
Verzamel de lijst met de dodelijkste gifstoffen 
 

1. Onderzoeksvraag 

 Rangschik de volgende stoffen van meest dodelijk naar minst dodelijk. 

 

2. Leerplan 

 
2 'VERANDEREN' VAN STOFFEN: ca. 4 lestijden 

2.1 Mogelijke stofveranderingen 

25 Voorbeelden geven van chemische reacties met 

uiteenlopende tijdsduur (SET22) 

27 Van gegeven en herkenbare voorbeelden van 

chemische processen uit het dagelijkse leven de 

energieomzetting identificeren en als endo- of 

exoenergetische 

reactie onderscheiden (SET10) 

 

3. Werkwijze/timing 

1. Er zijn tien stoffen gegeven en tien LD50-waarden.  

2. Rangschik de dodelijke stoffen aan de hand van de info die je hebt. 

 

4.Tips voor in de klas 

 

Je kan in de klas de opdracht verfijnen door bijvoorbeeld enkel dieren of planten te gebruiken. 

Je kan ook de top van dodelijkste dagdagelijkse producten laten opzoeken. 

 

 

 
Top tien dodelijkste stoffen en hun LD50 waarden 

 

Enkele stoffen waarvan de LD50 is vastgesteld 

Stof 
LD50 (μg per kg levend 

weefsel) 
herkomst of toepassing 

Botulinetoxine 

A 

0,0005 Clostridium botulinum (bacterie) 

Batrachotoxine 0,2 sommige pijlgifkikkers 

alfa-amanitine 0,1 groene knolamaniet  

difterietoxine 0,3 bacterie  

TCDD (dioxine) 1 natuurlijk en industriële verontreiniging 

tetrodotoxine 15 kogelvis  

curare  500 pijlgif uit planten 

strychnine  500 plant 
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aflatoxine 600 
schimmel (Aspergillus flavus) (in bijvoorbeeld 

pindakaas) 

aldicarb  900 bestrijdingsmiddel  

 

 

Botuline (Clostridium botulinum-toxine) (BTX) is een neurotoxisch gif, dat door de bacterie 

Clostridium botulinum wordt geproduceerd. Andere bacteriën die botuline toxine kunnen 

produceren zijn C.butyricum, C.baratii en C.argentinense.
[1]

 Het is een eiwit dat op 

zenuwcellen werkt. Voedsel dat besmet is met deze bacterie kan, door aanwezigheid van 

botuline toxine, de ziekte botulisme veroorzaken. Botuline toxine is het meest potente gif dat 

bekend is, met een LD50 van ongeveer 0,005-0,05 µg/kg. Desondanks wordt het gif ook in de 

medische wereld en cosmetische industrie toegepast; door de verlammende werking kan het 

gif spierspasmen tegengaan en de effecten van ouderdom verdoezelen. De bekendste 

merknaam is Botox, een samentrekking van ‘botuline toxine’, maar er zijn diverse andere 

producten op de markt. 

 

Batrachotoxine (letterlijk: kikkergif) is een natuurlijk gif dat in bepaalde soorten kikkers, 

vogels en kevers voorkomt. Het is een van de meest dodelijke toxines en wordt waarschijnlijk 

gebruikt als afweermechanisme. Batrachotoxine bindt aan de voltage-afhankelijke 

natriumkanalen en leidt tot een onomkeerbare depolarisatie van zenuwen en spieren. 

Symptomen zijn onder andere stuiptrekkingen en hartritmestoornissen, resulterend in de dood. 

Batrachotoxine is sterk verwant met de pumiliotoxines, een groep van toxische verbindingen 

die voorkomen in onder andere de huid van pijlgifkikkers. 

 

α-Amanitine is de meest dodelijke mycotoxine die voorkomt in de genus Amanita 

(amanieten) van de familie Amanitaceae. Inname van amanieten heeft in de meeste gevallen 

een fatale afloop. De groene knolamaniet (Amanita phalloides), die ook wel de Death cap of 

Death angel genoemd wordt, en de kleverige knolamaniet (Amanita virosa) zijn hiervan het 

meest bekend. Onervaren paddenstoelenplukkers gaan vaak de fout in door de groene 

knolamaniet te verwarren met verschillende wel eetbare paddenstoelen.
[2]

 Zo kunnen de jonge 

exemplaren van de groene knolamaniet, die voorkomen in eivorm, verward worden met een 

stuifzwam (Lycoperdon). De witte exemplaren worden soms verward met eetbare witte 

paddenstoelen zoals onder andere de gladde boskampernoelje (Agaricus silvicola) en de 

duifzwam (Tricholoma columbetta). Een paddenstoelplukker zonder ervaring kan de groene 

vorm van de groene knolamaniet verwarren met russula of met groene tricholamasoorten. α-

Amanitine blijft actief na verhitting (koken) en in gedroogde specerijen. 

 

Difterie, vroeger ook bekend als kroep, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een 

bacterie (Corynebacterium diphtheriae), die via hoesten van mens op mens wordt 

overgebracht. Difterie was voordat vaccinatie algemeen gebruikelijk werd een van de meest 

voorkomende doodsoorzaken bij kinderen
[1]

 maar er zijn in Nederland sinds 1990 geen 

gevallen meer geregistreerd. Een mildere vorm van difterie beperkt zich tot de huid.
[2]

 

De incubatietijd van difterie is 1 tot 4 dagen, waarbij de eerste symptomen vaak bestaan uit 

moeilijk slikken en een zere keel. Misselijkheid, braken, lichte koorts, snelle hartslag en 

hoofdpijn treden veel op. Ook een loopneus waarbij slechts één neusgat aangedaan is, komt 

regelmatig voor. Als de infectie zich uitbreidt naar de larynx zwelt de keel vaak op en dit 

bemoeilijkt de ademhaling zeer. 
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Op de slijmvliezen van de keel kunnen typerende taaie vliezen (pseudomembranen) ontstaan, 

waardoor het ademen moeilijk wordt en kinderen zelfs kunnen stikken, onder meer doordat 

een loslatend membraan de luchtweg kan versperren. De difteriebacterie maakt Toxinen 

(gifstoffen) die de hartspier (myocarditis) en het zenuwstelsel kunnen beschadigen. 

Onbehandeld is de ziekte vaak dodelijk. 

Als difterie wordt vermoed, is behandeling van een patiënt op een intensivecareafdeling 

noodzakelijk vanwege het risico op verstikking en de reacties op toxinen. De bacterie is 

gevoelig voor erythromycine en penicilline. Naast antbiotica wordt na een allergietest een 

antitoxine toegediend om de gevolgen van het difterietoxine te verminderen. 

Vaccinatie met DKTP-vaccin of DTP-vaccin beschermt tegen deze ziekte. De vaccinatie is 

opgenomen in het Nederlandse rijksvaccinatieprogramma en het Vlaamse vaccinatieschema. 

2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-p-dioxine, kortweg 2,3,7,8-TCDD of TCDD, is een dioxine dat 

als ongewenst bijproduct ontstaat bij onvolledige verbranding van organisch materiaal. Het 

kan vrijkomen in het milieu tijdens het verbranden van fossiele brandstoffen, hout en 

industriële afvalstoffen. Het veroorzaakt chlooracné bij mensen, een zware acne-achtige 

aandoening. 

Het is bekend als een ontwikkelingsvergif
[3]

 bij dieren, welke botafwijkingen, nierfalen en 

verminderde immuunsysteem in jonge dieren veroorzaakt als ze tijdens zwangerschap aan 

TCDD zijn blootgesteld. Medische studies hebben een relatie aangetoond tussen TCDD en 

sarcomatose, lymfklierafwijkingen en maagkanker. TCDD is ook ingedeeld als een 

kankerverwekkende stof bij mensen. 

Tetrodotoxine (TTX) is een sterk neurotoxine. De naam is afgeleid van de visorde die het 

vergif bij zich draagt, namelijk de Tetraodontiformes. Over het algemeen bevindt het TTX 

zich in de kogelvis en de blauwgeringde octopus in verschillende organen. Voorbeelden zijn 

de huid, de lever en speekselklieren. De vrouwelijke kogelvis is echter giftiger dan de 

mannelijke vorm. Dit komt doordat een deel van het TTX zich bevindt in de ovaria. De 

concentratie TTX in een kogelvis kan ook nog van het seizoen afhangen. In het 

voortplantingsseizoen zal de TTX-concentratie het hoogst zijn
[1]

. 

Men dacht altijd dat TTX endogeen was, dus dat dieren het zelf produceerden. Echter zijn er 

binnen een bepaalde soort veel verschillen in toxiciteit die niet genetisch verklaarbaar zijn. 

Daarom zijn er experimenten uitgevoerd. Uit deze experimenten bleek dat diverse bacteriën in 

staat waren TTX te produceren. Enkele voorbeelden van deze bacteriën zijn de volgende: 

Pseudomonas spp
[2]

, Photobacterium phosphoreum en Staphylocossus spp. Ook zijn er twee 

verschillende mogelijkheden beschreven voor het ontstaan van TTX in dieren. Bij de eerste 

route wordt het gif door bepaalde bacteriën gemaakt in sediment en wordt het doorgegeven in 

de voedselketen, met als gevolg dat het gif zich ophoopt in hogere organismen. De tweede 

route die beschreven is, zegt dat het gif een product is van een symbiose of een parasitaire 

vorm van micro-organisme die zich in hogere organismen bevinden
[2]

. TTX werkt op de 

natriumkanalen van de zenuwen, en blokkeert daar de doorstroom van zenuwsignalen. TTX is 

zeer giftig, een dosis van 24 milligram is al voldoende om een mens te doden
[3]

. 

Curare is een verzamelnaam voor verschillende vergiften die door sommige Zuid-

Amerikaanse indianenstammen worden bereid uit onder andere een bepaalde liaan 

(Chodondendron tomentosum) en andere planten, waaronder Strychnos toxifera, S. guianensis 
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en Sciadotenia toxifera om te worden gebruikt op de punten van (blaas)pijltjes. De bereiding 

van het gif door indianen verloopt via complexe rituelen, soms met een groot aantal 

bestanddelen waarvan sommige wel en andere geen nuttige bijdrage aan de giftigheid leveren. 

Het gif bevat bestanddelen (waaronder D-tubocurarine) die de prikkeloverdracht van de 

zenuw naar de skeletspier onderbreken. Deze bestanddelen binden zich aan de receptor van de 

neurotransmitter acetylcholine zonder dat ze de receptor activeren. Daardoor krijgt de spier 

geen prikkels meer, waardoor spier zich niet meer kan samentrekken maar juist ontspant. Men 

spreekt dan van een spierverslapping. Omdat de genoemde acethylcholine receptoren ook 

nicotine kunnen binden (waarbij de receptoren juist wel geactiveerd worden), heten de 

receptoren waar curare zich aan bindt de nicotine-acethylcholinereceptoren. Het zijn 

ionkanalen. 

Minimale hoeveelheden van het gif zijn voldoende om een geraakt dier te doden. Het 

werkingsmechanisme hierachter is dat niet alleen de skeletspieren verslapt raken, maar ook de 

ademhalingsspieren. Daardoor sterft het geschoten dier de verstikkingsdood. Op de punt van 

een blaaspijppijltje is genoeg plaats voor een dosis die óf dodelijk is, óf het dier zodanig 

belemmert dat het niet meer kan vluchten, vliegen of klimmen en op de grond valt. 

Curare is alleen schadelijk als het in de bloedbaan komt. Geschoten dieren kunnen zonder 

gevaar gegeten worden omdat de opnamesnelheid van curare vanuit de darm naar het bloed 

trager verloopt dan de uitscheiding van curare uit het bloed. 

Curare en synthetische analogen daarvan (zoals rocuroniumbromide of cis-

atracuriumbesylaat) worden in de anesthesiologie gebruikt om patiënten tijdens operaties of 

bij beademing te verslappen. In Nederland wordt curare gebruikt als spierverslapper bij 

euthanasie. 

Iemand die deze stoffen krijgt toegediend moet uiteraard altijd beademd worden omdat hij 

niet zelf meer kan ademen. Pancuroniumbromide wordt in de V.S. bij de doodstraf door 

middel van injectie gebruikt. In dit laatste geval zonder beademing. 

Strychnine is een witte, reukloze, zeer bittere maar ook zeer giftige kristallijne stof behorend 

tot de alkaloïden, die uit een aantal planten kan worden gewonnen, vooral Strychnos nux-

vomica, de braaknoot. Deze plant groeit in India, Sri Lanka en Australië. Planten uit het 

geslacht Strychnos bevatten overigens naast strychnine ook een groot aantal andere giftige 

verbindingen. 

 

Aflatoxine is een gifstof of toxine dat door schimmels van het geslacht Aspergillus wordt 

geproduceerd. Een bekende soort is Aspergillus flavus, die wereldwijd voorkomt. De 

chemische formule van aflatoxine is C17H12O6. 

De schimmel Aspergillus flavus produceert de varianten aflatoxine B1 en B2. De schimmel 

Aspergillus parasiticus wordt enkel teruggevonden in Amerika en Afrika. Deze soort 

produceert aflatoxine B1, B2, G1 en G2. Aflatoxine B1 (C17H12O6) is de meest voorkomende 

vorm. De letters B en G verwijzen naar de opgelichte kleur bij fluorescentietesten, 

respectievelijk blauw en groen. 
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Aldicarb is a carbamate insecticide which is the active substance in the pesticide Temik. It is 

effective against thrips, aphids, spider mites, lygus, fleahoppers, and leafminers but is 

primarily used as a nematicide.
[1]

 Aldicarb is a cholinesterase inhibitor which prevents the 

breakdown of acetylcholine in the synapse. In case of severe poisoning, the victim dies of 

respiratory failure. 

Aldicarb is effective where resistance to organophosphate insecticides has developed and is 

extremely important in potato production where it is used for the control of soil borne 

nematodes and some foliar pests. Its weakness is its high level of solubility which restricts its 

use in certain areas where the water table is close to the surface. 
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