Twee patiënten bezwijken aan legionella
Het Laatste Nieuws/Denderstreek - 06 Sep. 2012
Pagina 18

In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst zijn de voorbije zes maanden twee patiënten aan de legionellabacterie bezweken. In
totaal testten het voorbije half jaar vier personen positief op de besmetting, genoeg voor het ziekenhuis om extra maatregelen aan
te kondigen. "Twee overleden patiënten waren besmet maar het is niet duidelijk waar zij de besmetting hebben opgelopen. In het
ziekenhuis is geen bron van besmetting gevonden", zegt Kathleen Van Der Biest van het ASZ.
De voorbije zes maanden hebben vier patiënten van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst positief getest op legionella. Het
ziekenhuis van Aalst neemt nu nieuwe maatregelen ter bestrijding van de besmettingsrisico's. Vooral voor bejaarde mensen of
mensen met een chronische ziekte kan legionella - dat longontsteking veroorzaakt - erg gevaarlijk zijn. Twee van de vier besmette
patiënten in het ASZ zijn ondertussen overleden, al zegt het ziekenhuis dat die mensen al zeer ziek waren en dat het niet alleen de
legionellabesmetting was die hen fataal werd.
"Naast een aantal preventieve maatregelen om de kwaliteit van het water te verzekeren, worden patiënten getest op de legionellabacterie, die uitstekend gedijt in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 60 graden, en de waterleidingen worden
regelmatig door een onafhankelijk extern erkend labo aan controle onderworpen", zegt Kathleen Van der Biest, woordvoerder van het
ziekenhuis.
Onderzoek
"Bij een besmetting wordt steeds onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de mogelijke bron van de besmetting. We
zoeken thuis, in het rusthuis waar de patiënt doorgaans verblijft maar ook in de ziekenhuiskamers waar hij of zij heeft verbleven. In
geen van de vier gevallen werd een bron gevonden", aldus de woordvoerder.
Een paar jaar geleden werden er ook legionellabesmettingen vastgesteld in het OLV-ziekenhuis in Aalst, en toen was het een tijd
verboden om te douchen en werd aangeraden de WC-pot dicht te houden. "Dat soort maatregelen nemen we nog niet, omdat tot nu
toe in het ziekenhuis geen bron van besmetting is gevonden. Toch breiden we de preventieve maatregelen uit. In plaats van twee maal
per jaar zal er nu een maandelijkse controle op waterleidingen worden uitgevoerd. Het aantal controlepunten wordt verviervoudigd.
Weinig gebruikte tapleidingen worden opgelijst en wekelijks gespoeld."
Chloor
"Er werd beslist om een gesofisticeerde installatie te kopen die de kwaliteit van koud water door middel van een juiste dosis chloor
kan verbeteren. In afwachting daarvan wordt al het water dat in het ziekenhuis wordt gebruikt behandeld met chloor, in samenwerking
met de Vlaamse Watermaatschappij. Oude waterleidingen zullen systematisch worden vernieuwd. Ontslagen patiënten krijgen een
brief voor de huisarts mee waarin we aandacht vragen voor het optreden van de symptomen binnen de klassieke incubatietijd van 28
dagen. Er komt ook een sensibiliseringscampagne voor het personeel."
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