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Nationaal vergiftigingen informatie centrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is door het NVIC ingekort en adviseert hulpverleners over vergiftigingen. NSW informeert over vergiftiging en gezondheidseffecten, evenals behandelingsopties. Alleen professionals kunnen telefonisch contact opnemen met NVIC. SVVICH is onderdeel van het UMC
Utrecht of UHIC Utrecht. Vloeistofvergiftiging We hebben nog niet het gevoel dat de klant vergiftiging heeft opgelopen met de elektronische vloeistof die we verkopen. Echter, mensen kunnen een allergische reactie veroorzaken door verdampen e-vloeistof. Het negatieve nieuws van de afgelopen maanden (eind 2019)
heeft voor zover bekend niet betrekking op vloeistof, maar oliën. Verdampen nooit oliën omdat ze niet bedoeld zijn voor een elektrische sigaret. Dit kan tot de dood leiden. E-Liquid mag nooit drinken of huid- en oogcontact vermijden. Neem dan contact op met 112. Vloeibare nicotine is bijzonder gevaarlijk voor kinderen.
Houd e-liquid dus altijd buiten bereik en zicht op kinderen en huisdieren. Dit geldt ook voor uw e-sigaret. Hoe vergiftiging herkennen? Soms is het erg moeilijk om vergiftiging te herkennen. Je dit niet goed identificeren, tenzij je een professionele adviseur bent. Als u vergiftiging vermoedt, raadpleeg dan altijd direct uw
arts. Bij ernstige klachten is een 112-oproep wijdverbreid. Het kan gaan om klachten zoals; ademhalingsproblemen, niet in staat om te slikken, duizeligheid, ernstige hoofdpijn, verlies van ledematen, slecht zicht of niet in staat om helder te denken. Het informatiecentrum van het vergiftigingscentrum wordt ook wel een
toxicologisch centrum of als een anti-stroomcentrum genoemd. Dit is de zorginstelling met veruit de grootste kennis van vergiftiging. De expertise is breed en maakt deel uit van de functie-eenheid vitale functies van UIC Utrecht. Het is nu bekend als NSW en maakt diagnoses en behandelingen. Telefoonnummer
03027488888 is alleen beschikbaar voor hulpverleners. Het Nationaal Informatie Centrum voor Vergiftiging informeert en adviseert professionele medische professionals over mogelijke gezondheidsgevolgen en behandelingsmogelijkheden in geval van vergiftiging. Per 1 januari 2021 u uw opzegtermijnen voor Nederland
indienen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Communicatie met SMWIC vindt plaats via het internet. Hiervoor is een account nodig. U een account aanvragen per e-mail: productnotificatie@umcutrecht.nl vanaf 1 januari 2021 u deze informatie indienen via een centraal punt (PCN portal). Het
downloaden van NVIC-informatie heeft een beveiligde website waar u de nodige informatie downloaden. Beware! U hoeft alleen mengsels te melden die als gevaarlijk voor de gezondheid of vanwege de fysieke gevolgen voor het NVIC zijn geclassificeerd. Meer informatie is te vinden op de website van SVVIĆ en op onze
website. Er is ook een Nederlandstalige brochure over Kennisgeving tot 1 januari 2021: Nieuwsbrief productmelding op NVIC Tools Website Product Notice Information Product Notice to NVIC Mailing Address, Telefoonnummer E-mailadres Publicatiedatum 04-02-2010 | 00:00 Op donderdag 4 februari ondertekenden het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM en het UMC Utrecht een intentieverklaring om de samenwerking op het gebied van menselijke toxicologie te versterken. Dit zal de langdurige samenwerking tussen de twee organisaties verder versterken. Centraal in de intentieverklaring staat de overdracht van het
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) van RVM naar Utrecht UCL. Informatiecentrum NVICNational Poisoning werkt al geruime tijd bij UMCUniversity Utrecht Medisch Centrum. Alle huidige NSW zorg-, advies- en onderzoekstaken worden van RIVMRijksInstituut
voor Volksgezondheid en Milieu overgedragen aan UCL Utrecht. Na de ondertekening van het pact streeft de organisatie ernaar om de overgang van medewerkers per 1 december 2010 te realiseren. UCL Utrecht zal zorgen voor een goede kwaliteitsborging en continuïteit van de SCE. De extra kosten van intensivering
van de samenwerking betekenen verdieping op het gebied van klinische toxicologie en hoogwaardige intensive care. Dit zal bijdragen aan de ondersteuning en ontwikkeling van kwaliteitsadvies over NWICK vergiftigingen aan zorgprofessionals en overheden. Ook zijn er mogelijkheden om meer samen te werken in
onderzoek met (niet)NGO's zoals andere (inter)nationale academische ziekenhuizen en commerciële organisaties. Het vaststellen van de positie van de overheidsplaatsing van de SIC in de UMR Utrecht volgt op de taak van de rijksoverheid om het aantal ambtenaren terug te dringen. Het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC) is een centrum van klinische toxicologiekennis in Nederland. SMWICH informeert artsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over mogelijke gevolgen voor de gezondheid en behandelingsmogelijkheden in geval van vergiftigingen. Dag en nacht beschikbaar voor informatie en
overleg. U bent dagelijks in contact met veel chemicaliën. Voorbeelden hiervan zijn geneesmiddelen, huishoudelijke en doe-het-zelfproducten, cosmetica, dranken en stimulerende middelen en pesticiden. Bij normaal gebruik, deze producten niet lay-out geen problemen. Echter, oneigenlijk gebruik of onjuiste bedragen
kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat uit nieuwsgierigheid een slok uit een fles zuiverheidsmiddel neemt. Neem contact op met uw huisarts (of buiten kantooruren GP post). Uw arts kan dag en nacht contact opnemen met SNWIC met vragen over Nsw heeft uitgebreide
kennis van de problemen die (gevaarlijke) chemicaliën in ons lichaam kunnen veroorzaken. Jaarlijks ontvangt SVVIĆ meer dan 47.000 verzoeken om informatie over vergiftiging bij mens en dier. Door ze vast te stellen, u trends in de aard en ontwikkeling van vergiftigingen identificeren. Lees meer over acute
vergiftigingSVICH wordt ook genoemd in geval van noodgevallen met chemische en radioactieve stoffen. NSW is verantwoordelijk voor informatie en advies over de gezondheidsrisico's en behandelmogelijkheden van alle betrokken partijen. Meer informatie over advies in geval van onverbiddelijke NSW voert uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van chemische stoffen in het menselijk lichaam en de gevolgen die deze chemische stoffen daar kunnen veroorzaken. Het onderzoekt ook waarom sommige mensen gevoeliger zijn voor de stof dan anderen. We gebruiken de kennis die we opdoen om de kwaliteit van onze
informatie en advies te verbeteren. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont onder andere YouTube-video's. Dergelijke partijen plaatsen cookies (cookies van derden). Als u deze cookies niet wilt, u ze hier opgeven. Daarnaast plaatsen we cookies om
onze site te verbeteren. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Meer informatie over De Start Appointment Practice Contact Policy Meer terug naar het Landelijk Informatiecentrum Vergiftigingen (NVIC) Opgericht door 1959 Structure Director Prof.dr. D.V. de Lange (2017)Hoofd van de afdeling Werkgebied van
het Hoofdkantoor UMC Utrecht TypeVergiftigingscentrum Doel Overleg over vergiftiging bij aandoeningen ToxicovigilanceAntisera stelt wetenschappelijk onderzoek ter beschikking Mediawebsite www.umcutrecht.nl Portal Medicine National Center for Information on Poisoning (NVIC) is een nationaal vergiftigingscentrum
van Nederland. Hij geeft dringend medisch advies aan medische professionals die te maken hebben met vergiftiging (intoxicatie) als gevolg van onder andere ernst, diagnose en therapie, en is daarmee een belangrijke speler in de toxicologie in Nederland. Geschiedenis In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam het
aantal nieuwe chemische stoffen in huishoudens, landbouw en industrie sterk toe, waardoor ook het aantal gevallen van vergiftiging toenam. Sinds 1949 Laboratorium voor Farmacologie Prof. Lammers, onderdeel van de toenmalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV), dat later het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd, is het eerste centrum ter wereld dat wordt ondervraagd over acute vergiftigingen. In 1959 werd deze informatie opgedeeld in een aparte dienst, toen de Information Service for Poisoning. In 1963, toen de academische bijdrage van ervaren artsen als belangrijk werd beschouwd,
Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU), dat in 1999 fuseerde in het UMC Utrecht. Op de intensive care-afdeling van professor Dr. van Geist werden veel vergiftigde patiënten behandeld, waardoor Van Geist in 1966 hoofd van de dienst werd. [1] Op dat moment werd de tijdens de werkuren verstrekte informatie verstrekt
door nvic-medewerkers en buiten de werkuren door medische assistenten van de intensive care-afdeling. Elke aanvrager kreeg later een formulier met de vraag om informatie over het verloop van de vergiftiging. Met deze informatie werd de documentatie van SVVIĆ aangevuld. Ook werd in samenwerking met de
Documentatiedienst van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Promotie van Geneesmiddelen (KNMP) toxicologische informatie verzameld. Dit werd vastgelegd op kaarten en verspreid onder apothekers, zodat ze informatie konden verstrekken in hun regio in geval van vergiftigingen. Rond 1988 werd een
computersysteem gelanceerd ter ondersteuning van een telefonische reactie waarin deze informatie digitaal werd verwerkt. In 1994 werd de eerste versie opgevoerd onder de titel Toxicological Knowledge Information Base (TIK). Dit digitale systeem maakte het kaartsysteem al snel overbodig. Het aantal telefoontjes is in



de loop der jaren gestaag gegroeid, waardoor het voor een intensive care assistent-arts moeilijker wordt om de respons op hen te combineren met zorgtaken op de afdeling. In 2000 werd de informatie over acute vergiftiging en zorg op de afdeling gescheiden. Sindsdien hebben 24/7 experts van SMWICH informatie
verstrekt. In 2007 werd een www.vergiftigingen.info gelanceerd, waar professionals alle toxicologische informatie van de NSW zelf kunnen raadplegen. Als onderdeel van moeizame operaties om het aantal ambtenaren onder de Rijksoverheid te verminderen, is NSW sinds 1 juli 2011 officieel overgeplaatst naar het
Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar het nu deel uitmaakt van de afdeling vitale functies. [1] [2] NSW taken kunnen worden bereikt 24/24 uur om dringende informatie te verkrijgen op de www.vergiftigingen.info website en door hun noodnummer 030 274 88 88, maar is alleen voor professionals in de
gezondheidszorg, niet voor het grote publiek. Personen die getroffen zijn door vergiftiging moeten contact opnemen met reguliere eerstelijnszorg, zoals hun huisarts of huisarts bewaker post. Er wordt niet alleen per geval spoed overlegd, maar ook bij grootschalige aandoeningen in verband met gevaarlijke chemicaliën
of ioniserende straling, biedt het NVIC ondersteuning, samen met andere instellingen zoals het RIVM of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bedrijven die onveilige producten produceren op toxicologische gegevens naar NSW. NSW stelt in samenwerking met RIVM ook anti-ster tegen giftige
dierenbeten beschikbaar via de Nationale Serumtak. NSW houdt zich ook bezig met toxicificatie, het identificeren van zowel acute veranderingen en trends op lange termijn in vergiftigingen, evenals het verstrekken van deze informatie aan politici, professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek. Zo
waarschuwde NSW in oktober 2019 voor het eten van zelfgeplooide paddenstoelen. Tot slot voert NSW ook wetenschappelijke studies uit naar het gedrag van chemische stoffen in het menselijk lichaam, zowel in termen van toxicocinocine als toxicodynamica. Cijfers In 2009 ontving NSW 37.503 verzoeken om
telefooninformatie over 48.338 contacten van mensen en dieren voor toxines (3.218 oproepen en 3.928 dierengerelateerde contacten). Nog eens 3.904 verzoeken om informatie werden ontvangen via www.vergiftigingen.info website voor 6.257 blootstellingen. NSW heeft ook bijgedragen aan rampenbestrijding bij meer
dan 40 kleine en grote rampen met giftige stoffen. In 2016 werden 45.978 verzoeken om telefooninformatie ontvangen over 41.279 mensen en dieren die zijn blootgesteld aan mogelijk giftige stoffen. NSW nam deel aan 476 industriële ongevallen waarbij 528 mensen betrokken waren, evenals 54 zware ongevallen en
ongevallen met gevaarlijke stoffen. De site raadpleegde 74.918 risicoanalyses en raadpleegde stofmonografieën, therapieteksten en behandelprotocollen (een stijging van meer dan 45% ten opzichte van 2015). [4] De wet- en regelgeving van de verplichting om fabrikanten aan te geven is toegewezen aan de
Goederenwet, die informatievoorbereidingen van 21 december 1995, de AMvB, die de AMvB is, overeenkomstig de Goederenwet voorlegt. Dit besluit plaatst ook de geheimhoudingsplicht van het SMC; zij kan gebruik maken van samenstelling en toxicologische gegevens die alleen voor haar adviesmissie worden
toegezonden in geval van vergiftiging. De laatste wijziging van het besluit dateert van 2011, toen NSW werd overgeheveld van RVM naar UMR Utrecht. [5] In artikel 45 van Verordening nr. [6] In artikel 73 van de Europese Verordening nr. [7] Met name voor cosmetica sinds 2013 moet de nodige informatie worden
gespecificeerd in de database van het Europees Portaal voor kennisgeving van cosmetische producten (CPNP) (13 van de Europese verordening nr. [8] [9] Zie [8] bronnen van het Center for Anti-Ative (België), Nuts Nationaal Informatie Centrum voor Vergiftiging (SMWIC). Universitair Medisch Centrum Utrecht (2018). 2
juli 2018 ↑ a b c d A.G. van Velzen; Gorkum T.F.; AP/J.H.P. van Riel; J. Melenbelt; I. de Vries, Acute Vergiftigingen bij Mens en Dier: Jaaroverzicht 2009 - Nationaal Informatiecentrum voor Vergiftigingen (pdf). RIVM Rapport 660100004/2010. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2010). Het wordt geraadpleegd
op 8 juli 2018. Opgehaald 2014-05-27. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (4 februari 2010). Het wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. 28 mensen die vergiftigd werden door het gebruik van paddenstoelen. Het Parool (29 oktober 2019). Het wordt geraadpleegd op 29 oktober 2019. C.N. Mulder-Snickerboer; A.G.
van Velsen; AA Kan; AP/J.H.P. van Riel; I. de Vris, Acute vergiftigingen bij mens en dier: jaarlijkse evaluatie van NVIC 2016 (pdf). NSW Rapport 07/2017. Universitair Medisch Centrum Utrecht (2017). Het wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. Opgehaald 2014-05-27. BWBR0008489. Officiële krant (23 januari 1996). Het
wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. ^Verordening (ES) nr. (1) Nr. 353/1. Publicatieblad van de Europese Unie (31 december 2008). Het wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. ^Verordening (ES) nr. (1) Nr. 167/1999. Publicatieblad van de Europese Unie (27 juni 2012). Het wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. ^ Verordening
(ES) Nr. 1223/2009 betreffende kosmetische producten. (1) Nr. 342/59. Publicatieblad van de Europese Unie (22 december 2009). Het wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. ↑ (i) Cosmetisch berichtportaal. europese Commissie. Het wordt geraadpleegd op 8 juli 2018. Overgenomen uit
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