
Giftige planten 
 

Anemoon (maart-oktober, afhankelijk van de soort) 

 

De bladeren zijn giftig en ook het sap bij inname of bij aanraking. Symptomen zijn braken, branderig 

gevoel in de mond en keel, darmklachten, irritatie van de huid en diarree. 

 

Azalea (februari-juli) 

 

Bladeren en bloemen zijn bij inname erg giftig. Symptomen zijn speekselvloed, tranen, neusslijmvlies-

ontsteking, braken en een vertraagde hartwerking. 

  



Blauwe monnikskap (juni-augustus) 

 

Giftig zijn alle delen bij inname en aanraking. Symptomen zijn prikkeling, maagpijn, braken, buikloop, 

gevoelloosheid, hartverzwakking, en huidontsteking. 

 

Blauwe regen (mei) 

 

Het gif zit in de takken, peulen en zaden en is gevaarlijk bij inname. Symptomen zijn braken en 

buikloop. 

 

  



Boterbloem (Ranonkel – meerdere soorten) (juni-september) 

 

Het gif van de boterbloem is gevaarlijk bij inname en aanraking. Symptomen zijn maag- 

darmontsteking en zenuwaandoening. 

 

Brem (meerdere soorten) (mei-oktober, afhankelijk van de soort) 

 

Alle delen van de brem zijn giftig bij inname, met name de zaden, bladeren en jonge twijgen. 

Symptomen zijn buikkramp, braken, misselijkheid, stoornissen aan het hart en de bloedsomloop, 

bewusteloosheid, krampen en zorgen voor opwinding die overgaat in een vertraagde hartwerking. 

  



Clematis (Bosrank – meerdere soorten) (juli-oktober, afhankelijk van de soort) 

 

Alle delen zijn bij inname gevaarlijk en het sap zelfs al bij aanraking. Symptomen zijn prikkeling van 

de slijmvliezen, maag- darmontstekingen en blaren. 

 

Cotoneaster (meerdere soorten) (mei-juni) 

 

Giftig zijn de zaden, het blad en de wortels bij inname. Symptomen zijn maag- en darmstoornissen. 

 

 

  



Dieffenbachia 

 

Alle delen van de plant zijn giftig. Symptomen zijn een zeer pijnlijke irritatie van de slijmvliezen, 

gezwollen tong, lippen en verhemelte. 

 

Doornappel (juni-september) 

 

Alle delen van de doornappel zijn giftig bij inname. De zaden zijn zelfs zeer gevaarlijk; 15 zaadjes 

kunnen voor een kind dodelijk zijn. Symptomen zijn verwijde pupillen, droge mond en keel, dorst, 

rode en warme huid, hoge koorts, opwinding die overgaat naar ongevoeligheid, vertraagde 

ademhaling en hartslag. 

  



Dotterbloem (Caltha Palustris) 

 

Alle delen van de plant zwak-giftig Symptomen zijn braken, diarree, duizeligheid en mogelijke 

nierschade. 

 

Gevlekte aronskelk (april-mei) 

 

Alle delen zijn bij inname giftig, enkele bessen kunnen voor een kind al dodelijk zijn. Ook bij 

aanraking is het gevaarlijk. Symptomen zijn pijn in de maag, een darmontsteking, buikloop, pijn in 

mond en keel, kramp en ontsteking van de huid. 

 



Herfsttijloos (Leliefamilie Leliaceae) (augustus-november) 

 

Alle delen van de Herfsttijloos zijn giftig bij inname. Symptomen zijn brandend gevoel in de mond, 

keel en maag, speekselvloed, braken, darmkramp, buikloop, dorst en verlamming van de 

ademhalingsspieren. 

 

Hulst (mei-december) 

 

Het gif van de hulst zit in de bessen en het blad, het eten van 20 bessen kan voor een kind dodelijk 

zijn. Symptomen zijn braken, buikloop en slaperigheid. 

 

  



Hyacint (april-mei) 

 

Alle delen, vooral de bollen en zaden zijn bij inname en aanraking erg giftig. Symptomen zijn braken, 

buikloop en jeuk. 

 

Kardinaalsmuts (mei) 

 

Zaden, bladeren en bast zijn giftig bij inname. Symptomen zijn braken, buikkramp, buikloop en 

sufheid. 

 

  



Kerstroos (ook wel Nieskruid genoemd, meerdere soorten) (november-februari, afhankelijk van de 

soort) 

 

Alle delen van de Kerstroos zijn giftig! Symptomen zijn een branderig gevoel in de mond en keel, 

braken, maagpijn, buikloop en hartverzwakking. 

 

Laurierkers (mei) 

 

Alle delen van de Laurierkers zijn giftig en dus gevaarlijk. Symptomen zijn opwinding, 

samentrekkingen en ademhalingsstoornissen. 

 

  



Lupine (meerdere soorten) (juli-september) 

 

Alle delen, maar vooral de zaden, zijn bij inname giftig. Symptomen zijn opwekkend overgaand in 

verlamming van het centraal zenuwstelsel. 

 

Maretak (ook wel Mistel of Vogellijm genoemd) (maart-mei) 

 

Het blad en de bessen van de Maretak zijn giftig bij inname. Symptomen zijn maag- en 

darmontsteking, buikloop en darmkrampen. 

 

  



Monnikskap 

 

Alle delen van de plant zijn zeer giftig. Symptomen zijn misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, 

koude gevoel, diarree, gevoelloosheid en coma. 

 

 Oleander (juli-augustus) 

 

Ook bij de Nerium Oleander zijn alle delen giftig, maar één blad kan voor een kind al dodelijk zijn. 

Symptomen zijn pijn in de maag, een darmontsteking, braken, buikloop en hartzwakte. 

 

  



Papaver (Slaapbol, Maankop, Blauwmaanzaad, Klaproos – meerdere soorten) (juni-augustus) 

 

Alle delen zijn giftig! Symptomen zijn rood gezicht, vernauwde pupillen, moeilijke ademhaling en 

verzwakte hartwerking. 

 

 Paardenkastanje (meerdere soorten) (mei-juni) 

 

De zaden, schors en bladeren zijn giftig bij inname. Symptomen zijn buikloop, dorst, rood gelaat, 

angst, onrust opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn en braken. 

  



Palmboompje (afhankelijk van het klimaat) 

 

Alle delen zijn bij inname en aanraking giftig. Symptomen zijn kolieken, buikloop, braken en 

huidontsteking. 

 

Peperboompje (maart-april) 

 

Het sap van de bast is giftig bij aanraking en de bessen zijn giftig bij inname, een tiental bessen kan 

zelfs dodelijk zijn. Symptomen zijn een brandend gevoel in de mond, keel en maag, kolieken, 

buikloop en blaren. 

 

  



Reuzenberenklauw (juli-september) 

 

Het sap van de Reuzenberenklauw is bij aanraking al giftig. Symptomen zijn rode huidvlekken en 

blaren. 

 

Ridderspoor (Delphinium) 

 

Alle delen van de plant zijn giftig, maar vooral de zaden zijn sterk giftig. Symptomen zijn een 

branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door gevoelloosheid en tintelingen. 

  



Salomons-zegel (meerdere soorten) (mei-juni) 

 

De bessen zijn giftig bij inname. Symptomen zijn braken, maag- en darmonstekingen en buikloop. 

 

Sneeuwbes (Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae) (juli-augustus) 

 

De bessen zijn giftig bij inname. Symptomen zijn slijmvliesontsteking, braken, buikloop en 

bewusteloosheid. 

 

  



Taxus (ook wel Venijnboom genoemd) (maart-april) 

 

Zowel het blad, de schors en zaden zijn giftig en zelfs enkele bessen zijn voor een kind 

levensgevaarlijk bij inname van het sap of het aanraken van de bast. Symptomen zijn maag- en 

darmontsteking, duizeligheid, verwijding van de pupillen, spiersamentrekkingen, purperen 

huidvlekken en een onregelmatige polsslag. 

 

Vingerhoedskruid (mei-oktober) 

 

Alle delen, vooral de bladeren en zaden, zijn giftig bij inname. Symptomen zijn maag- en 

darmontsteking, braken, buikloop en hartstoornissen. 

 

  



Waterscheerling (Cicuta Virosa) 

 

Alle delen van de plant zijn giftig. Symptomen zijn een branderig gevoel in de mond en keel, buikpijn, 

misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en coma. 

 

 Wilde liguster (juni-juli) 

 

Van de wilde liguster zijn de bessen, het blad en de bast bij inname zeer gevaarlijk. Ook aanraking 

van het sap is giftig. Symptomen zijn braken, buikloop, stuipen, bloedsomloopstoornissen en 

huidirritaties. 

 

  



Wildemanskruid (maart-mei) 

 

Het blad en sap is bij inname en aanraking giftig. Symptomen zijn maag- en darmontsteking en 

opwekkend overgaand in verlamming. 

 

Wolfsmelk (meerdere soorten) (juni-juli) 

 

De zaden en het melksap van alle delen zijn bij inname en aanraking gevaarlijk. Symptomen zijn 

braken, maag, darmstoornissen, buikloop, krampen, geëtste huid, blaren en oogbeschadiging. 

 

  



Wolfskers (juni-augustus) 

 

Alle delen zijn giftig, maar vooral de zoetsmakende bessen! Inname van 3-4 bessen kunnen voor 

kinderen al dodelijk zijn. Symptomen zijn verwijding van de pupillen, opgezette hals, droge 

slijmvliezen, droge mond en keel, dorst, warme en droge rode huid, hoge koorts, opwinding die 

overgaat naar ongevoeligheid, vertraagde ademhaling en hartslag. 

 

Wonderboom (april-mei) 

 

Alle delen, vooral de zaden en wortels, zijn bij inname er gevaarlijk. 1-3 gekauwde zaden kunnen voor 

een kind al dodelijk zijn. Symptomen zijn een brandend gevoel in de mond en de keel, buikloop, 

darmkrampen en nieraandoeningen. 

 

  



Zevenboom (maart-mei) 

 

Alle delen zijn bij inname giftig. Symptomen zijn braken, maag- en darmontsteking en buikloop. 

 

Zomerklokje (Narcissenfamilie Amaryllidaceae) (april-juni) 

 

Alle delen zijn bij inname giftig en het melksap al bij aanraking. Symptomen zijn buikloop en braken. 

 

 

  



Ondanks voorzorgsmaatregelen kan er altijd iets gebeuren waardoor je kind toch in aanraking komt 

met een giftige plant, of het zelfs in de mond stopt. Wat je dan moet doen: 

 

1. Kalm blijven. Je kind heeft er niets aan als je in paniek raakt. 

2. Bij vergiftiging door het eten van plantendelen: Verwijder plantenresten uit de mond en 

houd ze bij; braakt het slachtoffer, houd dan het braaksel bij, maar doe in geen geval het 

slachtoffer braken zonder eerst deskundig advies in te winnen, geef ook geen melk aan het 

slachtoffer. 

3. Bij aanraking van giftige planten die huidirritatie of verbranding veroorzaken: ga en blijf uit 

de zon, spoel de huid gedurende minstens 10 minuten overvloedig met water; wrijf nooit 

hard op de huid en experimenteer niet met zalfjes. 

4. Het is aan te raden steeds deskundig advies in te winnen bij het Antigifcentrum (dag en nacht 

bereikbaar via het gratis nummer 070 245 245), je huisarts of de 112. 


