Legionella vaker dan gedacht onzichtbare gast op reis
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Zeker 753 hotels en campings in Zuid-Europa zijn tussen 1990 en 2011 in verband gebracht met legionellabesmetting, die de dodelijke
veteranenziekte kan veroorzaken. Met ook Belgische slachtoffers tot gevolg.
Sommige vakantieverblijven zouden jaarlijks hebben gekampt met de bacterie. Dat blijkt uit een niet-publieke databank van de
gezondheidsinstantie ECDC van de Europese Commissie, die de Nederlandse krant NRC Handelsblad wist in te kijken. De namenlijst
stond even op de openbare website van de Bulgaarse gezondheidsdienst, maar is er inmiddels weer af gehaald. De legionellabacterie
komt vooral voor in water tussen 25 en 45 graden Celsius dat lang stilstaat, in slecht onderhouden zwembaden, bubbelbaden
of sproei-installaties, of leidingen die al even niet zijn gebruikt. Besmetting gebeurt via het inademen van besmette druppeltjes
waternevel. Symptomen variëren van koorts, diarree en spierpijn tot een longontsteking.
"Ik wist niets af van deze lijst", zegt een verbaasde Jan Eyckmans, woordvoerder van de Belgische FOD Volksgezondheid. "Ik dacht
dat het ECDC alle informatie deelde." Hij pleit voor meer transparantie, net als het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu. Het Rijksinstituut wil een goed toegankelijke site waarop toeristen kunnen zien of er in een accommodatie meerdere
besmettingen zijn geweest.
Als in België legionellabesmettingen opduiken, start de gezondheidsinspectie meteen een onderzoek om de oorzaak te achterhalen.
Ligt die oorzaak in het buitenland, dan worden de autoriteiten en de Europese Commissie meteen op de hoogte gebracht, zegt
Eyckmans. In 2011 werden volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 63 Vlamingen besmet, in 2012 67 en dit jaar al
veertien.
In de zomer van vorig jaar raakten ook enkele Belgen besmet tijdens een verblijf in het Spaanse Calpe. Een goed onderhoud van het
sanitair, een ingestelde boiler op minstens 60 graden en af en toe leidingen doorspoelen kan besmettingen helpen te voorkomen.
Vakantiegangers kunnen zich helaas niet wapenen tegen de bacterie.
Touroperators Thomas Cook en Jetair benadrukken dat zij wel steeds op de hoogte worden gebracht als er zich
legionellabesmettingen voordoen in de regio waar ze vakantieverblijven aanbieden. Volgens Thomas Cook gebeurt dat "minder dan
één keer per maand". "Als het om een hotel gaat dat wij aanbieden, informeren we de klanten, worden er controles uitgevoerd en wordt
de samenwerking met dat hotel on hold gezet tot alles is opgelost", legt de woordvoerder uit. Soms wordt het verblijf ook preventief
gesloten. "Maar dat er in het verleden sprake was van een besmetting in een verblijf, zegt nog niets over de huidige toestand."
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