, zorg dan dat kinderen niet bij giftige planten kunnen komen. Houd er 
rekening mee dat kinderen graag ergens op klauteren. 

 
Laat kleine kinderen niet alleen achter. Momenten van onoplettendheid (rinkelende telefoon, deurbel) geven 
vaak aanleiding tot ongelukjes. Kinderhandjes zijn zeer vlug. 

 Leer de kinderen zo vroeg mogelijk dat ze niet van kamer- en tuinplanten mogen eten. 

 Leer hen ten gepaste tijde het verschil tussen eetbare en niet-eetbare, giftige planten en vruchten kennen. 

 
Leer de kinderen wat er gevaarlijk is. Laat kinderen bijvoorbeeld nooit fluitjes maken uit de holle stengel 
van de reuzenbereklauw. 

 Plant geen gevaarlijke planten in de nabijheid van speeltuinen, zandbakken of kindercrèches. 

 Gebruik tijdens het tuinieren handschoenen en wrijf niet in je ogen. 

Voor de arts of het Antigifcentrum is het nuttig als je de volgende 

inlichtingen kan geven :  

 
De naam van de plant. 
Ken je de naam niet, neem dan een stukje van de plant mee en/of beschrijf ze nauwkeurig. 

 Het deel van de plant dat de oorzaak kan zijn van vergiftiging: bes, tak, blad, wortel, bloem... 

 De (vermoedelijke) hoeveelheid: enkele bessen... 

 De manier waarop het contact met het gif tot stand kwam: eten, zuigen, aanraken, inslikken... 

 Het tijdstip waarop het gebeurde. 

 De reacties die het slachtoffer vertoont: buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding van de pupillen... 

 Leeftijd en gewicht van het slachtoffer. 

 
Typische bijzonderheden in verband met de gezondheid van het slachtoffer: geneesmiddelen die ingenomen 
worden, doorgemaakte ziekten... 

Concrete hulp

 

B i j  vergi f t ig ing door  het  eten van planten ,  of  de len ervan,  waarbi j  het  s lachtof fer  bij 

bewustzi jn  i s  : 



 Verwijder de plantenresten uit de mond en houd ze bij. 

 
Laat het slachtoffer veel water drinken (geen zoutwater dit zou kunnen aanleiding geven tot andere 
vergiftigingsverschijnselen; geen melk toedienen, melk is geen tegengif). 

 
Bel je huisarts of het antigifcentrum 070/245 245. Wacht zeker niet op de symptomen vooraleer je 
contact opneemt ! 

 
Doe het slachtoffer enkel braken op advies van het antigifcentrum of je huisarts. Dit kan op volgende 
manier: geef het slachtoffer zoveel mogelijk water, laat het hoofd voorover buigen en met een omwonden 
vinger (met zuiver linnen) in de keel wrijven (de huig prikkelen). 

 
Geef medicinale houtskool. Deze houtskool wordt ook actieve kool genoemd en is verkrijgbaar bij je 
apotheker. Zorg dat je dit in huis hebt, want het gebruik van actieve houtskool kan aangeraden worden bij 
alle soorten plantenvergiftigingen (vraag raad aan je apotheker). Dankzij deze sterk absorberende 
houtskool zullen er minder giftige stoffen uit het maagdarmkanaal in je lichaam terechtkomen. 

Bi j  aanraking  met  g i f t ige  p lanten d ie  hu id i r r i tat ie veroorzaken :  

 De huid overvloedig spoelen met water (10 tot 15 minuten). 

 Het slachtoffer uit de zon houden. 

 Niet experimenteren met zalfjes en lotions. 

 
Raadpleeg liever je huisarts, apotheker of het Antigifcentrum om een correcte medicatie te verkrijgen. 
Dit moet je zeker doen als de irritatie ernstig is (vb. brandwonden na contact met reuzenbereklauw). 

Meer info :

 

Ant ig i fcentrum, secretar iaat  +32 (0)2-  264 96 36 -  urgent ie l i jn  Be lg ië  070-  245 245

Rode kru is  :  +32 (0)2-  645 44 58 -  ht tp://www.redcross.be  

Bibl iograf ie . 

Dit  art ikel  werd in het Krant van de Kava uitgegeven  (KAVA D/2003/3286/02)  -

Dr iemaande l i jkse u i tkomen - Grat i s  in  de apotheken -  Ui tgever E.  Blomme, apotheker, P lace 

du Chate lain  15, B-1050 Bruxe l les .

Regie  info@kava.be ( terug aan de tekst)  

 
 
 



 

Taxus  
naar menu

Taxus baccata L.   

 

        
 

AARD: naaldboom 

INPLANTING  afgeplatte naalden 

 afzonderlijk staand 

 spiraalsgewijs ingeplant 

VRUCHT: schijnvrucht 

BLOEIWIJZE: kegel 

 

 
 

Geneeskundige waarde: alle delen van de Taxus zijn giftig voor mens en dier. Vooral koeien en 
paarden sterven vrijwel onmiddellijk na het eten van een geringe hoeveelheid. 
Ondanks dit gif bevat het een erg belangrijk kankerbestrijdende stof Taxol 
Gebruik: Zeer duurzaam, sierlijk en hard hout dat gemakkelijk te bewerken is. Het is zeer geschikt 
voor houtsnijwerk. In de Middeleeuwen werden de beste bogen van taxushout gemaakt. Het sap 
diende bij de Galliërs als pijlgif. Taxushout wordt in Egypte speciaal ingevoerd om doodskisten van te 
maken. 
 
Links: http://users.pandora.be/educypedia/education/space.htm 
 


