Ziekenhuis sluit douchesdoor legionellabacterie
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Patiënten van het ziekenhuis Sint-Elisabeth in Turnhout mogen voorlopig niet meer douchen. Tijdens een routinecontrole is er een
verhoogde waarde gemeten van de legionellabacterie. Wendy Luyks
Door nu nog extra alle douches af te sluiten, is er geen gevaar op besmetting in ons ziekenhuis
Stefaan De Raedt
Turnhout
De directie van het AZ Turnhout heeft op advies van de overheid sinds gisteren preventief de douches op de campus SintElisabeth voor onbepaalde tijd gesloten. Tijdens routinecontroles van het leidingwater werd een verhoogde waarde gemeten van de
legionellabacterie. Veiligheidshalve werden daarom de douches afgesloten. De bacterie kan namelijk alleen risico voor besmetting
opleveren bij beneveling.
'Handen wassen, het drinken van leidingwater, tanden poetsen of zich wassen aan de lavabo geeft geen enkel risico op besmetting',
benadrukt de ziekenhuisdirectie.
Driehonderd douches
In totaal gaat het om zo'n driehonderd douches. Het ziekenhuis doet er alles aan om het ongemak voor de patiënten tot een minimum
te beperken. 'Er zijn speciale filters besteld die op de douchekappen moeten worden geplaatst. Die houden de bacterie tegen en dan
kan er weer worden gedoucht. Vanaf zaterdag (vandaag, red.) zullen die filters geplaatst worden.'
Het ziekenhuis heeft door de recente verhoging van de waardes in het leidingwater de nodige preventieve maatregelen genomen. Dat
gebeurde in samenspraak met de afdeling Toezicht Volksgezondheid van de overheid. 'Het leidingnet voor koud water wordt grondig
gespoeld', zegt Stefaan De Raedt, diensthoofd Ziekenhuishygiëne. 'Bovendien zijn we overgegaan tot thermische desinfectie, wat
betekent dat het water extra wordt verhit om de bacterie te doden. Ondertussen blijven we permanent metingen uitvoeren. Door nu nog
extra alle douches af te sluiten, is er geen gevaar op besmetting in ons ziekenhuis.'
Wassen aan lavabo
Patiënten die normaal een douche nemen, kunnen zich zonder enig gevaar wassen aan de lavabo. Verzwakte patiënten worden
zoals gewoonlijk door de verpleging gewassen. 'We beseffen dat dit een vervelende situatie is, maar we stellen de veiligheid van de
patiënten op de eerste plaats. AZTurnhout heeft de nodige acties ondernomen om zowel de medewerkers als de patiënten van de
situatie op de hoogte te brengen', vervolgt communicatieverantwoordelijke Griet Somers.
Legionella, ook wel veteranenziekte genoemd, is een bacterie die zich makkelijk vermenigvuldigt in waterleidingen en die mogelijk
gevaar kan opleveren bij beneveling. Mensen die besmet raken met een legionellabacterie, kunnen een ziekte krijgen vergelijkbaar met
een zware longontsteking. Indien men de ziekte tijdig vaststelt, kan die perfect behandeld worden.
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