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Met een Hersmann UV-doek bent u beschermd tegen gevaarlijke straling

Wilt u veilig genieten van de zon? Met een Hersmann UV-doek bent u

– Veilig zonnen, UV bestendig
– Comfortabele warmte
– Robuust, flexibel en licht (230 gram per m2)
– Nederlandse kwaliteit
– Gemakkelijk in gebruik

Het is natuurlijk bijzonder lastig om op basis van zo veel vaagheden fatsoenlijk overheidsbeleid op te stellen. Het gaat hier om
mensenlevens en het voorkomen van medische ellende. Dan trek
je het liefst alles uit de kast, maar doel en middelen moeten ook
een beetje met elkaar in evenwicht blijven. Probeer vanuit die
achtergrond maar eens om fatsoenlijk beleid vorm te geven: goed
genoeg om zo veel mogelijk besmettingsgevaar te keren, maar
niet zo ver doorslaand dat je je doel voorbij schiet.

– Direct aan caravan, direct aan voortent
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In een van de artikelen in deze editie van vakblad Legionella
wordt benadrukt waarom het zo belangrijk is dat de uitvoerders
van beleid – met name prioritaire instellingen – de achterliggende
gedachte van dat beleid begrijpen en op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen zijn. Wat is de zin van het bijhouden van een
logboek als alles toch om de zoveel tijd wordt gecontroleerd? Wat
is de zin van een spoelfrequentie, en zijn er geen innovaties die al
dat werk uit handen nemen?
Met dit blad leveren we daar graag een bijdrage aan. Met praktijkvoorbeelden, leesbare teksten over complex wetenschappelijk
onderzoek, aandacht voor nieuwe productontwikkelingen, uitleg
over beleid en beleidsvoornemens, en door zo af en toe discussie
op te roepen. Dat kunnen we uiteraard niet zonder uw hulp. Tips,
aanvullingen, commentaar en – liefst opbouwende – kritiek zijn
dan ook welkom op ons mailadres, dat u op de laatste pagina
van deze editie vindt.

Leverbaar in drie kleuren
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Wie nieuwsgierig is naar het aantal gevallen van legionellabesmetting in Nederland, komt niet veel verder dan ‘hoogstwaarschijnlijk veel meer dan een paar honderd per jaar’. Dat is
inderdaad een erg vage schatting, maar veel concreter kunnen we
het niet maken.
Veel mensen die ‘milde’ ziekteverschijnselen overhouden aan de
bacterie gaan er niet mee naar een dokter. Bij patiënten die met
‘zware verschijnselen’ (met name longontsteking) in het medisch
circuit terechtkomen, wordt in veel gevallen de link met legionella
niet eens gelegd. Sommige patiënten komen te overlijden voordat
überhaupt een legionella-infectie kan worden aangetoond, en
dan is er ook nog een categorie bij wie het de vraag is of hij de
besmetting in eigen land, of elders heeft opgelopen.

beschermd tegen gevaarlijke straling. Maar u voelt wel de warmte!
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Ik wens u veel leesplezier.

Bas Roestenberg
hoofdredacteur Legionella
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Bifipro zorgt voor ‘veilig water’
bij vakantiepark Ameland

Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren, op Ameland, heeft een Bifipro-systeem van Holland Water in gebruik genomen. Dankzij dit systeem moeten de gasten van de camping, villa’s, bungalows, caravans en welness-boerderijen voortaan gebruik kunnen maken van optimaal veilig water.
Water speelt een belangrijke factor in park Klein
Vaarwater. Niet alleen beschikt het park over
goed geoutilleerde was-/douchegebouwen, de
bungalows zijn vrijwel allemaal voorzien van
een zwembad. “Daarom moet ook het water in
ons park beantwoorden aan de hoogste kwaliteits- en dus veiligheidseisen”, aldus parkmanager Hans van Houten. Door al het water
dat het park ingaat te behandelen met het Bifipro-systeem, dat direct na de watermeter bij
de hoofdingang is geïnstalleerd, wordt het hele
leidingsysteem vrijgehouden van biofilm. Deze
biofilm kan ertoe leiden dat allerlei bacteriën,
waaronder legionella, zich kunnen ontwikkelen.
Als het water enige tijd stilstaat en opwarmt,
kan het voor ernstige problemen zorgen. Bovendien mag dankzij het systeem de warmwatertemperatuur worden verlaagd en hoeft er minder te worden gespoeld, waardoor het systeem
ook bijdraagt aan energie- en waterbesparing.

VERDUURZAMEN

EERDERE TOEPASSING

Van Houten motiveert de keuze voor de Bifipro
als volgt: “Op het moment dat wij besloten
de watervoorziening van ons park verder te
moderniseren, hebben we experts gevraagd
welke ervaringen men had met de verschillende systemen. Het Bifipro-systeem stak er
met kop en schouders boven uit. Het systeem bleek niet alleen het meest te worden
toegepast – er zijn er alleen al in Nederland
inmiddels meer dan 350 operationeel - maar
Holland Water bleek ook nog nooit te hebben
gefaald met het systeem.” Verder draagt Klein
Vaarwater graag bij aan het verduurzamen van
Ameland. “Wanneer we energie en water kunnen besparen, is dit een enorme pré”, vindt
Van Houten. “Ook hierin is het systeem van
Holland Water uniek. Met dit systeem en ons
nieuwe centrumgebouw zijn wij klaar voor het
nieuwe seizoen én de toekomst.”

Het Bifipro-systeem wordt niet voor de eerste
keer op Ameland toegepast. Ook designhotel
Nobel in Ballum beschikt over de Bifipro. “Wij
passen het systeem met succes toe”, zegt
eigenaar Berend Nobel van het gelijknamige
hotel. “Hoewel we in het verleden maar sporadisch werden geconfronteerd met – overigens
lichte – legionellabesmettingen, bracht dit wel
steeds een hoop rompslomp met zich mee.
Er moesten reinigingen en herbemonsteringen
worden uitgevoerd, en de betreffende kamers
mochten tijdelijk niet worden gebruikt. Dat
kun je als tophotel, dat ook aan het water
hoge eisen stelt, uiteraard niet hebben. Dankzij de inzet van het systeem ervaren we geen
overlast meer.”

Minisymposium legionellabeheer 2.0:
Veilig, schoon én duurzaam
Op donderdag 22 juni vindt in Leeuwarden het ‘Minisymposium legionellabeheer 2.0 – Veilig,
schoon én duurzaam’ plaats. Centraal hierbij staat de toepassing van ‘BifiproCool’ voor koeltorens, dat kleine hoeveelheden koper- en zilverionen aan water toevoegt. Volgens de initiatiefnemers wordt de groei van legionellabacteriën hierdoor ‘net zo effectief’ gestopt als door
toevoeging van chemicaliën, maar dan op een manier die niet schadelijk is voor mens of milieu.

Foto: Amelandfoto.nl

Om de cyclus van deze methode te sluiten, moest er alleen nog voor worden gezorgd dat de
koper- en zilverionen weer worden teruggewonnen uit het te lozen koelwater, zodat ze kunnen
worden hergebruikt. Het CEW stelde een projectteam samen om een terugwinsysteem te ontwikkelen; in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden werd onlangs de laatste testfase
van het prototype hiervoor afgerond.
Tijdens het minisymposium ‘legionellabeheer 2.0 – Veilig, schoon én duurzaam’ wordt onder
andere uitleg gegeven over de toepassing van BifiproCool in koeltorens, en over het systeem
waarmee de koper- en zilverionen weer worden teruggewonnen. Deelname aan het symposium,
dat wordt afgesloten met een netwerkborrel, is gratis. Aanmelden is mogelijk via de website van
het CEW:
www.cew-leeuwarden.nl/aanmelden-minisymposium-legionellabeheer-20
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‘Samenwerking’

tussen ziekteverwekkers
Bacteriën worden vaak beschouwd als organismen die ‘alleen werken’. Die veronderstelling maakt het gemakkelijker om onderzoek
te doen; als rekening moet worden gehouden
met kruisverbanden en onderlinge beïnvloeding door verschillende ziekteverwekkers,
wordt het al snel veel complexer. Toch lijkt het
erop dat dat laatste moet gebeuren: onderzoekers van een Israëlisch ziekenhuis hebben
ontdekt dat de legionellabacterie een andere
ziekteverwekker – brucella – ‘helpt’ bij zijn verspreiding.
Brucella is een bacterie die de ziekte brucellose kan veroorzaken. Die aandoening komt

onder de naam ‘ziekte van Bang’ voor bij runderen, en ook geiten, honden en varkens kunnen na besmetting ziek worden. Doordat de
bacterie van dier op mens kan ‘overspringen’
lopen ook mensen een risico, bijvoorbeeld
door ongepasteuriseerde melk te drinken. Wie
brucellose oploopt, krijgt een hele reeks aan
klachten die moeilijk zijn te herleiden en die
lang kunnen aanhouden, doordat de bacterie
weet te overleven in witte bloedcellen.

ONVERWACHTE INTERACTIE
Onderzoekers van het Beth Israel Deaconess
Medical Center (BIDMC) ontdekten dat legionella ‘samenwerkt’ met de brucella-bacterie.

Enorme toename
legionellabesmettingen in VS
Uit recente cijfers van het Centre for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat
het aantal geregistreerde gevallen van veteranenziekte in de Verenigde Staten de
afgelopen 14 jaar fors is toegenomen. In 2000 werden nog 0,42 ziektegevallen per
100.000 inwoners gerapporteerd, in 2014 1,62; bijna een verdriedubbeling.
De reden voor deze enorme groei is volgens
het CDC toe te schrijven aan meerdere
factoren. Enerzijds lijkt er sprake van een
daadwerkelijke toename van het aantal
ziektegevallen. Die toename kan wellicht
worden verklaard door de zwakke weerstand van sommige groepen Amerikanen,
de toenemende vergrijzing, achterstallig
onderhoud aan sanitaire installaties, en klimaatverandering. Anderzijds wijst het CDC
erop dat in de veertien jaar tussen 2000
en 2014 artsen meer bekend zijn geraakt
met de mogelijke relatie tussen longinfecties en legionella, waardoor ziektegevallen
vaker aan de bacterie kunnen worden
toegewezen. Daarnaast is de betrouwbaarheid van medische verslaglegging verbeterd
waar statistieken op worden gebaseerd.

Volgens het rapport van het CDC is optimaal beheer van waterleidingsystemen
de belangrijkste manier om legionellabesmetting te voorkomen. Uitbraken van de
bacterie vonden in de onderzochte periode
vooral plaats door ontwerpfouten, menselijke fouten, en kapotte apparatuur
Over de jaren heen is 9 procent van de
besmettingsgevallen fataal gebleken.

CDC/Courtesy of Larry Stauffer, Oregon State
Public Health Laboratory

“Legionella kan brucella van de randvoorwaarden voorzien die deze bacterie nodig heeft om
te kunnen groeien”, aldus James Kirby, hoofd
van het laboratorium van het BIDMC. “Hiermee
is aangetoond dat pathogenen (microbiologische ziekteverwekkers, -red.) op een onverwachte manier interactie met elkaar kunnen
hebben. Het geheel is dus meer dan de som
der delen”.
Om de risico’s op een uitbraak tijdens het
onderzoek te voorkomen, gebruikten de onderzoekers een brucella-stam (B. neotomae)
waarvan bekend is dat hij alleen knaagdieren
kan besmetten. Het type bacterie dat werd
gebruikt kan zich normaal gesproken niet vermeerderen in de door het instituut gekozen
laboratoriumopstelling, maar dat veranderde
nadat de legionella-bacterie in het onderzoek
werd ingebracht. Vanaf dat moment wist de
brucella-stam zich in razend tempo te verspreiden. Door welk mechanisme dit wordt
veroorzaakt, is nog niet bekend.
Het onderzoek vond plaats in het kader van
een bredere zoektocht, naar de oorzaken van
het feit dat bepaalde bacteriestammen in de
loop der tijd resistent worden tegen antibiotica. De ontdekking dat totaal verschillende
bacteriesoorten ‘samenwerken’ maakt dat
vraagstuk nog veel complexer.

Dé standaard voor digitaal
legionellabeheer

legionelladossier.nl
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Rechterlijke uitspraak over
alternatieve preventiemaatregelen
Een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland heeft gevolgen voor instellingen die
gebruikmaken van ‘alternatieve’ legionellapreventietechnieken. In de rechtszaak ging het
specifiek om toepassing van een ultrafiltratiesysteem in de waterleidinginstallatie van
een kleine prioritaire eindgebruiker. Zij werd
tot betaling van een dwangsom veroordeeld
wegens overtreding van artikel 37 en 38 uit
het Drinkwaterbesluit – en ging daartegen in
beroep.

beschikken over een meetprogramma dat
voldoet aan tabellen die in datzelfde besluit
staan. In dit geval ging het om Tabel IIId: vol-

In het Drinkwaterbesluit is opgenomen dat
eigenaren van bepaalde inrichtingen moeten

gens deze tabel moeten bij toepassing van
ultrafiltratie/UV-stralingstechniek twee monsternames per jaar plaatsvinden. Die twee
monsternames gelden echter niet als vervanging voor de ‘reguliere’ monsternames die in
een ander deel van het Drinkwaterbesluit zijn
voorgeschreven. Kortom, in het onderhavige
geval moeten volgens de wet vier opnames
per jaar plaatsvinden: 2 reguliere en 2 aanvullende, te verrichten bij 8 te onderzoeken
meetpunten. De eiser in deze beroepszaak
is daarin tekortgeschoten – ook binnen de
dwangsomtermijn – waardoor ze die dwangsom moet betalen, aldus de rechter.

Onderzoekers ontdekken hoe

legionella het afweermechanisme omzeilt
Onderzoekers van het Max Planck-instituut in
Berlijn hebben voor het eerst ontrafeld op welke manier legionellabacteriën het menselijke
afweersysteem omzeilen.
Een van de manieren waarop dat afweersysteem een infectie bestrijdt, wordt ‘autofagie’
genoemd. Hierbij wordt de besmettingsbron
– een virus of bacterie – letterlijk door afweercellen verzwolgen. Sommige bacteriën – waaronder legionella – zijn zodanig gemuteerd dat
ze kunnen overleven binnen een cel van het
afweermechanisme. Een legionellabacterie
doet dit door een speciaal molecuul, RavZ, te
produceren dat het autofagieproces verstoort.
“We beginnen het moleculaire mechanisme
te begrijpen waarmee legionella aan autofagie weet te ontkomen”, aldus dr. Yaowen Wu,
leider van de onderzoeksgroep bij het Max
Planck-instituut. “Meer precies gaat het daarbij om de manier waarop RavZ het molecuul
LC3-PE afbreekt, dat cruciaal is voor het autofagie-proces”. LC3-PE speelt een belangrijke
rol bij de productie van een membraan dat
door het afweersysteem wordt gebruikt om
8
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een bacterie ‘in te vangen’ zodat hij kan worden afgebroken. Uit het onderzoek van Wu en
zijn team blijkt nu dat het RavZ-molecuul dat
door legionellabacteriën wordt aangemaakt,
als een soort microscopische schaar fungeert.
Daarmee wordt LC3-PE van het celmembraan
afgeknipt om het vervolgens in twee stukken
te breken, waardoor het niet meer in staat
is om het autofagieproces te starten. Analyse van de interactie tussen moleculen zoals
RavZ en LC3-PE is gecompliceerd, omdat het
moeilijk is om LC3-PE te isoleren uit zijn natuurlijke omgeving, en het onmogelijk blijkt
om de structuur van dit molecuul te veranderen middels de traditionele biochemische

methode. Om deze interactie toch te kunnen
onderzoeken, hebben de wetenschappers ‘semisynthetische’ versies van LC3-PE gemaakt,
waarmee het mogelijk is om belangrijke oorspronkelijke molecuuleigenschappen te behouden en sommige andere eigenschappen
te veranderen.

ONTWIKKELING VAN MEDICIJNEN
“De legionellabacterie heeft zich geëvolueerd
door een heel slim en efficiënt mechanisme
in te zetten dat voorkomt dat hij door afweercellen wordt opgegeten”, stelt doctor Wu. “We
hopen dat het inzicht in dit mechanisme bijdraagt aan de ontwikkeling van medicijnen
tegen legionellabesmetting.” De eerste stap
daar naartoe lijkt inmiddels gezet. Nadat het
RavZ-mechanisme in beeld was gebracht,
wisten de onderzoekers het te dwarsbomen
door een zogenaamd peptide-molecuul in te
brengen, dat voorkomt dat het RavZ-molecuul
LC3-PE herkent. Als die methode kan worden
doorontwikkeld, raakt de legionellabacterie
een belangrijk wapen tegen het menselijk afweermechanisme kwijt.

Nederlandse Kampeerauto Club :

‘Water in camper
vaak vervuild’
De meeste conserveringsmiddelen voor schoonwatertanks
in campers, caravans en boten, doen niet wat ze beloven.
Dat blijkt uit een test die waterleidingbedrijf Vitens heeft
uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Kampeerauto
Club (NKC), Europa’s grootste vereniging voor camperbezitters.

Er zijn diverse middelen op de markt die beloven het water
in de tank van camper, caravan of boot schoon te houden.
De NKC koos zes goed verkrijgbare middelen om ze te testen
in een laboratoriumsetting op de aanwezigheid en ontwikkeling van ziekmakende bacteriën. Slechts één daarvan voldeed consequent aan de drinkwaternorm: Hadex. De andere
middelen leverden wisselende prestaties. Dat zijn de Plation
Drijver, Katadyn Micropur Forte, WM Aquatec Silvertex, AE
Aqua Biofilter C1-100 en Tank-O3 Systeem.
Er is gekeken naar de aanwezigheid van legionella, coliformen, enterococcen, het koloniegetal en de vorming van
biofilm. De metingen zijn verricht bij aanvang, na een dag,
na twee dagen, na een week en na drie weken. Hadex bleef
bij elke meting keurig binnen de normen van het Drinkwaterbesluit 2011. De andere middelen slaagden daar soms wel
in en soms niet. De NKC heeft dit onderzoek laten verrichten
om camperaars goed te kunnen voorlichten over het gebruik
van water in hun camper. Naar nu blijkt zijn de meeste middelen ontoereikend om alle risico’s uit te bannen.

Veruit meeste
Amerikaanse
koeltorens besmet

Onderzoekers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) maakten onlangs bekend dat in veruit de meeste
koeltorens in de VS legionella voorkomt. Van 196 koeltorens verspreid over de hele VS zijn watermonsters afgenomen, die werden getest op de aanwezigheid van DNA-sporen gerelateerd aan legionella.
Koeltorens staan op gebouwen om proceswarmte af te voeren, door
warm water te koelen met koude buitenlucht. In 84 procent van de
onderzochte locaties werden aan legionella gerelateerde DNA-sporen
aangetroffen, wat erop duidt dat de legionella-bacterie aanwezig is,
of is geweest. In veertig procent van de onderzochte koeltorens (79
van de 196) werd de bacterie ook daadwerkelijk levend aangetroffen,
waarbij in de helft van de gevallen sprake was van meer dan een bacterietype. In totaal werden 144 unieke legionellasoorten geïsoleerd,
waarvan ongeveer de helft Legionella pneumophila betrof. Daar weer
de helft van betrof ‘Lp sg 1’ – het type dat in veruit de meeste gevallen
wordt gedetecteerd als veroorzaker van de veteranenziekte.

BESMETTINGSRICISO’S
Koeltorens staan – net als andere koel-, ventilatie- en warmte-installaties - bekend als een belangrijke risicobron voor legionella-uitbraken.
Toch vindt het CDC de uitkomsten van het onderzoek ‘verrassend’,
omdat nu voor het eerst is aangetoond hoe wijdverspreid de bacterie
in koeltorens aanwezig is. Overigens benadrukt een van de onderzoekers dat de aanwezigheid van legionella niet per se op een besmettingsrisico wijst. In een volgend onderzoek wordt daarom geanalyseerd
onder welke omstandigheden koeltorens daadwerkelijk zulke risico’s
veroorzaken. Dat de risico’s van koeltorens en andere HVAC-systemen
zeker niet louter theoretisch van aard zijn, bleek afgelopen week in
Australië. In de stad Adelaide werden drie mensen met legionellabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze
besmet geraakt door een niet goed onderhouden koelsysteem.
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Gemeenten, provincies en ILT blijven eindverantwoordelijk
voor het toezicht op natte koeltorens

Nieuwe richtlijn, meer
capaciteit en betere
communicatie hard nodig

De controle op legionella bij koeltorens is onder de maat. Dat
concludeerde het RIVM op basis van een inventarisatie eind vorig
jaar. Sindsdien is er niet veel veranderd. Controle en toezicht
heeft nog steeds geen prioriteit. “Optimaliseer de registratie van
natte koeltorens door het nemen van maatregelen”
Het toezicht op natte koeltorens is nog niet op orde. Dat blijkt uit een
inventarisatie door het RIVM. In het rapport, ‘Natte koeltorens: registratie, toezicht en handhaving in verband met legionellapreventie’, oordeelt het RIVM hard. Toezichthouders zijn zelf niet actief bezig met het
opsporen van natte koeltorens en ze geven aan dat houders van deze
installaties deze ook niet actief melden. Het toezicht is vaak vooral administratief en visuele inspecties vinden weinig plaats. Het ontbreken
van duidelijke richtlijnen wordt door de toezichthouders als knelpunt
ervaren.
“Een duidelijke en actieve communicatie over de urgentie en het belang van toezicht op natte koeltorens, taken en verantwoordelijkheden
bij dit toezicht en het opstellen van ondersteunende richtlijnen kunnen het toezicht verbeteren en het draagvlak hiervoor vergroten. De
rijksoverheid kan hierbij volgens de geïnterviewden een belangrijke rol

spelen, bijvoorbeeld door het opstellen van een richtlijn”, schrijven de
onderzoekers van het RIVM.

BRONONDERZOEK
De Nederlandse overheid is overtuigd van het nut van goed toezicht.
Het doel van de registratie, het toezicht en de handhaving is het
voorkómen van legionella-infecties door natte koeltorens. Goede registratie van natte koeltorens is tevens een hulpmiddel bij brononderzoek
bij legionella-infecties. Het belang van een goede inventarisatie en registratie van natte koeltorens is groot: voor de opsporing van bronnen
is het essentieel dat er inzicht bestaat in de locaties van de installaties.
Hierdoor kan sneller onderzocht worden of een natte koeltoren de bron
van een legionellabesmetting of -uitbraak is. Hoe sneller een bron van
legionella wordt opgespoord, hoe eerder maatregelen genomen kun-

Twaalf mensen stierven aan de gevolgen van deze
ziekte. En 128 inwoners werden ziek. Oorzaak:
koeltorens bovenop gebouwen
10 Legionella 2017

nen worden om nieuwe infecties en zieke personen te voorkomen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Directoraat-Generaal
Ruimte en Water) heeft als verantwoordelijk ministerie aan het RIVM
daarom gevraagd een evaluatie uit te voeren van het huidige toezicht
op natte koeltorens. Bij het ministerie bestond de verwachting dat de
naleving van de voorschriften voor legionellapreventie bij natte koeltorens het minst goed geborgd is in vergelijking met andere installaties
die besmet kunnen raken met legionella.
De conclusies van het RIVM zijn pittig voor het ministerie. De registratie van natte koeltorens is nog niet volledig en het toezicht op natte
koeltorens lijkt nog niet op orde. “In handhavingsplannen is veelal
geen capaciteit voor visuele inspecties van natte koeltorens opgenomen, ze maken onderdeel uit van integrale bedrijfscontroles zonder
dat er tijd voor gereserveerd is, waardoor toezichthouders er vaak niet
aan toekomen.
Het houden van toezicht op natte koeltorens en het uitvoeren van
visuele inspecties is specialistisch werk waarvoor een gerichte opleiding en praktijkervaring nodig zijn. Het kennis- en opleidingsniveau van
de toezichthouders is niet altijd adequaat”, staat in het rapport.

Atlas Leefomgeving
Vanaf 31 maart 2016 biedt de Atlas Leefomgeving iedereen de
mogelijkheid potentiële natte koeltorens te melden middels een aparte
onlinemeldtool

(https://www.atlasleefomgeving.nl/nattekoeltorens).

Na de melding toetsen de toezichthouders of de natte koeltoren
daadwerkelijk aanwezig is. Pas dan komt deze officieel in het
onlinesysteem. Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij alle bij
hen bekende natte koeltorens invoeren in de Atlas Leefomgeving. De
al bekende locaties van natte koeltorens zijn zichtbaar op de ‘natte
koeltorenkaart’ in de Atlas Leefomgeving.
Opvallend is dat er ongeveer zevenhonderd natte koeltorens op de kaart
staan, terwijl het totaal in Nederland geschat wordt op vierduizend.
Daarvan worden de meeste gebruikt voor klimaatbeheersing in
gebouwen, zogeheten comfort cooling.

LEGIONELLABESMETTING
Is een gebrekkige inspectie van koeltorens wel zo’n groot risico? Recentelijk zijn er internationaal flinke uitbraken van legionella geweest.
Zo teisterde de bacterie slechts twee jaar geleden New York. In de
11
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grootste uitbraak in de geschiedenis van de stad stierven twaalf mensen aan de gevolgen van deze ziekte. En 128 inwoners werden ziek.
Oorzaak: koeltorens bovenop gebouwen. Een jaar daarvoor waren de
inwoners van het Portugese dorpje Vila Franca de Xira de pineut. Ook
hier stierven twaalf mensen en bleef een verbijsterend aantal van 334
mensen ziek achter.
Of dichter bij huis. Tien jaar geleden was er een legionella-uitbraak in
Amsterdam: 31 mensen ziek, drie doden. Een koeltoren van het oude
postgebouw Post CS bij het Centraal Station in Amsterdam bleek na
onderzoek de bron van de legionellabesmetting. Het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland te Haarlem heeft de
legionellabesmetting, die gevonden is in het water van de koeltoren,
vergeleken met de bacteriën die gevonden zijn bij patiënten.
Waarom zijn natte koeltorens zo’n groot risico? Door het ontstaan van
biofilm in de koeltoren en opwarming van het koeltorenwater ontstaan
optimale omstandigheden voor legionellagroei. Met de verspreiding
van de waternevel kunnen legionellabacteriën in de lucht terechtkomen die mensen inademen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Een besmetting met legionella kan leiden tot een acute infectie van

Wat is een koeltoren?
De naam ‘koeltoren’ brengt de nodige verwarring met zich mee. In
eerste instantie roept de term het beeld op van een gigantisch gebouw,
zoals de torens bij een elektriciteitscentrale. Als het gaat om legionella
en koeltorens gaat het om zogenoemde ‘natte koeltorens’. Een natte
koeltoren is een installatie gebruikt voor het, via een open constructie,
afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door
middel van het vernevelen van water. Welke koeltorens vallen onder deze
definitie? Dit zijn koeltorens die worden gebruikt om een bedrijfsproces
te koelen, bijvoorbeeld bij de chemische industrie of energiecentrales of
voor de klimaatbeheersing van een gebouw (bij kantoren, ziekenhuizen,
musea et cetera). Bij grote gebouwen of bedrijven waar veel warmte bij het
bedrijfsproces vrijkomt, is het vaak efficiënter om een ‘nat’ koeltorensysteem

Reserveer expliciet
capaciteit voor toezicht
op natte koeltorens
de luchtwegen (legionellose) met een mild (Pontiac fever) tot ernstig
(Legionella pneumonie of veteranenziekte) verloop. Zowel voor werknemers als voor mensen die zich in de omgeving van een besmette natte
koeltoren bevinden, bestaat een risico op infectie.
Het is nog geen twee voor twaalf, concludeert het RIVM. Wel moet een
aantal zaken veranderen. Ten eerste moet het toezicht op alle natte
koeltorens in de landelijke basistakenlijst voor de RUD’s worden opgenomen. Een RUD is een Regionale Uitvoeringsdienst.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het toezicht op natte
koeltorens is hiermee landelijk expliciet belegd. RUD’s kunnen bij een

Elektriciteitscentrales
Utiliteitsbouw (koeltorens zijn onderdeel van luchtbehandelinginstallatie/

inrichting het toezicht op natte koeltorens combineren met de controle
van andere installaties (integraal toezicht). Dit is efficiënt en heeft voor
de exploitant het voordeel dat hij slechts met één toezichthouder voor
de Wet milieubeheer te maken heeft. De gemeenten, provincies en ILT
blijven eindverantwoordelijk voor het toezicht op natte koeltorens. Het
tweede advies is dat de overheid het draagvlak voor en de urgentie van
toezicht op natte koeltorens vergroot. Zowel ambtelijk als bestuurlijk
kan het draagvlak vergroot worden door een heldere communicatie
over het belang van toezicht. Diverse partijen kunnen het eigenaarschap voor delen van de communicatie op zich nemen, zoals InfoMil,
Uneto-VNI, RIVM.
Ten derde: “Optimaliseer de registratie van natte koeltorens door het
nemen van maatregelen. Maatregelen kunnen bestaan uit het uitbreiden van de meldplicht naar alle natte koeltorens en het opleggen
van de verplichting aan bedrijven die natte koeltorens plaatsen en/
of onderhouden om deze al dan niet anoniem te melden. Maatregelen
dienen vergezeld te gaan van actieve communicatie hierover; verantwoordelijken zijn bijvoorbeeld vaak niet bekend met de meldplicht. Het
opzetten van een landelijk registratiesysteem met onderling uitwisselbare gegevens kan bijdragen aan een verbeterde registratie”, aldus het
rapport. Ook het toezicht op natte koeltorens kan optimaler door het
opstellen van een richtlijn. Een richtlijn kan nuttig zijn voor het professioneel uitvoeren van het toezicht op natte koeltorens, door grotere uni-

Advertentie

klimaatbeheersing):
•

Kantoorgebouwen

•

Ziekenhuizen

•

Musea

•

Universiteiten, hogescholen (grote onderwijsinstellingen en
-instituten)

•

Hotels

•

Congresgebouwen

•

Theaters

•

Sportaccommodaties

•

Fabriekshallen

formiteit en bundeling van kennis. De richtlijn kan bekendheid geven
aan de bestaande ‘checklist Legionella beheersplan natte koeltoren’
en de ‘checklist controle open natte koeltoren op locatie’. Daarnaast
is het advies expliciet capaciteit te reserveren voor toezicht op natte
koeltorens.
Door het aantal beschikbare uren voor toezicht
op bedrijven uit te breiden, is een goede inhoudelijke controle van de risicoanalyses en legionellabeheersplannen
mogelijk en komt er ruimte voor visuele controles van natte koeltorens,
waarmee voldaan wordt aan de Activiteitenregeling. De toezichthouder
dient onder meer te bekijken of de koeltoren en het koelwater schoon
zijn, of de koeltoren in bedrijf is volgens de processpecificaties en of
een effectieve waterbehandeling wordt uitgevoerd.
Tot slot: borg het opleidings- en kennisniveau van toezichthouders.
Door een cursus of module ‘registratie en toezicht natte koeltorens’ die
ingaat op het uitvoeren van het toezicht op natte koeltorens verplicht
te stellen en op te nemen in opleidingen voor alle toezichthouders op
natte koeltorens, wordt het kennisniveau bij de toezichthoudende organisaties vergroot en verbreed. De organisatie van leerkringen of ‘communities of practice’, waarbij onderling ervaring uitgewisseld wordt en
er een betere afstemming ontstaat tussen RUD’s en kennishouders,

Uw partner voor
(schoon) waterbeheer
Advisering drink- en zwemwater

te gebruiken. Een nat koeltorensysteem is in dat geval energiezuiniger en
het systeem neemt minder ruimte in beslag.
Bij ‘natte’ koeltorens vindt koeling plaats door middel van verneveling van

Legionellabeheer

water waardoor deze installaties een risico vormen voor de verspreiding van
legionellabacteriën. Natte koeltorens vallen onder de wettelijke bepalingen
zoals hierboven beschreven.
Voorbeelden van bedrijfstakken waar natte koeltorens worden toegepast
zijn:
Industriële koelsystemen
•

Conservenindustrie

•

Staalindustrie

•

Chemische procesindustrie

•

Petrochemie

•

Papierindustrie
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Zoals alle prioritaire instellingen moeten ook campings voldoen aan wet- en
regelgeving rond legionellapreventie. Volgens de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT), toezichthouder voor het naleven van deze regels, schieten
veel campings echter tekort in de naleving. Onlangs kregen de ongeveer
vierhonderd campings in de provincie Gelderland een verplicht in te
vullen vragenlijst van de Inspectie. De geretourneerde antwoorden
kunnen aanleiding zijn voor een controlebezoek.

zicht op legionellapreventie bij

campings

Campings moeten in het kader van legionellapreventie onder andere een
risico-analyse laten uitvoeren, de maatregelen uit een beheersplan uitvoeren, en daar verslag van leggen in een logboek.
Relatief veel campingeigenaren of -houders laten daar steken bij vallen,
zo bleek de afgelopen jaren uit informatie van de drinkwaterbedrijven.
Die voeren regelmatig controles uit op campings, waarbij ook de analysestaten van de watermonsters worden beoordeeld. Uit controles in 2016
blijkt dat ongeveer de helft van alle door drinkwaterbedrijven bezochte
campinghouders de regelgeving niet - of niet voldoende – naleeft. Daarbij
gaat het volgens de ILT vooral om een matige of slechte uitvoering van
beheersmaatregelen, en om gebrekkige verslaglegging in het logboek.

ONLINE VRAGENLIJST
Om het toezicht op de sector uit te voeren, heeft de ILT een brief naar
campinghouders gestuurd, met het verzoek om vóór half mei een online
vragenlijst in te vullen. Overigens hebben campinghouders formeel niet
het recht om af te zien van medewerking aan dat verzoek; op grond van
artikel 5:20 uit de Algemene Wet Bestuursrecht zijn ze hiertoe verplicht.
In de lijst staan vragen als ‘Is er voor de drinkwaterinstallatie van uw
camping een legionella-risicoanalyse uitgevoerd?’, ‘Welke beheersmaatregelen voert u uit of laat u uitvoeren?’ en ‘Neemt u watermonsters om
het aantal legionellabacteriën te meten?’. Op basis van de antwoorden
die op deze – en de andere vragen - in de online lijst worden gegeven,
selecteert de ILT campings die in aanmerking komen voor een bedrijfsinspectie. Dat laatste kan het geval zijn als er antwoorden worden gegeven
die twijfel oproepen bij de inspectiedienst, en campinghouders die de
lijst niet of onvolledig hebben ingevuld, krijgen hoe dan ook een controlebezoek.

‘RISICOGERICHTE BENADERING’
De brief met het verzoek een vragenlijst in te vullen, is in eerste instantie
alleen naar campings in de provincie Gelderland gestuurd. Volgens Sylvia
Burgmans, senior inspecteur bij de afdeling Handhaving Drinkwater en

Legionella van de ILT, betekent dit echter niet dat de uitspraken over
naleving van regelgeving door campinghouders specifiek over deze provincie gaan: “De keuze om eerst een brief naar campings in Gelderland
te sturen, is gemaakt omdat deze provincie de grootste concentratie aan
campings heeft, en door een regionale benadering meer mensen de regels leren kennen en gaan naleven. Afhankelijk van de uitkomsten van de
inspectieronde in deze provincie wordt beoordeeld of en in welke vorm
de inspecties bij campings worden voortgezet.”
Dat campings momenteel onder het vergrootglas van de ILT liggen, heeft
volgens Burgmans te maken met het feit dat de inspectiedienst een
risicogerichte benadering ten opzichte van prioritaire instellingen hanteert. “In eerdere jaren is er extra aandacht besteed aan het naleven
van legionellapreventieregels in sauna’s, jachthavens en truckstops. Onze
risicogerichte benadering is gebaseerd op de overdrachten van drinkwaterbedrijven, meldingen over normoverschrijdingen, en controleprojecten.
In 2016 hebben drinkwaterbedrijven 444 Nederlandse campings gecontroleerd. Bij 224 van die campings werd een sterk verhoogd of verhoogd
besmettingsrisico geconstateerd. Bij de 120 campings waarbij op basis
van overdrachten van drinkwaterbedrijven een ‘sterk verhoogd’ risico is
geconstateerd, is voornamelijk sprake van tekortkomingen in het logboek
en bij het verplichte melden van besmettingen. Bij campings met een
‘verhoogd risico’ werden de meeste gebreken geconstateerd in het beheersplan en in het bijhouden van het logboek. Deze uitkomsten geven
genoeg aanleiding om op deze sector toe te zien.”

AFSTEMMING
Overigens vindt tussen de ILT en de drinkwaterbedrijven afstemming
plaats over eventuele controlebezoeken bij campings. Als er voor een
drinkwaterbedrijf aanleiding is om de bevindingen van een controle over
te dragen aan de ILT, wordt die gegevensoverdracht meegenomen in het
lopende ‘camping’-project. Zo wordt voorkomen dat dezelfde campinglocatie in een korte periode zowel een eerste controle krijgt op basis van de
melding van het drinkwaterbedrijf, als op basis van de verzonden brief.

Inspectie tankstations
Zoals gesteld, hanteert de ILT een ‘risicogerichte benadering’ ten opzichte van prioritaire instellingen. Eerder dit jaar is de toezichthouder
een controleronde gestart bij openbare douchegelegenheden voor het
wegvervoer. Daarbij ging het om faciliteiten bij tankstations, truckstops
en wegrestaurants. gionella Dossier werkt samen met een netwerk van
gecertificeerde (BRL 6010) adviseurs en dealers.
14 Legionella 2017
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‘Balans tussen uitvoering,

Regelgeving

Waar moet een campinghouder aan voldoen?

doel en kosteneffectiviteit van maatregelen ontbreekt’

Campings en andere terreinen die volgens artikel 35 lid 1 van het Drinkwaterbesluit “geheel of
gedeeltelijk zijn ingericht (…) om (…) gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden
van op de grond staande bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf” behoren tot de
zogeheten prioritaire instellingen.

ZORGPLICHT
In het Drinkwaterbesluit staan algemene bepalingen die een zorgplicht
meegeven aan eigenaren van een collectieve watervoorziening (art. 26)
of collectief leidingnet (art. 30). Ook campinghouders vallen daaronder: ze moeten ervoor zorgen dat het ontwerp en de staat van hun collectieve voorziening - en de toestellen en leidingen die er deel van uitmaken - geen gevaar opleveren voor verontreiniging van het leidingnet
van het drinkwaterbedrijf waarop ze zijn aangesloten. De zorgplicht om
verontreiniging te voorkomen, geldt ook met betrekking tot het drinkwater dat via hun collectieve voorziening aan ‘consumenten of andere
afnemers’ – dus ook campinggasten – wordt aangeboden.
Met de zorgplicht uit het drinkwaterbesluit is de juridische plicht voor
campingeigenaren om aan legionellapreventie te doen eigenlijk al
dichtgetimmerd. Deze plicht is in verschillende voorschriften en richtlijnen echter wat concreter ingevuld.
RISICO-ANALYSE EN BEHEERSPLAN
Campingeigenaren en -exploitanten zijn verplicht om een risico-analyse
te laten uitvoeren, door een ‘BRL6010-‘gecertificeerde onderneming.
Hierbij wordt onderzocht of, waar en waardoor er legionellabacteriën
in het leidingsysteem kunnen ontstaan. Naar aanleiding van deze analyse moet, eveneens door een gecertificeerd bedrijf, een beheersplan
worden opgesteld waarin alle maatregelen staan die moeten worden
uitgevoerd om risico’s op besmetting te voorkomen. In de ministeriële Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater – een
uitwerking van het Drinkwaterbesluit - staat onder andere omschreven
waar een risico-analyse aan moet voldoen.
LOGBOEK
In een logboek moet verslag worden gedaan van de uitvoering van alle
(periodieke) maatregelen die in het beheersplan staan.
16 Legionella 2017

BEMONSTERING
Ieder half jaar (of jaarlijks, in het geval van een seizoensbedrijf) moeten
monsters van het drinkwater op een camping worden geanalyseerd op
de aanwezigheid van legionella. Als daarbij blijkt dat het water besmet
is met meer dan honderd kolonievormende eenheden per liter (kve/l),
is de campingeigenaar of -exploitant verplicht om extra maatregelen
te treffen waarmee de die concentratie wordt verlaagd. Bij meer dan
duizend ‘kolonievormende eenheden’ per liter (kve/l), moet er melding
worden gemaakt bij de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT).
NEN 1006-NORM
Bedrijven en instellingen die leidingwater gebruiken – en dus ook campings – moeten voldoen aan de NEN 1006-norm ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. Deze norm is uitgewerkt in zogeheten
‘Waterwerkbladen’ die aangeven aan welke basisvoorwaarden een
drinkwaterinstallatie moet voldoen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
het leidingontwerp en de berekeningsgrondslagen voor aspecten zoals
de watertemperatuur en de volumestroom in de leidingen. Doordat de
NEN 1006-norm de afgelopen jaren volledig is herzien, worden ook
de Waterwerkbladen geactualiseerd, een proces dat dit jaar moet zijn
afgerond.
KEERKLEPCONTROLE
Een voorbeeld van de voorschriften die zijn opgenomen in de Waterwerkbladen, betreft de verplichte controle van keerkleppen. Deze kleppen delen een leidingsysteem feitelijk op in verschillende delen, zodat
eventueel met legionella besmet drinkwater niet kan terugstromen naar
de hoofdleiding. Als een installatie is voorzien van zulke kleppen, is het
verplicht om ze ieder jaar te laten controleren.
CONCLUSIE
Tot slot staan in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden regels ten aanzien van zwembaden, die ook gelden voor
hotels en campings. Een belangrijke verplichting staat in artikel 2a van
het bijbehorende - gelijknamige - Besluit: voor baden waar aerosolen
vrijkomen (zoals whirlpools) moet apart een risicoanalyse en eventueel
beheersplan worden opgesteld.

Foto: Ilona Koeleman / Shutterstock.com

Daarmee worden volgens hetzelfde artikel uit het Drinkwaterbesluit
collectieve instellingen bedoeld die zijn voorzien van een “collectieve
watervoorziening of collectief leidingnet” met tappunten. Dit verplicht
campinghouders ertoe om soortgelijke legionellapreventiemaatregelen
te treffen als bijvoorbeeld ziekenhuizen of hotels. Behalve aan de regels
uit de Drinkwaterwet, moeten watervoorzieningen op campings in dat
kader onder andere voldoen aan het Drinkwaterbesluit en de Regeling
legionellapreventie. De belangrijkste regels en richtlijnen op een rij:

Hoewel de ILT onlangs het toezicht op legionellapreventie bij campings heeft
verscherpt, stelt de inspectiedienst ook dat een groot aantal campings het
legionellabeheer ‘goed op orde heeft’. Arthur Helling, regiomanager en legionellaexpert bij de brancheorganisatie voor recreatieondernemers RECRON, onderschrijft
dat laatste. “Natuurlijk gaan er bij recreatiebedrijven weleens dingen mis. Maar een
belangrijke reden voor verscherpte controle is ook dat campings nu eenmaal prioritaire
instellingen zijn. Net zoals jachthavens of hotels zijn ze af en toe aan de beurt.”

Volgens Helling zijn veruit de meeste campingeigenaren van goede wil,
als het om de uitvoering van preventiemaatregelen gaat. Alleen hoort
en ziet hij ook dat de motivatie om zulke maatregelen uit te voeren
langzaam wegebt. “Na de legionella-uitbraak op de West-Friese Floriade
in 1999 is besloten dat prioritaire instellingen extra risico’s met zich
meebrengen en speciale preventiemaatregelen moeten treffen”, vertelt

hij. “Dat was zonder meer begrijpelijk, en de noodzaak van preventie is
inmiddels ook echt ingeburgerd in de recreatiesector. Het probleem is
alleen dat we nu achttien jaar verder zijn, en in de tussentijd is nooit
onderzocht wat het effect van die maatregelen is. Als je als campingeigenaar een lijst met regels moet volgen en veel tijd aan legionellapreventie
moet spenderen, helpt het niet als onduidelijk is of het allemaal wel
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zin heeft.” Daar komt volgens
Helling bij dat het beleid achter
wetgeving niet altijd helder is.
“Als de doucheruimte van een
sportkantine of een AirBnB-accommodatie niet onder preventierichtlijnen valt, waarom geldt
dat dan wel voor een doucheruimte op een camping? Zulke
overwegingen dragen er niet
aan bij dat op campings enthousiast met de uitvoering van
maatregelen wordt omgegaan.”
Een voorbeeld van waartoe
dat kan leiden, is de onvolledigheid waarmee logboeken
soms worden bijgehouden. Het
is een belangrijk pijnpunt dat
drinkwaterbedrijven vorig jaar
hebben geconstateerd. Campingeigenaren zijn verplicht om
de uitvoering van beheermaatregelen vast te leggen, en dat is een nauwkeurige klus. Helling: “Het is
niet voldoende om handelingen af te vinken of aan te geven dat je bij een
bepaald tappunt een watertemperatuur van boven de 60 graden hebt

Ervaring uit de praktijk:

Camping De Waay

“Het verplicht bemonsteren van leidingwater is een goede zaak, het
geeft rust als je weet dat je gasten geen risico’s lopen”, vertelt Sepp Willemsen. Hij is mede-eigenaar van De Waay, een camping in het Gelderse
Doornenburg met bijna vijfhonderd caravan-, camper- en tentplaatsen,
een zwembad en een aantal horecavoorzieningen. Willemsen stelt ook
de zin van de verplichte risicoanalyse wel in te zien: “Zeker bij een langer bestaand campingbedrijf is dat geen overbodige luxe. Onze camping bestaat inmiddels vijftig jaar; ik herinner me goed dat we vijftien
jaar geleden onze eerste risicoanalyse lieten uitvoeren. Naar aanleiding
daarvan hebben we destijds een groot gedeelte van het oude leidingwerk laten vervangen”.
Wekelijks is Willemsen ongeveer twee uur kwijt aan naleving van de
richtlijnen. Hij heeft daarbij wel wat moeite met het aantal gegevens
dat moet worden bijgehouden in logboeken: “Daar ben je veel tijd aan
kwijt, zonder dat het erg zinvol lijkt”. Als de Inspectie Leefomgeving en
Transport deze zomer zijn camping zou controleren, lijkt hem dat wat
overdreven: “Ieder jaar wordt onze leidingwater- en zwembadinstallatie gecontroleerd door waterbedrijf Vitens en de provincie Gelderland.
Daarbij worden de logboeken nagekeken en eventuele aanpassingen visueel geïnspecteerd. Mijn ervaring is dat die mensen zeer vakbekwaam
zijn. Ik zie er dus weinig voordeel in als er ook nog een andere instantie
langskomt om de boel te controleren”.
18 Legionella 2017
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gemeten. Het moet exact worden genoteerd, bijvoorbeeld ‘61,3 graden
Celsius’ op een specifieke locatie. Daar wordt soms nonchalant mee omgegaan, en dat is niet goed. Maar de reden daarvoor is ook weer dat een
campingeigenaar er veel tijd aan kwijt is, zonder te begrijpen welk doel
die administratie heeft.”

‘EIGENAREN ONTZIEN’
Vanuit de sector wordt regelmatig de vraag gesteld of het mogelijk is om
de omvang van beheersmaatregelen af te stemmen op de omvang van
de installatie, en of regelgeving kan worden vereenvoudigd. In die eerste
vraag gaat de overheid niet mee. Eerder dit jaar is bekendgemaakt dat
alle beheersmaatregelen ook van kracht blijven voor kleine instellingen.
Wel stuurt de overheid aan op vereenvoudiging en verduidelijking van
regels. Volgens Helling kunnen campingeigenaren echter ook op andere manieren worden ontzien. “Om een voorbeeld te geven: als je een
nieuwe camping start en een leidingsysteem aan laat leggen, ben je als
campingeigenaar verantwoordelijk voor eventuele verkeerde keuzes van
de architect of installateur. Is dat niet vreemd? Die verantwoordelijkheid
moet volgens mij bij de experts liggen die het systeem hebben aangelegd.” Een ander punt waarbij volgens Helling meer rekening kan worden
gehouden met ondernemers, is dat ze maatregelen moeten treffen waarvan de kosteneffectiviteit kan worden betwijfeld. “Als een verhuurobject
zoals een chalet een tijd niet is gebruikt, moet je de leiding doorspoelen.
Maar ondertussen gaat de waterheffing voor campings steeds verder omhoog, zodat de kosten van dat spoelen, waarvan de effectiviteit nooit is
onderzocht, oplopen. En zo zijn er meer maatregelen die, zonder dat het
direct zichtbaar is, geld kosten zonder dat we weten of die euro’s goed
zijn besteed. Zo is de jaarlijkse kalibratie van meetapparatuur bijvoorbeeld een erg dure aangelegenheid, en ook daarvan is het nut volgens
mij nooit bewezen.”

ONDERZOEK

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN

Helling benadrukt dat er veel meer onderzoek moet plaatsvinden. “Let
wel: ik sta pal achter maatregelen die bijdragen aan het terugdringen
van gezondheidsrisico’s. Maar je moet je steeds afvragen of ze wel echt
werken, of er geen alternatieven zijn en of ze campingeigenaren en andere ondernemers niet nodeloos belasten. In landen als Frankrijk wordt
bijvoorbeeld chloor aan het drinkwater toegevoegd om ziekteverwekkers
te bestrijden. Ik zeg niet dat dat een goede oplossing is. Maar als je ziet
hoe veel preventieve werkzaamheden je daarmee in prioritaire sectoren
kunt voorkomen, lijkt het me de moeite waard om het te onderzoeken en
er de discussie over te starten.”
Onderzoek naar het effect van bestaande maatregelen en de haalbaarheid van alternatieve methoden is echter lastig te verwezenlijken, stelt
Helling: “Wij hebben de kennis voor zulk onderzoek niet, waardoor we
alleen de regels op zich kennen en niet de achterliggende argumentatie.
De overheid heeft die kennis wel, maar hanteert een volledige focus op
veiligheid en wil de marges niet opzoeken. Typerend vond ik hoe werd gereageerd op Kamervragen van Eric Ziengs, Tweede Kamerkamerlid voor de
VVD. Eind vorig jaar stelde hij voor om naar een nieuwe risicoanalyse te
kijken, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de kosten/
batenafweging. De deskundige toezichthouders reageerden hier direct op
met het oordeel dat niets mag worden afgedaan aan te nemen beheersmaatregelen. Uit de snelheid van die reactie kun je afleiden dat ze op
voorhand alle risico’s willen uitsluiten. Dat is vanuit overheidsstandpunt
weliswaar begrijpelijk, maar als ondernemer wil je liever dat uitvoering,
doel en kosteneffectiviteit van maatregelen met elkaar in balans zijn.”

Ondanks zijn kritische blik ziet Helling ook positieve ontwikkelingen. Zo
kan het voor ondernemers een kleine stap in de goede richting zijn als
de verplichte beheersplannen worden gestandaardiseerd. “Marktpartijen gebruiken op dit moment allemaal een eigen format, voor zowel de
risicoanalyse als het beheersplan”, vertelt hij. “Je maakt het een stuk
transparanter en duidelijker als daar een eenduidig, uniform document
voor komt, en daar wordt momenteel aan gewerkt.” Een andere ontwikkeling, waar de RECRON direct bij is betrokken, betreft het aanbrengen van
mogelijke wijzigingen in de beoordelingsrichtlijn BRL6010. Momenteel
bekijkt een werkgroep of het mogelijk is om in die BRL op te nemen dat
adviseurs dienen te voorkomen dat ondernemers met onnodig complexe
en omvangrijke risicoanalyses en beheersplannen worden opgezadeld.
Helling: “Dat zijn op zich kleine, maar goede ontwikkelingen die wat lucht
geven. Vanuit de recreatiebranche is niet voor niets aangedrongen op
het terugdringen van de regeldruk. Anderzijds heeft de overheid onlangs
bepaald dat kleinere installaties niet zullen worden vrijgesteld van verplichte preventiemaatregelen, iets waar vanuit de markt op is aangedrongen. Voor bedrijven die actief zijn in een prioritaire sector, zoals bij
kampeer- en bungalowbedrijven en het campingwezen, blijft alles volledig verankerd in wetgeving. De enige ruimte die je als campingeigenaar
hebt, is dat je ervoor moet zorgen dat je niet meer doet dan wat de wet
voorschrijft.“

Ervaring uit de praktijk: Boerderijcamping Molenperk

“Het verplicht bemonsteren van leidingwater is een goede zaak, het geeft rust als je weet dat je gasten geen risico’s lopen”, vertelt Sepp Willemsen. Hij is
mede-eigenaar van De Waay, een camping in het Gelderse Doornenburg met bijna vijfhonderd caravan-, camper- en tentplaatsen, een zwembad en een
aantal horecavoorzieningen. Willemsen stelt ook de zin van de verplichte risicoanalyse wel in te zien: “Zeker bij een langer bestaand campingbedrijf is dat
geen overbodige luxe. Onze camping bestaat inmiddels vijftig jaar; ik herinner me goed dat we vijftien jaar geleden onze eerste risicoanalyse lieten uitvoeren. Naar aanleiding daarvan hebben we destijds een groot gedeelte van het oude leidingwerk laten vervangen”.
Wekelijks is Willemsen ongeveer twee uur kwijt
aan naleving van de richtlijnen. Hij heeft daarbij wel wat moeite met het aantal gegevens dat
moet worden bijgehouden in logboeken: “Daar
ben je veel tijd aan kwijt, zonder dat het erg
zinvol lijkt”. Als de Inspectie Leefomgeving en
Transport deze zomer zijn camping zou controleren, lijkt hem dat wat overdreven: “Ieder jaar
wordt onze leidingwater- en zwembadinstallatie
gecontroleerd door waterbedrijf Vitens en de
provincie Gelderland. Daarbij worden de logboeken nagekeken en eventuele aanpassingen
visueel geïnspecteerd. Mijn ervaring is dat die
mensen zeer vakbekwaam zijn. Ik zie er dus
weinig voordeel in als er ook nog een andere
instantie langskomt om de boel te controleren”.
Boerderijcamping Molenperk
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Van 23 tot en met 25 augustus 2017 is TVVL gastheer van het internationaal Symposium van CIB W062 ‘Watertoevoer en waterafvoervoorzieningen voor gebouwen’. Dit driedaagse symposium wordt wereldwijd gebruikt om kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties.
Deelnemers uit verschillende landen presenteren hier hun onderzoeks-

ONTMOETEN EN DELEN

resultaten op het gebied van leidingwaterinstallaties, computersimulaties, rioleringssystemen en het duurzaam omgaan van water.
Specifieke onderwerpen die aan bod komen:
•

Modellering van leidingwatersystemen en gebouwriolering.

•

Beheer en onderhoud van de leidingwatersystemen en riolering.

•

Commissioning voor installateurs sanitaire technieken.

•

Gezondheid en hygiëne aspecten met betrekking tot sanitaire
systemen.

•

Duurzaam bouwen, duurzaam omgaan met water.

•

Prestaties van materialen, componenten en systemen.

Kijk voor meer informatie op www.tvvl.nl/cib

CI B

De kennis die TVVL ontwikkelt of die daar samenkomt, deelt de vereniging via cursussen, workshops en trainingen, maar ook via de
(online) kennisbank en TVVL Magazine. Daarnaast organiseert TVVL
toonaangevende en inspirerende evenementen, (regio)bijeenkomsten
en congressen. “TVVL brengt experts en specialisten samen in zogeheten expertgroepen en communities. Wij merken dat er steeds meer
behoefte is om buiten de eigen organisatie of het bedrijf met vakgenoten van gedachten te wisselen en ideeën door te ontwikkelen. In
die expertgroepen en communities hebben leden de kans om nieuwe
technieken in een vroeg stadium te verkennen. Zo draag jij bij aan je
eigen ontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van het vakgebied”,
aldus Lens.
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en mensen. Wij nodigen vakmensen uit alle sectoren van bijvoorbeeld
de watertechniek uit wanneer zij behoefte hebben aan een platform,
een ‘denktank’ en een ontmoetingsplek waar alles draait om kennisdelen, ontwikkelen en overdragen”, vertelt directeur John Lens.

Internationaal Water
Symposium W062-2017

W 062 | 2 0

‘POSITIEVE VOETAFDRUK’

TVVL, de kennispartner van de technologiewereld

Verbinden en kennis
delen bepalen de toekomst

Een bijeenkomst als het Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat TVVL orga-

De tijd dat je met eigen mensen
niseert, staat symbool voor een van de manieren waarop vakmensen en orgabinnen je eigen bedrijf of organisatie
nisaties hun kennis verbreden. Op dit congres passeren de belangrijke ontwikkelingen in de sanitaire wereld de revue. Maar naast nieuwe ontwikkelingen
een kennisvoorsprong kon opbouwen,
is het ook dé plek om vakgenoten te spreken; je netwerk te verbreden met
ligt achter ons. Kennis is overal, en
specialisten en experts uit andere organisaties. Kortom, kennis opdoen,
komt vooral samen op bijeenkomsten,
kennis delen en verbinden in optima forma.
bij cursussen, in netwerken maar ook in
NADENKEN OVER UITDAGINGEN
samenwerkingsverbanden. Organisaties die
“Dat TVVL het Nationaal Congres Sanitaire Technieken organiseert vinvoorop lopen weten als geen ander dat zij
den we een logische stap. TVVL is de belangrijke kennispartner in de
buiten hun bedrijf moeten kijken. Zij werken
technologiesector. Wij helpen met oplossingen voor de technische
uitdagingen van de toekomst. De vereniging doet dit op verschillensamen zodat ze de toekomst van hun werk en
de niveaus en binnen verschillende disciplines. Zie onze vereniging
organisatie veiligstellen.
als een knooppunt, waar wij de verbinding maken tussen kennis
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“Ons doel is duidelijk”, zegt Lens. “Wij zetten in op een toekomst
waarin techniek in dienst staat van mens en maatschappij. Een ‘positieve voetafdruk’ achterlaten: leveren in plaats van verbruiken. Dat
kan alleen als we vergaande verbindingen tussen de diverse vakgebieden leggen. Zo komt vernieuwing tot stand.” Zo’n vernieuwing is de
stad van de toekomst. ‘Beyond Smart Cities’, wat TVVL als metathema
adopteerde. Voor 2017 staat daarin het subthema ‘water’ centraal
voor TVVL.

ALLE SOORTEN WATERTECHNIEK
Het Nationaal Congres Sanitaire Technieken brengt meerdere, actuele onderwerpen. Maar naast sanitair bestrijkt TVVL de hele, brede
discipline van watertechniek: zwembaden, waterzuivering, riolering,
enzovoorts. Op al die disciplines heeft TVVL een enorme schat aan
informatie beschikbaar. “Neem bijvoorbeeld de 117 technische rapporten, artikelen en onderzoeksresultaten op het gebied van legionel-

la, die in onze kennisbank staan. Maar we bieden ook de workshop
Zwembaden en Waterbehandeling. En in september starten we weer
met de modulaire cursus ‘Sanitaire Installaties in Gebouwen’ met Leidingwaterinstallaties als eerste module. In januari 2018 start de module Gebouwriolering. In onze expertgroep Sanitaire Technieken zijn de
deelnemers bezig met verschillende onderwerpen. Twee daarvan zijn
de ‘Haalbaarheidsstudie rekenregels voor gebouwriolering’ en ‘SKG
voor leidingwaterinstallaties’. Een ander onderwerp uit de expertgroep,
het ‘Beperken van drukschommeling bij douchemengkranen’, komt
aan bod tijdens het congres. Tijdens een presentatie kan de bezoeker
zich laten informeren over de laatste kennis en oplossingen.”

Lid worden van een netwerk met experts
Wil je deelnemen aan dit uitgebreide netwerk, vol kennis en ervaring?

TVVL bestaat al sinds

Zoek je een kompas om nieuwe ideeën te realiseren en actualiteiten

1959 en telt inmiddels zo’n 1000 persoonlijke en 500 bedrijfsleden.

vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen? Word dan lid van TVVL.

Onder de leden zijn:

TVVL biedt als echte kennisvereniging de unieke kans de verbinding aan

•

Technisch adviseurs

te gaan met professionals in meerdere disciplines. Daarnaast profiteren

•

Installateurs

leden van verschillende, extra voordelen:

•

Wetenschappelijke onderzoekers

•

Gratis toegang tot veel congressen, excursies en evenementen.

•

Architecten

•

Gratis het TVVL Magazine en toegang tot de kennisbank.

•

Fabrikanten en leveranciers

•

Tot wel 20% korting op (post hbo) cursussen.

•

Eigenaren en gebruikers van gebouwen

•

Gratis technische rapporten (€ 50,– voor niet-leden).

•

Studenten.

•

Toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals.
Kijk voor de voorwaarden, tarieven en inschrijving op onze website www.tvvl.nl.
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INTERVIEW

Monique Bastmeijer is een van de weinige onafhankelijke specialisten op het
gebied van legionella in Nederland. En ze is fanatiek. Kom bij haar niet aan om
versoepeling van de regelgeving. De directeur van adviesbureau IMIQ en algemeen
bestuurslid van de Stichting Veteranenziekte ergert zich er namelijk aan dat
mensen goede preventie onzin vinden. “Ze zien de urgentie niet.”
De ogen van Monique Bastmeijer spuwden vuur, vorig
jaar tijdens het jaarlijkse congres Sanitaire Technieken. Ze
stond tegenover VVD-kamerlid Erik Ziengs, die de stelling
verdedigde dat het wel een beetje minder kan met al die
regels rond legionella. Ziengs vond dat het probleem rond
legionella wel onder controle was en dat alle regeltjes eromheen alleen maar beknellend waren voor bedrijven en
de BV Nederland.
Bastmeijer, eigenaar van IMIQ Advies, stond daar ook in
haar functie van algemeen bestuurslid van de Stichting
Veteranenziekte. Als directeur/eigenaar van IMIQ houdt ze
zich dagelijks bezig met het beoordelen van legionellapreventiebeleid en het borgen van beheer op locatie. Ze
moest tijdens de discussie met Ziengs op haar lip bijten
bij in haar ogen zo veel onwaarheden. “ik kan niet tegen
onrecht”, biecht ze op. “En ik kan er niet tegen als men
geen verantwoordelijkheid neemt. We hebben het over de
gezondheid van mensen. Ik zie wat het met iemand doet

mee heeft. “Die ziet het als last, als kostenpost. Men vindt
het onzin. Daar begrijp ik niets van. Als je in de horeca
werkt, zorg je voor je klanten. Dat de koelkast koud genoeg is voor het eten en drinken. Dat er geen wantsen in
de matrassen zitten. Geef je klant dan ook veilig drinkwater. Dat is toch niet raar?”

RAMP
Bastmeijer is nu vijftien jaar bezig met legionella. Eerst als
controleur bij de inspectie voor de leefomgeving. Sinds
2010 als zelfstandig consultant op het gebied van preventie en beheer. Toen ze in 2002 toevallig in de wereld
van legionella rolde, was legionella een belangrijk onderwerp. Met de ramp in Bovenkarspel nog in het achterhoofd was alles rond de ziekte vol in beweging. Direct na
‘Bovenkarspel’ kwam in 1999 tijdelijke wetgeving.
“Alles was prioritair, alles was belangrijk”, zegt Bastmeijer.
“Elke drinkwaterinstallatie moest worden gecontroleerd.

“Soepeler wetgeving
is geen optie”
Legionella-expert Monique Bastmeijer

“Ik zie wat het met iemand doet als hij of zij

legionella krijgt”
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als hij of zij legionella krijgt. Dat is te voorkomen als je
water met zorg behandelt. De wetgeving die we hebben
voldoet goed. De regels zijn gestoeld op onderzoek en in
vijftien jaar tijd hebben we een goede en veilige basis
neergelegd.”
Voor Ziengs is dat een teken dat de regelgeving rond legionella soepeler kan. Bastmeijer: “Dat is onmogelijk. Het
gaat juist goed vanwege deze wetgeving, daarom kunnen
we het niet versoepelen.”
En niet alleen wat haar betreft hoeft er niet aan wetten
te worden getornd. Drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld zijn
prima tevreden met de huidige regels rond legionella. Water is hun core business en zij hebben de verplichting om
water te beschermen. Zorginstellingen doen het over het
algemeen ook prima. In de ogen van Bastmeijer is het
vooral de recreatiebranche die er het meest problemen

Met de ramp bij de Westfriese Flora nog in het achterhoofd, was er veel bezorgdheid. De overheid vond dat zo’n
ramp nooit meer mocht gebeuren en dus zaten we overal
bovenop.”
Terugkijkend was de Nederlandse overheid volgens haar
wellicht iets te overbezorgd. Bij elke bacterie leek de inspectie aan te slaan, in die tijd. Dan moest een gebouw
of installatie meteen dicht. “We hadden niet helder dat
niet alles meteen gevaarlijk was. Later hebben we met het
RIVM betere richtlijnen ontwikkeld en raakten we minder
snel in paniek. We gingen naar een situatie van normalisatie toe, vanaf 2004. Die basis is voor een groot deel
nog steeds leidend. Dat neemt niet weg dat de grenzen
nog steeds lastig zijn, wanneer iets echt een gevaar is.”
In 2010 vertrok ze bij de inspectie. Ze was toe aan een
andere stap. En de insteek van de Inspectie veranderde.
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Tussen 2002 en 2009 had de Inspectie een houding van zogenoemd
compliance assistance. Dat houdt in dat de aanpak was dat als een
bedrijf niet voldeed aan de wet, de inspectie zelf meehelpt om van
onvoldoende naar voldoende te gaan. “We kwamen bij bedrijven die
niet voldeden aan de eisen. Dan gingen we samen kijken hoe we zo’n
bedrijf konden helpen, met tips en een stappenplan. Natuurlijk, we
startten een bestuursrechtelijke handhaving op, maar dat gold vooral
als stok achter de deur als partijen echt niet wilden verbeteren. En als
het echt mis was werd uiteraard wel een proces-verbaal opgemaakt.
Daaromheen help je de mensen.”
Vanaf 2009 veranderde het beleid. Er kwam een strikte scheiding
tussen wel of niet aan de wet voldoen, compleet met een lik-op-stukbeleid. “Ik kon daar niet aan meedoen. Ik moest hard oordelen over
situaties die niet altijd helemaal goed of fout waren. Ik vind dat niets
zwart-wit is. Ik heb niets tegen streng beleid, maar dat neemt niet weg
dat je mensen ook moet helpen. Begeleiden als er obstakels zijn. Ik
denk dat dat meer resultaat biedt. Wat je wilt bereiken is namelijk dat
het risico van besmetting afneemt. Dus dat je de gezondheid van de
mensen beschermt. Dat doe je niet door alleen maar te zeggen dat
iets fout is.”

ALERTHEID
Is Bastmeijer ontevreden met de staat van legionellapreventie nu? Ze
wil geen hard oordeel geven. “De naleving blijft om en nabij de vijftig
procent hangen. Je zou verwachten dat de naleving hoger zou zijn.
Maar laat ik positief blijven. Er zijn heel veel bedrijven en instellingen
die heel goed zijn en legionellapreventie serieus nemen. Aan de andere kant zijn er bedrijven die denken dat legionellapreventie onzin is.
Flauwekul die te veel tijd en geld kost.”
‘Er is nooit iemand ziek geworden hier, dus is het niet nodig’. Die
houding komt Bastmeijer geregeld tegen. Maar juist bij een legionellabesmetting komen symptomen vaak niet direct. Een directe relatie is
daarom altijd lastig te vinden.
Bedrijven of instellingen in Nederland, die reisgerelateerd zijn of met
kwetsbare mensen te maken hebben, moeten vanuit de drinkwaterwetgeving een risicoinventarisatie- en beheerplan hebben. Bastmeijer:
“De meeste bedrijven hebben dat wel. Alleen moet je vervolgens dat
beheer ook uitvoeren en de technische aspecten in orde houden. Je
ziet dat veel bedrijven daar de steken laten vallen. Ze zien de urgentie
niet of pakken de legionella-plannen niet handig aan.”
Ze geeft een voorbeeld uit de zorg. Daar was een zorginstelling die
een vleugel had laten bouwen voor dementerende bejaarden. Elke kamer kreeg een wasmachine- en doucheaansluiting. Maar vaak wassen
dementerende mensen niet hun kleren zelf en gaan ze niet onder de
douche in de eigen kamer. Dat betekent dat er allemaal dode punten
in een vleugel ontstaan. Tel daarbij op dat in een verzorgingstehuis
de thermostaat vaak lekker hoog staat, dan zijn alle ingrediënten
aanwezig om een legionellabesmetting te krijgen. En dat geldt niet
alleen voor de nieuwe vleugel voor de dementerende bejaarden, maar
vervolgens ook voor de rest van het gebouw. “Dit is geen onwil van
zo’n organisatie. Legionella wordt gewoon niet goed aangepakt, vooral omdat het geen topprioriteit is of omdat legionellabeheersing niet
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“We hebben
het over de
gezondheid
van mensen”

goed in een organisatie is geïmplementeerd. Want als je een goede risico-analyse hebt, moet je dat ook uitvoeren. Dat vereist alertheid. Dat
is verantwoordelijkheid nemen en je echt bewust zijn van het risico.”

PRIORITAIR
Als het aan Bastmeijer ligt, moet er paradoxaal gezien minder specifieke aandacht voor legionella komen. “Ik denk dat we terug moeten
naar de basis van drinkwaterwetgeving. Legionella is onderdeel van
drinkwaterveiligheid in het algemeen. En drinkwaterveiligheid is meer
dan legionella. De norm rond drinkwater, de NEN 1006, zegt dat je
een aantal zaken moet doen om veilig drinkwater te leveren. Zoiets als
één keer in de week de leidingen doorspoelen wanneer deze niet gebruikt zijn, is niet eens legionella gerelateerd. Het is gewoon de norm.
Negentig procent van alle voorzorgsmaatregelen die je moet nemen
voor legionella-preventie zit gewoon in die NEN 1006. Alleen voor prioritaire locaties zijn extra maatregelen nodig.”
In Nederland zijn er jaarlijks rond de 425 gevallen van legionellabesmetting. De helft van die besmettingen wordt opgelopen in het buitenland. Bastmeijer twijfelt aan het totale aantal gevallen per jaar. “Dit
zijn de geregistreerde gevallen. Ik denk dat er een onderrapportage
is. Ik kan dat niet staven, dat is een gevoel gebaseerd op wat ik in
de praktijk tegenkom en wat ook door bijvoorbeeld de Europese gezondheidsorganisatie voor infectieziekten wordt aangegeven. Wij staan
bijvoorbeeld jaarlijks met de Stichting Veteranenziekte op de vakantiebeurs. Elke dag daar kom ik minimaal tien mensen tegen die zelf legionella hebben opgelopen of iemand kennen die het heeft opgelopen.
Het is een gevoel, maar ik denk dat het legionella-probleem groter is
dan de cijfers vertellen.”
Bastmeijer hoopt dat Nederland niet met een nieuwe explosie van legionella geconfronteerd wordt, ook niet door koeltorens. Ondanks dat
over de hele wereld, ook in bijvoorbeeld Amerika en Australië, nieuwe
uitbraken plaatshebben, is het redelijk gesteld in ons land. “We hebben zaken als preventie een heel eind op de goede weg. Maar we
mogen niet tornen aan de huidige wetgeving. Het kan echt niet minder.
Nu is het goed, maar liever zie ik meer naleving. Het blijft namelijk
oppassen geblazen. Het aantal patiënten kan nog omlaag, maar dan
moet de naleving omhoog. Wat in ieder geval geen optie is, is dat de
wetgeving soepeler kan.”
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Neem contact op met
Rob Koppenol van Jetvertising
voor de advertentiemogelijkheden:
Telefoon: (070) 399 00 00
E-mail: rob@jetvertising.nl
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MARKT
Bij prioritaire instellingen als recreatiecentra, ziekenhuizen, hotels, gevangenissen, zwembaden en zorginstellingen moet een gecertificeerde adviseur een
risicoanalyse en een beheersplan voor legionellapreventie opstellen. Daar komen beheersmaatregelen uit die een technische dienst of medewerkers van
de instelling wekelijks of zelfs dagelijks moeten uitvoeren, zoals het spoelen
van ongebruikte kranen, het loggen van bevindingen en het rapporteren aan
de verantwoordelijke manager. Arbeidsintensieve en complexe procedures,
voor mensen waarvoor dit geen dagelijkse kost is. Gert Oussoren bedacht vorig jaar een oplossing waar hij al een tijd op had gebroed: LegionellaDossier.
“Toen ik aan de HTS afstudeerde in Installatietechniek, heb ik een systeem
voor geautomatiseerde temperatuurcontrole ontwikkeld”, vertelt Oussoren.
“Een mooi product dat bijdraagt aan eenvoudiger legionellapreventie, maar ik
vond de opzet eigenlijk te smal. Temperatuurmeting is cruciaal, maar er is nog
een heel pakket aan andere maatregelen die bedrijven moeten treffen. Hoe
kun je legionellapreventie op alle fronten gemakkelijker en vooral ook leuker
maken? Dat was de vraag waarop ik een antwoord zocht, in de vorm van een
totaalconcept.”

TIJDROVEND MEETWERK

Legionellabeheer nieuwe stijl: makkelijker, beter en leuker

Beheertool

LegionellaDossier maakt
preventie veel eenvoudiger
Begin dit jaar gaf minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aan dat legionellabeheersplannen - ook voor kleine prioritaire installaties – weliswaar verplicht blijven,
maar dat de regels en de uitvoering van risicoanalyses en beheersplannen kunnen worden
vereenvoudigd. “Soepeler regels zijn helemaal
niet nodig”, reageert Gert Oussoren, mede-oprichter/CEO van LegionellaDossier, en bedenker
van de gelijknamige digitale beheertool. “Met
onze slimme totaaloplossing begrijpen uitvoerenden beter waar ze mee bezig zijn, wordt veel tijd
bespaard en is kwaliteitsborging door bedrijven een
stuk eenvoudiger.”
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Die vraag was mede ingegeven door het tijdrovende karakter van het naleven
van richtlijnen: “In de praktijk moeten medewerkers van een camping, ziekenhuis of andere prioritaire instelling leidingen doorspoelen tot de watertemperatuur tien seconden lang constant blijft en dus volledig is ververst. Adviseurs

“De app houdt rekening
met leegstaande ruimtes,
een groeiend probleem
in ziekenhuizen, hotels
en gemeentelijke
gebouwen”
geven vaak aan dat je die honderd procent verversing pas garandeert als je
een leiding twee/drie minuten lang spoelt. Op een kleine boerencamping met
een paar kranen is dat misschien een klein beetje extra tijd, maar voor een
ziekenhuis met tientallen verpleegafdelingen kost dat enorm veel tijd. Daarbij
is het meestal een taak van een verpleegkundige, die daardoor minder tijd
voor zijn eigenlijke werk – zieken verzorgen – overhoudt.”
De oplossing die Oussoren bedacht, is een bluetooth-temperatuurmeter die
direct gekoppeld is aan een app. Tijdens preventiewerkzaamheden werkt deze
app offline. Hij legt de uitvoerder eenvoudig zijn of haar taken uit en begeleidt
hem daarbij. Door de digitale temperatuuropnemer onder een kraan te houden, geeft de app met behulp van slimme algoritmes precies aan hoe lang er
moet worden gespoeld. Soms blijkt dan dat dertig seconden - in plaats van de
vaak voorgeschreven twee/drie minuten – voldoende is, zodat voor één kraan
al anderhalve minuut tijd wordt bespaard - per week! Bij een temperatuur27
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Bij een temperatuuroverschrijding zet de app
meteen extra vervolgcontroles in de planning
overschrijding zet de app meteen extra vervolgcontroles in de planning. Na afronding van de controleronde synchroniseert de uitvoerder
de app, en komen de bevindingen automatisch in een online dossier
terecht, duidelijk omschreven of vertaald in grafiekjes.

automatisch zichtbaar is welke kamers lang leeg staan, en de uitvoerder kan zien in welke ruimtes de leidingen al dan niet moeten worden
gespoeld”, aldus Oussoren.

PRAKTIJKVOORBEELD

Nederland telt ongeveer 20.000 prioritaire instellingen die verplicht
zijn om preventieve maatregelen te nemen tegen legionellabesmetting. Daarnaast is er nog een groot aantal gemeenten en bedrijven dat
daar niet toe verplicht is, maar het belangrijk genoeg vindt om het toch
te doen. Bij ruim 700 gebouwen is de beheerstool in gebruik. Oussoren verwacht dat dit aantal dit jaar nog sterk zal toenemen. “Zoals het
ministerie aangeeft: legionellabeheer kan veel eenvoudiger dan veel
instellingen dat nu aanpakken. Ons product bewijst dat het kan. En
we zijn nog lang niet uitontwikkeld. Zo zijn we bezig om de beoordelingen van watermonsters door laboratoria direct te koppelen aan het
dossier. Ook gaan we het pakket uitbreiden met een gebouwautomatiseringsproduct dat de temperatuur in de waterleidingen automatisch
uitleest en naar het dossier stuurt. Verder is de app, die vooralsnog
alleen onder iOS (Apple) werkt, binnenkort ook beschikbaar voor
Android-apparaten, en optimaliseren we hem constant op basis van
ervaringen. Tot slot werken we aan een tool die extra inzicht biedt in de
resultaten, trends detecteert en uitlegt. Stilstand is achteruitgang. Dat
geldt voor stilstaand water, maar ook voor ons bedrijf.”

NEN 1006:

norm als fundament

voor legionellapreventie

DOORONTWIKKELEN

Inmiddels heeft de beheertool in de praktijk bewezen dat er daadwerkelijk veel tijd mee kan worden gewonnen. De Rijksuniversiteit
Groningen maakt sinds begin vorig jaar gebruik van LegionellaDossier
voor de gebouwensector waarvan de huurder het Universitair Medisch
Centrum Groningen is. Voorheen moest er, voor 2.100 tappunten in
11 gebouwdelen, vijf dagen per week 2,5 FTE’s worden ingezet om
aan alle voorschriften rond legionellapreventie te voldoen. Oussoren:
“Door het gebruik van ons platform hebben ze voor die taak vaak nog
maar vier dagen nodig. En waar ik misschien nog wel het meest trots
op ben, is dat het aantal aangetroffen besmettingen tegelijkertijd is
gedaald. Kortom: de kosten voor dit ziekenhuis zijn gedaald, er wordt
tijd bespaard, en de gezondheidsrisico’s lijken verkleind.”
Met LegionellaDossier wordt echter niet alleen tijd bespaard tijdens
het meetwerk zelf. “De praktijk is nu vaak een gebruiksaanwijzing van
90 pagina’s, onnodig lang doorspoelen uit onzekerheid, natte papiertjes met bevindingen uittikken in een digitaal verslag en facility
managers die nooit zeker weten of alles wel naar behoren is uitgevoerd”, vertelt Oussoren. “We hebben een innovatieve, pragmatische
oplossing bedacht die een einde aan al
die facetten maakt. Anders dan andere beheertools in de markt, neemt LegionellaDossier de verslaglegging naar
LegionellaDossier is een startup die digitale producten ontwikkelt voor legionellapreventie. Het eerste en
managers volledig uit handen. Uitvoebelangrijkste product van het bedrijf is LegionellaDossier. Deze beheerstool bestaat uit:
renden hoeven niks meer handmatig in
• een app die alle procedures uitlegt, begeleidt, plant en vastlegt (spoelen, temperatuur meten, monte voeren, en managers kunnen met één
stername, keerklepcontrole, controle van de verzegeling van brandhaspels);
druk op de knop zien of alle metingen
• een bluetooth-temperatuuropnemer, gekoppeld aan de app;
zijn uitgevoerd, en wat de resultaten er• een abonnement op een online omgeving die alle beheersmaatvan zijn.”
regelen vanuit de app vastlegt in een digitaal, actueel logboek.
Bijzonder is ook dat de app rekening
Hiermee kunnen prioritaire instellingen voldoen aan hun prehoudt met leegstaande ruimtes, een
ventieplicht en is veel tijdwinst te boeken ten opzichte van
groeiend probleem in ziekenhuizen, hotraditionele manieren van inspectie en registratie. Een jaar
tels en gemeentelijke gebouwen. “Leegna het uitkomen van de slimme beheers-app, heeft Legiostand zorgt voor extra legionella-gevaar.
nellaDossier 8 medewerkers, 24 adviseurs als klant, en
Onze app heeft een extra doorvraag- en
is de tool in ruim 700 gebouwen in gebruik. Legionellacontrolefunctie op leegstand. BovenDossier werkt samen met een netwerk van gecertificeerdien gaan we het mogelijk maken dat
de (BRL 6010) adviseurs en dealers.
instellingen zoals hotels hun boekingssysteem aan de app koppelen, zodat

Over LegionellaDossier:
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Volgens het Bouwbesluit moeten drinkwaterinstallaties verplicht voldoen
aan ‘NEN 1006’. Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN) en vormt de basis voor een legionella-veilige
leidingwaterinstallatie. Veel installaties voldoen echter niet aan die norm,
aldus Wouter Beumer, manager van de adviesafdeling bij C-mark, onderzoeks- en
adviesbureau voor waterkwaliteit. “Dat is zonde, want door direct vanaf het begin
deze norm te volgen, voorkom je dat legionellapreventie in een later stadium met te
hoge kosten gepaard gaat.”
29
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De NEN 1006-norm, die in 2015 werd herzien, is de belangrijkste
informatiebron voor ontwerp, aanleg, renovatie en beheer van drinkwaterinstallaties in gebouwen. De schrijvers van de norm stellen dat
‘wanneer zowel het ontwerp, de aanleg en het beheer van de drinkwaterinstallatie overeenkomstig NEN 1006 zijn, er voldoende vertrouwen
mag zijn in een legionella-veilige installatie’.

WEERBARSTIGE PRAKTIJK
Dat lijkt een goede aansporing om de norm te volgen, maar de praktijk
lijkt weerbarstig. De adviseurs van C-mark lopen nog zeer regelmatig
tegen situaties aan waarbij sprake is van structurele legionellabesmetting. Volgens Wouter Beumer is de oorzaak in veel gevallen dat installatieonderdelen niet aan NEN 1006 voldoen. “We constateren regelmatig dat in de ontwerpfase al cruciale fouten worden gemaakt die na
aanleg en ingebruikname van de installatie tot problemen leiden. Een
voorbeeld daarvan is dat warme en koude waterleidingen veel te dicht
bij elkaar worden aangelegd, of elkaar kruisen, waarmee een hotspot
gecreëerd wordt. Thermische kortsluiting zorgt er vervolgens voor dat de
watertemperatuur in de koude leiding te hoog - of in de warme leiding
te laag - wordt, waardoor legionella kan ontstaan. Eenmaal in het beton ingestort is zo’n leidingprobleem bijzonder lastig te herstellen. Een
andere ontwerpfout die je tegenkomt is dat tappunten die in de praktijk
weinig zullen worden gebruikt, niet doorstromend worden aangesloten.
Na ingebruikname van de installatie leidt dat tot stilstaand leidingwater, met alle risico’s van dien. Door zulke tappunten doorstromend aan
te sluiten, voorkom je in een later stadium problemen en onnodige
kosten. Het aanpassen van een bestaande installatie vergt immers veel
hogere investeringen dan als je een nieuwe installatie direct op de
juiste manier ontwerpt”.

AFWIJKEN VAN DE TEKENINGEN
Foutloze ontwerptekeningen bieden echter geen garantie dat een installatie zonder fouten wordt aangelegd. Volgens Beumer wordt tijdens
de bouw regelmatig afgeweken van de tekeningen, en daarbij is het de
vraag of alle betrokken medewerkers voldoende kennis hebben van
de details uit de NEN 1006: “Het gebeurt bijvoorbeeld nog weleens
dat een installateur een deel van de leiding niet goed kan plaatsen
als hij de tekening volgt, bijvoorbeeld omdat er een muurtje in de weg
zit. Als je er dan voor kiest om extra bochten in een waterleiding te
maken, kan dat gevolgen hebben voor de stroomsnelheid en watertemperatuur, en daarmee voor de waterkwaliteit en -veiligheid. Om zulke
problemen te voorkomen, adviseren we altijd om een specialist mee te
laten kijken tijdens de bouw of renovatie van een drinkwaterinstallatie.

Die kan tijdig zien of de installatie daadwerkelijk volgens NEN 1006
wordt aangelegd. Een NEN-1006-inspectie biedt vervolgens definitief
duidelijkheid over de vraag of de installatie in technisch opzicht aan
alle eisen voldoet. Fouten worden nu soms pas bij het opstellen van
een beheersplan zichtbaar. Naar schatting worden in meer dan de helft
van de beheersplannen voor nieuwe installaties, vlak voor of na de
oplevering, corrigerende maatregelen voorgesteld om de installatie te
laten voldoen aan de norm.”

BESTAANDE GEBOUWEN
Ook bij bestaande panden kan een NEN-1006-inspectie duidelijkheid
geven over de vraag of de drinkwaterinstallatie nog steeds voldoet
en welke optimalisatiemogelijkheden er zijn. Beumer: “Voor prioritaire locaties is zo’n inspectie een wezenlijk onderdeel van de verplichte risicoanalyse en het daaropvolgende beheersplan. Maar ook voor
niet-prioritaire panden levert een NEN-1006-inspectie, als een soort
‘quickscan’ waardevolle informatie op die bijdraagt aan gezond en vers
drinkwater, dus niet alleen aan legionellapreventie.” Dat geldt overigens
ook bij panden die voor een transitie worden ‘omgebouwd’, bijvoorbeeld omdat een lang leegstaand kantoor een heel andere functie
krijgt. “Je moet altijd kijken wat dat voor de waterleidinginstallatie betekent. Had het pand voorheen ook al een prioritaire functie, of krijgt het
die nu voor het eerst? En wat betekent de ombouw voor het ontwerp?
Moet dat worden aangepast om nog aan de NEN-norm te voldoen?
Ook voor het beantwoorden van zulke vragen is inspectie van groot
belang.”

INSTALLATIEDOSSIER
Om na oplevering van een gebouw aan de NEN 1006 te blijven voldoen,
moet het gebruik van de installatie in overeenstemming zijn (en blijven)
met de ontwerpcondities. Daarom is in de norm voorgeschreven dat er
verplicht een dossier bij de installatie aanwezig moet zijn, waar alle
relevante informatie voor het technische gebruik, beheer en onderhoud
in staat. Het gaat daarbij om het onderhoud van alle onderdelen, zoals
bijvoorbeeld de combi-ketel of hydrofoor. Beumer: “Op dit punt gaat
het niet alleen bij nieuwbouw, maar vooral ook na renovatie vaak mis.
Het installatiedossier is dan niet geleverd, niet bewaard, of niet up-todate gehouden door de eigenaar. En dat laatste is ook lastig; iedere
aanpassing in de installatie moet adequaat worden bijgehouden in de
bestaande of gereviseerde installatietekeningen. Voor veel eigenaren
levert dit hoofdpijn op, maar het is en blijft van enorm belang. Als het
installatiedossier niet up-to-date is of zelfs ontbreekt, heb je hetzelfde
als een auto zonder goed onderhoudsboekje. Hoe weet je dan of en

“Foutloze ontwerptekeningen bieden geen
garantie dat een installatie
zonder fouten wordt aangelegd”
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hoe de auto moet worden onderhouden? Datzelfde geldt met betrekking tot het installatiedossier en het onderhoud van de installatie.”

PREVENTIEKOSTEN
Het bijhouden van het installatiedossier en het verplicht naleven van
de NEN 1006-regels lijkt voor gebouweigenaren een tijdrovende en
vooral ook kostbare aangelegenheid. Door goed advies op dit vlak in
te winnen, kunnen hoge kosten op de lange termijn echter juist worden voorkomen. Beumer: “Door bij het ontwerp van de installatie al te
denken aan het toekomstige beheer kun je besparen op de exploitatiekosten. De extra investering die hiervoor nodig is, zoals tappunten
doorstromend aansluiten of keerkleppen op de juiste plek plaatsen,
verdient zich weer terug door de lagere beheerskosten. Maar als je de
wijzigingen in de installatie in het kader van legionellapreventie achteraf alsnog aan moet brengen, ben je aanzienlijk meer geld kwijt.” Als
algemene regel kun je stellen dat de kosten voor preventie van legionella lager worden wanneer installaties aan de NEN 1006 voldoen.
Eenmalige investeringen om een installatie aan te passen aan de NEN
1006 leiden niet alleen tot een verbetering van de waterkwaliteit, maar
ook tot verlaging van variabele kosten. Denk daarbij vooral aan vermindering van wekelijkse spoelacties, reinigingen en herbemonsteringen.”

ONTZORGING
Beheerders van gebouwen zien vaak op tegen het forse pakket aan legionellapreventiemaatregelen dat ze moeten uitvoeren, maar dat is helemaal niet nodig, vertelt Beumer. “Zoals gezegd bespaar je al veel tijd
en kosten door goed advies in te winnen. C-mark kan daarbij ook in
concreet opzicht alle reguliere verplichtingen rond legionellapreventie uit
handen nemen: van het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan
en het uitvoeren van de beheertaken tot het bijhouden van de verplichte
administratie in ons digitale beheersysteem.” Met dat laatste zijn alle
lijstjes en papieren logboeken verleden tijd, vervolgt hij. “Door het beheer te digitaliseren, heb je alle informatie bij elkaar op één plek, en kan
bij een inspectie direct worden aangetoond dat je aan alle wet- en regelgeving voldoet.” Eindgebruikers die helemaal geen tijd meer kwijt willen
zijn aan het uitvoeren en bijhouden van beheermaatregelen, kunnen er
ook voor kiezen zich honderd procent te laten ontzorgen: “We komen
ook bij klanten waar we alle verplichte beheertaken uitvoeren maar ook
gelijk eventuele correctieve acties bij afwijkingen doen. Via het digitale
beheersysteem kan de klant vervolgens zelf bijhouden dat alles tijdig is
uitgevoerd en of er al dan niet problemen zijn geconstateerd. Als je vanaf
het installatieontwerp consequent aan de NEN 1006-norm blijft voldoen
en op deskundige partners vertrouwt, hoeft legionellapreventie op geen
enkele manier nog een hoofdpijndossier te vormen.”“
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Watertemperatuur en tapfrequentie
kunnen niet als twee gescheiden
maatregelen worden beschouwd
(1, 3 en 21 keer per week). In het ene systeem werd de watertemperatuur stapsgewijs verhoogd van 39 naar 58 °C, terwijl in het andere
(controle)systeem de temperatuur constant op 39 °C werd gehouden. Bij beide systemen werd DNA-techniek gebruikt om de biofilm en
watermonsters te analyseren op de aanwezigheid van verschillende
‘OP’s’ (‘Opportunistische pathogenen’, oftewel ziekteverwekkers van
biologische oorsprong - zoals de legionella pneumophila-bacterie).

CONCLUSIES

Onderzoek:

het combinatie-effect

van verschillende preventiemaatregelen
Legionellapreventie drijft grotendeels
op maatregelen rond leidingontwerp, watertemperatuur en tap- of
spoelfrequentie. Onderzoekers van
de Amerikaanse universiteit Virginia
Tech bouwden onlangs twee waterleidingsystemen na, onder andere om te
testen hoe verschillende tapfrequenties en watertemperaturen op elkaar
ingrijpen. De conclusie in een notendop: de combinatie van maatregelen
heeft een ander effect dan de optelsom ervan zou vermoeden.
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Wereldwijd zijn talloze onderzoeken gedaan naar het preventieve effect van een
hogere watertemperatuur, een ander leidingontwerp of bijvoorbeeld de toevoeging
van chloorhoudende stoffen aan water. Daarbij ging het meestal om analyse van
één type maatregel, en niet om het totaaleffect van verschillende acties op een
heel leidingsysteem. Om een voorbeeld te geven: door leidingwater in een buffertank langdurig op een hogere – ‘veilige’ – temperatuur te houden, wordt niet
voorkomen dat in een onverwarmde waterkraan biofilm ontstaat: een laagje
vervuiling dat als voedingsbodem voor ongewenste micro-organismen dient.
Zodra bij diezelfde kraan warm water wordt getapt, stroomt er weliswaar een
golf warm water langs de biofilm, maar dat heeft slechts tijdelijk een preventieve werking. Zodra de kraan dichtgaat, kunnen micro-organismen zich weer
herstellen, tot de volgende golf warm water langskomt. Watertemperatuur
en tapfrequentie kunnen niet als twee gescheiden maatregelen worden beschouwd; ze grijpen op elkaar in.

ONDERZOEK
Om het effect van verschillende watertemperaturen en tapfrequenties in
kaart te brengen, bouwde een onderzoeksteam van het Amerikaanse
Virginia Tech twee identieke warmwaterleidingsystemen, beide met een
drietal tapkranen die met een verschillende frequentie werden gebruikt

Een aantal conclusies dat na afloop van het vijftien maanden durende onderzoek is getrokken, sluit aan bij wat al bekend was. Watermonsters die direct nadat een kraan werd opengezet zijn opgevangen, bevatten het ‘eerste’ leidingwater: water dat langere tijd heeft stilgestaan en
daardoor tot kamertemperatuur is afgekoeld. Dit type ‘stagnatie’ werd
eerder al beschouwd als een belangrijke oorzaak van ongewenste microbiologische groei. In het controlesysteem dat constant op 39 °C
werd gehouden, stagneerde het water bij de spoelfrequentie van 21
keer per week steeds gedurende 8 uur - want 21 keer 8 uur is een
volle week. Die interval lijkt volgens de onderzoekers, ook bij die relatief lage temperatuur, kort genoeg om de groei van micro-organismen
in het tapwater en de biofilm tegen te gaan. Daarmee wordt de zinvolheid van het doorspoelen van ongebruikte kranen wederom onderschreven. Hoewel biofilm wordt beschouwd als een reservoir waarin
bacteriën zoals legionella zich kunnen vermeerderen en bescherming
vinden tegen stoffen zoals chloor of monochloramine - die in veel landen als desinfectant aan drinkwater worden toegevoegd - vormt dat
film feitelijk niet eens een direct gezondheidsrisico. Voordat ze schade
kunnen aanrichten bij een gastheer, moeten microben de film immers
eerst verlaten om te worden opgenomen in het leidingwater.
De meeste bacteriekolonies groeien optimaal bij een temperatuur
tussen de 25 en 42 °C; zodra de temperatuur boven de 50 °C komt,
neemt de activiteit af. Toch blijkt uit het Amerikaanse onderzoek dat
het effect van temperatuurverhoging niet altijd even groot is; zeker
niet als de tapfrequentie wat lager is en de ‘stagnatie-intervallen’ wat
langer duren. Legionella lijkt zichzelf te kunnen vermeerderen in organismen die zijn gedood door zo’n temperatuurverhoging. Opmerkelijk

is daarbij dat de onderzoekers bij een lage spoelfrequentie en een hogere watertemperatuur van 51 °C veel hogere concentraties legionella
vonden dan verwacht. Mogelijk worden bij die temperatuur andere microben gedood waar legionella mee moet concurreren. Bovendien is
51 °C ook op andere vlakken een drempelwaarde: uit vergelijkingen
in het laboratorium blijken temperatuurverschillen, leidingontwerp en
tapfrequentie boven die temperatuur een gecombineerd effect op de
microbiologische samenstelling te hebben.

KANTTEKENINGEN
Bij het Amerikaanse onderzoek kunnen overigens wat kanttekeningen
worden geplaatst. Zo geven de onderzoekers zelf al aan dat leidingwatersystemen in gebouwen vaak complexer zijn ontworpen dan de
proefopstellingen in het laboratorium, en dat leidingsystemen – ook
afgetakte leidingen die vanuit de hoofdleiding naar een kraan lopen –
vaak langer zijn, wat invloed kan hebben op het temperatuurverloop.
De onderzoekers wijzen er ook op dat frequentiescenario’s van 1, 3
of 21 keer per week water tappen, met vaste intervallen, uiteraard
afwijken van het patroon in de dagelijkse praktijk.
Tot slot kan daar nog aan worden toegevoegd dat proeven met gechloreerd Amerikaans drinkwater wellicht andere resultaten opleveren dan als dezelfde experimenten zouden worden uitgevoerd met
bijvoorbeeld Nederlands water. Desalniettemin hebben de resultaten
van het onderzoek naast bestaande ook nieuwe inzichten opgeleverd,
zoals over de samenhang tussen watertemperatuur, tapfrequentie en
stagnatie-interval.

Het onderzoek waar in dit artikel naar wordt verwezen, werd eind 2016
uitgevoerd door Pan Ji, William J. Rhoads, Marc A. Edwards en Amy Pruden (allen werkzaam aan het Department of Civil and Environmental
Engineering van Virginia Tech, Blacksburg, VS). De bevindingen werden
onlangs gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel dat is te lezen via
de website van de International Society for Microbial Ecology: https://
tinyurl.com/l9zmm9q
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De Italiaanse HVACfabrikant Clivet start
binnenkort een
laboratoriumexperiment
met drie ELFOFresh
ventilatie-units (beeld:
Airview).

korte tijd – het onderzoeksteam gaat uit van minder dan een uur - aantonen dat een watermonster besmet is, zodat een technisch beheerder
of gebouweigenaar alarm kan slaan en direct maatregelen kan treffen.

DE TECHNIEK

Poseidon: innovatieve lasertechnologie in de strijd tegen legionella

Automatische detectie

in een uur

Dankzij Poseidon moet het in de toekomst mogelijk worden om de aanwezigheid van legionellabacteriën in
koelinstallaties automatisch te detecteren, zonder laboratoriumonderzoek.
Van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen, kortweg
HVAC, is bekend dat ze een mogelijk risico op legionellabesmetting
vormen. In dat opzicht is het niet vreemd dat de Italiaanse HVACfabrikant Clivet een Europees project coördineert waarin een innovatief
‘real-time’ legionelladetectiesysteem wordt ontwikkeld. Bij het project,
Poseidon genaamd, is ook de Nederlandse onderneming Metrohm Applikon betrokken.
Hoewel veruit de meeste legionellapreventiemaatregelen zijn gericht
op sanitaire waterleidingsystemen, kan legionella ook worden overgedragen vanuit waterdeeltjes in bijvoorbeeld airco-systemen of luchtbevochtigers. Net als bij leidingsystemen levert dat grote risico’s op
in omgevingen waar veel mensen verblijven. Zeker als het gaat om instellingen zoals zieken- of verpleeghuizen, waarvan veel bezoekers een
verzwakte gezondheid hebben.
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POSEIDON
In januari 2015 werd in Italië Poseidon opgestart, een ambitieus programma voor de ontwikkeling van een nieuw, optisch detectiesysteem
voor grote installaties. Naast HVAC-fabrikant Clivet zijn de Universiteit
van Uppsala (Zweden), Catlab – CAT (Spanje) en het Nederlandse Metrohm Applikon (zie kader) bij het project betrokken.
Poseidon heeft een looptijd van drie jaar en wordt voor ruim 4 miljoen euro gefinancierd vanuit Horizon 2020, een EU-platform gericht
op onderzoek en innovatie. Poseidon staat voor ‘Plasmonic-Based
Automated Lab-on-Chip Sensor for the Rapid in-Situ Detection of Legionella’. Met het te ontwikkelen systeem worden legionellabacteriën
in klimaatsystemen automatisch gedetecteerd, met enorme tijdwinst
als belangrijkste voordeel. Bij de gangbare microbiologische methode
om legionella aan te tonen, detecteert gespecialiseerd laboratoriumpersoneel legionella-eiwitten met behulp van gelabelde antilichamen.
Het hele laboratoriumproces is behoorlijk tijdrovend; het kost tot tien
dagen voordat er sluitend bewijs is voor de aan- of afwezigheid van
legionella. De Poseidon-methode gaat uit van een heel ander concept,
waar in principe geen mensenwerk aan te pas komt. Het systeem tapt
met korte intervallen automatisch watermonsters uit het leidingwerk
af, en laat daar een optische detectiemethode op los. Die moet in zeer

Het nieuwe systeem wordt ontwikkeld voor toepassing in grote installaties, zoals van ziekenhuizen, grote kantoren of zorgcentra. Het moet
daarbij zo compact in elkaar steken, dat het als integraal onderdeel
kan worden opgenomen in airconditionings- en waterdistributiesystemen.
Bij de ontwikkeling van Poseidon staat ‘Surface Plasmon Resonance’
centraal. Dit is een technologie waarbij informatie wordt ‘gelezen’, afkomstig van een zogenoemde biofonische laser, die op een metalen
plaat is gericht waarop het watermonster is aangebracht. De intensiteit
van het gereflecteerde licht zegt vervolgens iets over de samenstelling
van dat watermonster op de plaat. Bij de volledig geautomatiseerde
analyse van het reflectielicht worden ziekteverwekkers waarvan de
kenmerken in het systeem zijn geprogrammeerd, direct herkend, zodat
alarm wordt geslagen.
De nieuwe methode heeft volgens het onderzoeksteam drie belangrijke voordelen. Het eerste voordeel is al genoemd: het proces voor
detectie van aanwezige legionella-bacteriën duurt veel korter dan het
gangbare laboratoriumonderzoek: een uur versus tien dagen. Dat er
geen laboratoriumwerk aan te pas komt, heeft ook nog een ander voordeel: doordat het systeem volledig is geautomatiseerd, wordt het risico
op besmetting van personeel tot een minimum beperkt. Daar komt
dan nog bij dat het nieuwe systeem tot gegarandeerd uitsluitsel moet
leiden: omdat vrijwel alle bacteriedeeltjes in een onderzocht monster
kunnen worden gedetecteerd, is het een zeer gevoelige methode die
‘missers’ uitsluit en feitelijk waterdicht is.

ONDERZOEK BIJ CLIVET
Wie hoopt dat het risico op legionellabesmetting vanuit een koelinstallatie binnenkort tot het verleden behoort, komt bedrogen uit. Horizon

Nederlandse
betrokkenheid

Een van de partijen die deelnemen aan het consortium achter Poseidon, is het in Schiedam gevestigde Metrohm-Applikon. Dit bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling van procesanalyseapparatuur, is enerzijds verantwoordelijk voor het systeemdeel dat de bemonstering van
water uit klimaatinstallaties regelt, en anderzijds voor de integratie van
alle onderdelen binnen het Poseidon-project.

2020 – het platform dat de financiering van Poseidon organiseert kent verschillende ‘innovatieniveaus’, waarbij Poseidon in de middenmoot zit. Dat betekent zo veel als dat het systeem na afronding in 2018
weliswaar meer is dan een theoretisch concept, maar zeker nog geen
‘marktklaar’ product omvat. Het doel is om een werkend functiemodel
klaar te hebben dat aantoont dat zo’n marktklaar systeem haalbaar
is. Het Poseidon-functiemodel moet vervolgens vanuit een opvolgend
onderzoeksproject worden doorontwikkeld, voordat de markt ervan kan
profiteren. Bruno Bellò, Poseidon-projectcoördinator en CEO bij Clivet,
heeft goede hoop dat het project in 2018 het beoogde resultaat oplevert en kijkt daarbij al verder in de toekomst: “Het mooie aan het
systeem waar we aan werken, is dat het in de toekomst kan worden
doorontwikkeld om ook andere ziekteverwekkers op te sporen. Dat zou
geweldige mogelijkheden bieden met betrekking tot bijvoorbeeld milieubescherming, de medische sector en de voedselindustrie. ”
Inmiddels heeft het systeem-in-ontwikkeling de tekentafels verlaten.
Bij Clivet wordt binnenkort gestart met praktijktests, waarbij een allereerste conceptversie wordt ingebouwd in een drietal ElfoFresh-ventilatiekasten. Vervolgens worden hiermee proeven uitgevoerd om onschadelijke synthetische ‘namaakbacteriën’ te detecteren. Als dit onderdeel
van het project is afgerond, start een nieuwe testfase. De drie testunits
worden daarbij naar een extern laboratorium verhuisd voor proeven in
een afgesloten ruimte, waarbij ook ‘echte’ bacteriën worden ingezet.

Bij de Poseidon-methode komt in principe
geen mensenwerk aan te pas
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Amerikaans ziekenhuis
vervangt kranen na besmetting

V.S. – In het Samaritan-ziekenhuis in de Amerikaanse stad Watertown
zijn begin mei watermonsters afgenomen die positief werden getest op
legionella. Het besmette water werd aangetroffen in een van de oudste
gebouwen van de instelling.

Legionellavariant
aangetroffen in helft
van Engelse douches

Dubai - De afgelopen maanden hebben minstens
vijftig Europeanen tijdens een bezoek aan Dubai
(Verenigde Arabische Emiraten) legionellabesmetting opgelopen. Dit blijkt uit data van het European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Volgens een woordvoerder kan het verhoogde legionellaniveau in het
leidingwerk zijn veroorzaakt door kranen die niet genoeg worden gebruikt,
door oud leidingwerk, en zelfs door bouwactiviteiten waarbij dat oude
leidingwerk is vervangen door nieuwe leidingen. Inmiddels heeft het
Samaritan het probleem aangepakt door alle kranen in dit specifieke
gebouw te vervangen, en alle waterleidingen dagelijks door te spoelen. Voor
zover bekend heeft het vervuilde leidingwerk niet tot ziektegevallen geleid.

Besmettingshaarden aangetroffen in

casino Macau

The Parisian, Macau. Beeld: Boulicsohong, copyright onder licentie Creative Commons CC BY-SA 4.0.
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Parisian#/media/File:The_Parisian_Macao.jpg.

China – De autoriteiten van het Chinese ‘casinostaatje’ Macau hebben
bevestigd dat er ‘abnormale hoeveelheden’ van de legionella-bacterie
zijn ontdekt in verschillende watersystemen van het prestigieuze Parisianhotelcasino. In tien van de 78 watermonsters die er de afgelopen weken zijn
afgenomen, bleek de grenswaarde van ‘tien kolonievormende eenheden per
milliliter’ (10 CFU/ml) overschreden.
De monsters werden in het Parisian afgenomen nadat de lokale gezondheidsdienst drie gevallen van de Veteranenziekte aan het hotelcasino had gelinkt.
Het ging om drie mensen uit Hong Kong, die een legionellabesmetting hadden
opgelopen na een bezoek aan het etablissement. De dienst heeft in een verklaring aangegeven dat het chloreersysteem van het gebouw niet goed functioneerde, waardoor er te weinig chlorine in het leidingwater zat. De directie
van het Parisian is opgedragen dit per direct te verhelpen en alle jacuzzi’s en
waterleidingen in het gebouw te desinfecteren. Inmiddels zijn deze maatregelen uitgevoerd, aldus het gezondheidsbureau, dat meteen daarna een tweede
inspectieronde heeft uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekendgemaakt.
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Steeds meer
Europeanen
besmet in Dubai

Groot-Brittannië - Bij onderzoek in enkele tientallen woningen in Zuid-Engeland zijn ‘verontrustend veel’ douche-inrichtingen positief getest op de aanwezigheid van Legionella non-pneumophila, de legionellavariant die vaak – ten
onrechte – als relatief onschuldig wordt beschouwd.
Doorgaans wordt alleen de bacterie Legionella pneumophila in verband gebracht met de gevreesde veteranenziekte; de 18 andere legionellasoorten, samen aangeduid als
‘non-pneumophila’, zouden minder risico’s met zich meebrengen. Hoewel het erop lijkt dat non-pneumophila-bacteriën over het algemeen minder ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken dan Legionella pneumophila, is het een
misverstand dat non-pneumophila ‘slechts’ legionella-griep
veroorzaakt en niet de veteranenziekte (de longontstekingsvariant van Legionellose). De – dus niet zo onschuldige
– non-pneumophila-bacterie werd door onderzoekers van
de overheidsinstelling Public Health England aangetroffen
in bijna de helft van 99 onderzochte douche-inrichtingen.
Weliswaar werd LP1 – het antigen van de bacterie dat in de
meeste gevallen geldt als veroorzaker van de Veteranenziekte – daarbij nauwelijks gedetecteerd, maar volgens de onderzoekers bestaat de kans dat dit deeltje wel kan worden
aangetroffen in de lucht direct rond een douchekop. Dit viel
echter niet binnen het onderzoek. De uitkomsten bevestigen
dat douche-inrichtingen in woningen een gevaarlijke ziektebron kunnen vormen. Met een aantal maatregelen zijn de
risico’s in te dammen, zo stellen de onderzoekers. Zo kan er
worden gekozen voor een systeem zonder warmwaterbuffer,
en zouden bewoners moeten worden voorgelicht over het
belang van het regelmatig door laten lopen van het douchewater en het reinigen van de douchekop.

In oktober en november van het afgelopen jaar is
het aantal besmettingen in de stad verdubbeld ten
opzichte van dezelfde periode in de jaren ervoor.
Voor het ECDC was het eind 2016 reden om een
risico-analyse uit te voeren. Omdat het aantal legionellagevallen sindsdien bleef stijgen, is die analyse
onlangs nog twee keer van een update voorzien. Uit
data in de meest recent (april 2017) geactualiseerde versie blijkt dat ook in februari 2017 het aantal
besmettingen aanzienlijk hoger was dan in de dezelfde maand in 2014, 2015 en 2016. Tussen oktober
2016 en april 2017 zijn in totaal vijftig zogeheten
TALD-besmettingen (travel-associated Legionnaires’
disease) vastgesteld bij Europeanen die twee tot tien
dagen voor hun ziekteverschijnselen in Dubai zijn geweest, en de ziekte daar dus naar zeer grote waarschijnlijkheid hebben opgelopen. De grootste groep
onder de getroffen reizigers betreft Britten (24), maar
er zijn ook vijf Nederlandse gevallen gemeld. Van de
in totaal vijftig besmettingen – waarvan er een inmiddels fataal is gebleken – worden er 45 gerelateerd
aan een verblijf in een ‘commerciële accommodatie’
(hotel) en vijf aan ‘privé-accommodaties’. Overigens
geven de opstellers van de analyse aan dat het daadwerkelijke aantal in Dubai opgelopen legionellabesmettingen “waarschijnlijk hoger is”. Doorgaans duurt
het ongeveer twee weken voordat een medisch vastgestelde besmetting wordt geregistreerd bij ELDSNet,
het European Legionnaires’ Disease Surveillance
Network dat door de ECDC is opgezet. De overheid
van de Verenigde Arabische Emiraten heeft inmiddels
onderzoek verricht in hotels waar de betreffende gasten verbleven. Uit metingen zou daarbij blijken dat
het aantal legionellabacteriekolonies in alle onderzochte watersystemen onder de grenswaarde van
1.000 cfu/liter (colony forming units) blijft. Dit is
dezelfde grenswaarde als die in Europese richtlijnen
wordt gehanteerd.

Zaans woningcomplex

‘naar verwachting
weer legionellavrij’

Zaanstad - Woningbouwcorporatie Rochdale heeft onlangs alle leidingen
in woningcomplex de Noordwachter doorgespoeld, nadat eerder een licht
verhoogde concentratie van de legionellabacterie type 1 werd ontdekt.
Direct nadat deze bacterie was aangetroffen in de doucheruimten van de
woningen heeft de corporatie alle douchekoppen in het complex tijdelijk
vervangen door een variant met een filter dat de bacterie uit het douchewater haalt. Rochdale benadrukt dat de bacterie alleen in doucheruimten
is gedetecteerd; kraanwater drinken of gebruiken voor voedselbereiding
zou volkomen veilig zijn. “Het is even afwachten of de reinigingsactie
daadwerkelijk effect heeft”, zo stelt de corporatie, maar men gaat er vanuit dat de woningen inmiddels weer legionellavrij zijn.

Forse legionellaconcentraties

in Thaise hotels

Thailand - In verschillende hotels in het Zuiden van Thailand zijn kolonies van de
legionellabacterie aangetroffen. Volgens de lokale gezondheidsautoriteit gaat
het met name om besmetting van doucheruimten, zwem- en spabaden, warmwaterkranen en airconditioningssystemen.
Bij sommige hotels werd de bacterie zelfs in meer dan tien procent van de afgenomen watermonsters ontdekt. Het onderzoek naar de aanwezigheid van legionella
werd afgelopen jaar gestart, nadat meerdere toeristen bleken te zijn geïnfecteerd
tijdens een vakantie in het land. Van de 1.508 monsters die zijn meegenomen
uit hotels in Phuket, Krabi en Panghnga zijn er 116 positief getest op legionella.
Daarbij bleken meer dan dertien procent van alle geteste douchekoppen, bijna
dertien procent van de spabaden en tien procent van de waterkranen besmet.
Het ‘goede’ nieuws is volgens de onderzoekers dat de aangetroffen concentraties
in het afgelopen jaar, niet hoog genoeg blijken om mensen te kunnen besmetten.
Desalniettemin noemen ze de situatie “ernstig genoeg om scherp in de gaten te
houden”.
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Water Alliance sluit partnership
met Frans watercluster

Extra haspelverzegeling
verkleint legionellarisico
brandslangen

De waterclusterorganisaties Water Alliance uit Nederland (gevestigd op de
WaterCampus Leeuwarden) en Pole Eau uit Montpellier hebben op donderdag 18 mei een verdere samenwerking aangekondigd in een Letter of Intent
(LOI). Beide cluster organisaties treffen elkaar al met enige regelmaat op
diverse beurzen wereldwijd. De intentieverklaring werd ondertekend op de
beurs Hydrogaia in Montpellier, waar Water Alliance de afgelopen week de
Nederlandse watertechnologie voor het voetlicht bracht.

In een brandslang blijft na gebruik altijd stilstaand water achter
dat een legionellarisico veroorzaakt. Om te voorkomen dat de
straalpijp kan worden geopend en er water uit de slang loopt,
heeft Saval een nieuwe straalpijpvergrendeling ontwikkeld.
In het kader van legionellapreventie moeten gebouweigenaren
ervoor zorgen dat brandslanghaspels alleen worden gebruikt in
geval van brand, en niet om bijvoorbeeld de planten water te geven of de auto te wassen. In veel gevallen is een ‘legionella-waarschuwingsbordje’ in combinatie met het verzegelen van de
hoofdafsluiter voldoende om te voorkomen dat een brandslang
‘oneigenlijk’ wordt gebruikt. In openbare gebouwen zoals scholen
en ziekenhuizen is het echter wenselijk om nog een extra barrière
tegen misbruik aan te brengen. Als alleen de hoofdafsluiter wordt
verzegeld, kan de straalpijp immers nog steeds worden geopend,
waarna er water uit de slang loopt. Om dit laatste te voorkomen
heeft Saval een nieuwe straalpijpvergrendeling ontwikkeld. Deze
straalpijpvergrendeling komt in de plaats van de ‘standaard’ ophanghaak. De straalpijp wordt in de houder geplaatst, waarna
de klep wordt gesloten en verzegeld. In het geval dat er brand
uitbreekt, kan de slang net zo eenvoudig in gebruik worden genomen als bij toepassing van een gewone ophanghaak.
www.saval.nl

Vitens Solutions en Xigna
Intensiveren samenwerking
voor wateronderzoek

Vitens Solutions (eigenaar van een van de grootste drinkwaterlaboratoria
van Europa) heeft zijn samenwerking met Xigna (adviesbureau op het
gebied van waterveiligheidsbeheer) geïntensiveerd. De bedoeling van de
intensivering is dat er een betere integratie komt tussen de activiteiten
van beide bedrijven, met een focus op het online wateranalyse-inspectiedossier UCare4.
Vitens Solutions (eigenaar van een van de grootste drinkwaterlaboratoria van Europa) heeft zijn samenwerking met Xigna (adviesbureau op het
gebied van waterveiligheidsbeheer) geïntensiveerd. De bedoeling van de
intensivering is dat er een betere integratie komt tussen de activiteiten van
beide bedrijven, met een focus op het online wateranalyse-inspectiedossier UCare4.
“De keuze in leveranciers in de zwembad- en wellness-sector is de afgelopen jaren sterk afgenomen, met prijsstijgingen tot gevolg”, stelt Clemens
Stemerdink, directeur van Xigna in een bericht op de website van het bedrijf. “De samenwerking tussen Vitens en ons bedrijf zorgt voor een sterk
alternatief met landelijke dekking, zeer concurrerende prijzen en snelle
reactietijden, gecombineerd met uitstekende expertise in zwembadwaterbehandeling.”
UCare4 is een IT-bedrijfsonderdeel van Xigna. Het gelijknamige product
omvat een volledig digitale omgeving voor interdisciplinair logboekmanagement. Het platform maakt het mogelijk om legionellapreventie binnen
één en dezelfde omgeving te combineren met brandpreventie, zwembadbeheer en analysepakketten. Zowel de interne bedrijfsorganisatie als externe organisaties kunnen daarbij rechtstreeks hun gegevens in het logboek
van de eindgebruiker verwerken.
www.vitens.com / www.xigna.nl
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Pole Eau is, net als de Water Alliance, erg actief met enkele honderden bedrijven en organisaties op het gebied van watertechnologie. Het Franse cluster is
met name actief in de zuidelijke regio van Frankrijk, maar men heeft ook samenwerkingsverbanden met andere Franse regio’s. Van oudsher is met name
de zuidelijke regio erg actief in Afrikaanse landen, wat ook interessant kan zijn
voor Nederlandse watertechnologieleveranciers.
De LOI heeft tot doel de samenwerking tussen Nederlandse en Franse partijen
verder te onderzoeken en te versterken, zowel zakelijk, maar ook vanuit kennis
en educatie. Ook kan de samenwerking leiden tot gemakkelijkere toegang tot
gezamenlijke Europese projecten en versterkt het verder de grensoverschrijdende samenwerking.

Safe-douche
biedt bescherming
tegen mogelijke
legionellabesmetting
JSWater heeft onlangs de Safe-douche op de markt
gebracht. Dit douchesysteem maakt gebruik van een
filter met membraantechnologie, zodat schadelijke
bacteriën worden tegengehouden.
Volgens de leverancier zijn de Safe-douches geschikt
als tijdelijke oplossing voor gebruik in zorginstellingen,
hotels, opvangcentra, ziekenhuizen, sportaccommodaties, zwembaden, campings, jachthavens en andere
plaatsen waar douches door hun aërosol-vormende
eigenschappen een gezondheidsrisico kunnen vormen.
De Safe-douche is voorzien van een BRL-K14010-1
certificaat en is eenvoudig te installeren. Het filter heeft
een levensduur voor meer dan vijfduizend liter, en kan
snel en eenvoudig worden gewisseld.
www.jswater.nl

Sylvain Boucher, voorzitter van Pole Eau (links) en Hein Molenkamp, directeur Water
Alliance (rechts) tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Cursus leidingwaterinstallaties leidt op
voor legionellapreventie
Kennisinstituut Kenteq organiseert dit jaar de cursus Leidingwaterinstallaties: Legionellapreventie – Risicoanalyse en Beheersplannen,
gericht op leidingwatertechniek in het algemeen en legionellapreventie in het bijzonder. Met de cursus richt ISSO zich op legionellapreventie-adviseurs in opleiding en “iedereen die risicoanalyses maakt
en beheersplannen opstelt voor collectieve leidingwaterinstallaties
voor legionellapreventie en zorgplicht”.

Beheersplannen is opgezet in samenwerking met ISSO (kennisinstituut
voor de installatiesector), TNO en drinkwaterbedrijf Groningen. Na afloop
van de cursus leggen deelnemers het examen Legionellapreventie Advisering voor Collectieve Leidingwaterinstallaties (BRL 6010) af. Met dit
diploma kan men aantonen een deskundig vakman (of vakvrouw) te zijn
die alles weet over legionellapreventie, risicoanalyse en beheersplannen.
CURSUSDATA

Tijdens de cursus, die twee dagen duurt, wordt alles over de Drinkwaterwet en voorschriften uitgelegd. Cursisten leren hoe ze risico’s kunnen
vermijden in een leidingwaterontwerp en welke wettelijke escapes kunnen worden ingezet om bestaande legionellaproblemen te verhelpen. De
cursus Leidingwaterinstallaties: Legionellapreventie – Risicoanalyse en

De cursus wordt op donderdag 15 juni (9.00-15.30 uur) in de omgeving van Utrecht gegeven, en donderdag 2 november (9.00-15.30 uur)
in Woerden. Meer informatie over de vereiste vooropleiding, de kosten,
subsidiemogelijkheden en de wijze van inschrijving is te vinden op de
website van Kenteq (www.kenteq.nl)
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Open brief
Geachte mevrouw Schultz, beste Melanie,

I

k mag toch wel Melanie zeggen? We hebben samen nog op school gezeten, aan de Leidse
Universiteit. Jij bij Bestuurskunde, ik bij Geschiedenis. Je was een ijverige studente en altijd
al met politiek bezig. Het verbaasde me daarom niet dat je al snel via de Leidse gemeenteraad gekatapulteerd werd in de landelijke politiek. Meisje Melanie aan de macht.

Je carrière heb ik altijd wel een beetje gevolgd, vanaf de zijlijn. Hoe je pal stond achter de
verhoging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 kilometer per uur stond. Echt, het zou
niet gevaarlijker worden. Niet meer doden. Dat schreef je ook naar de Kamer.
Zijn de kilometerbeperkingen dan al die jaren helemaal voor niets geweest? De Monitor
Verkeersveiligheid 2016 helpt ons een handje. Wat blijkt? Op 120-kilometerwegen was het percentage verkeersslachtoffers 6 procent. En op 130-kilometerwegen ook. Chapeau, Mel. Mooi
gedaan: we kunnen harder rijden, zonder meer risico te lopen.
Althans: zo lijkt het. ‘The devil is in the details’, zoals de Britten het zeggen. Er is namelijk wel
een klein verschilletje, dat in de relatieve cijfers niet naar boven komt. Op 120-kilometerwegen
sterven jaarlijks dertig mensen. Op 130-kilometerwegen zijn het er 32. Twee mensen verschil,
wat is dat? Op 17 miljoen Nederlanders helemaal niets. Maar op persoonlijke schaal is het
alles. Het zouden twee studenten aan de universiteit van Leiden kunnen zijn.
Inmiddels pak je ook de wetgeving rond legionella aan. Je stuurt aan op eenvoudiger regels,
onderzoekt een ‘licht toezichtsregime’ en wilt ‘minder nadruk op verplichting’. Volgens sommigen
gaat het allemaal niet ver genoeg. Anderen vinden dat je nooit aan preventieregels mag tornen.
Als minister heb je het maar lastig, in zo’n speelveld. Daar komt bij dat Nederland binnen
Europa niet echt denderend scoort, als het om aantallen legionellabesmettingen gaat. Voor- en
tegenstanders van jouw beleid delen de mening dat we op die ranglijst moeten dalen. Maar
hoe doe je dat? Wat is het effect van je maatregelen en wat gebeurt er als je ze versoepelt?
Ik weet het, de afweging om preventiemaatregelen wel of niet te versoepelen kun je niet vergelijken met het verhogen of verlagen van de maximumsnelheid. Toch hoopte ik dat je van die
snelheidsverhoging had geleerd dat je beleid pas moet aanpassen als het effect ervan goed is
onderzocht, zodat je niet alleen vaart op het inzicht van marktpartijen en collega-politici. Die
les uit je propedeuse Bestuurskunde lijk je echter te zijn vergeten.
Desondanks wens ik je veel wijsheid en inzicht toe, in dit laatste stuk van deze kabinetsperiode.

Hartelijke groet,

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella
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Vakblad Legionella biedt een mix legionella
van nieuws,
achtergrondverhalen en interviews. Op een
toegankelijke manier biedt Legionella informatie
aan voor zowel experts als beleidsmakers.
Jaargang 1, juni 2017, nummer 1
Vakblad Legionella verschijnt zes maal per jaar.
Toezending geschiedt op abonnementsbasis en
middels controlled circulation.
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