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vooral bij de patiënten. Daarnaast hebben ze het al veel te druk,
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dus legionella staat niet bovenaan op hun prioriteitenlijst. En dat
is goed. Tijdens mijn zeldzame bezoeken aan een ziekenhuis zie ik
met hoeveel inzet en liefde de broeders en zusters hun zorgtaak
op zich nemen.
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Koper/zilver-ionisatie: laatste
redmiddel in zorgcentrum

Onlangs liep ik door het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum
en kreeg ik van het hoofd gebouwbeheer de andere kant van een
ziekenhuis te zien. Die van 1.320 bedden, bijna 12.000 mede-
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werkers en 3.000 studenten. Daarnaast vindt er continu nieuwbouw plaats en verandert een deel van de 25.000 kamers in het
complex van functie of grootte. Het formaat van dit academische
ziekenhuis vereist grondige legionellapreventie. Het Erasmus heeft
dat op orde, maar dat vergt een voortdurende inzet van mensen
die dagelijks tientallen tappunten spoelen.
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‘Preventierichtlijnen missen deel
van hun doelgroep’

Nu is het Erasmus het grootste ziekenhuis van Nederland, maar
de problematiek is bij iedere gebouwbeheerder of TD in de zorg
bekend. Want juist in prioritaire instellingen moet je de verantwoordelijkheid voor de patiënten nemen.
Efficiënt en effectief legionellabeheer kan vandaag de dag niet
meer op de ‘ouderwetse’ manier. De automatisering daarvan is
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onafwendbaar. Gelukkig komen er meer en meer IoT-applicaties
en ict-oplossingen als gereedschappen om binnen de zorg de
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Legionella Dossier tekent

Meer gevallen van

veteranenziekte in Nederland

integrale samenwerkingsovereenkomst met Unica
LegionellaDossier en installatiebedrijf Unica hebben deze zomer een overeenkomst voor integrale samenwerking op het gebied van legionellapreventie gesloten. Gert Oussoren en Tim Schmidt van Legionella Dossier en Wick Wesseling van Unica tekenden het contract voor LD-inspectie
met risicoinventarisatie, LD-beheer en keerklepcontroles.

De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders
dat de veteranenziekte heeft opgelopen langzaam maar zeker gegroeid, zo blijkt uit cijfers
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM).

Legionella Dossier is een jonge startup die
digitale producten ontwikkelt voor legionellapreventie. Het eerste product van het bedrijf is
Legionella Dossier, een beheertool die bestaat
uit een app die alle procedures uitlegt, begeleidt, plant en vastlegt, een aan die app gekoppelde bluetooth-temperatuuropnemer, en een
abonnement op een online omgeving die alle
beheersmaatregelen vanuit de app vastlegt.
Met dit pakket kunnen prioritaire instellingen
voldoen aan hun preventieplicht en is veel tijdwinst te boeken ten opzichte van traditionele
manieren van inspectie en registratie.

In 2016 werd een recordaantal van 342 ziektegevallen geregistreerd; daarbij gaat het louter
om Nederlanders die de ziekte in eigen land
hebben opgelopen. Voor twintig Nederlanders
had de veteranenziekte in dit jaar een fatale
afloop.
Als naar het totaal aantal Nederlanders met
veteranenziekte wordt gekeken, en dus ook
besmettingen worden meegerekend die in het
buitenland zijn opgelopen, ging het in 2016 om

besmette jacuzzi
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Met behulp van deze apparatuur i.c.m.
Management Check (digitaal portal)
worden beheersmaatregelen vanuit een
drinkwater risicoanalyse volledig geautomatiseerd uitgevoerd én krijgt u meer
inzicht in de temperatuurhuishouding
van uw drinkwater installatie.

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond

› Handmatige uitvoer van wekelijkse beheersFoto: shutterstock.com

en werd de verkeerde dosis van een ontsmettingsmiddel gebruikt. Gezien de fatale gevolgen
daarvan is een boete van één miljoen pond op
zijn plaats, aldus de rechter.
JTF hulde zich tot voor kort in stilzwijgen over
de zaak, maar bracht onlangs alsnog een verklaring naar buiten waarin de
meubelketen ook extern schuld
bekent. “Sinds 2012 heeft JTF
een volledig nieuwe raad van
bestuur en een nieuw management”, zo stelt het bedrijf, dat
spijt betuigt richting de slachtoffers en nabestaanden. “We
hebben het beleid op het gebied
van gezondheid en veiligheid,
managementprocedures en risico-analyse inmiddels volledig
herzien.”

Aantal gevallen van in Nederland opgelopen
veteranenziekte:
•
2014: 214
•
2015: 273
•
2016: 342
De voorlopige cijfers van 2017 liggen tot nu toe
op of boven het gemiddelde. In de eerste maanden van het huidige jaar is het aantal besmettingsgevallen ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de afgelopen jaren. De meeste gevallen
zijn tot nu toe gedetecteerd in Noord-Brabant,
zo blijkt uit de Atlas Infectieziekten.

Intelligente spoelautomaten
en temperatuurloggers

Een filiaal van de Britse meubelwinkelketen JTF Wholesale kreeg deze zomer een boete van één miljoen pond (ruim 900.000 euro) opgelegd in
verband met een legionella-uitbraak van vijf jaar geleden.
te zijn aan ernstige nalatigheid in het kader
van de ‘Health and Safety at Work’-wetgeving.
Volgens de rechtbank heeft JTF nagelaten om
informatie in te winnen over legionallaveiligheid
van de installatie. Zo was er geen plan voor het
regelmatig schoonmaken van de installatie,

dat is onvoldoende om de volledige toename
te verklaren.

Advertentie

Eén miljoen pond boete voor

In de winkel in Tuxford, in midden-Engeland,
werd in 2011 een werkend demonstratiemodel van een jacuzzi geïnstalleerd, waarvan het
aansluitstuk achteraf de bron van een groot
aantal besmettingen bleek. In 2012 liepen 21
bezoekers van de betreffende winkel de veteranenziekte op. Uit onderzoek bleek
dat de besmettingsbron in een
demonstratie-jacuzzi bij de ingang
van de winkel zat. Twee van de 21
slachtoffers, een man van 79 en
een man van 56, overleefden de
infectie niet.
In eerste instantie werd JTP
Wholesale aangeklaagd voor ‘bedrijfsmatige doodslag’, een aanklacht waar het bedrijf tegenin
ging. Later in het vervolgingsproces bekende het bedrijf schuldig

464 gevallen. Dat is minder dan in het ‘recordjaar’ 2010, maar in dat jaar werden relatief veel
Nederlanders besmet in het buitenland. Het
aantal in Nederland zelf opgelopen besmettingen blijkt in 2016 iets hoger dan in 2010
het geval was. Ook in dat jaar lag het aantal in
Nederland opgelopen besmettingen overigens
boven de driehonderd. Dit hoge aantal wordt
toegeschreven aan een natte en warme zomer;
klimatologische omstandigheden waarin de legionellabacterie zich gemakkelijk vermeerdert.
Waarom het aantal in Nederland opgelopen gevallen in 2016 een nieuwe recordwaarde heeft
bereikt weet het RIVM niet. Een van de oorzaken
zou kunnen zijn dat de methode om legionellabesmetting te detecteren is verbeterd, maar

maatregelen behoort tot het verleden;

› Gegevens worden automatisch als grafiek
verwerkt en op de juiste klantlocatie in
Management Check opgeslagen;

› Volledig draadloos en daardoor gemakkelijk
op gewenste punten te plaatsen;

› Temperatuursensor én spoelautomaat in één;
› Efficiënt, doeltreffend en kosten besparend.

T 0492 66 00 00
info@aquaassistance.nl
www.aquaassistance.nl
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Britse gezondheidsdienst
waarschuwt voor ‘geboortebaden’
Bij ‘onderwatergeboorte’ in een speciaal,
verwarmd bad loopt zowel de moeder als
haar pasgeboren kind het risico om de veteranenziekte te krijgen. Zo luidt althans een
recente waarschuwing van de Britse overheid. Volgens Public Health England (PHE)
zouden aanstaande ouders dit soort ‘geboortebaden’ eigenlijk moeten mijden omdat ze
gevaarlijk zijn.
Traditionele geboortebaden, die pas worden
gevuld als de moeder erin plaatsvindt en de
bevalling start, worden over het algemeen als
‘legionellaveilig’ beschouwd. Dat geldt echter
niet voor badtypen waarbij het water al een
tijdje voor de bevalling op temperatuur wordt
gebracht met een verwarmingselement en
een circulatiepomp. Dit biedt eventueel aanwezige legionellabacteriën de kans om zich te

vermenigvuldigen. Het gaat daarbij met name
om baden die bij aanstaande moeders thuis
worden gebruikt; bij geboortebaden in medische centra zijn volgens PHE maatregelen
van kracht om legionellabesmetting tegen te
gaan. Overigens lijkt de besmettingskans niet
heel groot: de laatste keer dat is aangetoond
dat een pasgeboren kind de veteranenziekte
kreeg door geboorte in een voorverwarmd geboortebad, dateert van 2014.

Stichting

Veteranenziekte
zoekt contact met
legionellaslachtoffers
De Stichting Veteranenziekte wil graag in
contact komen met personen die de veteranenziekte hebben of hebben gehad, of die
te maken hebben (gehad) met een ander
ziektebeeld dat is gerelateerd aan legionellabesmetting – en die nog niet bekend zijn
bij en met de Stichting.
Stichting Veteranenziekte is ontstaan na
de grootste legionella-uitbraak ter wereld,
in maart 1999 tijdens de Westfriese Flora.
Daarbij zijn – tot nu toe – 32 mensen overleden aan de gevolgen van de
veteranenziekte. Meer dan
tweehonderd
mensen
werden ernstig ziek; velen
daarvan
sloten
zich
6
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aan bij de stichting. Sinds het drama op de
Westfriese Flora hebben nog meer mensen
zich bij de stichting aangemeld, omdat ze
elders – in binnen- of buitenland de veteranenziekte hebben opgelopen. Wie zich
aan wil melden of iemand met bovenstaand
ziektebeeld kent, kan contact opnemen
via het contactformulier op de website van
Stichting Veteranenziekte.

Koninklijk
Nederlands
Waternetwerk
publiceert ‘stand
van zaken’ rond
legionellabesmetting
Kennisnetwerk KNW (Koninklijk Nederlands
Waternetwerk) heeft op zijn website (www.
h2owaternetwerk.nl) een uitgebreid artikel
gepubliceerd waarin de stand van zaken rond
legionellabesmetting uit de doeken wordt
gedaan. Het artikel ‘Legionellabesmetting
en -preventie: de stand van zaken’ is deels
gebaseerd op bevindingen die werden gedeeld tijdens een conferentie van de Escmid
Study Group for Legionella Infections, die in
september 2016 in Amsterdam plaatsvond.
Tijdens deze conferentie werden wetenschappelijke ontwikkelingen en kennis over legionella gepresenteerd. Een van de onderwerpen
die in het artikel worden besproken, betreft
de epidemiologische trends met betrekking
tot legionella. In 2015 werden ruim 6.000
besmettingen of vermoedelijke besmettingsgevallen gemeld door 28 Europese landen.
Het aantal meldingen van mogelijke besmettingen per 100.000 inwoners komt daarmee
op 1,4 – het hoogste aantal sinds het begin
van de registratie. Mogelijk houdt dit verband
met het feit dat mensen steeds vaker internationaal reizen. Het artikel biedt ook een
aantal conclusies en aanbevelingen, onder
andere met betrekking tot detectiemethoden.
Zo geven de auteurs als overweging mee om
bij koelwatersystemen voortaan eisen te stellen aan de aanwezige hoeveelheid biofilm in
plaats van aan de legionellaconcentratie. Het
vermoeden bestaat dat sommige legionellabacteriën niet op bestrijdingsmiddelen reageren en ook niet kweekbaar zijn – zodat ze
niet kunnen worden gedecteerd middels de
PCR-methode (Polymerase Chain
Reaction). Vanuit die gedachte
is het wellicht verstandiger om
de voedingsbodem (biofilm) van de
bacterie aan te pakken, en niet alleen
af te gaan op detectieresultaten.

Type douchemengkraan
beïnvloedt risico op legionella’
De toepassing van roestvaststalen mengkranen kan tot een groter risico op legionellabesmetting leiden, zo luidt de conclusie uit
Nederlands onderzoek naar huishoudelijke
drinkwatersystemen.
Een team onder leiding van Wilco van der
Lugt onderzocht of roestdeeltjes van gietijzeren distributieleidingen in combinatie met
verschillende typen douchemengkranen voor
verhoogde concentraties Legionella anisa – na
pneumohila de meest voorkomende legionellavariant – kunnen zorgen. Voor het onderzoek
construeerde het team vier kleine huishoudelijke drinkwatersystemen met koperen leidingen, koperen boilers en kranen van messing of
roestvaststaal (rvs); materialen die ook in de
installaties van ‘gewone’ woningen zijn terug te
vinden. Op alle vier de systemen zijn vervolgens verschillende mengkranen aangesloten:

een rvs-hendelkraan, een messing-hendelkraan en een messing thermostatische kraan.
Vervolgens zijn de vier systemen gevuld met
verschillende mengsels. Het eerste systeem
werd gevuld met drinkwater, het tweede met
drinkwater en roestdeeltjes uit gietijzer, het
derde met legionellabesmet drinkwater en het
vierde met legionellabesmet drinkwater en
roestdeeltjes.
Het onderzoek duurde bijna drie jaar. In die
periode werden bij de vijftien afnamepunten
in de vier systemen in totaal 450 watermonsters afgenomen om te worden getest op
legionella. De hoogste concentratie (>20.000
KVE/liter) werd aangetroffen bij de combinatie
van het vierde systeem (‘legionellabesmet
water met roestdeeltjes’) met een rvs-mengkraan. Bijna de helft van de watermonsters
bleek bij deze combinatie legionellapositief. In
scherp contrast hiermee staan de uitkomsten

bij de combinatie van het derde systeem (‘legionellabesmet water zonder roestdeeltjes’)
met een rvs-mengkraan: hierbij werd ‘slechts’
14 procent van de monsters positief getest en
was de hoogst gemeten concentratie 7.600
KVE/liter. In combinatie met een andere
type kraan – de messing thermostaatkraan –
scoorden beide leidingsystemen (drie en vier)
sterk afwijkende concentraties. Zowel het type
mengkraan als de aan- of afwezigheid van
roestdeeltjes heeft dus invloed op de groei
van legionella, aldus de conclusie van Van der
Lugt. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat roestdeeltjes na verloop van tijd
de oppervlakte van een roestvaststalen kraan
beschadigen, waardoor er biofilm op ontstaat.
Een artikel met alle resultaten van het
onderzoek staat in de laatste editie van het
International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Advertentie

Aanpak van
legionella begint
bij de bron, bij
Rentokil Hygiene
Rentokil Initial Special Hygiene Nederland
Ruwekampweg 8, 5222 AT Den Bosch saleshyg@rentokil-initial.com
Tel. 0800 - 73 68 494
www.rentokil-hygiene.nl

Rentokil Initial Special Hygiene België
Ingberthoeveweg 17, B-2630 Aartselaar saleshyg@rentokil-initial.com
Tel. 0800 - 25 123
www.rentokil-hygiene.be
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“Ondanks het voorschrift dat een risico-analyse en
beheersplan actueel moeten zijn, zorgt een groot deel
niet voor duidelijkheid binnen de eigen organisatie”

Irene van Veelen, projectcoördinator ISSO, leidt onderzoek naar legionella

“Misschien hebben we preventie al die tijd

niet goed gedaan”

ISSO voert een groot onderzoek uit naar legionellapreventie. Onder aanvoering van projectcoördinator
Irene van Veelen hoopt het kennisinstituut te vinden waarom in Nederland, ondanks verplichte richtlijnen en goede installatietechniek legionella een steeds groter probleem wordt. “Je ziet in de praktijk dat
niet altijd alles goed gaat.”
“Ik wil duidelijkheid”. Aan het woord is ingenieur Irene van Veelen. Ze
is projectcoördinator bij ISSO. Daar houdt ze zich bezig met het ontwikkelen en overdragen van kennis over installaties voor water en gas.
Concreter: ze houdt zich bezig met drinkwater, warmtapwater, legionellapreventie, binnenriolering, hemelwaterafvoer, aardgas en rookgasafvoer.
“Je ziet in de praktijk dat niet altijd alles goed gaat met betrekking tot
legionellapreventie. Iedereen heeft een mening over wat beter kan. Zo
hoor je dat er te weinig tijd is voor een goede aanpak van legionella of
dat er te weinig interesse is voor preventie. Ik wil in kaart brengen of
wat we denken ook klopt.”
En dus startte ze met een grootschalig onderzoek naar legionellapre8
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ventie. Het onderzoek heet ‘Drinkwater veiligheid’ en moet aantonen
waar en waarom het nog steeds mis gaat in de praktijk. Volgens Van
Veelen is het namelijk opvallend dat in Nederland de stand van de
installatietechniek uitstekend is en allerlei richtlijnen verplicht zijn.
Waarom is legionella nog steeds een probleem dan? Sterker, ze hoort
dat in de nieuwbouw problemen groter zijn dan in de bestaande bouw.
‘We weten het wel’, was de meest gehoorde reactie direct nadat Van
Veelen in de markt de animo ging peilen voor het onderzoek. “Maar
weten we het echt wel? Ik ben van huis uit een techneut en ik wil zekerheid. Pas dan kunnen we echt acteren.”
Sinds de eeuwwisseling zijn er richtlijnen opgesteld. Het zou zo maar
kunnen dat de huidige regels deels niet meer relevant zijn, of wellicht

verouderd. “Neem het idee van de eerste liter water die uit een kraan
komt. De gedachte is dat je van die eerste liter niet zo snel ziek wordt
en daarom kijken we niet zo nauwkeurig naar de laatste meters van
een leiding. De ISSO-publicatie 55.1. gebruikt voor het in kaart brengen van risico’s vaak het criterium of de uittapleiding langer of korter is dan vijf meter. Paradoxaal genoeg hoor ik dat men juist in die
laatste meters de troep in een installatie aantreft. Ik wil inzicht of de
beschreven uitgangspunten nog wel gelden.” Hoe effectief is het als je
besmette installaties compleet saneert, terwijl je wellicht had kunnen
volstaan met alleen het saneren van de uittapleidingen? Vaak grijpt
men dan direct naar hele zware maatregelen en Van Veelen denkt dat
goede voorlichting daarbij kan helpen.
Trekt Van Veelen daarmee de oordelen van twintig jaar legionella-kennis in twijfel? “Nee, dat doe ik niet. Wat we nu hebben is het beste wat
mogelijk was, maar wij worden gezien als het kennisinstituut van de
sector en ik vind het mijn taak om me af te vragen of aannames en
aanpak nog steeds kloppen. Twintig jaar legionellapreventie heeft geen
significante afname van legionella opgeleverd en dat geeft te denken.
Dat kunnen we met ons allen doen, maar ik merk dat er een complex
speelveld is. Niet dat ik niet alles zou mogen zeggen of denken, maar
er zijn flink wat belangen. Iedereen heeft wel duidelijkheid als gemeenschappelijk belang. Er is best vaak kritiek op de omslachtigheid van de
risicoanalyse en mensen zetten vraagtekens bij het nut van maatregelen. Het enige wat ik doe is daar serieus naar luisteren.”
Het is dus zeker niet de bedoeling van Van Veelen om heilige huisjes
om te schoppen of onrust te creëren in de wereld van legionella. Ze
wil juist op zoek naar balans tussen theorie en praktijk. “Je ziet dat er
genoeg procedures zijn voor installateurs. In principe moet een installateur zijn installatie zo aanleggen dat er geen risico is voor legionella.
Volgens de richtlijnen. In theorie heeft een installateur geen keus, want
hij moet de regels volgen. De realiteit is echter dat de installatie van
de opdrachtgever zo goedkoop mogelijk moet worden aangebracht. De
installateur staat onder druk en dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de installatie.”
Ze pleit er dan ook voor om de strijd tegen legionella niet alleen te voeren met installateurs maar de opdrachtgever en de gebouweigenaar er
ook bij te betrekken. “Waarom kunnen wij als ISSO ons niet richten op
meer dan alleen de installateur? Onze rol is breder dan voorheen en ik
zie dat de eindgebruiker, dus de klant van de installateur, ook informatie moeten krijgen. Ik zie wat in een protocol voor de gebouweigenaar.
Momenteel zijn we samen met het ministerie van Economische Zaken

aan het kijken hoe we een voorlichtende rol kunnen spelen, juist voor
de kleinere gebouweigenaren, zoals campings.”

PROFESSIONALS
Weer een protocol? Werkt dat niet averechts? Immers, tijdens voorstudie van de commissie BRL 6010 werd al aangegeven dat de markt
aangeeft dat logboeken te dik zijn en niet voldoen. Nieuwe protocollen
werken dan wellicht averechts? “Dat kan. Maar ik wil niet raden of
protocollen al dan niet goed werken, ik wil het weten. Er is geen bewijs,
we kunnen tot nu toe alleen afgaan op geluiden die we horen in de
markt. Nou zijn er ongeveer tweehonderd gecertificeerde mensen. Dat
zijn professionals en die zijn serieus bezig met het vak. Ze zijn ook vaak
meer dan bereid met ISSO samen te werken. Vanuit de certificerende instanties komen geen gegevens beschikbaar om daadwerkelijk te
toetsen of protocollen al dan niet werken.. Adviseurs laten zich kritisch
uit over elkaar, maar het is mij niet duidelijk welke partijen het dan zo
slecht doen. We moeten het dus met geruchten doen, terwijl we alleen
kunnen verbeteren als we weten wat er niet goed gaat. De data uit ons
onderzoek moet dat inzichtelijk maken.”

B&B
Wat is de rol van de overheid, volgens Van Veelen? Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) is er voor de inhoud van de regelingen en bewaakt de kwaliteit. De Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) is de toezichthouder van IenM. “Er is een interessante situatie. De
Inspectie doet de handhaving en heeft inzicht in incidenten. Via het
jaarlijkse inspectieverslag van ILT krijgen we te horen wat die cijfers
zijn. Zo voldeed in 2016 driekwart van alle bed & breakfasts in Limburg niet aan de eisen van de Inspectie. Maar zijn dat administratieve
overschrijdingen of zijn dat technische problemen? En wat treffen de
drinkwaterbedrijven aan bij hun controles? Ik vind het wenselijk om
een database te hebben waarin afwijkingen beschreven staan. Dat is
relevante data om maatregelen te kunnen nemen om legionella tegen te gaan. Helaas zijn die gegevens niet openbaar. Samen met de
overheid en de drinkwaterbedrijven zouden we effectiever legionella
kunnen bestrijden.”
Tot die tijd hoopt Van Veelen dat de resultaten genoeg aanknopingspunten bieden om een nog effectievere legionellapreventie te bereiken.
“Mijn bedoeling is om te kijken of wat we denken of horen ook klopt
en hoe we daar verandering in kunnen aanbrengen. Dat gaat over onbekendheid van richtlijnen tot en met vragen over het maken van een
9
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Eindrapport

veilige installatie in een gebouw. Dat we dit uiteindelijk samen met
andere partijen moeten gaan uitwerken is helder; ISSO heeft nu een
initiatief genomen maar kan niet alleen de wereld verbeteren.”
Een nadeel is dat het onderzoek openbaar is, geeft ze toe. Mensen
die zich toch al interesseren voor het onderwerp zullen eerder geneigd
zijn om de enquête in te vullen. Toch is op het moment van schrijven
eenderde van het aantal respondenten gebouweigenaar. “Dat is een
groep die we normaal moeilijk bereiken. Zij hebben wellicht een andere
kijk op de zaak.. Misschien hebben we legionellapreventie al die tijd
niet effectief genoeg aangepakt. Als dat betekent dat legionella minder
vaak voorkomt, dan bereik ik mijn doel.”

ONDERZOEK
ISSO houdt het kwantitatieve onderzoek ‘Drinkwater veiligheid’ onder
alle partijen die te maken hebben met legionellapreventie, waaronder
opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, beheerders en installateurs.
Het onderzoek is anoniem.
Alle betrokken partijen rondom legionellapreventie hebben belang bij
de uitkomst van dit onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek zijn
onder meer afkomstig uit de achterban van de Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Gezondheidszorg (NVTG), brancheorganisaties
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HISWA en de vereniging van
recreatieondernemers RECRON. Belanghebbenden ontvangen vanzelf
een uitnodiging. De uitkomsten van het onderzoek worden verspreid
onder alle deelnemers en relevante partijen. De eerste resultaten maken duidelijk dat er nog flink wat te verbeteren valt. Van Veelen licht
een tipje van de sluier. De enquête werd in een periode van vier weken
267 keer ingevuld. Bijna veertig procent van de respondenten waren
gebouweigenaren, een kwart waren partijen die zich bezighouden met
legionellapreventie (adviesbureaus, maar ook fabrikanten). Nog eens
een kwart werd ingevuld door installateurs en installatie-adviseurs en
tien procent van de reacties kwam van mensen werkzaam bij de overheid, binnen de handhaving en in laboratoria.
Van Veelen: “Een groep die we graag hadden willen bereiken en waar
we ook echt ons best voor hebben gedaan was die van architecten en
aannemers. Helaas kwamen uit die groep slechts vier reacties. Al met
al kunnen we daar weinig conclusies uit trekken, behalve dan wellicht
de bevestiging dat dit thema daar echt niet leeft.”

VOORLOPIGE RESULTATEN
Gebouweigenaren van prioritaire locaties die wel eens te maken hebben gehad met besmetting in de installatie (77 procent), geven aan
dat 88 procent werd gevonden in het koudwatersysteem en 29 procent
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in de warmtapwaterinstallatie. Als oorzaak geeft men zestig procent te
weinig verversing of dode leidingdelen en vijftig procent te hoge opwarming. In veel gevallen zijn de oorzaken niet bekend. Zeventie tot twintig
procent van alle gebouweigenaren, zowel prioritair als niet –prioritair,
heeft minstens eenmaal met een besmetting met legionella Pneumophila serotype 1 in de installatie te maken gehad.
“Ook interessant is dat 42 procent van deze eigenaren van prioritaire
locaties aangeven dat ze geen procedure hebben voor aanpassing van
hun beheersplan als er iets wijzigt in de installatie. Dus ondanks het
voorschrift dat een risicoanalyse en beheersplan actueel moeten zijn,
zorgt een groot deel niet voor duidelijkheid binnen de eigen organisatie. Ook geeft dertig procent aan dat ze het doen van een melding
bij overschrijding van de norm niet geregeld hebben. De uitvoering
door de individuele medewerker speelt daar dus een grote rol. Dat
kan goed gaan, maar ook tot fouten leiden. Bij deze cijfers moet worden gezegd dat de respondenten in zekere mate interesse hebben in
het onderwerp, de werkelijke cijfers kunnen dus nog ongunstiger zijn”,
oordeelt Van Veelen. Een ander opmerkelijk voorlopig resultaat is dat
96 procent van de eigenaren redelijk tot zeer goed te spreken is over
de inhoudelijke kwaliteit van risicoanalyse en het beheersplan, terwijl
alom werd geroepen dat gebouweigenaren juist klagen over te dikke en
omslachtige boekwerken. Inderdaad geeft vijftig procent van de minder
tevredenen aan dat dit ligt aan de omvang, maar al met al is de tevredenheidsscore hoog.

AANBOD
Gebouweigenaren gebruiken internet en adviesbureaus als voornaamste informatiebron. Daar ligt een taak voor ISSO om goed vindbaar te
zijn, met een goed aanbod van relevante informatie. Installateurs en
andere partijen die zich met legionellapreventie bezig houden hebben
ISSO en de Waterwerkbladen als voornaamste bron van informatie.
“Daar zijn wij heel blij mee uiteraard.
We zijn momenteel bezig om een plan te ontwikkelen voor vernieuwing
van onze Legionellavraagbaak.nl. Daarmee kunnen we straks veel beter invulling geven aan de informatiebehoefte.”
Op de vraag wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan wet- en regelgeving in bouwprojecten antwoordt slechts 15 procent van de installateurs dat dit de verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever. Dezelfde
vraag wordt door eigenaren van prioritaire locaties (de opdrachtgevers
dus) heel anders beantwoord: 38 procent geeft aan dat het hún verantwoordelijkheid is. Eigenaren van niet-prioritaire locaties geven zelfs
42 procent aan. Van Veelen: “Misschien moeten installateurs en opdrachtgevers daarover beter communiceren.”

WET- EN REGELGEVING
Een meerderheid van de respondenten (85 procent) geeft aan bekend
te zijn met wet- en regelgeving ten aanzien van legionellapreventie. Zowel
ISSO als de Waterwerkbladen spelen hierbij een grote rol in de informatievoorziening.
INFORMATIE
De tevredenheid over de vindbaarheid, toepasbaarheid en kwaliteit van
informatie is voldoende, maar er is ruimte voor verbetering. In open antwoorden wordt veelvuldig aangegeven dat er meer behoefte is aan praktijkvoorbeelden, foto’s en uitleg voor uitvoerenden. Informatie zou ook eenduidiger moeten zijn; er is in de praktijk nog weleens verschil van inzicht
over de interpretatie van richtlijnen.
DRINKWATER
De doelgroepen konden het relatieve belang van veilig drinkwater rangschikken binnen een groep met tien thema’s waar ze er vijf van mochten
kiezen. Bij alle doelgroepen eindigt dit thema op de eerste plaats, naast
andere belangrijke thema’s zoals brandveiligheid of het voldoen aan wettelijke eisen.
BOUWSECTOR
Bij de bouw betrokken partijen denken verschillend over elkaars verantwoordelijkheid ten aanzien van het voldoen aan regelgeving. Opdrachtgevers en installateurs zouden beter hierover kunnen communiceren en
heldere afspraken moeten maken. Architecten en aannemers spelen een
essentiële rol bij het voldoen aan wet- en regelgeving, terwijl ze geen interesse tonen voor dit onderwerp (wat ook blijkt uit het feit dat uit deze
doelgroep nauwelijks respondenten komen). In de open antwoorden geven installateurs aan dat door beperkingen in het bouwkundig ontwerp, de
bestaande bouwkundige situatie of hoge (ontwerp-)ruimtetemperaturen,
niet voldaan kan worden aan voorschriften.

beheersplannen dan verwacht. Wel geeft men, indien men erg ontevreden
is, aan dat dit hoofdzakelijk ligt aan de omvang van documenten. Ook bij
tekortkomingen die zijn vastgesteld door de ILT geeft men te kennen dat
dit niet werd veroorzaakt door verkeerd advies. De conclusies uit het onderzoek stroken niet met de veel gehoorde kritiek op adviseurs, en wellicht
is nader onderzoek nodig om uit te wijzen waar dit aan ligt.
HANDHAVING
Opmerkelijk is dat de doelgroep ‘makers’ aangeeft zelf niet altijd te kunnen
voldoen aan de NEN1006-norm (34 procent), maar dat het vooral anderen zijn die niet aan de regelgeving voldoen (82 procent). Tegelijkertijd
vindt men het toezicht en de controle ‘matig’ tot ‘onvoldoende’ (89 procent). Een verklaring hiervoor is dat deze doelgroep wel graag een betere
kwaliteit wil leveren, maar zich daartoe niet in staat voelt gesteld door
de andere partijen. Door externe kwaliteitscontrole zouden uitvoerende
partijen zich gesterkt kunnen voelen om wel altijd volgens de voorschriften
te werken.
Het volledige rapport staat online en kan worden gevonden op de website
van ISSO: www.isso.nl

LEGIONELLA ONDERZOEK
INSTALLATIE BEHEERSING
INSTALLATIE AANPASSING
INSTALLATIE ONTWERP
VEILIGHEIDSKEURINGEN
PROJECTBEGELEIDING

EIGENAREN
Driekwart van de eigenaren/beheerders heeft weleens te maken gehad
met legionella in de installatie. De impact hiervan is meestal groot en
kostbaar. Tegelijkertijd is een derde van deze doelgroep in de laatste drie
jaar door de ILT gewezen op tekortkomingen. Een klein deel is niet op de
hoogte van het feit dat een risicoanalyse en beheersplan moeten worden
opgesteld door een gecertificeerd adviseur, en weet niet dat er een meldplicht bij overschrijding geldt. Bijna de helft van de eigenaren/beheerders
heeft verplichte actualisatie van risicoanalyse en beheersplan niet in hun
kwaliteitsprocedures opgenomen, net als het melden bij overschrijding.

Actief in drinkwater

ADVISEURS
Eigenaren/beheerders zijn veel minder ontevreden over risicoanalyses en
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“Samen met de overheid en de drinkwaterbedrijven
zouden we effectiever legionella kunnen bestrijden”

Kort voor het ter perse gaan van deze editie van vakblad Legionella
werd het eindrapport van het onderzoek ‘Drinkwaterveiligheid en
Legionella: waar en waarom gaat het mis’ gepubliceerd. We zetten de
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Koper/zil-

nisatie:

wet- en
regelgeving

Voordat bij een prioritaire instelling wordt overgegaan tot de toepassing
van koper/zilver-ionisatie, moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan. Een belangrijk uitgangspunt is dat de methode niet preventief
mag worden toegepast, maar alleen bij een terugkerende overschrijding
van de honderd KVE/liter-norm, die met betrekking tot legionella wordt
gehanteerd. Als deze norm meerdere keren wordt overschreden en de
gebouweigenaar- of beheerder aan kan laten tonen dat de installatie op
orde is en het beheer conform de regels wordt uitgevoerd, kan worden
overgestapt naar koper/zilver-ionisatie.

TOELATINGSVEREISTEN
Los van het feit dat de situatie zich er dus voor moet lenen, moet ook
het te installeren koper/zilver-ionisatiesysteem aan de toelatingseisen
van een drietal instanties voldoen, waarbij de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) als controlerende instantie optreedt:

Hoe werkt het?
Bij koper/zilver-ionisatie wordt drinkwater door een apparaat geleid
dat aan het waterleidingnet is gekoppeld. Dit apparaat geeft een kleine
hoeveelheid wisselstroom af aan zilver- en koperelektroden, waardoor
ze ionen loslaten die in het water oplossen. De koperionen verbinden
zich elektrostatisch aan de celwand van micro-organismen zoals de
legionellabacterie, waardoor hij doordringbaar wordt, waarna de zilverionen zich aan het genetisch materiaal van de bacterie hechten, die
hierdoor immobiel wordt en afsterft. Een bijkomend effect van koper/
zilver-ionisatie is dat het de biofilm – een voedingsbodem voor bacteriën – oplost. Uit verschillende onderzoeken is door de jaren heen
gebleken dat deze methode zowel effectief als veilig is, mits de concentratie van de aan het water toegevoegde ionen nauwkeurig wordt
gemonitord. Een bijkomend voordeel is overigens dat de overheid onder
bepaalde omstandigheden toestemming kan geven voor het verlagen
van de warmwatertemperatuur, na installatie van een ionisatiesysteem.

Foto: shutterstock.com

1. De Biocidenverordening
Sinds 2013 is de Europese Biocidenverordening (528/2012) van
kracht. Hierin is geregeld hoe een aanvraag voor toelating van een ‘biocide’ – waar koper- en zilverionen ook onder vallen – voor goedkeuring
moet worden ingediend via een speciaal informatiesysteem. Sinds september 2015 wordt daarbij de zogeheten ‘artikel 95’-lijst gehanteerd.
Hierop staan alle werkzame middelen die – als ‘eigen’ stof of als onderdeel van een biocide – op de Europese markt mogen worden gebracht,
alle toegestane producttypen, en alle ‘goedgekeurde’ in Europa gevestigde leveranciers van de genoemde stoffen.

Zelfs met een goed leidingontwerp en het opvolgen van alle verplichte beheersmaatregelen
gebeurt het regelmatig dat een prioritaire instelling zoals een zorgcentrum last houdt van
legionellaproblemen. Als thermisch beheer, het nauwkeurig volgen van de voorgeschreven
spoelfrequentie en zelfs agressieve chemische reiniging niet helpt, komen zogenoemde
‘alternatieve methoden’ in beeld, zoals koper/zilver-ionisatie.
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2. BRL-K14010
De BeoordelingsRichtLijn (BRL) K14010 is opgezet door KIWA, in samenspraak met de overheid en marktpartijen, en omvat regels voor eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties. De richtlijn bestaat uit twee
delen, waarbij met name deel 2 van belang is voor organisaties die een
systeem voor koper/zilver-ionisatie laten installeren:
• In deel 1 staan alternatieve fysische methoden voor legionellapreventie
centraal, zoals microfiltratie, ultrafiltratie, pasteurisatie en UV-behandeling met lagedruklampen.
• In deel 2 staan de twee elektrochemische technieken voor legionellapreventie centraal: anodische oxidatie en koper/zilver-ionisatie. Daarbij gaat
het om toepassing van installaties die zijn goedgekeurd door het Ctgb
(zie punt 3) en zijn bedoeld voor ´in line´-desinfectie. “De apparatuur
behorend bij de elektrochemische techniek kan zowel zijn ingebracht in
de voedende hoofdleiding van de gehele installatie als in een deel ervan”, aldus het KIWA.
3. Ctgb
Tot slot moet een systeem worden toegelaten door het College voor de
toelating van Gewasbestrijdingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Het gaat

Dit kan in een ziekenhuis, zorgcentrum of andere grote instelling tot
aanzienlijke energiebesparingen leiden.

daarbij feitelijk niet om de biociden die in het water worden opgelost (in
dit geval: koper- en zilverionen), maar om de ‘precursors’ ervan: de koperen zilverelektroden die deze ionen loslaten. Om op de markt te worden
toegelaten, moet aan een aantal eisen van het Ctgb worden voldaan. Bij
ionisatie worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de minimale en maximale concentratie van de koper- en zilverionen in het water. Daarbij geeft het
Ctgb een ‘wettelijk gebruiksvoorschrift’ af, waarin een bepaald systeem
aan het toegelaten product (koper- en zilverelektroden) is gekoppeld;
voor een bepaalde situatie wordt dus alleen toestemming gegeven om
apparatuur van een bepaald merk te gebruiken.

ONDERBOUWING
Voor plaatsing van een koper/zilver-ionisatie systeem dient een
BRL6010-gecertificeerd adviseur een onderbouwing te schrijven. Deze
onderbouwing geeft aan dat de locatie aan alle gestelde voorwaarden
voldoet en dus kan overstappen op het gebruik van een koper/zilver-ionisatiesysteem. Bij plaatsing van zo’n systeem moet het vervolgens worden
gemeld bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

WATERANALYSE
Om de effectieve werking van het koper/zilver-ionisatiesysteem aan te tonen, moet een uitgebreider wateranalyseprogramma worden uitgevoerd.
Dit moet voldoen aan tabel IIId zoals beschreven in de Drinkwaterregeling. De monsternamefrequentie is in eerste instantie wat hoger en
kan, naarmate de effectiviteit van de koper/zilver-installatie wordt aangetoond, worden verlaagd. Begin dit jaar is door de rechter een uitspraak
gedaan die de interpretatie van tabel IIId verduidelijkt.
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telijke richtlijnen houden. Onze prioriteit ligt echter niet bij het volgen
van de regels, maar bij het aandragen van een oplossing: hoe help je
een zorgcentrum zo goed mogelijk om onder die honderd KVE/liter te
blijven - en hoe kun je daarbij zo veel mogelijk
ontzorgen?”
Die ontzorging houdt deels in dat Ateca het vergunningsproces voor toepassing van koper/zilver-ionisatie voor rekening neemt (zoals elders in
deze editie is te lezen, is ionisatie alleen onder strikte voorwaarden toegestaan), maar anderzijds ook dat de installaties voortdurend worden
gemonitord. Engelenburg: “Uiteraard staat veiligheid bovenaan, als het
om drinkwater gaat. We houden al onze ICA-systemen daarom 24/7
real-time in de gaten, of ze nu in Nederland, Ierland of Dubai staan. Als
er wat mis gaat, wordt direct alarm geslagen en ingegrepen. Daarnaast
hebben we ICA Servicelink opgezet, een systeem dat transparant aan
de klant laat zien hoe ‘zijn’ systemen functioneren en welke technische
acties we ondernemen als er toch nog problemen ontstaan.”

een praktijkcase

BLIJVEN SPOELEN

Jarenlang werden verschillende locaties van zorggroep Marente geteisterd door een
legionellaprobleem. De organisatie haalde alles uit de kast, van aanpassingen aan het
leidingwerk tot chemische reiniging, maar de bacterie bleef hardnekkig aanwezig. Hoewel Nico
Kamerman, manager onderhoud en beheer bij Marente, er in eerste instantie naar eigen zeggen
“wat sceptisch” over was, bleek koper/zilver-ionisatie uiteindelijk de oplossing.
Marente is een zorggroep met veertien woonlocaties in Zuid-Holland
waarin zorg en ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare ouderen.
Vanuit zijn functie is Nico Kamerman verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen, terreinen en technische installaties. Een aantal
van die installaties kampte in het verleden met een op het oog onoplosbare legionellabesmetting. “Met name in woonzorglocatie Berkhout
in Lisse, waar ongeveer tachtig ouderen wonen, was de bacterie hardnekkig”, vertelt Kamerman. “We hebben veel tijd en geld geïnvesteerd
om het op te lossen en in de loop der tijd van alles geprobeerd om de
problemen onder controle te krijgen. Zo werd het waterleidingnet aangepast, om ervoor te zorgen dat de leidingdelen naar de aftappunten
zo kort mogelijk werden, en hebben we het leidingwerk chemisch laten
reinigen. Tot onze frustratie hielp het allemaal weinig; hoe meer we deden, hoe sneller de bacterie terug leek te komen. Mijn eigen conclusie
is dat eigenlijk de waterleverancier het water legionellavrij zou moeten
aanleveren. Je kunt zelf wel proberen om alles op orde te houden, maar
als die bacterie gewoon via de voordeur naar binnen blijft komen, is al
die inspanning niet erg zinvol.”
Na verschillende pogingen om het leidingnet van Berkhout legionellavrij te krijgen, kwam Kamerman in 2010 in contact met Ateca. Dit
bedrijf, gevestigd in ’s Gravenhage, heeft het ICA-systeem ontwikkeld,
waarmee koper- en zilverionen aan drinkwater worden toegevoegd
om schadelijke bacteriën zoals legionella te elimineren. Kamerman:
“In eerste instantie was ik er nogal sceptisch over. Ik geloofde niet
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direct dat koper/zilver-ionisatie de oplossing was waar wij al tijden
naar zochten. Toch hebben we het systeem de kans gegeven zichzelf te
bewijzen.” Het eerste half jaar nadat het ICA-systeem op de binnenkomende hoofdwaterleiding was geplaatst, bleef het legionellaprobleem
zich voordoen, zij het in sterk verminderde omvang. Maar binnen een
jaar na plaatsing was het systeem volledig schoon en is de scepsis
verdwenen. “Het lijkt erop dat we, in ieder geval op de locaties waar ICA
is geïnstalleerd, definitief van die bacterie af zijn. Inmiddels hebben we
het systeem ook op het leidingnetwerk van vijf andere locaties laten
plaatsen, met hetzelfde – legionellavrije – resultaat.”

‘PECH’-FACTOR
De situatie bij Marente is geen echte uitzondering; het komt wel vaker
voor dat zorgcentra met schijnbaar onoplosbare legionellaproblemen
kampen, zo vertelt Mark Engelenburg, CEO van Ateca. “Het traditionele
legionellabeleid is erop gericht om warm water ‘warm’, en koud water
‘koud’ te houden. Als warm- en koudwaterleidingen vanaf het begin ver
genoeg van elkaar af liggen, werkt die insteek vaak ook wel, mits er genoeg water wordt gebruikt. In veel zorgcentra heeft het leidingnetwerk
echter te weinig doorstroming, onder andere doordat bewoners niet
iedere dag kunnen of mogen douchen. Daar komt bij dat vaak wordt
gekozen voor goedkoop kunststof leidingwerk, wat de kans op biofilm,
een voedingsbodem voor legionella, vergroot.”
Maar los daarvan kan er soms ook sprake zijn van pech, stelt hij. “Ik

kom weleens installaties tegen waar van alles mee mis lijkt en die
gebrekkig worden onderhouden, zonder dat het problemen geeft. Op
andere plaatsen, zoals bij Marente, trekt men alles uit de kast om
legionellavorming tegen te gaan, maar lukt het gewoon niet om alles schoon te houden. Ik zie ook dat sommige regio’s in Nederland
oververtegenwoordigd zijn in ons klantenbestand. De kwaliteit van het
drinkwater heeft er dus blijkbaar ook invloed op.”

FUNCTIONELE BENADERING
Terwijl de Nederlandse overheid legionellaproblematiek ‘technisch’
benadert, kiest Ateca vooral voor een ‘functionele’ benadering. Er
ligt een principieel ander uitgangspunt aan ten grondslag, zo vertelt
Engelenburg: “Na het drama bij Bovenkarspel heeft de overheid legionellabeleid opgetuigd vanuit een technische benadering. Prioritaire
bedrijfsorganisaties moeten voortaan aan een aardige waslijst aan
regels voldoen; er moeten werkbladen worden gevolgd, logboeken
worden bijgehouden, er zijn spoelfrequenties, KIWA-normen, en ga zo
maar door. Als je je daar allemaal aan houdt, heb je geen legionellaprobleem, zo is de gedachte. Dat laatste blijkt in de praktijk echter niet
zo te zijn. Wij kiezen dan ook voor een heel andere benadering, waarbij
niet die technische, maar een functionele aanpak centraal staat. In de
wet wordt over een overschrijding gesproken bij honderd KVE/liter; het
is onze eerste prioriteit om ervoor te zorgen dat legionellaconcentraties daaronder blijven. Natuurlijk moet je je vervolgens aan alle wet-

Inmiddels functioneren de vijf ICA-systemen bij Marente naar tevredenheid en zijn de voorheen problematische locaties legionellavrij. In
principe zijn er geen restricties aan de lengte van de termijn waarin
koper/zilver-ionisatie wordt toegepast. Dat betekent echter niet dat de
zorginstelling daardoor van verdere verplichtingen wordt ontheven. “We
zijn en blijven gewoon een prioritaire instelling”, aldus Nico Kamerman.
“Toepassing van koper- en zilverionisatie ontslaat ons dan ook niet van
alle andere plichten, zoals het bijhouden van logboeken en het uitvoeren van temperatuurmetingen. Bovendien moeten we het leidingwerk
nog steeds regelmatig spoelen, zij het veel korter dan voorheen. In ons
geval niet om de bacterie eruit te wassen, maar om ervoor te zorgen
dat de ionen-oplossing aan het water wordt toegevoegd.” Afgezien van
het feit dat de problemen zijn opgelost, ziet Kamerman nog andere
voordelen aan de toepassing van koper- en zilverionisatie. Deze manier
van legionellabestrijding is niet alleen efficiënt, maar zorgt ook voor
wooncomfort: “Als je het leidingwerk chemisch laat reinigen, mag je
tijdelijk geen water tappen. We moesten in het verleden dus drinkwater
inslaan voor onze bewoners, en ze mochten in de reinigingsperiodes
niet douchen. Dat leverde kosten op voor ons, en ongemak voor de
bewoners. Daar zijn we nu vanaf, net als van de legionellabacterie.”

Een van de bij Marente toegepaste koper/zilver-ionisatiesystemen.
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are nieuwe optie voor waterbehandeling

H₂O₂ als desinfectie tegen
legionella in ziekenhuizen

In het kleine Italiaanse stadje Piombino staat sinds 1992 het Villamarina-ziekenhuis. Met 136 bedden bedient dit streekziekenhuis een gebied
waar ongeveer 60.000 mensen wonen. De bouw van het hospitaal is
redelijk standaard: een centraal gebouw van drie verdiepingen, en drie
torens: één van vijf verdiepingen, twee van vier verdiepingen.
Het ziekenhuis beschikte over een verouderd leidingnet met gegalvaniseerde stalen leidingen. Toen deze leidingen moesten worden schoongemaakt, zocht het ziekenhuis uit kostenoverwegingen naar een alternatief
voor chloor. Uit literatuurstudies bleek al een tijdje dat waterstofperoxide
kan worden ingezet bij de behandeling van waterleidingen. Waterstofperoxide heeft een aantal positieve eigenschappen. Zo is het een sterke
oxidator, een goede sterilisator (krachtiger dan chloordioxide), stabiel bij
hogere temperaturen en heeft het een pH-waarde die vergelijkbaar is met
die van op chloor gebaseerde middelen. Daar komt bij dat H2O2 niet
giftig is voor mens en milieu, smaakloos is, en niet mutageen (in staat om
DNA te beschadigen). Tot slot is waterstofperoxide simpelweg goedkoper,
zowel wat de directe kosten betreft als wat gereedschappen aangaat.

POLYFOSFATEN
In het leidingwerk van het ziekenhuis werd erg veel legionella aangetroffen: tussen 3.000 tot 20.800 KVE/l, met een gemiddelde waarde
van 8.279 KVE/l. Eerst werd in 2012 een ‘schok’-desinfectie uitgevoerd,
waarbij gedurende twaalf uur waterstofperoxide en zilverionen werden
ingebracht. In de periode die daarop volgde, zette het ziekenhuis een
combinatie in van 10 mg/l waterstofperoxide en 10 μg/l zilverionen,
tot september 2013. In die maand werd de waterstofperoxide-zilverionen-combinatie vervangen door de toepassing van alleen H2O2 bij de
gebruikspunten, in een concentratie van 25 mg/l. Verder werden polyfosfaten toegevoegd aan het desinfectiemiddel, als een filmvormend element om corrosie van de pijpleidingen tegen te gaan. Deze mix werd van
september 2013 tot juni 2016 toegepast, behalve in juli 2014, toen de
waterstofperoxide-concentratie daalde tot 10 mg/l, waarschijnlijk door
een storing in de doseerinrichting.

STABIEL

Is waterstofperoxide een goed desinfectiemiddel in de strijd tegen legionella? Een ziekenhuis
in Italië testte bijna drie jaar lang het effect van deze stof. Het resultaat is dat men de
legionellabacterie onder controle kreeg, maar wel pas na de toevoeging van fosfaten.

16 Legionella 2017

Betekent dit nu een doorbraak van H2O2 als middel tegen legionella
in ziekenhuizen? Het is slechts een van de weinige praktijktests die is
uitgevoerd in een ziekenhuisomgeving. Er zijn wel eerdere ervaringen
opgedaan met de combinatie van waterstofperoxide en zilverionen, of
met azijnzuur en perazijnzuur, in verschillende concentraties. Zo bleek uit
een Israëlische studie dat tijdens een proef waarbij 24 maanden lang
waterstofperoxide met zilverionen werd toegepast, een opzienbarende
reductie in de kolonievorming van legionella werd geconstateerd: van
200-14.000 KVE/l naar een volledig schoon systeem.
Nog twee experimenten, uitgevoerd in Italiaanse zorgfaciliteiten, leverden
geen reductie in de hoeveelheid legionella op. Opmerkelijke resultaten

werden wel verkregen in een recent onderzoek door de Italiaanse Modena-Reggio Emilia University, waarbij gebruik is gemaakt van een behandeling op basis van waterstofperoxide met azijnzuur en perazijnzuur,
uitgevoerd in een zwaar verontreinigd gebouw. Aanvankelijk verminderde
de concentratie legionella snel, waarna zeven maanden lang een stabiel
laag niveau werd gemeten. In de daarop volgende achtste maand bleek
dat negentig procent van de watermonsters volledig schoon waren.
De resultaten van de veldstudie in het Villafranca General Hospital demonstreren dat een waterstofperoxide-behandeling tot goede resultaten
kan leiden als het gaat om het beheersen van legionella. In het bijzonder
lijkt de dosering van 25 mg/l met een toevoeging van polyfosfaten een
goed alternatief voor de frequente toepassing van zilverzouten. Over het
algemeen wijzen ook andere tests uit het verleden erop dat de toepassing van H2O2 effectief kan zijn, ook op de lange termijn.

LANGE TERMIJN
Net als bij andere waterdesinfectiemethoden bleek dat het consequent
en ononderbroken toepassen van de juiste concentratie waterstofperoxide erg belangrijk is. Dit werd met name zichtbaar doordat tijdens de
studieperiode direct nieuwe legionellaverhogingen werden waargenomen
als de dosering desinfectiemiddel werd verlaagd. Door de test is vastgesteld dat een concentratie van 25 mg/liter H2O2 goede controle op de
legionella-kolonisatie geeft - en de bijna volledige verdwijning van de
bacterie op de lange termijn.
Deze methode is dus te kwalificeren als een betrouwbare nieuwe optie
voor waterbehandeling. Hij kan een goed alternatief vormen voor desinfectiemiddelen op basis van chloor, met tenminste vergelijkbare resultaten in werkzaamheid en voordelen bij kostenreductie. Bij dat laatste gaat
het zowel om directe kosten voor de installatie van het doseerapparaat
en desinfectiemiddel, als om indirecte kosten die verband houden met
onderhoud en met corrosie van het leidingwerk, die door deze methode
wordt tegengegaan.

De resultaten van een praktijktest
demonstreren een goede werking
17
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Advertentie

he energie en legionellapreventie samen?

Correctief, preventief en periodiek
voorspellend onderhoud

De toonaangevende
Nederlandse leverancier
van koper/zilver
ionisatie systemen
Graag zien we elkaar tijdens het VBOI jaarcongres op 16 november 2017
te Amersfoort of neem contact met ons op via info@ateca.nl.

Zorginstellingen zijn grote gebruikers van energie. Dit wordt met name veroorzaakt door het
omvangrijk aantal diensten dat zij voortdurend moeten aanbieden, de strenge eisen rond
temperatuur en vochtigheidsgehalte voor patiënten, en het comfortniveau voor bezoekers.
Thermische energieproductie is dus van cruciaal belang. Soms blijkt door warmte
opgewekte energie echter niet samen te gaan met legionellapreventie.
Door het onttrekken van warmte aan onbewerkt water, schoon water of
drinkwater daalt de temperatuur ervan. Dat brengt geen risico’s met zich
mee. Maar als je datzelfde water inzet voor koeling, stijgt de temperatuur
weer. Volgens de wet mag de drinkwatertemperatuur aan de tapkraan
niet boven 25°C komen, om groei van bacteriën zoals legionella te voorkomen. Met dit microbiologische risico moet rekening worden gehouden
bij de inzet van warmte uit drinkwater. Maar ook de bodemsituatie rond
de drinkwaterleidingen tussen de locatie waar water wordt ingezet voor
koeling en de tappunten voor afname heeft een groot effect op de temperatuur van het water.

CORRIGEREND, PREVENTIEF OF VOORSPELLEND?
Dit probleem speelt ook in zorginstellingen. De klimaathuishouding van
een zorginstelling is een puzzel an sich. Aan de ene kan moet er airconditioning zijn voor operatiekamers, neonatologieafdelingen en de eerste
hulp. Aan de andere kant mag de temperatuur niet te hoog worden van18 Legionella 2017

wege het risico op legionella. In Spanje heeft de universiteit van Ciudad
Real bij het universitaire ziekenhuis de volledige warmte-energieproductie onder de loep genomen. Er kwam een tweeledig beeld uit naar voren.
Doel was om inzicht te krijgen in wat het optimale onderhoudsbeleid is
waarmee de beste zorgkwaliteit kan worden gewaarborgd. Hiervoor werden verschillende systemen getest.
In het systeem dat warm water produceert bij de airco-units blijkt corrigerend en preventief onderhoud het beste alternatief. Voor het koudwaterproductiesysteem bevelen de onderzoekers aan om corrigerend,
preventief en voorspellend onderhoud te gebruiken, gecontroleerd door
trillinganalyse. Voor de systemen die warm huishoudelijk water produceren en warm en koud water voor andere systemen, wordt correctief en
preventief onderhoud aanbevolen. In het legionellabehandelingssysteem
werkt het het beste om correctief, preventief en periodiek voorspellend
onderhoud toe te passen.

ateca.nl

SLIM.SENSORING

Hou tijd over én grip op de waterkwaliteit

De innovatie die de
zorgsector veel tijd
en kosten bespaart.

Vraag uw gratis proefsensor aan

www.cag.nl/proefsensor

Én grip op de waterkwaliteit
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Appartementencomplexen zijn eigenlijk ook prioritair

‘Richtlijnen
legionellapreventie voldoen niet’

Wereldwijd toegepaste richtlijnen voor het voorkomen van legionellabesmetting bieden onvoldoende
bescherming aan een groot deel van de bevolking. Dat is althans de conclusie van een groep onderzoekers aan de Brunel Universiteit in Londen.

De World Health Organisation (WHO), het European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC), European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet) en Europese gezondheidsdiensten op nationaal niveau hebben richtlijnen opgesteld die het legionellabesmettingsrisico voor burgers moeten voorkomen. Deze richtlijnen zijn voor een
groot deel gericht op de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen
in ziekenhuizen en zorgcentra. Op zich niet vreemd, gezien de belangrijkste risicofactoren bij besmetting. De kans op een ernstig ziekteverloop
is groter bij mensen die een verzwakte weerstand hebben, ouder dan
45 jaar zijn en/of aan een luchtwegaandoening, leverziekte, diabetes
of kanker lijden.

VERGRIJZING
In een artikel in het blad Environmental Technology Reviews hebben Britse onderzoekers de belangrijkste preventieregels van de WHO, ECDC en
de Britse Health and Safety Executive (HSE) tegen het licht gehouden.
Daarbij keken ze met name naar de samenhang, of het gebrek daaraan,
tussen drie aspecten: de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen
langer zelfstandig wonen, en de manier waarop de internationale richtlijnen zich op deze doelgroep richten. Gegevens van Eurostat tonen duidelijk aan dat de bevolking in alle Europese landen vergrijst. In Nederland
nam het aantal 65-plussers tussen 2005 en 2015 toe van veertien tot
achttien procent, en die groei is ook in andere Europese landen zichtbaar (zie tabel 1). De vergrijzing zet de komende decennia vrijwel zeker
door, met als gevolg dat steeds meer mensen zich tot de risicogroep van
besmettingsziekten mogen rekenen. Onlangs publiceerde de WHO al een
waarschuwing van die strekking. Met betrekking tot legionellabesmetting
wordt vaak zelfs een leeftijdsgrens van 45 jaar gehanteerd; boven die
leeftijd neemt het risico op legionellose toe.

LANGER ZELFSTANDIG WONEN

Foto: Shutterstock.com

Het Britse onderzoeksteam wijst op een met die vergrijzing samenhangend fenomeen: steeds meer senioren wonen zelfstandig in een ‘gewoon’
appartementengebouw in plaats van in een bejaarden- of verzorgingshuis. Een recente schatting zou aangeven dat alleen in Groot-Brittannië
momenteel bijna elf miljoen 65-plussers in een residentieel appartement
verblijven. Om dit te staven en daarbij aan te geven waarom dit met het
oog op legionellapreventie zorgelijk is, brachten de onderzoekers twintig
wooncomplexen in Londen in kaart. Daarbij ging het om appartementenblokken die elk tussen de 64 en 645 wooneenheden tellen. Gemiddeld
genomen bleek achttien procent van de bewoners hier 65 jaar of ouder
te zijn. Een meerderheid gaf aan te lijden aan uiteenlopende ziektebeel-
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den die risicovergrotend zijn met betrekking tot legionellabesmetting,
zoals diabetes, kanker, ademhalingsproblemen of nierziekten. “En belangrijker nog”, zo staat in het onderzoeksrapport, “is dat ouderen over
het algemeen liever in een gezamenlijk appartementengebouw wonen,
dan in een vrijstaande of twee-onder-één-kapwoning. Een appartementengebouw biedt veiligheid en het comfort van gedeelde voorzieningen.”
Het probleem bij die gedeelde voorzieningen, met name als er sprake is
van een leidingwaternet met een centraal warmwatersysteem, is echter
dat ze tot risico’s leiden die vergelijkbaar zijn met die in veel zorgcentra,
zo stelt het rapport. Eén van de onderzoeksconclusies luidt dat ‘gewone’
appartementsgebouwen op basis van het percentage oudere en kwetsbare bewoners eigenlijk als prioritaire instellingen zouden moeten worden betiteld. Anders dan zorgcentra zijn deze woonomgevingen echter
niet opgenomen in de WHO- en andere richtlijnen.

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Dat ‘niet-prioritaire’ wooncomplexen legionellagevoelig zijn, blijkt uit
voorbeelden in onder andere de VS, Duitsland en Denemarken. In de VS
waarschuwde de Waterborne Disease and Outbreak Surveillance (WBDOSS) al dat er, sinds de organisatie in 2001 begon met monitoren, een
toename is van het aantal legionellosegevallen gerelateerd aan leidingwatersystemen in een gewone, ‘niet-prioritaire’ woonomgeving. Enkele
jaren geleden werd in Denemarken vastgesteld dat het warmwaternet in
een woonflat in Kopenhagen de bron was van een legionella-uitbraak.
En in Duitsland werd – inmiddels overigens al tien jaar geleden - bij
onderzoek aan het leidingnet in 452 woningen in 94 procent van de
gevallen Legionella pneumophila aangetroffen, voor het merendeel de
bekendste ziekteverwekkende stam serogroep 1. In twaalf procent van
de woningen was de legionellaconcentratie zelfs hoger dan 1.000.000
kve/l (kolonievormende eenheden per liter), een grenswaarde waarboven van ‘ernstige’ vervuiling wordt gesproken.
Het Britse rapport – waarin ook nog op andere ontwikkelingen wordt
ingegaan, zoals inconsistenties bij legionelladetectiemethoden en de invloed van de opwarming van de aarde – eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling is gericht op
de wetgever in verschillende Europese landen. Het zou verstandig
zijn, aldus de onderzoekers, om een risicostrategie te ontwikkelen
waarin op een veel bredere manier naar kwetsbare doelgroepen
wordt gekeken dan nu het geval is. Het prioritaire stelsel dat in Nederland en - met gebruik van andere terminologie - in andere landen wordt
gehanteerd, moet worden opgerekt zodat ook ‘gewone’ residentiële bebouwing eronder kan vallen. Of het ooit zover komt, lijkt echter zeer de
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België

17,2

17

65,6

64,9

17,2

18

Nederland

18,5

16,7

67,5

65,4

14

17,8

Frankrijk

18,7

18,6

65,1

63

16,3

18,4

Duitsland

14,5

13,2

66,9

65,8

18,6
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Zweden

17,6

17,3

65,2

63,1

17,2

19,6

EU-28 totaal

16,3

15,6

67,2

65,6

16,6

18,9

Tabel 1. Leeftijdsverdeling (in percentages)
in 2005 en 2015, in enkele Europese landen en voor 28 Europese landen samen.
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JE STAAT BEKEND ALS EXPERT OP HET GEBIED VAN
LEGIONELLAPREVENTIE BIJ ZORGINSTELLINGEN.
VANUIT WELKE ACHTERGROND HEB JE KENNIS
OVER DIT ONDERWERP OPGEBOUWD?
“In 1984 werd ik onderhoudsmonteur bij De Zorggroep. Na het Floriade-drama in 1999 werd bij metingen in een van onze gebouwen een
gevaarlijk verhoogde legionellaconcentratie aangetroffen. De Raad van
Bestuur van De Zorggroep vond dat meer aan preventie moest worden
gedaan en besloot dat iemand zich hierop moest specialiseren. Op
basis van mijn achtergrond en praktijkervaring werd mij die taak aangeboden en ik nam hem met beide handen aan. Ik ben in de literatuur
gedoken, heb symposia en cursussen gevolgd en ging onderzoeken
hoe een en ander in de praktijk uitwerkt. Een voorbeeld van dat laatste is dat alle aandacht in Nederland destijds uitging naar de risico’s
van warmwaterleidingen, terwijl wij de legionellabacterie alleen maar
in koude leidingen aantroffen. Daaruit bleek volgens mij dat er een
gebrek aan praktijkkennis was.”

ACHTTIEN JAAR NA DE FLORIADE GAAT HET NOG
ALTIJD REGELMATIG MIS, ONDANKS ALLE REGELGEVING VOOR PRIORITAIRE INSTELLINGEN. WAT IS
VOLGENS JOU DE BELANGRIJKSTE REDEN?
“Kort gezegd komt dit doordat de meeste bouw- en installatiebedrijven een onvoldoende scoren als het om legionellapreventie gaat. Adviseurs, bouwers en installateurs kunnen op papier fraaie technische
installaties ontwerpen, maar missen vaak de kennis en ervaring om te
weten hoe de theorie uitpakt in de praktijk. Daar komt bij dat er vaak
niet goed wordt samengewerkt tussen de architect, adviseur, aannemer
en installateur, waardoor geen rekening wordt gehouden met de manier
waarop installatie-onderdelen elkaar beïnvloeden. Hierdoor blijkt er na
oplevering nogal eens wat mis te zijn met een installatie.”

KUN JE DAAR VOORBEELDEN VAN GEVEN?

“Pas de laatste tijd doet de bouwwereld kennis op over

legionellapreventie”
Hoewel juist bewoners van zorgcentra tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen behoren, lukt het
vaak niet om deze locaties legionellavrij te houden. Volgens Henk Thiesen, legionella-expert en senior
medewerker Bouw en Huisvesting bij de Limburgse zorgaanbieder De Zorggroep, komt dat met name
doordat er veel fout gaat bij de bouw van locaties. “De installatiewereld mist praktijkkennis, met alle
gevolgen van dien voor facilitaire diensten en bewoners”.
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raktijkexpert Henk Thiesen

“Het komt nogal eens voor dat een koudwaterleiding veel te dicht tegen
een warmwaterleiding wordt aangelegd, wat tot een te hoge koudwatertemperatuur leidt. Dat zie je ook als de koudwaterleiding van een
doucheruimte te dicht bij de vloerverwarming ligt. Dat kan gemakkelijk
gebeuren als het drinkwaternet en het verwarmingsnet door verschillende installateurs worden aangelegd die niet goed met elkaar communiceren en de regels niet kennen. Tegen de tijd dat er problemen
ontstaan zijn de installateurs weg en zit het zorgcentrum met een probleem. Nog steeds komen we in onze eigen gebouwen knutselwerk uit
het verleden tegen waar ik van schrik. Pas de laatste tijd begint de

Henk Thiesen was in 2014 spreker tijdens een congres van Stichting Veteranenziekte. (foto: Peter Spierenburg).

bouwwereld kennis over legionellapreventie op te doen en begint men
te begrijpen hoe belangrijk warme en koude zones in een ontwerp zijn.
Een ander voorbeeld dat ergernis veroorzaakt, is dat zorgappartementen worden ontworpen als gewone standaardwoningen met een wasmachineaansluiting. Veruit de meest bewoners van een zorgcentrum
hebben echter geen wasmachine, dus dat geeft een extra, ongebruikte
leiding die wekelijks moet worden gespoeld. Zo kom je in zorggebouwen wel meer extra leidingwerk tegen dat nergens op is aangesloten.
Ook hier geldt weer dat het theoretische ontwerp niet is toegesneden
op de praktijk.”

HOE VOORKOMEN JULLIE ZULKE PROBLEMEN?
“Bij nieuwbouw kwam er vroeger een aanbesteding en kreeg de winnende partij een carte blanche om te gaan bouwen. Bij ons is dat
veranderd. Als we nu in zee gaan met een bouwer of installateur geven
wij eerst een presentatie over legionellapreventie. We zorgen ervoor dat
er een streng Plan van Eisen ligt, en houden vanaf de start van het
bouw- of installatieproces toezicht. Door zelf op de bouwplaats mee
te kijken en eventueel in te grijpen hebben we aardig wat problemen
voorkomen. Daarin zijn we erg streng geworden, maar vergis je niet: als
een installatie eenmaal is opgeleverd, kost het enorm veel tijd en geld
om fouten te corrigeren. En dan hebben we het nog niet eens over de
menselijke ellende als een bewoner onverhoopt ziek mocht worden.
Het gebrek aan lerend vermogen wil er bij mij niet in. Als je installaties
bouwt, wil je toch weten of ze al dan geen problemen opleveren? Daar

“Vergis je niet: als een installatie eenmaal is
opgeleverd, kost het enorm veel tijd en geld om
fouten te corrigeren”
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De legionaris

Legionellapreventie in koeltorensystemen:

de actuele stand
van zaken

Naast zijn werkzaamheden voor De Zorggroep heeft Henk Thiesen een
eigen adviesbureau. Onder de naam ‘De legionaris’ verzorgt hij presentaties voor installateurs en helpt hij zorginstellingen bij het opzetten
van een beheersplan. “De belangrijkste reden om dit adviesbureau op
richten is niet om er zakelijk beter van te worden. Ik wil vooral mijn
kennis en ervaring delen, zodat bedrijven en organisaties optimaal invulling kunnen geven aan legionellapreventie”, aldus Thiesen.
Meer informatie: www.delegionaris.nl

Hof te Berkel, een van de locaties die De Zorggroep beheert. Foto: Bouw en Huisvesting De Zorggroep.

DE ZORGGROEP BEHEERT ZO’N 65 PRIORITAIRE
ZORGGEBOUWEN. HOE ORGANISEER JE VOOR ZO
VEEL LOCATIES EEN SLUITEND PREVENTIEBELEID?
“Toen we met legionellapreventie begonnen, constateerden we dat ieder gebouw een andere risicoanalyse had. We hebben toen de keuze
gemaakt om voor alle gebouwen een en hetzelfde beheersplan te ontwikkelen. Dat is na verloop van tijd steeds efficiënter ingericht, door
een basisbeheerplan op te stellen met de tien belangrijkste beheerpunten. Volgens het toenmalige ministerie van VROM voldeed dat plan
als basis. Mijn drijfveer was om het vooral eenvoudig te houden. Toen
we vijf jaar geleden ons digitaal systeem invoerden, is die lijst uitgebreid tot twintig punten. Deze lijst is nog steeds de basisstandaard
voor alle gebouwen en staat gewoon bij ons op de server, zodat hij
voor iedere beheerder toegankelijk is. Iedere locatie heeft nu dezelfde
digitale mappenstructuur en dezelfde formulieren inzake het spoelprogramma, temperatuurlijsten, keerkleppen, installatietekeningen en
uiteraard het logboek.
Een andere stap is dat we het facilitair personeel dat preventiemaatregelen uitvoert enerzijds goed informeren en anderzijds goed controleren. In het verleden ging personeel nog weleens nonchalant met die
maatregelen om, door tijddruk of omdat er andere prioriteiten waren.
Sinds een paar jaar zit het management van de Zorggroep er echter bovenop. De servicemedewerkers die het beheersplan uitvoeren
krijgen van mij een minicursus legionellapreventie, zodat ze overtuigd
zijn van het belang van hun acties, en alles wordt voortdurend gecontroleerd. Het werkt nu prima; iedereen volgt het protocol en is ook
overtuigd van het belang van preventie.”

temperatuur ontstaat. Er is echter nooit een onbeheersbare situatie
ontstaan. Voor zover bekend heeft legionellaverhoging bij ons nooit tot
besmettingen geleid. Om problemen te voorkomen, is op acht plaatsen, waar onoplosbare installatieknelpunten zaten, een zilverionisatie-systeem van Holland Water geïnstalleerd.”

WAT VIND JE VAN HET OVERHEIDSBELEID TEN AANZIEN VAN PRIORITAIRE INSTELLINGEN?
“Dat er speciale regelgeving is voor prioritaire instellingen vind ik
prima. De wetgeving die daar aan vast hangt is helder, al kun je bij
sommige punten afvragen of ze zo stringent moeten zijn. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan de nadruk die nu op de 60-gradengrens bij warm
tapwater ligt; het is in energetisch opzicht niet heel duurzaam vast
te houden aan een temperatuur die hoger is dan noodzakelijk. Daarnaast vind ik dat de overheid zich te eenzijdig op zorgcentra, zwembaden en andere instellingen richt, en de bouw- en installatiewereld
te veel met rust laat. Zoals ik eerder al aangaf, staat of valt alles met
een goed uitgevoerd installatieontwerp. Een groot probleem dat ik in
dat kader nog niet heb genoemd, is dat bij aanbestedingen de prijs
een veel te belangrijke drijfveer is. Als je als zorgcentrum of aannemer
de goedkoopste installateur selecteert, hem zijn gang laat gaan en het
project afrondt door de rekening te betalen, is de kans groot dat je een
installatie krijgt die niet optimaal en verre van veilig is. Door het proces
tussen aanbesteding en oplevering zelf te controleren voorkomen we
dat we in die valkuil terechtkomen, maar eigenlijk moet de overheid
daar een grotere rol in spelen. Is het niet vreemd dat de leverancier
van een gebouw of installatie er niet op wordt afgerekend als systeemfouten tot besmetting leiden?”

ZIJN ER DE AFGELOPEN JAREN BINNEN DE ZORGGROEP MELDINGEN VAN VETERANENZIEKTE OF
ANDERE LEGIONELLA-GERELATEERDE ZIEKTEN
GEWEEST?

De Zorggroep

“Het blijft hard werken en goed opletten, maar ik denk dat wij het als
zorgcentrum redelijk goed doen. Er zijn weleens incidenten waarbij
in het leidingwerk verhoogde concentraties legionella worden aangetroffen, bijvoorbeeld door te ‘enge’ plafonds waarboven een te hoge

pleeg-, verzorgings-, woon- en enkele hospicegebouwen, waar onge-

24 Legionella 2017

De Zorggroep is de handelsnaam van Stichting Zorggroep Noord-Midden Limburg. De groep beheert op veertig locaties 65 prioritaire verveer 2.100 intramurale cliënten zijn ondergebracht. Bij De Zorggroep
werken in totaal ruim 5.100 mensen.

Foto: Shutterstock.com

leer je immers van. Het oplossen van knelpunten in installaties of gebouwen is ook een vak.”

Volgens het RIVM is de controle op legionella bij koeltorens ‘onder de
maat’, aldus een artikel in de vorige editie van vakblad Legionella. Hoewel
verschillende grote uitbraken in Europa aanleiding zijn tot zorg, lijkt de situatie
in Nederland echter relatief veilig. Dat blijkt althans uit legionella-tellingen van
ENVAQUA, de branchevereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven.
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ONDERZOEK
PLAATS

LAND

JAAR

SLACHTOFFERS AANTAL DODEN

Pamplona

Spanje

2006

146

0

Amsterdam

Nederland

2006

31

3

Rhymney/Cynon Valley

Wales

2010

22

2

Ulm

Duitsland

2010

65

5

Edinburgh

Schotland

2012

50

2

Warstein

Duitsland

2013

165

3

Sabadell

Spanje

2014

22

2

Julich

Duitsland

2014

70

2

Vila Franca de Xira

Portugal

2014

402

14

Tabel 1: Legionella-uitbraken in Europa waarbij een koeltoren als bron is geidentificeerd, sinds 2006.

Van alle Europese
legionellosegevallen wordt 95 tot 98
procent veroorzaakt door Legionella
pneumophila, sero-groep 1

2014

2015

2016

NEN 6265

523

711

790

ISO 11731

1.626

1.402

1.427

Totaal

2.149

2.113

2.217

Tabel 3: Aantal legionella-analyses bij koelwater.

JAAR
METHODE

2014
2015
2016		 2014
2015
2016
ISO 11731 ISO 11731 ISO 11731		
NEN 6265 NEN 6265 NEN 6265

(kve/l)

%

%

%		
%

%

%

< 1000

96.8

95.9

95.5		87.0

92.3

90.3

PLAATS

LAND

JAAR

LEG. PNEUM. SG 1 IN KVE/L

Rome

Italië

2003

1.3 * 106

1000 -10.000

2.1

2.0

2.5		
6.3

3.2

5.7

Pas-de-Calais

Frankrijk

2003/2004

106 – 1010 (*)

10.000 - 100.000

0.4

0.6

0.6		
4.6

3.0

1.9

Amsterdam

Nederland

2006

5 * 106

100.000 - 1.000.000

0.1

0.1

0.0		
1.0

0.8

0.1

Ulm

Duitsland

2010

9.2 * 10

Niet te bepalen (stoorflora)

0.6

1.4

1.4		
1.1

0.7

2.0

Warstein

Duitsland

2013

2.8 * 106

Totaal analyses

100 %

100 %

100 %		

100 %

100 %

5

Tabel 2: Aantallen legionellabacteriën (Legionella pneumophila, sero-groep 1) in monsters van koelwater bij uitbraken in Europa.
(*) 19 monsters met verschillende aantallen.

Foto: Shutterstock.com

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het duidelijk dat koelwatersystemen risico’s met zich meebrengen met betrekking tot besmetting met legionellose. Destijds werd vooral gewaarschuwd voor
besmetting van direct op of bij de koeltoren werkzaam personeel. Toch
luidde de subtitel van een publicatie in 1987(1) al ‘Het handhaven van
een zo schoon mogelijk koelwatersysteem is een betrouwbare manier
ter voorkoming van contaminatie van Legionellabacteriën’. Het is een
stelling die ook nu, anno 2017 nog altijd van kracht is. De stelling kan
tegenwoordig eigenlijk gewoon worden vertaald naar ‘goed beheer van je
koelsysteem’. Uiteraard zijn de inzichten van de legionella-problematiek
rond koelwater in de loop der tijd verder verdiept. Met name de essentiële rol van ‘druppelvangers’ in koeltorens, en inzicht in de draagwijdte
van de ‘koelwaterpluim’ over grote afstanden, zijn van belang bij het
voorkomen van legionellabesmettingen.

Verneveling in de binnenzijde van een koeltoren.
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REGELGEVING VOOR KOELTORENS
Koeltorens, luchtbevochtigers en luchtbehandelingskasten stonden niet
echt op de radar van de overheid, tot een legionella-uitbraak in Amsterdam in 2006. Daarbij werden 31 mensen ziek en waren drie doden te betreuren, als gevolg van een met legionella besmette koeltoren.
Sindsdien is er meer aandacht voor het onderwerp, maar door deregulering ontbreekt nog altijd een goed wettelijk kader voor de aanpak en
preventie van legionella in koeltorens en proceswatersystemen. Het in
2004 voor het eerst uitgegeven Arbo-Informatieblad nummer 32 (AI32), kortweg voorzien van de titel ‘Legionella’, behandelt voor koelwater
de kernpunten om de groei en verspreiding van legionellabacteriën te
voorkomen:
1.
2.
3.

Een juist ontwerp
Toepassen van waterbehandeling
Doelmatig onderhoud en inspectie

In 2013 verscheen de vierde editie van de AI-32(2). Bij gebrek aan beter wordt dit informatieblad, ook door legionelladeskundigen, toegepast
als ‘Nederlandse legionella-wetgeving’, ook al ligt er dus geen wettelijk
kader aan ten grondslag. Ook de branchevereniging ENVAQUA (de vereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven) heeft in een vroeg
stadium (2001) een praktische handreiking geschreven om de risico’s
van legionellabesmetting van koel- en proceswater te minimaliseren. In
2015 verscheen hier een tweede editie van(3).

CALAMITEITEN
Inmiddels zijn meer dan vijftig soorten legionellabacteriën bekend, maar
in Europa wordt 95 tot 98 procent van alle legionellose-gevallen (de aan
legionella gerelateerde aandoeningen veteranenziekte en pontiackoorts)

100 %

Tabel 4: Overzicht legionella-tellingen koelwater 2014-2016

veroorzaakt door Legionella pneumophila, sero-groep (sg) 1(4). Deze
bacteriestam veroorzaakte ook de eerder genoemde legionella-uitbraak
die in 2006 in Amsterdam plaatsvond. De kweek van watermonsters uit
de voor die uitbraak verdachte koeltoren telde 5 x 106 kolonievormende
eenheden per liter (kve/l) Legionella pneumophila, sg 1(5).
In augustus 2013 werden in het Duitse Warstein 165 mensen ziek,
waarvan er drie overleden, opnieuw ten gevolge van besmetting met
Legionella pneumophila, sg 1. De directe veroorzaker van alle ellende
leek de - zeer kleine - koeltoren van een metaalbewerkingsbedrijf, al
lag de werkelijke bron bij de afvalwaterzuivering van een brouwerij. Het
afvalwater van deze brouwerij besmette de afvalwaterzuivering van de
gemeente Warstein, die de besmetting overdroeg op het rivierwater. Dit
rivierwater werd gebruikt als suppletie voor de koeltoren van het metaalbewerkingsbedrijf (6), en deze installatie zorgde uiteindelijk voor de
infectie van mensen.
Hoewel diverse legionella-uitbraken zijn terug te voeren op koeltorens
(zie tabel 1), ontbreken bij deze gevallen veelal gegevens over de mate
van de legionellagroei in besmet koelwater. Naast de eerder beschreven
uitbraken in Amsterdam en Warstein werden slechts in een beperkt aantal gevallen de legionellaconcentraties beschreven (zie tabel 2). Vaak
liggen deze concentraties in de orde van grootte van 1 * 106 kve/l of
meer.
In de Nederlandse wetgeving is ten aanzien van koelwater geen verplichting opgenomen voor het toepassen van een bepaalde analysemethode
en/of detectiemethode, noch voor de detectie van alle (kweekbare) legionellasoorten. Het risico om ziek te worden door legionellabacteriën
uit een aërosol van een koeltoren hangt onder andere af van de concentratie aan legionellabacteriën in de ingeademde lucht. Tot nu toe echter
is geen ‘infectueuze dosis’ bekend in de (medische) literatuur.

CALAMITEITENNIVEAUS
In AI-32 staat voor koeltorens een risicoklasse-indeling die is gebaseerd
op de afstand tussen de installatie en bewoonde bebouwing. De indeling loopt van de hoogste risicoklasse 1 (koeltoren op minder dan 200
meter van een ‘medisch georiënteerde’ zorginstelling waar mensen met
een verminderd immuunsysteem verblijven) tot de laagste risicoklasse
4 (koeltoren op meer dan 600 meter afstand van een woonomgeving).

Hoe werkt een koeltoren?

Een koeltoren kan warmte uit een gebouw of industriële proceswarmte
afvoeren, om zo voor koeling te zorgen.
Het warme proceswater of water uit het klimaatsysteem stroomt in de
toren naar beneden, waarbij er ventilatielucht doorheen wordt gezogen.
Hierdoor wordt warmte overgedragen en vernevelt een deel van het water tot damp, die bovenin de koeltoren naar de buitenlucht ontsnapt. De
rest van het water koelt af en wordt onderin de toren opgevangen. Door
het vervolgens terug te pompen in het gebouw – of de proceslocatie –
kan het worden hergebruikt voor koeling.

Schematische voorstelling van een koeltoren.
Beeld: Centers for disease control and prevention (https://www.cdc.gov)
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Aqua Assistance zet IoT in als tool bij legionellabeheer
LP SERO-TYPERING ISO 2014

ISO 2015

ISO 2016

NEN 2014

NEN 2015

NEN 2016

%

%

%

%

%

%

sg 1

27.7

24.7

41.7

18.3

17.6

8.3

sg 1 + 2-14

2.5

6.2

4.7

5.6

4.4

0.0

sg 1 + species

0.0

0.0

0.8

1.4

5.9

0.9

sg 2-14

57.1

52.6

35.4

29.6

16.2

25.0

sg 2-14 + species

0.0

3.1

0.0

5.6

4.4

2.8

species

12.6

13.4

17.3

39.4

51.5

63.0

“Schoon drinkwater
zonder zorgen”

Tabel 7: Overzicht sero-typering Legionella pneumophila in koelwater

De risicoklasse-indeling speelt een rol bij de calamiteitenniveaus die
bij detectie van legionellabacteriën in koelwater worden gehanteerd.
Het calamiteitenniveau geeft de bacterieconcentratie aan waarboven
een koelsysteem direct – maar wel op een veilige manier – moet worden
stopgezet, gedesinfecteerd en gereinigd(2):
•
•

Koeltorencategorie 1,2,3 (conform BREF) : > 100.000 kve/l
Koeltorencategorie 4:			
> 1.000.000 kve/l

Met het oog op hoge waarden van Legionella pneumophila serogroep 1
die werden aangetroffen bij Europese calamiteiten (tabel 2), lijken de
‘Nederlandse’ grenzen zeker niet onredelijk, ook al betreffen deze grenswaarden alle gevonden soorten legionellabacteriën tezamen.

LEGIONELLA-TELLINGEN IN KOELWATER
Sinds 2014 onderzoekt een 9-tal ENVAQUA lid-bedrijven de resultaten
van de legionella-analyses in koelwatersystemen. In drie jaar tijd zijn
zo’n 6.500 monsters onderzocht (zie tabel 3). Hieruit blijkt dat de ISO
11731 analysemethode (in 69 procent van de gevallen toegepast) ruim
twee keer zo vaak is gebruikt dan de NEN6265 methode (31 procent).
Bij de ISO-methode kwamen de resultaten gemiddeld over de jaren
heen in 96 procent van de gevallen uit onder de detectielimiet (< 1.000
kve/l); bij 2,8 procent waren ze positief op > 1.000 kve/l. Bij toe-

passing van de NEN-methode kwam over de jaren heen gemiddeld 90
procent uit op < 1000 kve/l. Het aantal positieve resultaten was bij de
NEN-methode wel drie keer zo hoog als bij de ISO-methode: 8,9 procent. Voor dit grote verschil is nog geen oorzaak gevonden.
Wanneer vanuit alle legionella-tellingen die uitkomen op > 100 kve/l
een onderscheid in sero-typering gemaakt wordt (tabel 5), valt bij
de ISO-methode een stijgende tendens op bij sero-groep 1. Bij de
NEN-methode neemt sg 1 vooral in 2016, sterk af, terwijl de LP (Legionella pneumophila)-species hierbij frequenter worden waargenomen. In
de toekomst zal overigens alleen de onlangs vernieuwde methode ISO
11731:2017 toegepast worden en zal NEN 6265 verdwijnen.
Bij de interpretatie van deze resultaten moet overigens worden opgemerkt dat het koelwater waarvan monsters zijn onderzocht, door de
ENVAQUA-leden wordt behandeld. En/of er is preventie-advies gegeven.
Desalniettemin geven de cijfers duidelijk aan dat de huidige methoden
van waterbehandeling leiden tot een aanzienlijk lagere kans op legionellabesmetting van koelwater. Zeker wanneer de resultaten uit tabel 4
worden vergeleken met de besmette systemen uit tabel 2 waarbij meer
dan 1 miljoen kve/l werd aangetroffen.
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Nuijten, OWW - Duitsland is ons voorbij met veilig beheer koeltorens – TVVL Magazine 2014-10

Veel gebouwbeheerders zijn zich meer en meer bewust van
het belang van een deugdelijk plan van aanpak op het gebied
van legionellapreventie en -beheer. Ron van Zantvoort en Roderick
van Kortenhof van Aqua Assistance zien dat goede waterkwaliteit niet
vanzelfsprekend is en merken op dat beheersmaatregelen vaak een blijvende
urenbelasting geven op de personen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld
spoelactiviteiten of temperatuurmetingen. Zeker in de zorg geldt dat deze taken vaak
worden toebedeeld aan personeel dat in de basis is opgeleid voor andere werkzaamheden,
namelijk het verlenen van zorg. Aqua Assistance zet sensoren en het Internet-of-Things (IoT) in
als hulpmiddel om de regeldruk te reduceren en om legionella te voorkomen. “Legionellabeheer en
detectie van mogelijke oorzaken is zo veel slimmer geworden.”
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Ron van Zantvoort en Roderick van Kortenhof houden het nieuws rond
legionella scherp in de gaten. Ze zijn te betrokken bij het onderwerp om
dat niet te doen. Dat het aantal slachtoffers van legionella gestaag stijgt,
gaat het duo dan ook aan het hart. Van Zantvoort is Algemeen Directeur
en Van Kortenhof is Commercieel Directeur bij Aqua Assistance. Samen
met CEO Ger van Zantvoort vormen zij een driekoppige directie. Hun
bedrijf is gespecialiseerd in legionellapreventie en -bestrijding.
Van Zantvoort: “Het is verschrikkelijk als iemand besmet is geraakt. De
cijfers van het RIVM, dat een toename van het aantal slachtoffers signaleert, zullen beslist kloppen. We zien echter niet terug in onze monsteranalyses dat er meer legionellabesmettingen zijn. Wellicht wordt er
scherper naar legionella gekeken of wellicht wordt er vaker melding gedaan van een besmetting? Er zijn zo veel factoren die invloed kunnen
hebben op de cijfers.”
Het liefst zien Van Zantvoort en Van Kortenhof dat het huidige systeem
van signaleren wordt gehandhaafd. Van Kortenhof: “We zijn voorstander
van melding door de huisarts, waarna een onderzoek volgt naar de oorzaak door de GGD. Dat is een goede werkwijze, als het vlekkeloos gebeurt. Maar we horen ook dat deze lijn niet altijd wordt gevolgd. Gewoon
omdat legionella een relatief onbekende ziekte veroorzaakt.”
Moet er dan meer ruchtbaarheid worden gegeven aan het risico van
legionella? “Bangmakerij is niet goed”, vertelt Van Kortenhof. “Ik denk
dat we op de juiste manier het besef moeten creëren dat er zoiets als
legionella bestaat en dat we reële risico’s moeten blijven benoemen. We
kunnen klanten en consumenten uitleggen wat de risico’s van legionella zijn en waar in een gebouw de risico’s kunnen zitten.” Hij komt met
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“We leggen problemen in
de drinkwaterinstallatie,
zoals bijvoorbeeld in de
temperatuurhuishouding,
veel eerder en
gedetailleerd bloot”
voorbeelden die hij dagelijks tegenkomt. Zoals een drinkwaterleiding die
pal naast de leidingen van de vloerverwarming liggen. Of een douche
waarvan men denkt dat die dagelijks wordt gebruikt, maar in de praktijk
al jaren niet meer is open gezet.

SCHOON DRINKWATER ZONDER ZORGEN

SLIMMER

Het KIWA-gecertificeerde Aqua Assistance, dat begon in 2005 en nu
ruim dertig werknemers heeft, is uitgegroeid tot expert op het gebied van
legionellapreventie en -beheer. Het bedrijf stelt jaarlijks onder meer vele
BRL6010 risicoanalyses op, voert keerklepcontroles uit en adviseert met
betrekking tot legionellapreventie en -beheer. Als zich een besmetting
voordoet, dan heeft Aqua Assistance alle kennis en middelen in huis
om deze besmetting te elimineren. Zo heeft Aqua Assistance een eigen
ploeg in dienst voor het uitvoeren van chemische reinigingen, maar ook
hebben de mensen van Aqua Assistance de productie, installatie en onderhoud van alternatieve technieken, zoals BRL K14010 gecertificeerde ultrafiltratie en koper-zilverionisatie-apparatuur, in huis. Daarnaast
begeleiden ze ontwerp- en bouwprocessen, inclusief het opstellen en
digitaliseren van tekeningen.
Van Zantvoort: “We bedienen onze klanten op verschillende manieren.
Soms worden we ingeschakeld enkel voor het opstellen van een risicoanalyse. Bij veel van onze klanten, met name grotere zorginstellingen of woningbouwcorporaties, nemen we werkzaamheden uit handen.
Noem het ontzorgen. We doen dit middels een zorgvuldig afgestemd protocol, zodat partijen van elkaar weten wat te verwachten. In grote lijnen
zie je dat de aandacht binnen de zorg voor legionella groot is. Dat zijn
immers prioritaire instellingen met veelal kwetsbare doelgroepen.
Van Kortenhof: “Als ik kijk naar ons klantenbestand, dan zie ik dat we aan
veel van onze klanten al een geruime tijd diensten mogen leveren. Schoon
drinkwater zonder zorgen, dat stralen we uit. En veel van onze klanten voelen zich ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun water. Ook als ze
niet-prioritair zijn. Het voldoen aan wet- en regelgeving is een minimale
vereiste, maar soms moet je verder kijken. Wij geloven in een aanpak die
is gericht op doelmatigheid, namelijk het voorkomen van legionellaproblematiek. Het beheer voeren of in bezit hebben van vastgoed waar drinkwater
wordt verstrekt aan derden vergt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

Van Zantvoort en Van Kortenhof zien een verdere trend naar automatisering, ook in de zorg. “We zien dat steeds meer beheersmaatregelen
worden vastgelegd en digitaal verwerkt, zeker bij instellingen waar men
met kwetsbare doelgroepen omgaat”, zegt Van Kortenhof. “In ons online beheersplan (Management Check) worden alle beheersmaatregelen
en legionella gerelateerde zaken geregistreerd. Het systeem stuurt uitvoerders en verantwoordelijken aan en signaleert wanneer zaken niet
zijn gebeurd c.q. wanneer resultaten buiten de bandbreedte vallen. Met
onze nieuwe generatie draadloze sensoren gaat automatiseren echter
nog een stap verder. Door de inzet van draadloze sensoren worden uitvoerders van beheersmaatregelen enerzijds ontlast omdat zij bepaalde
beheerstaken, zoals spoelen en temperaturen, niet meer handmatig
hoeven uit te voeren. Anderzijds leggen we problemen, in bijvoorbeeld
temperatuurhuishouding, veel eerder en gedetailleerd bloot omdat de
sensoren continu meten.”
Zo kwamen ze erachter dat bij een zorginstelling de temperatuurhuishouding niet op orde was doordat temperaturen in de nacht opliepen tot
boven de 25 graden Celsius. Overdag, tijdens periodieke metingen door
de zorginstelling zelf, kwam dat niet naar voren. Van Kortenhof: “Dankzij
de continue metingen konden we precies aanwijzen waar het probleem
zat en konden we doelmatig te werk gaan. Legionella-detectie is zo veel
slimmer geworden.”
Aqua Assistance heeft ingespeeld op de verdere automatisering door
een eigen sensor te ontwikkelen, zogenoemde dataloggers. Aan de hand
van deze gepatenteerde apparatuur kan men geautomatiseerde metingen uitvoeren van het temperatuurverloop in een installatie. De sensor,
met CE-keurmerk, kan worden uitgerust met een magneetklep waardoor
deze tevens fungeert als automatisch spoelinstrument. De natte cel
voorkomt het risico op overstroming bij eventuele verstopping van het
riool. De sensor kan volgens een vaste frequentie spoelen, bijvoorbeeld

wekelijks, maar de sensor kan ook reactief spoelen naar aanleiding van
één of meerdere temperatuurmetingen die buiten de bandbreedte vallen. Ze zijn bovendien op afstand instelbaar.
De sensoren zijn ontwikkeld op basis van het LoRa-netwerk. Dat is een
techniek waarmee op lange afstand (‘long range’) verbindingen kunnen
worden gemaakt in een netwerk. Binnen dat netwerk is het mogelijk om
data, zoals temperatuurmetingen, te versturen. Al deze metingen worden
via een gateway naar beveiligde servers gestuurd. Van de data worden
grafieken gegenereerd waarmee het mogelijk is om in het leidingtracé
mogelijke risico’s te vinden.

ROOTS
Wordt Aqua Assistance daarmee eigenlijk een softwarebedrijf of hardware ontwikkelaar? “Nee, zeker niet”, glimlacht Van Kortenhof. “We kennen
onze roots. We blijven onze basis trouw. Maar we houden ons wel bezig
met software en hardware, omdat het een hulpmiddel voor onze klant
is ten behoeve van legionellapreventie en –beheer. Bovendien is het leveren van sensoren en een digitaal beheersplan voor ons niets nieuws.
Ons digitaal beheersplan bestaat reeds meer dan tien jaar. Dat is meer
dan tien jaar aan kennis en ervaring. Ook op het gebied van sensoren
zijn we geen nieuwkomers. Wij noemen onze LoRa sensoren de nieuwe
generatie sensoren. Van het voorgaande model hebben we er vele duizenden actief bij onze klanten.”
Hoewel Aqua Assistance bij haar leest blijft als legionella expertisebureau ziet Van Zantvoort veel potentieel voor de sensortechniek buiten de
legionella-markt. “We worden door diverse partijen benaderd die graag
willen samenwerken met ons op andere gebieden. De sensor is een belangrijk instrument voor legionellapreventie en -beheer, maar je kan het
ook inzetten voor andere metingen. Denk aan Co2, licht en trillingen. Je
kan zelfs denken aan gebouwbeheersystemen.”
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Een
minder
bekende
veroorzaker
van
legionella
is de
leidingwand

Geef deze

sluipmoordenaar
geen kans
Het zal de meeste bezoekers,
werknemers of bewoners van
zorginstellingen niet opvallen. En dat is ook de bedoeling.
Achter de schermen zorgen gebouwbeheerders en facilitair
managers ervoor dat mensen
in een gebouw of erbuiten zich
in een comfortabele omgeving
bewegen. Maar ook veiligheid
verdient aandacht.
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Comfort is belangrijk, of het nu om een werk-, woon- of tijdelijke verblijfsomgeving gaat.
Maar naast comfort speelt nog een ander, en eigenlijk veel belangrijker, aspect: veiligheid. Natuurlijk is er veel aandacht voor veiligheid als het om noodsituaties gaat, maar
de gewone ‘dagelijkse’ veiligheid verdient zeker zoveel aandacht. Onderdeel daarvan
vormen preventie en bestrijding van legionella.

op de leidingwand. Als het oppervlak van de leidingwand glad is, krijgen bacteriën geen kans zich aan de wand te hechten. Maar als er
zich deeltjes op de wand bevinden, bieden die een uitstekende mogelijkheid voor de bacterie om zich eraan vast te hechten en zich te
vermenigvuldigen.

OP DE KAART GEZET

PREVENTIE- EN BESTRIJDINGSTRAJECT

Je kunt de legionellabacterie gerust een sluipmoordenaar noemen. Onzichtbaar,
maar mogelijk toch aanwezig. Gelukkig hebben we in Nederland na het drama op de
Westfriese Flora in 1999, waarbij 32 mensen overleden aan de veteranenziekte en
nog eens meer dan tweehonderd mensen ernstig ziek werden, geen legionella-uitbraak op deze schaal meer meegemaakt. Deze schokkende gebeurtenis zette het
gevaar van legionella in ons dagelijkse leven onbedoeld maar wel duidelijk op de
kaart. Sindsdien zijn we ons over het algemeen terdege bewust van de gevaren die
de legionellabacterie met zich meebrengt.

Behalve temperatuurmanagement en het voorkomen van stilstaand
water, is het dus ook van belang om de leidingen regelmatig te spoelen en de wanden dusdanig te reinigen dat bacteriën geen kans
krijgen. Preventie en bestrijding van legionella vormen een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket van bedrijven zoals Rentokil
Hygiene. In de meeste gevallen start een preventie- en bestrijdingstraject ermee dat een bedrijfsorganisatie wordt geholpen met het in
kaart brengen van de huidige situatie, en het verschaffen van inzicht
in locaties waar zich mogelijk risico’s kunnen voordoen. Dit resulteert
in een – voor prioritaire instellingen verplicht - beheersplan. Het kan
ook gebeuren dat uit het onderzoek direct aanbevelingen voortkomen
voor aanpassing van de bestaande installatie. Zodra het beheersplan eenmaal in werking is gesteld, worden regelmatig watermonsters
afgenomen voor analyse. Dat is niet alleen functioneel, om in actie
te komen wanneer er gevaar dreigt; het biedt ook inzicht in hoe en
wanneer er preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

DRIE BELANGRIJKE OORZAKEN
In verreweg de meeste gevallen levert de aanwezigheid van legionella in water
geen gevaar op. De concentratie aan bacteriën is meestal laag. Het gevaar
ontstaat als de bacteriën zich in hoog tempo vermenigvuldigen. Dat laatste
gebeurt bij een watertemperatuur tussen de 25 en 55 graden. Daarnaast is
stilstaand water een oorzaak van bacteriegroei. Een derde, minder bekende,
veroorzaker is de leidingwand. Of beter gezegd: afzettingen van sedimenten

SEDIMENT VOORKOMEN
Zoals hierboven genoemd, is de afzetting van sediment in een leidingnetwerk een mogelijk risico. Om dit risico te elimineren gebruikt
Rentokil een reinigingsmethode waarbij onder druk een mengsel met
chloor als bestanddeel door het leidingnetwerk wordt gespoeld. Hiermee worden niet alleen aanwezige bacteriën gedood, maar de wanden ook meteen ontdaan van afzettingen. Het gladde oppervlak biedt
na reiniging geen kans meer aan bacteriën om zich vast te zetten. De
frequentie waarmee dit gebeurt, verschilt per moment en per situatie.
Het is daarom belangrijk om frequent het leidingnet te inspecteren,
zodat tijdig kan worden ingegrepen.

GEEN KANS
Het aloude gezegde over voorkomen en genezen is zeker in het geval
van legionella van toepassing. Dat heeft het verleden ons helaas geleerd. En daarmee is een belangrijke taak van de gebouwbeheerder
of facilitair manager om te waken over de gezondheid van bezoekers en bewoners. En niet in de laatste plaats over de ‘gezondheid’
van de organisatie. Want zodra er zich iets voordoet op het gebied
van legionella, is behalve het fysieke leed van slachtoffers ook de
imagoschade niet te overzien. Zorg er daarom voor dat legionella geen
kans krijgt!
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Legionella lijkt oorzaak zieke werknemers in

Bacterie aangetroffen
in Tilburgs zwembad

aardappelfabriek

Deze zomer werd in een whirlpool van een zwembad in Tilburg
de aanwezigheid van de legionellabacterie geconstateerd.
Volgens een bericht in het Brabants Dagblad heeft de directie
van het zwembad bezoekers die de whirlpool gebruikten, aangeraden contact op te nemen met hun huisarts als ze in de
weken na hun bezoek griepverschijnselen krijgen. Overigens
zou de geconstateerde legionellaconcentratie slechts ‘een
lichte overschrijding van de toegestane waarde’ betreffen. De
whirlpool, die tot nader order is gesloten, zou twee weken
voor de ontdekking nog zijn gecontroleerd en legionellavrij
zijn bevonden.

De ‘mysterieuze’ ziekte die onlangs een groot
aantal werknemers van een Belgische fabriek
trof, lijkt te zijn veroorzaakt door legionella. Uit
onderzoek is gebleken dat de bacterie in waterleidingen van het bedrijf zit.

Zorgcentrum plaatst
speciale douchekoppen
na ontdekking
legionella
In enkele van de ruim zeventig aanleunwoningen van zorgcentrum De
Wulverhorst in Oudewater werd onlangs de legionellabacterie aangetroffen. Volgens het zorgcentrum was er geen acuut gevaar voor de bewoners en ontbrak de noodzaak van een evacuatie. Niettemin besloot
de woningcorporatie douchekoppen met legionellafilter te plaatsen.

‘Zeer lichte’ besmetting bij

Utrechtse corporatiewoningen

In juli werd bij ongeveer honderd corporatiewoningen in de Utrechtse wijk Lunetten de aanwezigheid van legionella geconstateerd. De
bacterie werd aangetroffen bij controle na werkzaamheden aan het
waterleidingnet.
Volgens Elmy Liefferink, woordvoerder van woningeigenaar Portaal,
gaat het om een ‘zeer lichte’ besmetting. Tegenover het Algemeen
Dagblad verklaarde Liefferink dat de gezondheidsrisico’s klein zijn
gebleken en dat er niemand ziek is geworden. De corporatie heeft
geen extra maatregelen getroffen, behalve dat in een brief aan de
betrokken bewoners dringend wordt geadviseerd om de douche een
tijd door te laten stromen met zo heet mogelijk water. Verder is de
mogelijkheid geboden van een extra veiligheidscontrole op woningniveau. Vier van de honderd bewoners hebben gebruikgemaakt van
dat aanbod.
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Nadat een bewoonster van het complex in het ziekenhuis werd opgenomen met een legionellabesmetting, is in de waterleiding van haar woning
legionella gedetecteerd. Dit bleek echter een ‘toevalstreffer’:
de aangetroffen bacterie was niet van dezelfde stam als de
bacterie waarmee de bewoonster was geïnfecteerd. Naar
aanleiding van die ontdekking heeft woningcorporatie De
Woningraat, de verhuurder van de woningen, een gespecialiseerd bedrijf aangetrokken om steekproeven uit te voeren
in andere woningen in het complex. Daaruit bleek dat op
verschillende plaatsen een verhoogde concentratie van de
bacterie aanwezig was.
De onderzoeksresultaten waren echter niet verontrustend.
Inmiddels zijn alle douchekoppen in het complex tijdelijk vervangen door exemplaren met een legionellafilter, als voorlopige voorzorgsmaatregel. De komende tijd wordt het volledige
waterleidingnet gecontroleerd en waar nodig aangepast. Karl
Lissendorp, directeur van woningcorporatie De Woningraat,
meldde tegenover RTV Utrecht dat er volgens de GGD verder
geen extra maatregelen hoeven te worden genomen, “gezien
de lage waardes en het feit dat de legionella die geconstateerd is niet snel een ziektebeeld geeft bij mensen”. Desondanks besloot de corporatie toch om speciale douchekoppen te plaatsen. Lissendorp: “Al is het risico nog zo klein, je
wilt elk risico uitsluiten.”

Eind juli meldden 98 medewerkers van de aardappelverwerkende fabriek Clarebout Potatoes
zich ziek vanwege ernstige griepverschijnselen.
Volgens Franse media - het bedrijf is vlakbij
de grens met Frankrijk gevestigd en heeft veel
Fransen in dienst - zouden meer dan zeventig
werknemers zijn opgenomen in het ziekenhuis.
Dit aantal wilde Zorg en Gezondheid, het Belgische agentschap dat de zaak onderzocht, niet
bevestigen. Wel stelde de organisatie dat de
ziekenhuisopnames kortstondig waren en dat
de meeste werknemers zich binnen drie dagen
weer beter voelden. Op basis van monsters die
bij het bedrijf waren genomen, leek legionella
als oorzaak te kunnen worden uitgesloten.

variant van legionellose. Om dit aan te tonen,
moeten nieuwe bloedmonsters van de eerder
getroffen werknemers worden geanalyseerd.
Een andere mogelijke oorzaak voor de griepverschijnselen in het bedrijf zou het ‘Organic
Dust Toxic Syndrome’ (ODTS) kunnen zijn. Dit
is een reactie op de inademing van gifstoffen
uit schimmels of bacteriën. Bij onderzoek van
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV-ISP) is in de fabriek echter geen bron ge-

PONTIACKOORTS
Inmiddels is bij nader onderzoek toch legionella
in de waterleidingen van het bedrijf aangetroffen. Vooralsnog kan echter nog geen definitief
uitsluitsel worden gegeven over een direct verband met de ziektegevallen. Mocht legionella de
boosdoener zijn, dan zou er gezien het ziekteverloop geen sprake zijn van de veteranenziekte, maar van pontiackoorts, de relatief milde
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vonden die dit kan veroorzaken. Vooralsnog lijkt
legionella dus de meest waarschijnlijke veroorzaker van de ziekenhuisopnames. Inmiddels
heeft de fabriek voorzorgsmaatregelen getroffen. Het personeel heeft speciale mondmaskers gekregen om ODTS te voorkomen, en de
waterleidingen zijn met chloor doorgespoeld om
risico’s op legionellabesmetting weg te nemen.
Sinds deze maatregelen zijn doorgevoerd zijn er
geen nieuwe ziektegevallen meer gemeld.

Koeltorens vermoedelijke

oorzaak uitbraak in New York
In juli liepen acht bewoners van de New Yorkse wijk Upper East Side de veteranenziekte op. In
één geval – een hoogbejaarde met verschillende gezondheidsproblemen - met fatale afloop.
Naar aanleiding van deze uitbraak heeft de gemeente alle 116 koeltorens in de betreffende
wijk onderzocht, omdat werd vermoed dat hier de mogelijke besmettingsbron kon worden gevonden. In 24 van de 116 koeltorens werd de legionellabacterie inderdaad aangetroffen.
Naast de 24 locaties waar de bacterie werd gedetecteerd, werden in achttien koeltorens sporen van legionella-dna aangetroffen. Dat laatste betekent dat de bacterie in ieder geval in het
verleden op deze locaties aanwezig is geweest. De in totaal 42 besmette dan wel verdachte
koeltorens zijn naar aanleiding van het onderzoek gereinigd en ontsmet.
De laatste grote legionella-uitbraak in New York vond plaats in 2015. In het zuiden van de Bronx
werden destijds meer dan 130 mensen ziek, waarvan er twaalf overleden. Onderzoek wees uit dat
de uitbraak werd veroorzaakt door vijftien besmette koeltorens. Die uitkomst leidde tot nieuwe
wetgeving, waarin is opgenomen dat koeltorens minimaal ieder kwartaal bacteriologisch moeten
worden getest en jaarlijks minimaal één keer onaangekondigd moeten worden gecontroleerd.

water
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‘Revolutionaire’ kweekmethode
vereenvoudigt legionelladetectie

Het Amerikaanse IDEXX Laboratories heeft naar eigen zeggen de “gemakkelijkste kweekmethode” ontwikkeld om Legionella pneumophila in drinkwater te kunnen detecteren. Legionella
pneumophila is de meest voorkomende legionellasoort in water, en de belangrijkste oorzaak
van de veteranenziekte. Met de nieuwe methode, Legiolert, moet het laboratoriumproces om
legionellabacteriën aan te tonen veel sneller verlopen.
Volgens IDEXX kost detectie op basis van kweek met de nieuwe methode ‘slechts’ zeven dagen,
tegen de tien tot veertien dagen die de traditionele kweekmethoden in beslag nemen. “Legiolert
vereenvoudigt traditionele watertests, doordat het proces uit minder stappen bestaat”, aldus
Dan Broder, promovendus bij het Legiolert-project van IDEXX Laboratories. “Legiolert vereist geen
moeizame kolonietellingen of bevestigingsmomenten, zodat de behoefte aan training en het
risico op interpretatiefouten wordt verkleind, en er laboratoriumtijd wordt vrijgemaakt voor andere onderzoeken.” De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meldden
onlangs dat bijna alle uitbraken van de veteranenziekte over de afgelopen vijftien jaar zouden
kunnen zijn vermeden met beter watersysteembeheer. Voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels
en andere prioritaire omgevingen is het regelmatig testen van drinkwater de enige manier om
de risico’s effectief te beheersen, zo stelt IDEXX. “Wij zijn wereldleider in watermicrobiologietechniek. Met Legiolert blijven we ons op innovatieve wijze inzetten om de veiligheid van water
wereldwijd te verbeteren”, aldus Jonathan W. Ayers, CEO van het bedrijf. “Legiolert werkt zo veel
eenvoudiger dan de huidige kweekmethoden, dat we verwachten dat dit product eraan bijdraagt
dat het aantal laboratoria dat op Legionella pneumophila test zal groeien.”
www.idexx.com
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‘Installatieontwerp kan opwarming koud
Nieuwe aanbeveling
voor legionellaveilige
leidinginstallaties
In de installatiesector is veel kennis ontwikkeld
en vastgelegd om gebouwen te voorzien van
leidingwaterinstallaties die legionellaveilig zijn.
Desondanks gaat het op bouwplaatsen nog regelmatig mis, omdat het ontwerp van een gebouw
goede randvoorwaarden mist om tot een veilig
leidingsysteem te komen. SBRCURnet, kennispartner in de bouw, heeft onlangs CUR-Aanbeveling 120:2017 samengesteld. Dit document
heeft als doel om ‘legionellaveilige leidingwaterinstallaties in gebouwen op een praktische en
duidelijke manier mogelijk te maken’.
In CUR-Aanbeveling 120:2017 staan uitgangspunten die aansluiten op de gangbare ontwerpmethodiek voor een gebouw. Middels checklists
voor het technisch ontwerp, het geschreven bestek en het bouwkundig tekenwerk, worden essentiële punten beschreven waarmee een legionellaveilige leidingwaterinstallatie mogelijk wordt
gemaakt. In de Aanbeveling staan voorbeelden
met betrekking tot veel voorkomende woningtypologieën voor grondgebonden woningen en verschillende typen appartementen, maar SBRURnet benadrukt dat het document ook kan worden
gebruikt bij het ontwerp van ‘utiliteitsgebouwen’
zoals kantoorgebouwen, logiesgebouwen en congreszalen. Een voorbeeld van een aspect dat in
de Aanbeveling wordt beschreven, is dat rekening
moet worden gehouden met ‘koude’ en ‘warme
zones’, en dat een leidingsysteem zo veel mogelijk ‘doorstromend’ wordt aangelegd. Door dode
aftakkingen in het systeem te voorkomen, wordt
onnodige opwarming en bacteriegroei tegengegaan. CUR-Aanbeveling 120:2017 is afgestemd
op andere, bestaande documenten en normen,
waaronder ISSO-publicatie 30, de ISSO checklist
‘hotspots’ Legionella (let op: directe PDF-download), en NEN 1006 (Algemene voorschriften
voor leidingwaterinstallaties). Het document kan
voor € 62,50 (exclusief 6 procent BTW en verzendkosten) worden besteld via de website van
SBRCURnet.
http://ow.ly/iqDZ30eWvVx

drinkwater voorkomen’
Bij het ontwerp van drinkwaterinstallaties
ging tot voor kort de meeste aandacht uit
naar de verdeelleidingen voor warm tapwater
(‘PWH’, oftewel Potable Water Hot). Onderzoek van Viega – leverancier van installatietechnische materialen – bevestigt echter het
toenemende risico van ongewenste opwarming van koud drinkwater (‘PWC’, oftewel
Potable Water Cold). De opwarming van koud
drinkwater kan microbiologische gevolgen
hebben, waaronder de groei van legionella,
en moet dus worden tegengegaan.
De ongewenste opwarming van PWC in drinkwaterinstallaties zit min of meer ‘ingebakken’
in de huidige bouwtechniek, zo stelt Viega.
Langgerekte horizontale verdeelsystemen laten zich eenvoudig installeren in verlaagde
plafonds. Maar vaak zijn juist daar ook warmtevoerende leidingen geïnstalleerd, die samen
met bijvoorbeeld inbouwverlichting voor een
hoge warmtelast in de open ruimte zorgen.
Die warmte kan – zelfs bij geïsoleerde leidingen – worden overgedragen op het drinkwater.
[tk]Hygiënisch ontwerp
Volgens Viega kan een hygiënebewust ontwerp van de installatie de opwarming van
koud drinkwater effectief voorkomen. Zo kan
in verlaagde plafonds met een hoge warmtelast bijvoorbeeld een automatisch spoelsysteem worden ingepland. In droogbouwwanden
moet rekening worden gehouden met een afkoeltraject tussen de PWH-circulatieleidingen
en de taparmaturen. Daarnaast blijkt volgens
Viega onder andere dat in droogbouwwanden
met name de aansluitleidingen van taparmaturen worden beïnvloed. Het gaat daarbij om
armaturen waarvan de warmwaterzijde deel
uitmaakt van een circulatiesysteem (PWH-C).
Bij stagnatietijden kan dit voor een kritische
stijging van de (water)temperatuur in de koudwaterleiding zorgen. Maar ook in de taparmaturen zelf worden daardoor risico’s voor de
drinkwaterkwaliteit veroorzaakt. Bij het gebruik van een doorstromende dubbele muurplaat kan het warme water via het massieve
armatuur warmte overdragen op het stilstaande koude water. Zo ontstaat na korte stagna-

tietijd al een temperatuur van meer dan dertig
graden, wat kiemvorming bevordert.
ISOLEREN EN SPOELEN

Om de hygiënerisico’s door warmteoverdracht
in schachtinstallaties te vermijden, kan over
het algemeen worden volstaan met isolatiemateriaal van genormeerde dikte, zo heeft
Viega doorberekend. In verlaagde plafonds
met een hoge warmtelast kan betrouwbaar
temperatuurbehoud alleen worden verzekerd
door gedwongen waterverversing, met behulp
van bijvoorbeeld een spoelsysteem dat afgestemd is op het gebruik, aldus het bedrijf. En
om de hygiëne-kritische warmteoverdracht
bij taparmaturen in drinkwaterinstallaties te
voorkomen, moeten ze aan de warmwater-

zijde niet via een dubbele muurplaat worden
opgenomen in het circulatiesysteem. Er kan
beter gebruik worden gemaakt van lange afkoeltrajecten ter grootte van 10xDN. In droogbouwwanden kan het voor het behoud van de
drinkwaterkwaliteit zinvol zijn om het armatuur
al vanaf het verlaagde plafond zonder circulatie aan te sluiten. Daarmee moet weliswaar
gebruik worden gemaakt van aansluitleidingen van twee tot drie meter lengte en wachttijden van enkele seconden, maar er wordt zo
ook geen onnodige warmtelast overgedragen
op de veelal goed geïsoleerde wanden. Als dat
laatste toch gebeurt wordt bij parallel aangelegde aansluitleidingen al snel een kritische
opwarming van de PWC veroorzaakt.
www.viega.nl

Doseringspompen
voor drinkwaterbehandeling
Grundfos heeft een breed scala aan ‘Digitale
Doseringsoplossingen’ (SMART Digital, DME,
DDI) in zijn portfolio opgenomen, waarmee de
Deense pompenfabrikant naar eigen zeggen
“een nieuwe standaard neerzet voor de accurate behandeling van chemische vloeistoffen”. De pompen kunnen eenvoudig
worden geïnstalleerd, waarna ze
exact de gewenste hoeveelheid
vloeistof aan een proces kunnen toevoegen. Hiervoor zijn
de pompen voorzien van
een uniek besturings- en
flowcontrol-managementconcept.
Daarbij kan het
vloeistofvolume
naar keuze worden aangegeven
in ml / h, l / h of
gph, en wordt de bedrijfsmodus zichtbaar gemaakt door middel van iconen.
De doseringspompen van Grundfos
zijn ontworpen voor het toevoegen van

chemicaliën in wasinstallaties en de chemische industrie, maar kunnen ook worden ingezet voor waterbehandeling of het toevoegen
van chemicaliën voor behandeling van een
drinkwaterleidingnet.
www.grundfos.com
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Beste regering,
A

ls lid van een demissionair kabinet worden ministers en staatssecretarissen geacht het
land op halve kracht te besturen. Belangrijke besluiten moeten maar even wachten tot
er een nieuwe regering is gevormd. Dat klinkt best relaxed. Lekker nagenieten van het
zomerreces, even geen dolle werkweken van zeventig uur. Ik zou ervoor tekenen.
Toch valt mij op dat niet alle ministers achterover leunen. Zo kreeg Melanie Henriëtte Schultz
van Haegen-Maas Geesteranus (alle gekheid op een stokje natuurlijk; ik mag haar gewoon
‘Melanie’ noemen) Kamervragen over alternatieve legionellabestrijdingsmethoden, zoals ultrafiltratie of de toepassing van UV-licht. Wat is er aan de hand? In 2014 gaf Melanie in een brief
aan dat als alle 600.000 collectieve drinkwaterinstallaties in Nederland worden voorzien van
zulke systemen, de warmwatertemperatuur er wellicht omlaag kan. Om dit te onderzoeken, riep
Melanie de sector op tot het indienen van voorstellen voor pilots.
Daarna bleef het in Den Haag lang ijzingwekkend stil rond dit onderwerp. Gut, vroeg SP-Kamerlid Cem Laçin zich onlangs af. Hoe zit het eigenlijk met die oproep voor pilots? “Goede vraag”,
zal Melanie wellicht hebben gedacht. “Maar ik heb geen flauw idee.” Waarop ze een brief naar
de Kamer stuurde met de volgende uitleg: “Vanuit mijn departement zijn destijds alle bekende leveranciers en de brancheorganisatie (…) benaderd (…). Naar aanleiding daarvan zijn er
vanuit de leveranciers geen voorstellen ontvangen voor het uitvoeren van pilots.”
Samengevat: Ik heb mijn best gedaan, maar de sector wil het niet.
Nu wil het toeval dat ik regelmatig op de thee ga bij marktpartijen uit diezelfde sector. En daarbij komt ook regelmatig het onderwerp ‘warmwatertemperatuur’ voorbij. Inmiddels blijkt dat vanuit de sector vier jaar geleden wel degelijk is gereageerd op de brief van Melanie; niet afwijzend,
maar met de vraag om verduidelijking. De oproep om pilots voor temperatuurverlaging voor te
dragen, wekte vooral verwarring op. Het toenmalige ministerie van VROM heeft zes jaar eerder
namelijk al aangegeven dat de warmwatertemperatuur onder bepaalde voorwaarden best mag
worden verlaagd. Als ‘fysische’ maatregelen effectief zijn, is ‘thermisch’ beheer immers niet heel
zinvol, zo luidde de gedachte.
Het is dus niet zo heel gek dat de sector in 2014 vragen stelde over de samenhang tussen dat
eerdere besluit en de oproep voor nieuwe pilots. Om zoiets drie jaar later alsnog af te doen
als ‘geen interesse’ lijkt me kort door de bocht. Het is eerder een teken dat vanuit de regering
niet helder wordt gecommuniceerd. Nu weet ik natuurlijk ook wel dat de kans erg klein is dat
Melanie – of een van haar gewaardeerde collega’s – in de volgende kabinetsperiode op precies
hetzelfde stukje pluche zullen zitten. Maar toch: zullen we afspreken dat we er samen alles aan
doen om ervoor te zorgen dat de communicatie met de sector in een volgende kabinetsperiode
een stuk beter verloopt?
PS: Hoe loopt het eigenlijk met de formatie? Is er al iets bekend over wie de nieuwe minister
van Infrastructuur en Milieu wordt? Mocht het helpen; neem gerust contact met mij op.
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59,95 inclusief 6% BTW. Een jaarabonnement loopt
gelijk met het kalenderjaar. Een jaarabonnement
wordt aangegaan tot schriftelijke wederopzegging
en automatisch gecontinueerd indien niet voor één
november van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd.

Het Ulfima® Ultrafiltratiesysteem is een compleet poortwachterconcept. Het voorkomt dat
bacteriën en virussen de drinkwaterinstallatie
binnentreden. Inzetbaar in alle (collectieve)
drinkwaterinstallaties, dus zowel bij prioritaire
als niet-prioritaire instellingen. Uitgevoerd
met maar liefst drie systemen om de integriteit
te waarborgen biedt het een gegarandeerde
bescherming van de drinkwaterinstallatie.
Zekerheid die nog wordt versterkt door het
feit dat het complete systeem online op

afstand kan worden bewaakt en het beheer
en de moni toring van het systeem geheel
van u overgenomen kan worden. Totale
veiligheid. Gegarandeerde bescherming.
Optimale service. Volledige ontzorging. Dát
is HG Ulfima®.
Meer informatie over het HG Ulfima®
ultra filtratiesysteem?
Bel met Pascal Lagrand +31 6 54 39 77 33
of bezoek onze website www.hg-ulfima.com

Disclaimer
Kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie.
Geplaatste artikelen hoeven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de redactie te vertegenwoordigen.
De redactie noch de uitgever aanvaarden enige
aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van
derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de
juistheid van genoemde data en prijzen.
Fotokopie en overname van artikelen, geheel of
gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie
en onder vermelding van: ‘Overgenomen uit Vakblad
Legionella’, met vermelding van het jaar en het nummer.
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