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NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) 

 
I. Toepassingsgebied: katten 

 
 

Giftige kamerplanten  

 
Gras eten is voor katten niet ongezond, het zorgt dat eventuele opgelikte haren middels 

haarballen weer naar buiten kunnen komen. Als katten zich misselijk voelen zullen ze 
grassoorten opzoeken om zo het braken te stimuleren. Daarom is het zelfs raadzaam om 

voor katten een polletje kattengras neer te zetten: daarop kunnen zij deze natuurlijke 

knaagbehoefte uitleven. Of indien de kat erg gaat spugen van kattengras omdat het te 
scherp is, kan er ook een kruidentuintje worden aangelegd. Denk hierbij aan kattenkruid, 

salie, tijm of peterselie. Andere planten kunnen echter net zo’n aantrekkingskracht hebben 
en dat is het begin van een (groot) probleem. 

 
 

Kamerplanten 

 
Kamerplanten zijn mooi, ze sieren je interieur en zijn gezond voor je. Maar sommige 

kamerplanten zijn giftig en dat is niet zo handig als je kinderen/ huisdieren hebt. 
Huisdieren zijn vaak nieuwsgierig en knabbelen en kauwen aan alles. Voor je het weet 

spelen ze met de planten of eten deze. Maar welke planten zijn nu giftig en wat kun je er 

aan doen? 
 

 
Welke kamerplanten zijn giftig? 

 

Er zijn veel verschillende soorten kamerplanten. Als je huisdier een hap neemt van een 
kamerplant, dan zal er in eerste instantie niet veel gebeuren. Maar als je huisdier er veel 

van eet, dan is dit bijna altijd schadelijk. Kamerplanten zijn namelijk niet om te eten en in 
het algemeen kun je dan ook stellen dat alle kamerplanten ongezond zijn als je huisdier 

daar veel van eet. 
 

Er zijn echter ook bepaalde kamerplanten waar men extra op moet letten, omdat die ook 

bij kleine hoeveelheden schadelijk kunnen zijn voor je huisdier. Je huisdier kan gaan 
braken en ziek worden.  

Planten die giftig zijn: 

 Allamanda: waarschijnlijk gehele plant giftig 

 Anemoon: meeste soorten giftig, vooral het sap 

 Anthurium: vooral zeer jonge bladen en kolven giftig. Let op! Kind niet laten 

braken. 

 Asclepias: waarschijnlijk gehele plant giftig 

 Azalea: gehele plant zeer giftig 

 Christusdoorn: gehele plant giftig vanwege giftig melksap 

 Clerodendrum: gehele plant giftig 

 Clivia: gehele plant giftig, met name wortelstok en bladen giftig 

 Croton: melksap matig giftig 

 Dieffenbachia: gehele plant zeer giftig. Let op! Kind niet laten braken. 

 Gatenplant: bladen en stengels giftig. Let op! Kind niet laten braken. 

 Gloriosa: gehele plant zeer giftig, met name de knollen 

 Herfststijloos: gehele plant zeer giftig 

 Hoya: gehele plant in meer of mindere mate giftig 

http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/allamanda
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/anthurium
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/euphorbia-milii
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/clivia-miniata
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/codiaeum
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/dieffenbachia
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/monstera
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 Hyacint: vooral bollen en zaad giftig 

 Iris/Lis: gehele plant giftig 

 Kamerbrem: gehele plant giftig 

 Kegelsleutelbloem: gehele plant giftig 

 Kerstroos: gehele plant giftig 

 Kerstster /Poinsettia: gehele plant giftig vanwege giftig melksap. Let op! Kind niet 

laten braken. 

 Klimop: bessen en bladen giftig 

 Lathyrus: vooral zaden giftig 

 Lelietjes-van-dalen: gehele plant zeer giftig, met name bloemen en bessen 

 Narcis: gehele plant giftig, met name de bol en het bloemenwater 

 Oleander: gehele plant giftig, vooral de bladen, zeer giftig, katten kunnen al ziek 

worden van het lebberen van water dat in het schoteltje onder de pot doorlekt. 
 Oranjeboompje: oranje-rode appeltjes matig giftig 

 Philodendron: gehele plant giftig. Let op! Kind niet laten braken. 

 Sierpeper: vruchten mogelijk giftig, zeer scherp smakend 

 Sneeuwklokje: gehele plant giftig 

 Vinca: gehele plant zeer giftig, met name wortels 

 Vogellijm/Maretak: gehele plant giftig 

 Zantedeschia: gehele plant giftig. Let op! Kind niet laten braken. 

Bovenstaande lijst is gepubliceerd door de stichting consument en veiligheid en is vooral 
voor mensen samengesteld. En alhoewel dieren vaak minder gevoelig zijn voor giftige 

planten dan mensen, worden er door huisdierenliefhebbers nog een aantal kamerplanten 

als gevaarlijk beschouwd. 

 Agave 

 Alocasia 

 Amaryllis (Hippeastrum 

 Chrysant 

 Cyclaam 

 Exacum-affine (aardappelplantje) 

 Fatsia japonica (vingerplant) 

 Ficus 

 Hortensia (Hydrangea) 

 Sanseveria 

 Spathiphyllum (Lepelplant) 

 Yucca 

 Zamioculcas 

Geen plant maar een veel voorkomende boom in huis in December/ januari: 

 De Kerstboom naalden, hars, water aan de voet 

Heeft uw kind of huisdier van een giftige kamerplant gegeten, raadpleeg dan in alle 

gevallen direct een arts. 
 

 

Symptomen 
 

Als je huisdier van een giftige kamerplant gegeten heeft dan zijn er vaak een aantal 
symptomen te herkennen. Je huisdier kan last hebben van: 

 Braken of overgeven 

 Diarree of buikloop 

http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/vetplanten/euphorbia-pulcherimma
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/hedera
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/zantedeschia
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/vetplanten/agaveamericana
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/alocasia
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/cyclaam
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/ficussen/ficus-benjamina
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/hydrangea
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/vetplanten/sansevieria-trifasciata
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/spathiphyllum
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/kamerplanten-overig/yucca
http://www.hortuz.nl/kamerplanten-families/aronskelken/zamioculcas
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 Buikpijn 

 Gebrek aan eetlust 

 Bleke tong en tandvlees 

 Zwellingen in mond en keel 

 Stuiptrekkingen 

 

Wat kun je doen? 
 

Voorkomen is beter dan genezen. Controleer dat je geen giftige kamerplanten in huis hebt. 
Heb je die wel, zet ze dan in een kamer waar je huisdieren niet komen. 

 

Heeft uw huisdier toch van een giftige kamerplant gegeten, of heeft uw huisdier een van 
de hier genoemde symptomen, probeer dan te achterhalen van welke plant uw huisdier 

gegeten heeft en wacht niet, maar raadpleeg altijd direct een dierenarts. 
Bij twijfel vraag de dierenarts het RIVM te bellen. 

 

Op deze websites kunt u vinden hoe de planten er uit zien.  
Hortuz – Kamerplanten encyclopedi 

Online kamerplanten encyclopedie – www.hortuz.nl  
Giftige kamerplanten – http://www.hortuz.nl/faq-kamerplanten/giftige-kamerplanten  

 

 

http://www.hortuz.nl/
http://www.hortuz.nl/faq-kamerplanten/giftige-kamerplanten

