CO bevangt dertigtal oud-scouts
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Mechelen Rampenplan even afgekondigd, 23 mensen gehospitaliseerd, maar bijna iedereen weer thuis Het jaarlijkse feest van de
Vlaamse Oudscouts en Oud-Gidsen (VOSOG) ...
Mechelen
Rampenplan even afgekondigd, 23 mensen gehospitaliseerd, maar bijna iedereen weer thuis
Het jaarlijkse feest van de Vlaamse Oudscouts en Oud-Gidsen (VOSOG) Mechelen is zaterdagavond voor 23 aanwezigen geëindigd
in het ziekenhuis. De slachtoffers raakten in zaal De Posthoorn bevangen door alarmerend hoge CO-waarden. Het medisch
rampenplan werd afgekondigd. Ondertussen is bijna iedereen weer thuis.
0 0 Meer dan honderd mensen, vooral senioren, waren zaterdag afgezakt naar de parochiezaal aan de Sint-Jan Berchmanskerk op de
Brusselsesteenweg.
Daar vond het voorjaarsbanket plaats van VOSOG. Omstreeks 20.30u voelde een vrouw zich niet plots lekker. Ze verloor het
bewustzijn. Omdat ze aan suikerziekte lijdt, werd aanvankelijk daar de oorzaak gezocht. "De vrouw werd met een ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis", zegt VOSOGbestuurslid Rudy Van Camp.
Zo'n halfuur later werden plots meer mensen onwel. "Dat was heel vreemd om te zien. Wij zagen de ene persoon na de andere
bewusteloos onderuit zakken", getuigt Marcel Vertommen.
Onder hen ook Godelieve Verberdt.
"Mijn echtgenote was de derde of de vierde die zich niet goed voelde", vertelt haar man François.
"Ze ging even naar het toilet en daar is ze in elkaar gezakt. Gelukkig kon iemand haar opvangen en haar op de grond leggen."
Ramen en deuren open
De organisatie liet ramen en deuren openzetten om het gebouw te verluchten. Van Camp: "Het werd ons duidelijk dat er meer aan de
hand was. Gasten hadden hoofdpijn, ze voelden zich duizelig en sommigen moesten zelfs braken. Er is op geen enkel moment paniek
geweest, maar ongerustheid was er wel."
Omdat er sprake was van verschillende slachtoffers kwam ook de Mobiele Urgentiegroep (MUG) van het Sint-Maartenziekenhuis ter
plaatse.
De verpleegkundige van het medisch team stelde met zijn meter meteen ongewoon hoge CO-waarden vast. Hij liet het gebouw
onmiddellijk evacueren en even later voerde de brandweer nauwkeuriger metingen uit.
"Toen waren de problemen al minder "Toen waren de problemen al minder groot", stelt adjudant Karel Van Heetvelde.
Daarop werd het medisch interventieplan afgekondigd.
Verscheidene ambulances, zelfs uit Londerzeel en Vilvoorde, werden opgeroepen. Net als de MUG van het Vilvoordse Jan
Portaelsziekenhuis en die van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).
Massa vrijwilligers
In totaal hadden 32 mensen verzorging nodig. Zij kregen zuurstof toegediend.
Uiteindelijk moesten 23 slachtoffers naar het moesten 23 slachtoffers naar het ziekenhuis.
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Vier onder hen vertoonden ernstiger symptomen en kregen een behandeling in een hyperbare zuurstoftank in het UZA. "Ze hadden
felle hoofdpijn, hartkloppingen of ze stonden zwak op de benen", zegt dokter Paul Peeters, urgentiearts van het AZ Sint-Maarten.
Het transport naar ziekenhuizen in Mechelen, Duffel, Bonheiden, Lier, Reet (Rumst) en Vilvoorde, en ook naar het UZA in Antwerpen
verliep zeer vlot. Mede dankzij de inzet van een dertigtal vrijwilligers van Rode Kruis Vlaanderen, die met ziekenwagens uit de hele
provincie Antwerpen hulp kwamen bieden.
De verwarmingsketel van zaal De Posthoorn is op vraag van het parket verzegeld voor een onderzoek.
"Volgens de verantwoordelijke van de zaal was het de eerste keer dat de verwarming voor problemen zorgde", zegt Rudy Van Camp
nog.
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