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Politie HAZODI weigert gevangene over 
te brengen uit angst voor tuberculose
HASSELT- Politie HAZODI heeft 
gisteren geweigerd om een gede-
tineerde te laten overbrengen van 
de gevangenis van Hasselt naar 
het hof van beroep in Antwerpen, 
omdat die besmet zou zijn met tbc. 
“Met de recente tbc-gevallen in de 
gevangenis is de ongerustheid erg 
groot”, zegt Patrick Roijens van de 
VSOA-vakbond. “Verantwoordelijk-
heden worden doorgeschoven en 
de juiste bescherming ontbreekt.”

Nancy VANDEBROEK

Op 6 november werd in de gevan-
genis van Hasselt een geval van 
open tbc-besmetting ontdekt. 
De gedetineerde in kwestie werd 
meteen overgebracht naar de zie-
kenboeg van de Brugse gevangenis. 
Heel recent werden twee andere 
gedetineerden in quarantaine ge-
plaatst omdat ze symptomen van 
mogelijke besmetting vertoonden.  
Vorige maand bleek ook nog dat 
15 van de 460 personeelsleden 
van de gevangenis positief had-
den getest bij een tbc-onderzoek 

dat daar twee keer per jaar wordt 
uitgevoerd. De tests duiden alleen 
aan dat ze in contact zijn gekomen 
met een gedetineerde die met tu-
berculose is besmet. Zelf hebben 
ze de ziekte niet opgelopen.

Enkel mondlapje
Bij politie HAZODI heerst nu 
volgens de vakbond ook grote 
onrust.“Agenten krijgen geen 
informatie over mogelijk besmet-
tingsgevaar”, aldus Patrick Roijens 
die onder meer de korpsleiding, de 

preventieadviseur en de arbeids-
geneesheer heeft gecontacteerd 
om een standpunt in te nemen 
inzake advies en preventie. “Maar 
ik word van het kastje naar de 
muur gestuurd. Agenten hebben 
nu enkel een mondlapje dat slechts 
een zakdoek voorstelt. De juiste 
mondmaskers als beschermmiddel 
zijn er niet.” 
Politie HAZODI weigerde gisteren 
dan ook een gedetineerde over te 
brengen naar Antwerpen omdat 
die besmet zou zijn met tbc. Vol-

gens Roijens is de kans ook reëel 
dat agenten maandag tijdens de 
vakbondsactie in Limburg niet de 
taken van de cipiers willen overne-
men. “Alle regels worden altijd na-
geleefd”, reageert korpschef Philip 
Pirard. “Vandaar onze weigering 
om de gedetineerde te laten over-
brengen door het veiligheidskorps. 
De kritiek van de vakbond is on-
terecht. Om onze agenten de juiste 
bescherming te bieden, gaan we 
zelfs na welke de beste mondstuk-
ken op de markt zijn.”

5 procent Antwerpse 
zwarten heeft hiv, 
helft weet het niet 
ANTWERPEN- De helft van de 
zwarte Afrikanen in Antwerpen 
die besmet zijn met hiv, weten 
dat zelf niet. Ze lopen het risico 
anderen te besmetten. 
In het onderzoek van het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde 
testte  4,6 procent van de Afrika-
nen hiv-positief, 6,1 procent van 
de vrouwen en 3 procent van de 
mannen. Het grootste probleem 
is dat er in de zwarte gemeen-
schap een groot stigma rust op 
aids. Daarom laten mensen die 
vermoeden dat ze hiv hebben zich 
niet testen.
In België zijn er twee grote groe-
pen getroffen door hiv: homoman-
nen (5%) en mensen afkomstig uit 
zwart Afrika. (SyMa)

Mogelijke blunder 
politie na aanslag in 
Joods Museum
BRUSSEL- Het 
Brusselse 
parket voert een 
onderzoek naar 
een mogelijke 
blunder in het 
onderzoek naar 
de aanslag 
op het Joods 
Museum in 
Brussel. 
Gisteren raakte bekend dat 
een politieman te lang getalmd 
zou hebben om een tip over 
de aanslag door te geven aan 
de antiterrorismecel van de 
Brusselse federale gerechtelijke 
politie. 
Na het verspreiden van beelden 
van de aanslag kreeg een lid 
van de lokale informantendienst 
Brussel een tip. De tipgever zei 
de kalasjnikov op de beelden 
te herkennen als een wapen 
dat pas in het milieu zou zijn 
verkocht. De politieman kreeg 
van een hoger geplaatste officier 
de opdracht om onmiddellijk een 
vertrouwelijk rapport op te stellen 
maar wachtte te lang, waardoor 
de antiterrorismecel niet op de 
hoogte was van de informatie. 
De dader Mehdi Nemmouche, 
die in het Joods Museum vier 
mensen ombracht, slaagde er 
intussen in naar Frankrijk te 
vluchten. Later werd hij daar 
aangehouden. Hij zit nu in een 
Belgische cel. (B)
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