
Giftige planten voor honden 

Dit is een l ijst met planten die giftige zijn voor honden die je in of om het huis zou kunnen vinden. De 

planten zijn ingedeeld aan de hand van de soort schade die ze doen. Let op, deze l ijst is niet volledig,  

wij hebben geprobeerd veel voorkomende giftige planten te vermelden. Echter, het gebruik van de 

informatie geschiedt op eigen risico en wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld. Omdat de 

hoeveelheid die een hon d van een plant binnenkrijgt en tot vergiftiging l ijdt verschilt  per plant en per 

hond. Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts. Doe dit direct, ook als er nog geen 

vergiftigingsverschijnselen zichtbaar zijn. Deze kunnen namelijk vertraagd op treden, wanneer het 

mogelijk te laat is om nog in te grijpen.  

Zeer giftige planten  

Dieffenbachia   

 

De gehele plant is zeer giftig. 

Inname veroorzaakt krampen, en 

het opzwellen van de keel lippen 

en tong. Hierdoor is er een 

verstikkingsgevaar.  

Herfsttijloos  

 

Deze plant bevat in zowel zijn 

zaden als in de knol de stof 

colchicine welke zeer gift ig 

is. Het heeft een verlammend 

effect en kan tot de dood 

leiden. Raadpleeg dus zo snel 

mogelijk uw dierenart s als je 

vermoedt dat je hond van 

deze plant gegeten heeft.   

Oleander  

 

Alle oleanders zijn heel erg giftig. In 

sommige gevallen kan zelfs één 

blaadje al dodelijk zijn. Oleanders 

zijn te herkennen aan hun smalle 

bladen. De symptomen die kunnen 

ontstaan zi jn maag problemen, hart 

problemen, te lage bloeddruk, coma 

en zelfs hartstilstand.  

Rododendron   

 

De Rododendron is het grote nog 

giftigere broertje van de Azalea. 

Het eten van deze plant kan de 

nieren beschadigen, 

stuiptrekkingen, verlamming en 

de dood tot gevolg hebben. Ook 

overvloedige vochtuitscheiding 

uit de neus en ogen kunnen 

symptomen zijn.  

Taxus   

 

Van deze plant, die soms als 

natuurlijke haag wordt 

gebruikt, zijn de naalden en 

zaden uiterst giftig. 

Vergift iging kan leiden tot 

tril len, spierslapte, 

hartritmestoornissen en ten 

slotte hartstilstand.  

Sago palm   

 

Deze uiterst giftige plant kan bij 

inname leiden tot nierfalen, de 

lever en het zenuwstelsel 

aantasten. Vergiftigingssignalen 

kunnen onder andere bestaan uit 

overmatig kwijlen en trillen.  
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Goudenregen   

 

Vooral de peulen van deze plant 

zijn heel gevaarlijk. Vergiftigings -

verschijnselen zijn braken, een 

brandend gevoel in mond en keel, 

diaree, opwinding en tot slot 

verlamming.  

Vingerhoedskruid   

 

De gehele plant is zeer giftig. 

Vergift iging kan leiden tot 

nierfalen, 

hartritmestoornissen en 

uiteindelijk hartstilstand.  

Kerstroos   

 

Deze plant is zeer giftig en kan 

krampen, waanbeelden en 

verstikking veroorzaken.  

Wonderboom   

 

Bij deze plant zi jn niet zo zeer de 

bladeren en takken, maar vooral 

de zaden die hij produceert het 

probleem. Deze zaden, ook wel 

bonen genoemd door hun 

uiterli jk, zi jn zeer gift ig. 

Vergift igingssymptomen zijn 

maagklachten en bloederige 

diaree.  

Monnikskap   

 

Dit is een zeer giftige plant 

die zelfs bij aanraking al 

klachten kan geven. 

Vergift iging kan leiden tot 

het ontsteken van de mond 

en keel, 

ademhalingsproblemen, 

hartritmestoornissen en 

verlamming.  

Ridderspoor   

 

Het gif bevindt zich in de gehele 

plant, maar vooral in de bladen en 

zaden. De spijsvertering wordt 

verstoord, wat waar genomen kan 

worden door overmatige 

speekselproductie. Daarnaast kan 

de hond gaan tril len, 

coördinatiestoornissen en 

verlammingsverschijnselen krijgen.  

Maretak   

 

De Maretak is een half -parasiet 

die op bomen groeit. Daarom zal 

hij in de natuur meestal geen 

problemen op leveren. De takken 

worden echter met kerst soms in 

kerststukjes of als losse 

versiering gebruikt. Let dan erg 

op, want de plant is erg gift ig en 

kan ernstige maagklachten 

veroorzaken  

Cacaodoppen   

 

Dit is inderdaad geen plant, maar omdat cacaodoppen in 

Nederland vaak als bodembedekker worden gebruikt wel de moeite 

van het vermelden waard. Cacaodoppen bevatten net als cacao de 

stof theobromide die een onregelmatig of verhoogd hartritme en 

uiteindelijk hartfalen kan veroorzaken. Check ook bij andere 

bodembedekking van welke plant ze afkomstig zi jn, want veel 

giftige planten zijn in de vorm van snippers nog steeds schadeli jk 

voor uw hond als deze er op besluit te kauwen.  



Planten die huidirr itatie veroorzaken  

De volgende planten kunnen huidirritatie veroorzaken bij honden. Symptomen kunnen krabben of rare 

plekken op de huid zijn. Maar ook problemen met de ademhaling en het sl ikken komen voor wanneer 

de luchtwegen geïrriteerd zijn geraakt.  

Slangenwortel   

 

Gatenplant   

 

Ficus   

 

Reuzenberenklauw   

 

(vermijd ook aanraking)  

Aronskelk   

 

Planten die de organen (nieren, lever, longen, etc.) aan tasten  

De volgende planten zijn gevaarli jk voor honden omdat ze de organen kunnen aan tasten: 

Azalea   

 

(ademhalingsorganen en nieren)  

Druif   

 

(mogeli jk nierfalen, alleen de druiven zelf)  

Krokus   

 

(ademhalingsstelsel, lever en nieren)  

Vijgenboom  

 

(nieren en slijmvliezen)  

Planten die maag of darmproblemen veroorzaken  

Maag en darm problemen bij  honden kunnen gekenmerkt worden door overgeven en diaree. Ook 

ontsteking van maag en darmen valt binnen deze categorie.  Let op, bij bloembollen kan soms ook het 

drinken van het water waarin de bloemen staan al tot vergift iging leiden. Raadpleeg bij twijfe l alt ijd je 

dierenarts.  

 



Aster   

 

Blauwe regen   

 

Hortensia   

 

Hyacint   

 

Lelie   

 

Tulp   

 

Aspidistra   

 

Lelietje van dalen   

 

Salomonszegel  

 

Look (ui, sjalot, bieslook, prei, 

etc.)   

 

Sneeuwklokje   

 

Narcis   

 

Amaryllis   

 

Clivia  

 

Agave   

 

Boterbloem   

 

Buxus   

 

 

 

 



Nachtschade familie  

Onderstaande planten behoren tot de Nachtschade familie en bevatten de giftige stof solanine. 

Overmatige inname kan ontsteking van de maag en darmen, apathie, algehele malaise en zelfs  coma 

veroorzaken bij een hond:  

Aardappel   

 

(alleen de plant en rauwe 

of groene aardappelen)  

Tomatenplant   

 

(Alleen de plant)  

Solanum pseudocapsicum   

 

(ook bekend als 

oranjeboompje)  

Bitterzoet   

 

Boksdoorn   

 

(ook bekend als Goji bes,  

alleen de plant )  

Doornappel   

 

Capsicum   

 

(paprika en peper planten)  

Lampionplant   

 

Petunia   

 

Tabaksplant   

 

zwarte nachtschade   

 

  

 

  



Giftige bomen en planten 

Deze lijst is op alfabetische volgorde.  

Adonisroosje (Adonis vernalis)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Krachtige samentrekking van de hartspier,hartstoornissen.  

Akelei  (Aquilegia)  

GIF:  Gehele plant vooral de zaden.  

SYMPTOMEN: Braken, gezwollen tong, diarree, moeilijk ademhalen.  

Anemoon (Anemone) 

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Irr itatie van de huid, braken en diarree.  

Aronskelk  (Arum) 

GIF:  Gehele plant vooral de bessen.  

SYMPTOMEN: Hevige huidirritatie, brandend gevoel van de mondslijmvliezen, moeil ijk ademhalen en 

sl ikken.  

Begonia  (Tuberhybrida)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Kop hevig schudden, braken, diarree, moeil ijk ademhaling poten in de bek steken.  

Berenklauw  (Heracleum sphondylium)  

GIF:  Het sap.  

SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree heeft effect op huid en sl ijmvliezen.  

Bezembrem  (Cytisus scoparius)  

Gif:  Zaden, bladeren en jonge twijgen (giftige stoffen: leguminosen -alkaloiden).  

SYMPTOMEN: Buikkramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, 

krampen.  

Bilzekruid  (Hyoscyamus)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Rode huid,  opgezette ha ls, droge sl i jmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, 

opwinding.  

Bitterzoet  (Solanum dulcamara)  

GIF:  Onrijpe bessen.  

SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.  

Blauwe algen  

GIF:  Stoffen.  

SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel en lever aan.  

Blauweregen  (Wisteria)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree.  

 



Boekweit  (Fagopyrum esculentum)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en 

sl ijmvliezen.  

Boerenjasmijn  (Philadelphus coronarius)  

GIF:  Wortelstok.  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, krampen, dodeli jk.  

Bolderik  (Agrostemma githago)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.  

Boterbloem  (Caltha palustris)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.  

Braaknotenboom  (Strychnos)  

GIF:  Sap.  

SYMPTOMEN: Dodelijk.  

Brunfelsia  (Lactea) 

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.  

Buxus  (Sempervirens.)  

GIF:  Bladeren en takken.  

SYMPTOMEN: Hevig braken, diarree, bewustzijnsstoringen, de dood tot gevolg hebbend.  

Cannabis  (Sativa)  

GIF:  Bloemen. 

SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.  

Christusdoorn  (Euphorbia)  

GIF:  Melksap.  

SYMPTOMEN: (h+k) Moeilijke ademhaling, zwellingen van de tong, braken, diaree en toevallen.  

Clematis  (Clematis)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en 

sl ijmvliezen.  

Cyclaam  (Cyclamen) 

GIF:  Knollen.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.  

Doornappel  (Datura stramonium)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.  

 



Dotterbloem  (Caltha palustris)  

Gif:  Alle delen van de plant zwak gift ig (giftige stoffen: saponinen en alkaloiden).  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.  

Drakenboom  (Dracaena Draco)  

GIF:  Bladeren en barst.  

SYMPTOMEN: Effect op de sli jmvliezen.  

Eenbes  (Paris yuadrifolia)  

GIF:  Alle delen, vnl wortelstok en bessen.  

SYMPTOMEN: Braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.  

Eucalyptus  (Globulus)  

GIF:  Bladeren.  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, kolieken.  

Gelderse roos  (Viburnum opulus)  

Gif:  De bessen (giftige stof: Viburnine).  

SYMPTOMEN: Irr itatie van het maagdarmkanaal, braken, bloed in de urine.  

Gele lis  (Iris pseudacorus)  

Gif:  Bladeren en stengels (gift ige stoffen: idrine, onbekende stoffen).  

SYMPTOMEN: Het sap veroorzaakt irritatie in mond en keel, misseli jkheid, braken en diarree.  

Gouden regen  (Laburnum anagyroides)  

Gif:  Gehele plant vooral de zaden sterk giftig.  

SYMPTOMEN: Buik kramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, 

krampen.  

Herfsttijloos  (Colchicum autumnale)  

GIF:  Knollen.  

SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.  

Hondspeterselie  (Aethusa cynapium)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Brandende pijn in mond -keelholte en in het maag-darmkanaal, braken, beven.  

Hortensia  (Hydrangea paniculata) 

GIF:  Bol en zaad.  

SYMPTOMEN: Hevig braken, diarree en effect op de bloedsomloop.  

Hulst  (Ilex ayuifolium)  

Gif:  De rode bessen (gift ige stoffen: nog niet geindentifiseerd).  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.  

Hyacint  (Hyacinthus orientalis)  

GIF:  De bol als het zaad, bladeren en bloem zijn mild giftig.  

SYMPTOMEN: Braken en diarree.  

Japanse kers  (Taxus cuspidus)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Hartstilstand. 



Jeneverbes  (Juniperus sabina)  

GIF:  Alle delen, vooral de toppen de bladeren.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.  

Kaalkopje  (Psi locybe semilanceata)  

GIF:  Hallucinogeen, bevat psilocybine.  

SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel aan.  

Kaaps viooltje  (Saintpaulia)  

GIF: Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen de huid en de rode bloedlichaampjes aan.  

Kamperfoelie  (Lonicera)  

GIF:  Bessen.  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, krampen, dodeli jk.  

Kardinaalsmuts  (Euonymus europaea)  

Gif:  Alle delen van de plant (giftige stoffen: evobioside, evonoside).  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, koliek, stoornissen bloedsomloop, versuffing, bewusteloosheid.  

Karmozijnbes  (Phytocala americana)  

Gif:  Gehele plant, vooral de zaden van onrijpe bessen.(giftig e stoffen: saponinen en oxaalzuur).  

SYMPTOMEN: Branderig gevoel in de mond, keelpijn, braken, maagkramp, stuipen en 

gezichtstoornissen.  

Kerstroos  (Helleborus niger)  

Gif:  Gehele plant (giftige stoffen: hellebrine saponine).  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.  

Kerstster  (Poinsettia)  

GIF:  Melksap van bladeren en stengels en in de zaden.  

SYMPTOMEN: Melksap gevaarlijk voor de ogen kans op blindheid, hevig braken, diarree.  

Klimop  (Hedera helix)  

Gif:  Bessen en blad (giftige stoffen: heder agenine en andere saponinen).  

SYMPTOMEN: Krampen, verlamming en collaps.  

Kuifjeszwam  (Helvella esculenta)  

GIF: Gehele paddestoel.  

SYMPTOMEN: Heeft effect op lever en nieren.  

Laurier  (Laurus)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Tranende ogen, slijm uit de neus,  braken verlaagde bloeddruk krampen verlamming de 

dood als gevolg.  

Laurierkers  (Prunus laurocerasus)  

GIF:  Bladeren en zaad.  

SYMPTOMEN: Dodelijk.  

 



Lathyrus  (Lathyrus)  

GIF:  Stelen van de plant en zaden.  

SYMPTOMEN: Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a het strottenhoofd.  

Lelie  (Lilium) 

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.  

Lelietje van dalen  (Convallarla majalis)  

Gif:  Gehele plant (giftige stoffen: Hartglycosiden, saponinen).  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, diarree, stoornissen van hartritme, collaps.  

Levensboom  (Thuja)  

GIF:  Loten en kegels.  

SYMPTOMEN: Huid ontsteking, maag-darmstoornissen, nier en leverschade.  

Lupine  (Lupinus)  

GIF:  Gehele plant vooral zaden.  

SYMPTOMEN: Krampen, geelzucht.  

Maretak,mistletoe  (Viscum album) 

GIF:  Bessen.  

SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree.  

Monnikskap  (Aconitum napellus)  

Gif:  Gehele plant zeer giftig (gift ige stoffen: aconitine en andere alkaloide).  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, 

coma. 

Nachtschade  (Solanum) 

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.  

Nachtstonde  (Mirabil is jalapa)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Vaak dodelijk.  

Narcis  (Narcissus)  

Gif:  Gehele plant en vooral de bol (gift ige stof: alkaloide).  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, diarree, sufheid en verlammingsverschijnselen.  

Oleander  (Nerium oleander)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme. 

Paardenkastanje  (Aesculus hippocastanum)  

Gif:  Kastanjes, schors en blad (giftige stoffen: saponine, glycoside).  

SYMPTOMEN: Opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn, braken.  

Panteramaniet  (Amanita pantherina)  

GIF:  Gehele paddestoel.  

SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel aan.  



Papaver  (Papaver)  

GIF:  Onrijpe zaden.  

SYMPTOMEN: Moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking.  

Palmboompje haagje  (Buxus sempervirens)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree en de dood tot gevolg.  

Paternosterboontje  (Abrus precatorius)  

GIF:  Enkele zaden.  

SYMPTOMEN: Dodelijk.  

Peperboompje  (Daphne mezereum) 

Gif:  Gehele plant, vooral bessen (giftige stoffen: Mezereine, dafnine).  

SYMPTOMEN: Bijtende inwerking op de mond, keel en slokdarm, braken, dia rree, stoornissen van de 

bloedsomloop, krampen.  

Petunia  (Petunia)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.  

Philodendron  (Araceae) 

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Kop hevig schudden, moeilijk ademhalen, braken, diarree, poten in  de bek steken.  

Rhododendron  (Rhododendron)  

Gif:  Blad en bloem (giftige stoffen: andromedotoxine).  

SYMPTOMEN: Braken, koliek, spiertri ll ingen, verstoring van het hartritme, krampen.  

Ridderspoor  (Delphinium ajacis)  

Gif:  Gehele plant vooral de zaden sterk giftig (gift ige stoffen: alkoloiden zoals delfine en ajacine).  

SYMPTOMEN: Branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door diarree gevoelloosheid en 

tintelingen.  

Roos  (Rosa) 

GIF:  Vruchten (bottels).  

SYMPTOMEN: Allergische reacties.  

Rubberplant  (Ficus elastica)  

GIF:  Sap.  

SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen en nieren aan.  

Sagopalm  (Cycas revoluta)  

GIF: Alle delen.  

SYMPTOMEN: Tast de lever, nieren en het zenuwstelsel aan.  

Sneeuwbes  (Symphoricarpus albus)  

Gif:  De bessen (gigtige stoffen: glycosiden en saponinen).  

SYMPTOMEN: Huidirritaties, waterige diarree, delirium, coma.  

 



Sneeuwklokje  (Galanthus nivalis)  

GIF:  Bol en blad.  

SYMPTOMEN: Maagontsteking, hevige krampen.  

Stinkende gouwe/goudswortel  (Chelidonium majus)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Bloederige ontsteking van maag -darmkanaal, duizeligheid, sufheid en dood tot gevolg.  

Tabaksplant  (Nicotiana tabacum)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Maag-darmstornissen, apathie, coma.  

Taxus  (Baccata)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Braken, diarree stornissen van de bloedsomloop, hartritme, lever en nierschade.  

Trechterzwammen  (Clitocybe)  

GIF:  Stoffen.  

SYMPTOMEN: Effect op het zenuwstelsel.  

Tulpen  (Tulipa)  

GIF:  Bollen.  

SYMPTOMEN: Hevige maag en darm krampen effe ct op huid en slijmvliezen.  

Vijgenboom  (Ficus macraphylla)  

GIF:  Sap.  

SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen en de nieren aan.  

Vingerhoedskruid  (Digitallis purpurea)  

Gif:  Alle delen van de plant sterk gift ig (gift ige stoffen: Hartglycosiden).  

SYMPTOMEN: Braken, diarree, stoornissen van hartritme, bloedsomloop en de nieren.  

Vliegenzwam  (Amanita muscaria)  

GIF: Gehele paddestoel.  

SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.  

Vogelmelk  (Ornithogalum umbellatum)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.  

Vuurwerkplant  (Dictamnus albus)  

GIF:  Gehele plant.  

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.  

Waterscheerling  (Cicuta virose)  

Gif:  Gehele plant (giftige stoffen: cicutoxine).  

SYMPTOMEN: Branderig gevoel mond en keel,  buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en 

coma. 

 

 

 



Wegedoorn  (Rhamnus)  

GIF:  Vruchten en bast.  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, 

coma. 

Wingerdloof  

GIF:  Besjes.  

SYMPTOMEN: Sloomheid, braken.  

Winterakoniet  (Eranthis)  

GIF: Gehele plant, knol.  

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.  

Witte acasia  (Robina pseudoacasia)  

Gif:  Bast, zaden en bladeren (gift ige stoffen: de giftige eiwitten robine en phasine).  

SYMPTOMEN: Braken, lethargie, stuipen, collaps.  

Wolfskers  (Atropa belladonna)  

Gif:  Gehele plant, vooral de zoetsmakende bessen, sterk giftig (gift ige stoffen: L -hyoscyamine, 

atropine, en andere alkaloide).  

SYMPTOMEN: Rode huid,  opgezette hals, droge sl i jmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, 

opwinding.  

Wonderboom  (Ricinus communis)  

Gif:  De zaden als er op gekauwd wordt (giftige stoffen: r icine en ricinine).  

SYMPTOMEN: Branderig gevoel in de mond, misselijkheid, braken, buikpijn,  dorst, gezichtstoornissen, 

duizeligheid en stuiptrekkingen, dodelijk.  

Wondklaver  (Anthyllis vulneraria)  

GIF: Bessen en zaden.  

SYMPTOMEN: Effect op slijmvliezen.  

 


