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AqualityBox® van Newtec Water Systems 
beschermt Brugs ziekenhuis tegen E-coli.
Om de E-coli bacterie uit het putwater te halen en het ziekenhuis  meteen ook te voorzien 
van drinkbaar putwater liet het Brugse PZ Onzelievevrouw een AqualityBox installeren. 
Dit systeem liet het leidingstelsel opnieuw in alle veiligheid  functi oneren. Het Mechelse 
Newtec Water Systems installeerde de toepassing en blijft  ook op lange termijn de 
installati e bewaken.

Net buiten de stadspoorten van 
Brugge werd in 1906 de eerste steen 
van PZ Onzelievevrouw gelegd. De 
instelling zou al snel een zelfvoor-
zienende gemeenschap worden met 
kleinvee, akkers én een eigen water-
bevoorrading. Dat waterstelsel is nog 
alti jd in gebruik. “Aangezien we op één 
dag al snel 65.000 liter water verbrui-
ken, hebben we met die eigen water-
bron een grote troef in handen”, legt 
Stefan Vandercruyssen uit, hoofd van 
de technische dienst. “Ons integrale 
leidingstelsel, met uitzondering van 
de grootkeuken en het drink water, 
is aangesloten op die put. Een stuk 
goedkoper dan volop stadswater te 
verbruiken.” Maar afgelopen zomer 
werd na een meti ng een probleem 
in de opslag van het putwater vast-
gesteld. “Het putwater bleek besmet 
te zijn met E-coli, een bacterie die 
voorkomt in het darmstelsel van mens 
en dier, maar uiteraard niet thuishoort 
in het douche- en drinkwater.”

Grondwater versus stadswater
Het ziekenhuis kon niet terugvallen 
op de meest gebruikte techniek om 
bacteriën te elimineren: de thermische 
spoeling met water dat warmer is dan 
60 graden. “Thermische desinfecti e 
was geen opti e aangezien het pro-
bleem in de ondergrondse opslagtank 
zat. We besloten over te schakelen 
op stadswater, wat natuurlijk een pak 
duurder uitviel. Bijkomend probleem 

was het hoge percentage kalk in het 
stadswater. Het spreekt voor zich dat 
we het probleem zo snel mogelijk 
wilden elimineren. We besloten in zee 
te gaan met een fi rma die niet alleen 
E-coli defi niti ef kon opruimen, maar 
ons meteen ook een oplossing kon 
bieden om legionella tegen te gaan.”

AqualityBox:
Niet veel later installeerde Newtec 
Water Systems een AqualityBox, een 
systeem dat ter plaatse hypochloriet 
aanmaakt van water en zout en dat 
ervoor zorgt dat de E-coli bacterie in 
de bezinktank wordt afgebroken en 
niet verder kan groeien in de biofi lm 
van de leidingen. “Deze eerste fase 
is met succes afgerond: het water is 
opnieuw drinkbaar. Dat deden we 
door natriumhypochloriet, een vorm 
van chloor, aan een zeer laag niveau 
(0,25mg/L) te doseren in de opslag-
tank en aan een traag, maar conti nu 
tempo door de leidingen te stuwen”, 
verduidelijkt Dirk Esselens van Newtec 
Water Systems. “Van zodra de biofi lm 
in de leidingen volledig verwijderd is, 

volgt een volgende stap: een spoel-
programma opstellen voor de verschil-
lende gebouwen om na te gaan na 
welke ti jd het chloor gemeten wordt. 
Dit zal bepalen hoe lang men een kraan 
dient te laten lopen om een desinfec-
terende werking te krijgen. Hierdoor 
wordt legionellavorming tegen gegaan.

Service na verkoop
De AqualityBox is een duurzaam 
systeem, goed voor milieu en porte-
monnee. “We gebruiken een verdunde 
oplossing van chloor (niet te verwarren 
met chloordioxide) die je veilig kan 
gebruiken zonder veiligheidshand-
schoenen of speciale stockagemaat-
regelen”, duidt Esselens. “Bovendien 
doet de AqualityBox de stookkosten 
dalen. Wie thermisch desinfecteert, 
moet stoken tot wel zeventi g graden. 
Met dit systeem kan de instelling voor 
de temperatuur makkelijk ti en graden 
zakken.” En wie zich zorgen maakt over 
het technische aspect: Newtec blijft  de 
concentrati e aan biocide permanent 
online bewaken. Zo kunnen ze even-
tuele problemen snel detecteren en via 
ingrepen vanop afstand de installati e 
in topvorm houden. “Alleen het toestel 
plaatsen, heeft  weinig zin. Het is 
belangrijk om risicoplaatsen conti nu te 
blijven spoelen zodat E-coli, legionella 
of andere micro- organismen geen kans 
krijgen. En die technische opvolging 
nemen wij voor onze rekening. Service 
na plaatsing is ons hoogste goed.” n


