Douches politie besmet met legionella
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De agenten van de Maldegemse politie kunnen al enkele weken niet douchen in hun kantoor. Bij een routinecontrole kwam aan het
licht dat het leidingwater van het sanitair besmet is met de legionellabacterie. Vermoedelijk doucht het personeel zich al vier jaar met
het besmette water. Toch is nog niemand ernstig ziek geworden.
De politie van Maldegem nam al in 2010 zijn intrek in een oud fabrieksgebouw langs de Industrielaan. Al die tijd was er nog geen
controle geweest van het leidingwater. Uit stalen die twee weken geleden genomen werden, bleek het water besmet met legionella.
Waarschijnlijk woedde de bacterie al vier jaar in de waterleidingen van het sanitair. "Het is een wonder dat er nog niemand ernstig ziek
is geworden", zegt VSOA-vakbondsafgevaardigde Christophe Vandervoort. "Blijkbaar hebben we hier enkel fitte mensen in ons korps.
Gelukkig zijn ze de besmetting alsnog op het spoor gekomen. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole die de gemeente liet uitvoeren.
Sindsdien kunnen de agenten hier niet meer douchen."
Te lage temperatuur
Het probleem was dat het warm water nooit tot boven de 65 graden werd verhit. Stilstaand water met een te lage temperatuur is een
ideale biotoop voor de legionellabacterie. "De boiler is niet verkeerd aangesloten, er is gewoon nooit water van boven de 65 graden
afgetapt", licht burgemeester Marleen Van den Bussche toe. "Af en toe is het nodig om heel heet water door de leidingen te laten
lopen. Een spijtig voorval, maar het had overal kunnen gebeuren."
"Na de test met de waterstalen, hebben we meteen beslist om de douches af te sluiten", vertelt korpschef Yasmine Van Avermaete.
"Ook de warmwatertoevoer hebben we afgesloten. Ondertussen zijn de leidingen al twee keer gespoeld en is er een tweede
staalafname gebeurd. Normaal gezien zullen de resultaten daarvan begin volgende week bekend zijn. Morgen (vandaag, red.) zullen
we ook met de vakbonden aan tafel gaan zitten om het probleem te bespreken. We hebben in tussentijd een regeling getroffen met het
bedrijf hier rechtover, zodat onze agenten tijdelijk daar kunnen douchen."
Bij de firma Roxell, de overburen van de politie, zijn ze het komen en gaan van de agenten intussen al gewoon. "In de 24 jaar dat ik
hier werk, heb ik nog nooit zo veel politie over de vloer gekregen", zegt Annick De Baets van Roxell. "Maar dit is het minste wat we
kunnen doen. We hebben hier douches genoeg. Het maakt geen verschil of er nu een politieagent of een vrachtwagenchauffeur onder
staat. En bij de politie kan je maar beter op een goed blaadje staan, natuurlijk (lacht)."
Als de laatst afgenomen stalen legionellavrij blijken te zijn, kunnen de douches in het kantoor weer in gebruik worden genomen. De
korpsleiding verwacht begin volgende week van het probleem verlost te zijn. "En voortaan zullen we voor alle zekerheid het water
jaarlijks laten controleren", besluit Van Avermaete.
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