"Legionella verwoestte mijn leven"
Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad - 26 Sep. 2014
Pagina 7

Aimé Dobbelaere kampt met fysieke en financiële problemen na besmetting op reis in Spanje KNOKKE-HEIST - Aimé Dobbelaere
maakt vandaag een trieste balans op, twee jaar nadat hij in het Diamante Beach Hotel in Calpe een legionella besmetting opliep.
Aimé zweefde drie weken tussen leven en dood. De veteranenziekte is ondertussen geweken maar een dijspier weigert nog altijd
dienst. Terwijl verzekering, touroperator, dokter en advocaat verstoppertje spelen, stapelen de onkosten zich op.
Het trauma van Aimé begon in juni 2012 tijdens een bij Jet Air geboekte vakantie in het Spaanse Calpe. "In het Diamante Beach hotel
liep ik een besmetting me de legionella bacterie op. Bij mijn terugkomst werd ik na bloedonderzoek gedurende drie weken in een
kunstmatige coma gebracht." Voor Dobbelaere was het de start van een draaikolk van medische en financiële zorgen.
"Na twee maanden was de legionella besmetting definitief geweken. Een kans op herval is er niet."
Daarmee is het allesbehalve gedaan met de kommer en de kwel. Het centrale aandachtspunt werden slecht werkende dijspieren. "Mijn
genezingsproces is nog volop aan de gang. Door drie weken in een kunstmatige coma te liggen, functioneren een aantal dijspieren niet
meer naar behoren. Ik werkte als barman in de horeca. Heel de dag rechtstaan lukt me absoluut niet meer. Dan krijg ik een slapend,
tintelend gevoel. Nadat ik eerste één jaar werkloos was, probeerde ik het zes maanden halftime. Deze zomer deed ik extra's maar
sedert september val ik opnieuw terug op een werkloosheidsuitkering van 1100 euro. Vroeger verdiende ik bijna het dubbele in de
maand. Mijn leven is verwoest"
De vraag die we ons luidop stellen is waarom dit een particulier probleem is en geen verzekeringswerk. "Jet Air liet na om mij te
verwittigen dat er in het Diamante Beach hotel in 2012 al drie gevallen van legionella besmetting waren vastgesteld. De touroperator
aanvaardt ook de fout. Het eerste jaar kreeg ik via de Europese verzekering een provisie van zowat 7.500 euro betaald. De
verzekering stelde me toen een minnelijke schikking voor van 12.500 euro. Omdat de problemen met mijn dijspieren me beangstigden,
zette ik mijn handtekening niet. Want hoe lang zouden de lichamelijke problemen nog aanslepen?
Sedert januari van dit jaar probeer ik tevergeefs contact te zoeken met de verzekering. Meer dan tien pogingen liepen op een sisser uit.
Ook de advocaat van Jet Air laat niks van zich horen. Met de touroperator zelf had ik nooit contact. Ondertussen is een gerechtsdokter
ingeschakeld. Die moet bepalen wat er scheelt. Of legionella de bron van mijn problemen is. Of ik een invaliditeit krijg en hoeveel er mij
betaald moet worden. Voor heel de procedure moet ik de gerechtsdokter 750 euro uit eigen zak betalen. Een som die ik gewoon niet
heb. Daardoor ligt de zaak nu stil en is het tevergeefs wachten op een definitieve uitspraak.
Ondertussen zit ik zwaar in de problemen. Mijn spaargeld is op. Ik sta achter met de pacht en elektriciteit. Heb pijn in de borst, slaap
niet meer en durf niet meer buiten komen en het OCMW kan niets voor mij doen. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.
Vandaar deze kreet om hulp, recht en rechtvaardigheid!" (DM)
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