Tandartspraktijk gesloten na ontdekking legionella
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Werknemers van Castelbel uit Waver hebben gisteren een tandartsenpraktijk in Hoeselt moeten desinfecteren nadat de
Volksgezondheid dinsdag de tandarts had verboden om nog patiënten te verzorgen. Een patiënt liep er mogelijk legionella op. Raf
Vanmechelen
Hoeselt De 27-jarige vrouw belandde tien dagen in het ziekenhuis omdat ze besmet was met de dodelijke bacterie. Ze is intussen aan
de beterhand, maar uit de onderzoeken was gebleken dat ze in de voorgaande periode ook een tandarts had bezocht. De dokters
brachten Volksgezondheid op de hoogte en die liet meteen stalen nemen in de bewuste praktijk.
'Ik mocht vanaf dinsdag geen patiënten meer verzorgen omdat er in de waterstalen van mijn apparatuur een concentratie van
legionella was gevonden', zegt N.P. , die verveeld zit met de zaak. 'Het zou maar al te gek zijn om me nu aan de schandpaal te
nagelen, want ook bij de patiënte thuis werd er een hogere concentratie van de bacterie gevonden in het water. Ze kan het dus - en dat
is meer dan waarschijnlijk - ook meegebracht hebben naar mijn praktijk.'
Risico uitsluiten
'De desinfectie kwam er in samenspraak met Volksgezondheid en het is ook goed dat we nu elk risico uitsluiten', zegt de tandarts. De
bacterie kan zich vooral ontwikkelen in stilstaand water en in de meeste praktijken worden de leidingen dan ook constant gespoeld om
zo voor een verse watertoevoer te zorgen.
Een opvallende kanttekening is wel dat de vrouw ongeveer een maand geleden besmet raakte en het bijna een maand duurde
alvorens er actie werd ondernomen. Volgens bronnen zouden er wel geen andere mensen besmet zijn en ook de tandarts zelf bleef
buiten schot.
Bernard Wilmet, directeur van het bedrijf Castelbel, spreekt over schrijnende toestanden bij heel wat tandartsen. 'De tandarts kocht
haar tweedehands apparatuur in 2006 en toen waren er weinig units die over een automatisch desinfectiesysteem (MWB) beschikten.
Zo'n systeem voegt constant de nodige producten aan het water toe', zegt hij. 'Ook al zou de vrouw de bacterie mee naar de praktijk
hebben gebracht, had het risico op besmetting bij nog meer personen voorkomen kunnen worden. Een Europese wetgeving eist dan
wel een continue desinfectie van de installatie bij tandartsen, maar in ons land wordt die niet toegepast. Tandartsen zijn hiervoor
aansprakelijk en verantwoordelijk, maar zo lang er geen wettelijke verplichting is, zien heel wat tandartsen de investering niet zitten.
Het kost nochtans slechts 1.920 euro', zegt Wilmet.
Strenger
'We hebben in de bewuste praktijk nu een MWB geïnstalleerd en alles werd gedesinfecteerd. Morgen ( vandaag,nvdr.) gaat
Volksgezondheid langs om weer stalen te nemen. Maar in principe kan de praktijk dan weer gewoon open en is er geen risico meer.'
Ook Jos Hoffbauer uit Zutendaal, voorzitter van de Koninklijke Limburgse Tandheelkundige Vereniging (KLTV), is op de hoogte van
de gebeurtenissen. 'Volksgezondheid heeft inderdaad de bevoegdheid om een praktijk tijdelijk te sluiten en dat is een goede zaak.
Maar we mogen de zaak niet overdrijven', zegt hij. 'We lopen in ons land wel achter als het op het hygiëneprotocol aankomt. In het
buitenland zijn de regels strenger, maar daar loop je weer het risico van een overdreven regelgeving. Het mag ook geen heksenjacht
worden.'
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