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Inhoud
Schellen
Ik was bij de lotgenotendag Legionella en mijn ogen gingen open. Ik heb altijd naar legionella gekeken vanuit
een technisch oogpunt. Dan bekeek ik een installatie

Actueel

8

Veel kritiek op installateurs

23

of dacht ik over een chemische verbinding. En ik wist
natuurlijk wel dat mensen heel erg ziek konden worden,

Negende internationale conferentie
legionella in Rome
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maar daar stond ik weinig bij stil. Legionella was een bacterie die ongrijpbaar was en daarmee interessant.
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Tot de lotgenotendag.

Ook legionella gaat
graag naar de sauna

Het was niet dat de mensen met veteranenziekte zielig

16

waren. Verre van dat. Je ziet niet veel aan patiënten met
legionella. Maar hun verhalen raakten me. Over de vermoeidheid. Over de ademhalingsproblemen (iemand die
me vertelde dat hij continu het gevoel heeft dat hij stikt).
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Over de concentratieproblemen.
Andries Knevel vertelde daar zijn verhaal en hij raakte

De legionellabacterie heeft het graag lekker
warm. Bij (water)temperaturen boven 25 graden
vermenigvuldigt deze bacterie zich exponentieel. Met name de gebieden waar water wordt
verneveld, zoals douches en bubbelbaden,
brengen dan een verhoogd risico met zich mee.
Het Ulfima® Ultrafiltratiesysteem is een compleet poortwachterconcept. Het wordt geplaatst
waar het (drink)water het gebouw binnenkomt en voorkomt dat bacteriën en virussen
de drinkwaterinstallatie binnentreden. Uitgevoerd met een kwalitatief hoogwaardig 24/7
bewakingssysteem. Zekerheid die nog wordt

versterkt door het feit dat het complete systeem online op afstand kan worden bewaakt
en het beheer en de monitoring van het systeem
geheel van u overgenomen kan worden. Met
de gezondheid van uw bad- en saunagasten
neemt u toch geen enkel risico?
Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale
service. Volledige ontzorging. Dát is HG Ulfima®.

Wellness centra vormen groter risico op
legionella
Risico legionella bij whirlpoolgebruik groter
dan gedacht

Interview

me. Deze BN’er stond iedereen te woord en had oog voor
ieders ellende. Maar ik wist, en iedereen wist, dat Knevel
de rest van de dag op apegapen zou liggen. Dood- en
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doodmoe. Een vermoeidheid waarvan hij niet wist dat die
bestond.
Sinds dit moment kijk ik anders naar legionella. En vooral
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naar bijvoorbeeld installateurs of wellness centre-eigenaren. Ik zal niet beweren dat die het legionella-probleem

Andries Knevel vertelt over legionella:
“Na 23 dagen op de IC en een week op de
longafdeling mocht ik weer naar huis”
Cem Laҫin (Tweede Kamerlid SP): “Mensen
hebben recht op de beste zorg en de beste
preventie”

bagatelliseren. Dat ze het hebben over kosten of dat ze

Meer informatie? Bel met Pascal Lagrand op
+31 6 54 39 77 33 of bezoek onze website
www.hg-ulfima.com

met een vinger naar anderen wijzen als het onverhoopt
verkeerd gaat en er zijn mensen ziek. Die beweren dat
legionella niet voorkomt in hun installatie.
De lotgenoten hebben de schellen van mijn ogen geworpen. De bacterie is nog steeds ongrijpbaar, maar de ge-

hg-ulfima.com

volgen zijn meer dan zichtbaar. Ik hoop dat installateurs
en eigenaren ook een nieuwe visie willen ontwikkelen.

Bas Roestenberg
hoofdredacteur Legionella
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sluit distributieovereenkomst in Midden-Oosten
Holland Water uit Driebergen, marktleider op het gebied van legionellabestrijding, heeft op 23 oktober een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Culligan Middle East FZE, specialist in waterbehandelingsapparatuur in de VAE-regio. De
ondertekening vond plaats in Dubai, waar Holland Water aanwezig was in het Holland Paviljoen op de Wetex-beurs , die
van 23 tot en met 25 oktober plaatsvond. Door het sluiten van de overeenkomst is Culligan nu de vertegenwoordiger van
Holland Water in de regio.
Dat het bedrijf op de beurs was vertegenwoordigd, vloeit direct voort uit het winnen van de
Oranje Handels Missie Fonds prijs 2016. Ook
in Dubai werd Holland Water actief ondersteund door het Nederlandse consulaat en
de ambassade. Vertegenwoordigers van het
Oranje Handels Missie Fonds waren eveneens
aanwezig.
Holland Water is inmiddels actief in een aantal Europese landen, maar de VAE is de eerste
stap buiten de EU.
Voor Holland Water, als marktleider op het
gebied van koper- en zilverionisatie, biedt de
markt er veel kansen. De klimatologische omstandigheden in de regio vergroten het risico
op legionellabesmetting. Daarnaast is er door
de snelle economische ontwikkelingen veel
behoefte aan waterbehandelingsapparatuur
in het algemeen en legionellabestrijdingstech-

nieken in het bijzonder. Het verzilveren van de
kansen op de VAE-markt vereist wel een gedegen aanpak, concludeerde Holland Water na
zorgvuldig onderzoek.

GOLFLENGTE
“In de gesprekken met mogelijke partners kwamen we met Culligan, de toonaangevende leverancier van waterbehandelingsapparatuur in
de VAE-regio, al snel op dezelfde golflengte”,
zegt Leo de Zeeuw, algemeen directeur van
Holland Water. “Ook zij zochten naar stabiliteit
en continuïteit, omdat alleen op die basis een
duurzaam samenwerkingsverband kan worden
opgebouwd. Het heeft zeker meegespeeld dat
we helder waren in onze aanpak van de markt
en het maakte verder een verschil dat Culligan
overtuigd was van ons kwaliteitsniveau en ons
innovatief vermogen.”

Culligan heeft in het verleden ervaringen opgedaan met concurrerende koper- en zilverionisatiesystemen uit zowel Nederland, Engeland als USA/Canada. “Onze nieuwe partner
is nu ook tot de conclusie gekomen dat ons
Bifipro-product kwalitatief gezien wel het neusje van de zalm is”, aldus De Zeeuw. Culligan
bedient vanuit haar regionaal hoofdkantoor
in Dubai de GCC regio (VAE, Qatar, Bahrain,
Kuwait, Oman en Saudi-Arabië) en heeft ruim
300 medewerkers. De Zeeuw: “Dat Culligan
een bewuste keuze heeft gemaakt voor Holland Water, betekent veel voor ons. We nemen
deze samenwerking dan ook zeer serieus. Vorige maand zijn we hier in Dubai gezamenlijk
opgetrokken tijdens de FMExpo en ook in de
toekomst zullen we onze krachten bundelen
om het kwaliteitsstempel van onze techniek in
de markt verankerd te krijgen”, benadrukt de
directeur van Holland Water.

waarschuwen voor ‘andere’ legionellavarianten
Het team nam 210 urinemonsters af
van patiënten die met longontsteking
waren opgenomen in ziekenhuizen.
Vervolgens werden ze geanalyseerd
middels PCR (Polymerase Chain Reaction), een legionelladetectiemethode
die uitgaat van het genetisch materiaal van de bacterie.
Daarnaast werd ook de ‘gewone’ diagnostische
methode toegepast die ziekenhuizen hanteren
om antigenen bij patiënten aan te tonen. Bij
de 210 patiënten die werden onderzocht, is in
vijftien gevallen (zeven procent van het totaal)
legionellose aangetoond, waarvan één ziektegeval voor de allereerste keer in Spanje bleek
te zijn veroorzaakt door Legionella anisa. Deze
legionellavariant is een van de meest frequent
voorkomende
non-pneumphila-stammen,
maar het aantal met deze specifieke stam
aangetoonde ziektegevallen is wereldwijd heel

beperkt gebleven. Van de vijftien in het onderzoek gevonden legionellabesmettingen, konden slechts vier gevallen worden aangetoond
met de door de onderzoekers toegepaste
conventionele diagnostische methode die
in Spaanse ziekenhuizen wordt gehanteerd.
Daarbij ging het louter om besmettingen met
Legionella Pneumophila serogroup 1 (sg1).
Alle andere gevallen kwamen pas aan het
licht door de PCR-methode, die ook Legionella spp. (tien ziektegevallen), Legionella Peumophila (vier ziektegevallen) en Legionella
anisa (één ziektegeval) detecteert. Volgens de
onderzoekers toont dit aan dat ziekenhuizen
hun beleid moeten herzien als het om legionelladiagnostiek gaat. Door PCR vaker als
detectiemethode toe te passen op urinemonsters, wordt ook legionellose aangetoond als
het door andere een andere legionellastam
dan Pneumpohila sg1 is veroorzaakt.

UITDAGING
De eerste resultaten van de samenwerking met
Culligan zijn er al. Holland Water en Culligan
ervaren een versnelling in de groei van het
aantal geplaatste installaties, vooral bij prestigieuze klanten. “Maar een uitdaging is wel
dat deze markt nog niet altijd onderkent wat
de kwaliteits- en performanceparameters zijn
om goed en structureel technieken van legionellabeheersing in te zetten”, merkt De Zeeuw
op. “Ook in dat kader is de samenwerking met
Culligan zo waardevol, omdat we gezamenlijk
wél de impact kunnen maken richting beleidsmakers en andere stakeholders om ook dat
besef op een hoger niveau te krijgen”, aldus de
algemeen directeur van Holland Water. “We zitten hier nadrukkelijk niet voor de korte termijn
en de vooruitzichten voor de langere termijn
zijn veelbelovend.”

en zeventien zieken na
legionella-uitbraak in Mallorca

Foto: Shutterstock.com

Holland Water

Een dode

Onderzoekers

In een resort in Mallorca heeft een legionella-uitbraak in ieder geval een man
van zeventig het leven gekost. Nog zeventien andere personen zijn ziek geworden.
De uitbraak van de ziekte werd onthuld in een
persbericht dat door de regionale gezondheidsautoriteit is uitgezet. “Volksgezondheid
onderzoekt verschillende gevallen van legionella die in het gebied zijn gedetecteerd. Van
5 oktober tot op heden zijn we in kennis gesteld van achttien gevallen. De meerderheid
van de getroffen personen is hersteld of wordt
beter. Alleen een man van zeventig jaar, die
verschillende ziektes al had, waaronder diabetes, leukemie en hartziekte is op 11 oktober
in het ziekenhuis gestorven. Er werden tests
uitgevoerd in de omgeving, bij meerdere hotels. Positieve monsters zijn gedetecteerd in
een hotel waar acht van de 18 getroffen personen bleven. We wachten op de resultaten
van tests die op andere locaties zijn gedaan.”

Advertentie

Clean

and

safe

water

Ondertekening overeenkomst tussen Holland Water en Culligan Middle East in Dubai
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Poortwachtersysteem HG Ulfima

voor grootste sportvereniging van Nederland

Het nieuwe clubhuis van de grootste amateursportclub van Nederland is volledig energieneutraal. Behalve aan de keuze
voor zonnepanelen, is dit mede te danken aan de plaatsing van een warmtepomp in combinatie met het door HG Ulfima
geleverde ultrafiltratiesysteem. Het filter (poortwachtersysteem) is geplaatst op de plek waar het water het gebouw binnenkomt, zodat bacteriën buiten de deur blijven.
De Utrechtse omnisportvereniging Kampong
telt zes verschillende sportverenigingen –
hockey, voetbal, squash, tennis, cricket, jeu
de boules – en bijna 6.000 leden. Zoveel
leden, zoveel behoeften en belangen, weet
federatiepenningmeester Michiel Groenland:
“Misschien wel de grootste klus was om al
die verschillende belangen, ambities en achterbannen op één lijn te krijgen en te houden. Als je alleen afgaat op het grote aantal

verschillende stemmen en wensen kom je er
niet uit en is het effect verlammend. Daardoor
stagneren projecten vaak. Om samen met alle
belanghebbenden de achterliggende behoeften vast te stellen en tot een organisch geheel
te smeden, was eigenlijk de grootste uitdaging
voor ons bestuur. Daarin zit ook verreweg het
meeste werk.”

voordeliger uit en kan de club rente en aflossing makkelijker betalen. En, niet onbelangrijk, het Energiefonds bood bijna 5 ton extra
financiering onder voorwaarde dat we zelf een
gelijk bedrag zouden investeren. Dat hebben
we bij elkaar gekregen via crowdfunding. Onder het motto Geef Kampong Energie hebben
we uiteindelijk zelfs meer opgehaald dan we
nodig hadden,” vertelt Groenland enthousiast.

RUIMTE
Dankzij het succes van die actie
zijn er veel meer zonnepanelen
geplaatst dan voorzien, in totaal
zijn dat er straks meer dan 600,
het maximale aantal dat op het
dak past, in plaats van het minimumaantal van tachtig. Ook
ontstond er financiële ruimte
voor een warmtepomp en energiebesparende aanpassingen
in de keuken. Groenland: “De kok wilde één
fornuis met gas behouden, maar verder is de
keuken gasvrij. Net als het warme tapwater
(voor onder andere negentig douches) en de
helft van de lagetemperatuurvloerverwarming.
In plaats van de grote gasaansluiting in het
oude clubhuis hebben we nu een kleine aansluiting.”

ENERGIEBESPARING

TAPWATER

Een duidelijke focus op energiebesparing en
-opwekking is voor een belangrijk deel te danken aan Energiefonds Utrecht, dat het bestuur
gedurende het project op creatieve wijze adviseerde over duurzame oplossingen. Primair
doel was natuurlijk dat er een accommodatie
zou komen voor de verschillende sportverenigingen van Kampong, benadrukt Groenland.
“Maar binnen de reguliere financieringskaders
voor sportaccommodaties hadden we het huidige clubhuis niet kunnen realiseren. Dankzij
de keuze om de investering zo duurzaam mogelijk te maken, pakt de exploitatie een stuk

Dat ook de douches warm water krijgen van
de warmtepomp, die warmte (of koude) uit de
lucht omzet in warm water, is opvallend. Normaliter is de temperatuur van dat water (circa
55 graden Celsius) vanwege legionellagevaar
niet geschikt voor douches. Een boiler om het
water verder op te warmen naar de vereiste
minimumtemperatuur van 65 graden is qua
energiewinst niet rendabel. Projectleider Arjen
van Ree kwam op het idee om twee bestaande technieken bij elkaar te brengen: de warmtepomp en een filter of membraan (poortwachtersysteem) van HG Ulfima op de plek
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waar de waterleiding het gebouw binnenkomt,
zodat bacteriën buiten de deur blijven. Het
water in het buffervat kon daarmee toch 55
graden blijven. “Deze combinatie van warmtepomp en Ulfima poortwachtersysteem is een
noviteit en kan zeker ook bij andere sportverenigingen van pas komen,” verwacht Groenland. De legionellacontrole blijft conform de
eisen plaatsvinden, maar frequent preventief
spoelen is niet langer nodig.

Legionella
aangetroffen
in sporthal
Leiden
In het leidingwerk van de Leidse ‘3
Octoberhal’ is in oktober de legionellabacterie aangetroffen. Inmiddels is
het waternet van andere sportzalen in
Leiden gecontroleerd, maar de uitslag
van dat onderzoek laat nog op zich
wachten.
Overigens gaat het in de Leidse sporthal om
Legionella non-pneumophila, volgens de gemeente een ‘ongevaarlijke’ variant. In de literatuur zijn echter verschillende Legionella
non-pneumophila-varianten beschreven die
wel degelijk gezondheidsrisico’s veroorzaken.
Naar schatting wordt wereldwijd tien procent
van alle gevallen van de veteranenziekte veroorzaakt door non-pneumophila-stammen.
Omdat het automatische spoelsysteem van
de 3 Octoberhal blijkbaar niet afdoende
werkt, is besloten om alle leidingwerk van de
hal een extra, grondige spoelbeurt te geven.
Totdat is geconstateerd dat de leidingen legionellavrij zijn, mogen de douches in de hal
niet worden gebruikt.

Legionella-risico groot
in Europees Parlement

Aqua Assistance

NIEUWS

viert 12,5 jarig jubileum

De gebouwen van het Europees Parlement
hebben te kampen met legionella-problemen. Dat blijkt uit een interne memo, die
de Belgische politieke nieuwssite Sceptr
heeft geplaatst. In de memo staat dat de
gebouwen van het Parlement ‘mogelijk’
besmet zijn met de gevaarlijke legionellabacterie.

Aqua Assistance, specialist in drinkwaterveiligheid, viert vandaag het
12,5-jarig bestaan. Het in Helmond gevestigde Aqua Assistance begon op 31
maart 2005 als tweemanszaak. Nu is
het een van de grotere marktpartijen
op het gebied van legionellapreventie
en -beheer.

Zowel in de gebouwen in Straatsburg als in Brussel
beschikken de Europarlementsleden over een kleine badkamer met douche. Deze douches worden
echter maar zelden gebruikt. Zo zijn de parlementsleden slechts een week in Straatsburg en twee weken in Brussel. De douches worden dus nauwelijks
gebruikt waardoor het water lang stil staat. Dat levert een risicovolle situatie op. Niet voor niets heeft
er al twee keer een legionella-uitbraak plaatsgehad
in de gebouwen van het Europees Parlement. Zowel
in 2002 als in 2016 waren er besmettingen.

Voor de start van Aqua Assistance verdiende
oprichter Ger van Zantvoort zijn sporen in de
watersector, onder andere bij de nutsbedrijven en verschillende consultancy- en adviesbureaus. De sterke overtuiging van hoe dingen
anders en beter kunnen, dreef hem er toe in
2005 Aqua Assistance op te richten. Sinds
die tijd is het bedrijf hard blijven groeien. In
2017 verwelkomde het bedrijf zijn dertigste
medewerker. In het bedrijf is veel ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en innovatie. Deze
visie wordt ondersteund door Ron van Zant-

voort en Roderick van Kortenhof, die steeds
bezig zijn met ontwikkeling en innovatie.
Aqua Assistance is sinds haar oprichting in
2005 partner en donateur van het Ronald
Mcdonald Kinderfonds. “Deze stichting verricht bijzonder goed en nobel werk en is afhankelijk van sponsorgelden. We hebben als
gevolg van ons jubileum besloten aan het
Ronald Mcdonald Kinderfonds een extra bijdrage te leveren”, vermeldt het bedrijf op hun
site.
Ook doneren? www.kinderfonds.nl

Advertentie

ILT waarschuwt

en bekeurt honderden bedrijven en instellingen
Na controles van de ILT (Inspectie Leefomgeving en
Transport) zijn de afgelopen
jaren ‘honderden’ instellingen gewaarschuwd of beboet, omdat ze onvoldoende
inzet toonden om legionellabesmettingen te voorkomen.
Dat heeft RTL Nieuws onlangs gemeld op basis van ILT-gegevens die het in handen kreeg.
De ILT controleerde in een paar jaar tijd ruim drieduizend bedrijven en
instellingen, waarbij in bijna 500 gevallen werd geconstateerd dat richtlijnen niet worden nageleefd. Sommige bedrijven kregen forse boetes
opgelegd, met bedragen tot maximaal 48.000 euro. RTL heeft ook een
sectorverdeling van de gewaarschuwde en bekeurde bedrijven samengesteld. Daaruit blijkt dat het in grote meerderheid (205) om hotels gaat,
gevolgd door jachthavens (84), zorginstellingen die geen ziekenhuis zijn
(64), B&B’s, campings en vakantiehuizen. Opvallend is het relatief lage
aantal sauna’s (8) en zwembaden (4). In de lijst met instellingen zijn ook
twee ziekenhuizen opgenomen; de gegevens zijn geanonimiseerd zodat
niet bekend is om welke locaties het hier gaat.

SPECIALISTISCHE REINIGING
EN DESINFECTIE!
Moet uw lucht- of waterinstallatie binnenkort gereinigd worden?
Heeft u een koeltoren, een luchtbehandelingskast, een boiler of een
drinkwaterinstallatie? Purus helpt u graag!
•
•
•
•

Landelijk operende specialist
Reinigen en desinfecteren van lucht- en waterinstallaties
Zorgvuldige werkwijze
Kennis van het vak

Na de grondige reiniging, wordt het systeem volledig gedesinfecteerd. De
kans dat de verontreiniging terugkeert wordt hiermee tot een minimum
beperkt.
Om zeker te zijn van een frisse en schone werk- en leefomgeving en
schoon en gezond drinkwater kunt u Purus inschakelen!
Wilt u ook graag gebruik maken van de diensten van Purus B.V? Neem
dan contact met ons op!

VCA* systeem / Kiwa-Ata gecertificeerde producten / ISO 9001 /
BRL k-14032 / Ctgb goedgekeurde producten
Zijdepark 26 | 2935 LB | Oudekerk a/d IJssel | 0180 - 516962 | info@purus.nl
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Veel kritiek op installateurs

“Helaas komen we in de praktijk nog steeds dingen tegen die

echt niet kunnen”

Na onderzoek van Isso, het kennisinstituut van de installatiewereld, was de kritiek op de installateurs
niet mals. Zo zouden installateurs de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie niet naleven en is de aandacht van de installatiebranche vooral op warmwaterinstallaties gericht geweest.
ISSO startte afgelopen zomer een grootschalig onderzoek naar legionellapreventie, onder de naam ‘Drinkwater veiligheid’. Afgelopen
september kwam het kennisinstituut voor installatietechniek met de
conclusies. Die logen er niet om. Volgens ISSO zijn meer besmettingen
te voorkomen wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving
voor legionellapreventie naleven.
Daarnaast blijkt dat maar liefst driekwart van alle gebouwen die in
Nederland als risicovol worden bestempeld, op een bepaald moment
een legionellabesmetting in de installaties heeft. Zowel installateurs
8
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als adviseurs hebben jarenlang hun aandacht vooral gericht op warmwaterinstallaties. Dat legionella toch welig tiert in koudwaterleidingen
komt door ongewenste opwarming van koud water. Dit gebeurt wanneer leidingen door warme leidingschachten lopen of te dicht naast
verwarmingsleidingen liggen. Dit probleem wordt vaak al in het ontwerp
gecreëerd.

HAMEREN
“Onze leden signaleren in de praktijk dat het juist aannemers, ontwerpers en beheerders zijn die zich onvoldoende bewust zijn van de geva-

ren”, zegt Dick Reijman. Hij is woordvoerder van Uneto-VNI, de brancheorganisatie voor installateurs. “Daarbij speelt ook een rol dat deze
partijen uit kostenoverwegingen geen preventieve maatregelen willen
nemen. Dat leidt in de praktijk helaas tot levensgevaarlijke situaties.”
Uneto-VNI hamert daarom volgens hem op strikte handhaving van de
regels. Reijman: “Daarnaast zijn beheer en onderhoud cruciaal voor
veilig en betrouwbaar drinkwater. Ten onrechte besteden gebouwbeheerders hier onvoldoende aandacht aan. We herkennen ons niet in
het beeld dat installateurs de regels niet naleven. Installateurs zijn zich
al jarenlang bewust van de gevaren van legionella. De installatiebranche heeft niet alleen aangedrongen op strenge regelgeving, maar is ook
initiatiefnemer van een aantal technische publicaties, beheersplannen
en cursussen.”
Koud- en warmwaterleidingen die dicht naast elkaar worden aangelegd
(zogenaamde hot spots), vormen volgens de woordvoerder van UnetoVNI inderdaad een legionellarisico. “Uneto-VNI onderkent dit al jaren

en waarschuwt hiervoor. Ook in technische publicaties wordt er al jaren
op gewezen dat de koud- en warmwaterleidingen niet vlak naast elkaar
of in één schacht mogen worden aangelegd. Het is daarom belangrijk
dat onze leden al in de ontwerpfase van de leidingwaterinstallatie worden betrokken om dit te voorkomen. Integraal ontwerpen is essentieel.
Ook ontwerpers en aannemers moeten zich ervan bewust zijn dat de
leidingwaterinstallatie niet op deze manier mag worden aangelegd.

“Het is onbegrijpelijk dat
er anno 2017 nog zo veel
mis is met collectieve
drinkwaterinstallaties”
9
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“We spreken hier van het nemen van onverantwoorde
risico’s met de gezondheid van eindgebruikers”

Kostenoverwegingen mogen nooit een reden zijn om te beknibbelen
op veilige en gezonde installaties. Het concept hoofdaannemer – onderaannemer past echt niet meer bij deze tijd. De installateur moet op
gelijkwaardige basis in een project kunnen meedraaien.”
Het aantal slachtoffers van legionella stijgt. Eén van de oorzaken zou
warmer weer zijn, volgens het RIVM. Wat Reijman betreft heeft dat vooralsnog geen invloed op de werkwijze van de installateur. “Het is nog
onbekend wat de oorzaken zijn van deze toename. Dat kunnen bijvoorbeeld ook koeltorens, airco’s, luchtwassers of waterplassen op straat
zijn, zoals RIVM zelf aangeeft. Er is op dit moment geen enkele reden
het installatieontwerp te heroverwegen.”

VERWERPELIJK
De ervaringen van legionella-experts zijn anders, blijkt uit een rondgang. Zo geeft Ron van Zandvoort, algemeen directeur van Aqua Assistance aan dat zijn bedrijf veelvuldig wordt geconfronteerd met installaties waar veel is mis gegaan tijdens de bouwfase. Dit gebeurt
zowel in de bestaande bouw, als bij renovatieprojecten en nieuwbouw.
Van Zandvoort: “Het is onbegrijpelijk dat er anno 2017 nog zo veel mis
is met collectieve drinkwaterinstallaties. We zien in de praktijk aannemers, ontwerpers en beheerders verkeerde keuzes en afwegingen maken, maar we zien ook installateurs de fout in gaan. Wij worden vanuit
onze expertise vaak betrokken bij nieuwbouw en renovatie. Onze rol be-

staat dan uit het schrijven van het bestek.” Dat houdt onder andere in
welke materialen moeten worden gebruikt en op wat voor manier de installatie moet worden aangelegd met het oog op drinkwaterveiligheid.
“We voeren tijdens elke bouwfase inspecties uit zodat de opdrachtgever er zeker van kan zijn dat er conform het bestek wordt gewerkt. Toch
zien we tijdens deze inspecties diverse voorbeelden waarin we moeten
constateren dat er gepoogd wordt om niet conform de eisen aan te
leggen. Uiteraard spelen kosten hierin een rol, maar dit argument is
natuurlijk verwerpelijk. In de eerste plaats omdat we hier spreken van
het nemen van onverantwoorde risico’s met de gezondheid van eindgebruikers. Op de tweede plaats behoeft een verkeerd aangelegde installatie vaak veel meer beheer in de gebruiksfase waardoor de eigenaar
van de drinkwaterinstallatie te kampen krijgt met onnodig hoge beheerskosten. We zien in de markt ook veel partijen – zowel aannemers
als ontwerpers, beheerders en installateurs – waar drinkwaterveiligheid
hoog op de agenda staat en waar men keurig werk levert. Ook dat mag
gezegd worden. Maar helaas is dat niet de standaard, zo moeten wij
dagelijks constateren”, aldus Van Zandvoort.

DWEILEN
Een hard oordeel. Toch vindt hij bijval bij branchegenoten. Pascal Lagrand,
account manager bij HG Ulfima: “Wij willen niet zeggen dat er per definitie veel onbekendheid is bij ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en

“Wij komen locaties tegen waar de warm- en koudwaterleidingen direct naast elkaar zijn aangelegd”
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beheerders op het gebied van wet- en regelgeving, maar helaas komen
we in de praktijk nog steeds dingen tegen die echt niet kunnen. Denk
hierbij aan de aanleg van een nieuwe drinkwaterinstallatie, waar de
waterleiding nog steeds de cv-leiding kruist. En dit is nog maar één
voorbeeld.”
Het zou volgens hem te makkelijk zijn om te zeggen dat dit altijd zo
gaat. Wel merkt hij op dat de huidige bouw door de diversiteit aan
installaties - die ook nog eens op diverse disciplines afgestemd moet
worden - en de daarbij horende werkdruk het erg lastig maakt.
Lagrand: “Dit is dan ook iets wat in de praktijk niet altijd blijkt te lukken. Verder is het zo dat doordat we energiezuinig ontwerpen en bouwen, we hiermee een hoop warmte binnen het gebouw houden. Erg
energiebewust, maar tevens ligt hier ook het grote gevaar op de legionella risico’s. De ruimte-temperaturen liggen erg hoog, wat de ideale
broedplaats is voor deze gevaarlijke bacterie.”
Er wordt voor het ontwerp verwezen naar de bestaande wet- en regelgeving en het hierbij horende legionellabeheer. Uiteraard is het zo dat
alles begint met het juiste ontwerp en aanleg volgens wet- en regelgeving van de drinkwaterinstallatie. Maar het probleem blijft dat er in het
drinkwater bacteriën en virussen zitten, waaronder ook de legionellabacterie. Het drinkwater mag bij binnenkomst van een pand niet meer
dan de wettelijke normering van honderd kolonie vormende eenheden
bevatten. Maar door opwarming, stilstand, voeding en/of biofilm kan
de bacterie in de achterliggende drinkwaterinstallatie snel uitgroeien
tot gevaarlijke concentraties en meer dan honderd kolonie vormende
eenheden bereiken. De legionellarisico’s zijn hiermee erg hoog en het
beheer neemt een hoop tijd en kosten met zich mee. In deze situaties
is het legionellabeheer bijna letterlijk dweilen met de kraan open.
Lagrand: “Er is te veel onwetendheid als het gaat om fysische technieken, zoals ultrafiltratie, die direct inzetbaar zijn, waarmee je de
binnenkomst van bacteriën en virussen juist voorkomt en hiermee de
legionellarisico’s beperkt. Deze worden nu dan ook te weinig in de ontwerpfases en bijvoorbeeld in een bestek van nieuwbouw opgenomen.
Hiermee wordt het probleem na oplevering van de drinkwaterinstallatie
verlegd naar de eindgebruiker en zijn er vaak al de nodige problemen
en faalkosten mee gemoeid, waarmee de investering van deze techniek
niet of lastig meer te doen is.”
Fysische technieken zoals ultrafiltratie mogen direct bij zowel zorgplichtige als prioritaire installaties en zowel bij nieuwbouw als bestaande
bouw ingezet worden. De inzet van deze technieken hebben een grote
meerwaarde, vindt Lagrand. “Er is een betere beheersing op de legionellarisico’s en er is een beheersbare drinkwaterinstallatie. Tevens
brengt deze techniek ook een welkome besparing met zich mee, zodat

de investering zichzelf in de regel binnen twee tot drie jaar terugbetaald. Denk hierbij aan lagere energiekosten, waterbesparing, minder
manuren en een lagere slijtagelast.”

TOEZICHT
Leo de Zeeuw, managing director van Holland Water, sluit zich aan.
“Hoewel Holland Water vaak pas bij een project betrokken wordt wanneer de installatiewerkzaamheden al zijn uitgevoerd, zien wij in de
praktijk dat er veel situaties voorkomen die niet conform de richtlijnen
en/of wet- en regelgeving zijn. Wij raken ook regelmatig betrokken bij
projecten waar er stevige discussies spelen tussen de installateur en
de gebouweigenaar over de wijze waarop de installatie is aangelegd. In
bestaande gevallen is het dan vaak onmogelijk om de gewenste of de
noodzakelijke installatieaanpassingen nog uit te voeren.”
De Zeeuw vindt het lastig om ‘de installatiewereld’ te generaliseren.
Hij denkt dat er op management- en projectleidingniveau voldoende
kennis aanwezig is, maar dat er onvoldoende is of wordt toegepast op
de werkvloer. In ieder geval wordt hier wat hem betreft, door leidinggevenden en inspectie, te weinig toezicht op gehouden.
“ISSO heeft gelijk. In de praktijk worden de richtlijnen onvoldoende
gevolgd. Wij komen locaties tegen waar de warm- en koudwaterleidingen direct naast elkaar zijn aangelegd. Ook zijn de inregelventielen
vaak niet goed ingesteld. Waar het gaat om systemen om legionella te
voorkomen en te bestrijden zien wij dat er regelmatig gekozen is voor
een systeem dat op voorhand gedoemd is om te mislukken. Daarnaast
zien wij nog steeds veel systemen operationeel die geen enkele toegevoegde waarde bieden en het legionellaprobleem niet oplossen of
niet voldoen aan de certificatie-eisen. Ook hier zou beter op moeten
worden toegezien. Certificerende en inspecterende instanties zouden
hierin veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen.”
Hij ziet liever een systeem waarbij controle en toezicht wordt uitgevoerd
in het gehele bouwproces. Het begint bij de architect en eindigt bij de
oplevering van een installatie. Hiernaast zouden gebouweigenaren zich
moeten realiseren dat goedkoop duurkoop is. De overheid zou hier een
voorbeeldfunctie moeten vervullen.
De Zeeuw: “Een ander probleem dat wij zien in de markt, is dat steeds
meer installateurs gaan ‘adviseren’ en adviseurs gaan installeren. In
deze gevallen kan het voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’
en omissies niet zichtbaar worden. Deze ontwikkeling lijkt in beginsel
logisch maar zou, wat ons betreft, eens kritisch tegen het licht moeten
worden gehouden. Mogelijk moet hier de wet- en regelgeving ook beter
op worden afgestemd.”
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“Wat zijn de knelpunten, waar zijn de hotspots”

Wellness centra moeten
hun installaties kennen

De strijd tegen legionella in Wellness centra vereist dagelijkse aandacht, maar dat moet zeker
niet uitmonden in paniek. Het is vooral belangrijk dat je zelf kennis in huis hebt, want ook
de installateur weet niet altijd van de hoed en de rand. “Ik vind het goed dat er wordt
gecontroleerd, maar ik twijfel aan de effectiviteit.”
12 Legionella 2017

“Het is niet terecht wanneer de wellness centra in
verband worden gebracht met legionella”
Het is alweer tien jaar geleden dat bij Thermen Ridderkerk een dodelijk slachtoffer viel door legionella. De gebeurtenis van toen spookt nog
altijd rond in de wellness-wereld. En drie jaar geleden overleed een
69-jarige man uit Enkhuizen, na een legionellabesmetting die hij opliep
bij een bezoek aan Sauna Grosthuizen in het dorp Grosthuizen, in de
provincie Noord-Holland.
“Over legionella moeten we open kunnen praten”, zegt Pieter Bunt. Hij
is naast eigenaar van sauna-, beauty- en wellness-centrum Het Friese
Woud in Boijl (bij Wolvega) ook secretaris van de vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven (VNSWB). Dat is een brancheorganisatie voor alle bedrijven in de sauna en wellness sector. “Als er een ongeval is, dan ondersteunen we natuurlijk iedereen die vragen heeft, maar
we willen voorkomen dat onze branche in een negatief daglicht komt.”
In zijn ervaring is zijn branche te veel negatief in het nieuws geweest.
“Dat is niet fijn voor de bezoekers. Die willen genieten. Het is ook niet
terecht wanneer de wellness centra in verband worden gebracht met
legionella. We gaan streng om met de regels rond legionella. Wij hebben
in ons bedrijf geen last van deze bacterie.”
Natuurlijk komt legionella weleens voor bij een sauna of wellness centre.
“Het speelt een rol in ons volledige waterbehandelingsbeheer. Legionella staat echter niet op de hoogste plek op onze agenda. Een keer per
half jaar is er een verplichte legionellakeuring. Er wordt een monster
genomen van het water en als er op dat moment geen legionella wordt
aangetroffen is alles in orde. Maar binnen een maand zou er toch een
legionella besmetting kunnen ontstaan. Dan duurt het weer een half jaar
voordat er een nieuwe controle is. Ik vind het goed dat er wordt gecontroleerd, maar ik twijfel aan de effectiviteit.”
Een alternatief heeft Bunt (nog) niet. “Maar dat hoeft denk ik ook nog
niet. Je moet gewoon zorgen dat je de installatie goed op orde hebt. Als
je daarvoor zorgt, denk ik dat een controle van het beheersplan relevanter is. Want als het op papier goed is en je hebt je gehouden aan je
beheersplan dan heb je een goed systeem.”
De rol van de installateur en een correct ontworpen installatie is cruciaal. Bunt betreurt het dat sommige sauna-eigenaren te weinig kennis
hebben hiervan. “Het is uiterst belangrijk dat de kennis op de een of andere manier toch aanwezig is. Onze installateur bijvoorbeeld weet alles
over legionella. En onze brancheorganisatie ook. We staan voor iedereen
in onze branche open voor vragen over legionella. Die kennis hebben we.
We kunnen helpen.”

IDENTITEIT
Sjaak Versluis werkt bij de Roompot Vakanties als concern beheerder.
Roompot Vakanties is een aanbieder van vakantieparken en actief in
het management en de exploitatie van bungalowparken en campings in

Nederland en Duitsland. Momenteel heeft Roompot Vakanties circa 200
bungalowparken en 23 campings in haar aanbod. De vakantieparken
zijn gefaciliteerd met onder meer zwembaden, bowlingbanen, sportfaciliteiten en restaurants.
Versluis beheert ongeveer 35 parken, die allemaal verschillend zijn van
samenstelling. “Elk park heeft een eigen identiteit. We hebben campings,
maar ook grote parken met bungalows en een jachthaven. En alles wat
daar tussenin zit. Ook is een groot deel verhuurobjecten. Deels zijn gebouwen van ons en deels particulier bezit. Tot slot zijn er zaken als sanitaire gebouwen en zwembaden.”
Dat betekent dat hij te maken heeft met heel veel tappunten. “Ik heb een
lijst met honderden monsters. Alles wat te maken heeft met drinkwater,
zwembadwater en legionella loopt via mij. Per park ben je verplicht om
een legionellabeheerplan te hebben. Dus maken we een risicoanalyse
per park, waarin we omschrijven hoe de waterleiding in elkaar steekt,
wat de knelpunten zijn, of waar de knelpunten hotspots zich bevinden.”
Zijn werk wordt geregeld gecontroleerd door de diverse instanties. Soms
komen twee keer per jaar controleurs langs op hetzelfde park. Bij campings vaak één keer per jaar, aan het begin van het seizoen. Logisch,
aangezien campings in de winterperiode dicht zijn. “De mate van controle scheelt per provincie. Dat zou in principe door heel Nederland gelijk
moeten zijn. Toch zijn er interpretaties mogelijk. Zo hebben wij particuliere woningen in de verhuur. De controleur ziet soms de particuliere eigenaar als verhuurder. En de controledienst verwacht dus voor elke woning
een beheersplan. Misschien zou dat volgens de letter wel moeten, maar
je mag je afvragen of dit haalbaar is. Gelukkig merken we dat controleurs
en waterleidingsmaatschappijen en wij goed samenwerken.”

SCHERP
Ook Versluis heeft weleens te maken gehad met een besmetting. “Dan
zoek je direct naar de bron van een besmetting en dan kom je er bijvoorbeeld achter dat in een gebouw oude kunststoffen in plaats van koperen
leidingen zijn aangelegd. Die zijn niet goed bestand tegen temperaturen
boven zestig graden. En chemisch schoonmaken van kunststoffen en
metalen leidingen is destructief. Het gevolg is dat we een nieuwe installatie moeten aanleggen.”
Ondanks de dagelijkse inzet tegen legionella zijn er twee punten binnen
alle complexen waar legionella hardnekkig is. “Daar heb ik een koper-zilverinstallatie laten plaatsen. Dat kost minimaal 25.000 euro en daarbij
nog jaarlijks onderhoud. Dat is een flink bedrag, maar we moeten deze
verantwoordelijkheid nemen. Als een verhuurder of huurder ziek wordt,
schiet niemand daar iets mee op. Dus we moeten scherp blijven, maar
ook nuchter blijven.”
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Verbinding mei 2017

“Sauna’s zijn vaker positief getest dan andere locaties”

PUBLIC RELATIONS

Wellness centra

MARKETING

vormen groter risico op legionella

REPEATER MEDIA IS EEN FULL-SERVICE MARKETING-, PREN ADVIESBUREAU. REPEATER MEDIA IS GESPECIALISEERD IN
(MISSIEKRITISCHE) COMMUNICATIE. COVERT OF OVERT,
TETRA OF LTE, FREQUENTIES OF VERGUNNINGSVRIJ, REPEATER
MEDIA HEEFT (TECHNISCHE) KENNIS VAN ZAKEN. DAARNAAST
HEEFT REPEATER MEDIA HET NETWERK VAN SPECIALISTEN
IN (MISSIEKRITISCHE) COMMUNICATIE.

REPEATER MEDIA
AMPERESTRAAT 7
2316 DG LEIDEN
INFO@REPEATERMEDIA.NL
06-28417073
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Zeven jaar geleden kwam naar voren dat wellness centra een belangrijke bron van legionellabesmetting
zouden kunnen zijn. Vandaag de dag blijken wellness centra nog steeds potentiële bronnen.
Toenmalig mede-onderzoeker Sjoerd Euser kijkt terug. “Er is niet niets aan de hand.”
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“De data laten zien wat
er aan de hand is”

Onderzoek
Sjoerd Euser (Streeklaboratorium Haarlem), Jacob Bruin
(Streeklaboratorium Haarlem), Wim van der Hoek (RIVM),

Dit percentage is opmerkelijk hoger dan bij andere soorten potentiële
bronnen zoals koeltorens (18 van 33 (55%)), ziekenhuizen (34 van 68
(50%)), huizen (139 van 693 (20%)) en tuincentra (8 van 63 (13%)),
die onder identieke omstandigheden geïdentificeerd, onderzocht en
bemonsterd werden. Bovendien blijkt dat de resultaten van de Legionella typering dat in meer dan zestig procent (21 van de 33) van
alle wellness centra bemonsteringen Legionella pneumophila aanwezig
was. Van deze variant denkt men dat het de oorzaak is voor meer dan
negentig procent van alle legionellagevallen.

GROEI

Wellness centra zijn een potentiële bron van Legionella-pneumonieën.
Dat concludeerden Euser, Bruin, Van der Hoek, Schop en Den Boer
in 2010 al. Zij hebben de gegevens van acht jaar brononderzoek in
Nederland toentertijd geanalyseerd. Eerder onderzoek leek al die richting uit te wijzen. Maar hoe groot is de rol van wellness centra bij de
besmetting met legionella?
Euser en kompanen gebruikten cijfers vanuit het ‘BEL’. Sinds 2002 bestaat er in Nederland namelijk een systematische registratie van patiëntgebonden, potentiële bronnen van Legionella-pneumonieën, die
wordt bijgehouden door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) vanuit het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid
Kennemerland in Haarlem (SLH). De BEL voert sinds 2006 verschillende taken uit voor het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) op het
gebied van legionellabestrijding in Nederland, en heeft als doel om
besmettingsbronnen van Legionella-pneumonieën te identificeren en
te elimineren en zodoende nieuwe ziektegevallen te voorkomen.

POSITIEF
Naar aanleiding van brononderzoek bemonsterden de onderzoekers
1.317 van de 2.343 potentiële bronnen, die waren gerelateerd aan
een of meer van de 1.457 patiënten. Sommige van de potentiële bronnen werden vaker geassocieerd met legionella-bevindingen dan andere, wat weerspiegeld wordt in het aantal onderzoeken waarin legionella
in de onderzochte bron werd gevonden. Het aandeel potentieel brononderzoek dat positief was voor legionella spp. was het hoogst voor wellness centra (28 van 33 brononderzoeken), gevolgd door koeltorens,
ziekenhuizen, hotels, zwembaden, sportfaciliteiten, vakantieparken en
woonhuizen. Binnen de wellness centra was legionella vooral te vinden
bij douchekoppen, tappunten en in whirlpools.
Aangezien patiënten wellness centra niet vaak noemen als mogelijke bron, lijken ze een kleine rol te spelen bij de ziekteoverdracht van
legionella. Toch toonden de onderzoekers aan dat bij 85 procent (28
van de 33) van alle wellness centra positief werd getest op legionella.

Bij 85 procent (28 van de 33) van alle wellness
centra werd positief getest op legionella
16 Legionella 2017

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze bevindingen. Een
ervan is dat de omstandigheden in wellness centra bijdragen tot een
legionella-vriendelijke omgeving. De overvloedige aanwezigheid van
douches, whirlpools, zwembaden en zelfs luchtvochtige voetbaden
kan duidelijk een legionella-vriendelijke habitat vormen en leiden tot
legionella in de lucht. Bovendien kan de complexiteit van waterleidingsystemen als gevolg van latere vergroting van wellness centra leiden tot staand of langzaam stromend water en daardoor een stabiele
micro-omgeving creëren voor de groei van legionella.
Een andere mogelijkheid is dat de bezoekers van wellness centra meer
risico lopen om de ziekte te krijgen, dan personen die deze centra
niet bezoeken, omdat er vaker al sprake is van gezondheidsklachten.
Onderliggende chronische ziekten en roken zijn bekende risicofactoren
voor de legionellaziekte.
Hoe stond dit onderzoek ten opzichte van andere Europese onderzoeken? Het blijkt moeilijk de resultaten te vergelijken met eerdere Europese studies over het toezicht op de veteranenziekte wegens het ontbreken van een systematisch bronidentificatie- en onderzoeksprogramma
in andere landen. Hoewel in verschillende verslagen van uitbraken wellness centra zijn erkend als een belangrijke bron van blootstelling aan
legionella, bevatten de meeste Europese bewakingsprogramma’s geen
specifieke potentiële bronnen in hun bewakingsgegevens.

OMVANG
Euser is genuanceerd over de resultaten. Toen zijn onderzoek uitkwam,
was er nauwelijks een reactie binnen de wereld van de wellness. “Op
basis van onze resultaten zagen we een grote variatie aan het percentage positieve bemonsteringen tussen verschillende brontypes. Sauna’s
zijn vaker positief getest dan andere locaties. Dat kan allerlei oorzaken
hebben. Zo kan de bouw complex zijn, of is er in de tijd een uitbouw
gemaakt. En er zijn altijd warmteverschillen binnen dit soort gebouwen.
Over de omvang van het probleem kan je discussiëren. Er zijn uitbraken
en er zijn zieken. Soms kunnen we die zieken koppelen aan sauna’s.”
Uit de jaarrapporten van het RIVM blijkt dat sinds het onderzoek van
Euser er wat het aantal zieken betreft niet veel is veranderd. De resulta-

Winfred Schop (GGD Rotterdam-Rijnmond) en Jeroen den
Boer (Streeklaboratorium Haarlem) publiceerden in 2012
samen het artikel ‘Wellness centres: an important but
overlooked source of Legionnaires’ disease. Eight years of
source investigation in the Netherlands, 1 August 2002 to
1 August 2010’.

ten van de bemonsteringen blijven hetzelfde. Het totaal aantal mensen
met de veteranenziekte is gestegen, maar het is niet mogelijk om het
aantal patiënten dat gekoppeld is aan sauna’s te bekijken. Voor het
grootste deel van de patiënten staat niet vast waar ze de ziekte hebben
opgelopen. “Het blijft een aandachtspunt”, zegt hij. “De data laten zien
wat er aan de hand is. Af en toe proberen wij vanuit deze data een
boodschap af te geven.”

Advertentie

• Advisering en Beheer Legionellapreventie
(KIWA gecertiﬁceerd)
• Advisering Voedselveiligheid
• Installatie en onderhoud werkzaamheden

Burg. Hoenstraat 15
6121 HW Born
Tel : 046-2040353

Tel : 06-41942347
Fax : 046-4811056
info@arwifacilities.nl

www.arwifacilities.nl
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Risico legionella bij whirlpoolgebruik groter dan gedacht

Strengere eisen

nodig voor toegestane legionellaconcentratie in zwemwater

Het risico op besmetting
door een kwartier in een
whirlpool te zitten is
ongeveer 3 procent

Wat is het risico van legionella in een whirlpool? De kans op een infectie als je een kwartier in een bad zit met een kve (kolonievormende
eenheden, of kiemgetal) van 100 per liter water ligt tussen de 22 en 29
procent. Bij een concentratie van meer dan 1.000 kve is het vrijwel zeker
dat de gebruiker besmet wordt met legionella.
Bouwknegt van het RIVM heeft een uitgebreide risicoanalyse gemaakt.
Het risico op besmetting door een kwartier in een whirlpool te zitten,
is ongeveer 3 procent als er minder dan 10 kve/liter in het water zit.
Het risico neemt lineair toe naarmate er meer legionellabacteriën zijn.
Daarnaast blijkt dat ook de frequentie van in een whirlpool zitten meetelt.

GROOTTE
De belangrijkste conclusies van het onderzoek lijken echter te zijn dat
er te veel voor waar wordt aangenomen terwijl meer onderzoek zeker
nodig is. Zo bekeek Bouwknegt de verdeling van druppels met legionella.
18 Legionella 2017

Aangenomen wordt altijd dat legionella evenredig verdeeld is boven een
whirlpool. Dat geldt echter alleen als de motoren van de whirlpool gelijkmatig verdeeld zijn en als er niet al te veel invloed is van de lucht in de
omgeving. Ook is er verschil tussen de lucht vlak boven de whirlpool en
de lucht een halve meter boven het water.
Ook de grootte van de druppels is nooit onderdeel van het onderzoek
naar besmettingsrisico’s van legionella geweest. Dit omdat de druppelgrootte gemiddeld de grootte van de inhaleerbare deeltjes overschreed.
Inmiddels blijkt dat de jetdruppels, afhankelijk van hun volgorde waarin
ze worden geproduceerd, zo klein kunnen zijn als 11 μm, voor bellen met
een diameter van 0,3 cm. Bovendien kunnen grotere straaldruppels ook
ingeademd worden als gevolg van volumevermindering door verdamping.
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat een bijdrage van jetdruppels naar
inhalatie een diepgaand effect op de geschatte risico’s kan hebben.

Foto: Shutterstock.com

Er moet strenger worden gekeken naar de
toegestane hoeveelheid legionellabacteriën in
whirlpools. Dat blijkt uit een onderzoek van Martijn
Bouwknegt van het RIVM. Uit een door hem uitgevoerde
risicoanalyse blijkt dat bij een kiemgetal van onder de norm van 100 kve
legionella-bacteriën de kans op besmetting groter is dan gedacht.
GEN
De risico’s voor mannen en vrouwen worden anders ingeschat. Zo is de
blootstelling aan inhalatie door mannen in vergelijking met vrouwen
ongeveer 35 procent hoger. Het geschatte infectierisico per geslacht
omvat echter geen verschillen in bijvoorbeeld de gevoeligheid voor infectie, omdat de gegevens over deze verschillen niet zijn opgenomen.
Van de verhouding tussen virulente en non-virulente L. pneumopila werd
aangenomen dat ze constant in de tijd was. Deze verhouding is echter
waarschijnlijk niet constant, door bijvoorbeeld gen-uitdrukkingsverschuivingen die worden veroorzaakt door langdurig verblijf van bij bacteriën in
whirlpoolwater, of na opname ervan door gastheren.

INFECTIERISICO
De mate van onzekerheden van de meeste parameters is echter onbekend. Het huidige model impliceert dat alle parameterwaarden precies

bekend zijn. Dat is dus niet zo, en het is redelijk om aan te nemen dat het
risico van besmetting eerder groter zal zijn dan voorheen geraamd. Daarbij wijst de onderzoeker op de lineaire relatie tussen het aantal kve, de
tijdsduur van het badderen in de whirlpool en het risico op besmetting.
Het geschatte infectierisico voor een verblijf van 15 minuten in een actieve whirlpool kan uiteenlopen van 3 tot 95 procent bij concentraties van
respectievelijk 10 en ≥1.000 kve/L. Daarnaast waren de geschatte infectierisico’s groter dan 50 procent bij gebruik van een actieve whirlpool
met 100 kve/ L water gedurende ruim 12,5 minuten. In Nederland zou
het zwemwater in badbedrijven minder dan 100 kve/ L pneumophila
per liter water moeten bevatten. Resultaten van deze studie suggereren
daarom dat strengere vereisten nodig zijn voor de wettelijk toegestane
legionellaconcentratie in zwemwater, om zo een adequate bescherming
van de volksgezondheid te waarborgen.
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Andries Knevel ontpopt zich als een ambassadeur voor slachtoffers van legionella. De televisiemaker
kreeg vorig jaar zelf legionella. Tijdens een lotgenotendag vertelde hij openhartig over zijn ziekte. “Ik
lag voor gaas in mijn bed.”
“Eind oktober was ik op reis in Bolivia voor het programma Metterdaad.
Daar heb ik onder een verkeerde douche gestaan en ben besmet geraakt. De eerste zes dagen was er niets aan de hand. De dag daarna
gingen we heel hoog klimmen en het ging goed. Ik zou laten zien dat
ik tot 4600 meter kon klimmen. En toen, op 4000 meter; ik kan de
stoeptegel nog aanwijzen waar ik van het ene op het andere moment
ziek werd.”
Aan het woord is Andries Knevel. De EO-coryfee vertelt voor een publiek
van de lotgenotenstichting Legionella zijn verhaal. “Een ziek lijf had ik.
Ik dacht dat het iets van verlate hoogteziekte was. Jammer, maar dat
gaat wel over. De volgende dag zouden we terug naar Nederland vliegen. Dat betekende veel wachten, het was in totaal een reis van 26
uur. Op het eerste de beste vliegveldje raakte ik bewusteloos en kwam
ik snel weer bij. We dachten nog steeds aan de verlate hoogteziekte.
Achteraf gezien was dit het eerste moment waarop ik van geluk mocht
spreken. Ik bleek namelijk al een zware longontsteking te hebben. Ik
had eigenlijk nooit mogen vliegen, vanwege het risico van longembolie.”

BEWUSTELOOS

Andries Knevel vertelt over legionella

“Na 23 dagen op de IC

Foto: WillemJanDeBruin-EO

en een week op de longafdeling mocht ik weer naar huis”
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De vlucht van Knevel ging van Sucre naar La Paz, door naar Madrid
en ten slotte Amsterdam. “Toen ik daar aankwam was ik doodziek. Op
Schiphol stond een wagentje voor me klaar, waarmee ik werd gereden.
Op maandag kwam ik thuis en ik dacht: ‘het gaat wel over’. Mijn vrouw
vertrouwde het niet en bracht me naar een huisarts. Die constateerde
dat ik een dubbele longontsteking had en ik kreeg een antibioticum.
Fysiek ging het prima, ik fietste veel. Maar mijn vrouw moest naar het
buitenland en ik werd zieker en zieker. Ik stuurde mijn ene zoon naar
zijn werk en ik ging in bed liggen. Daar raakte ik bewusteloos. Mijn
tweede zoon voelde dat er iets was. Hij belde naar huis en kreeg me
niet te pakken. Ik lag voor gaas in mijn bed. Hij is toen met een rotgang
naar huis gereden en trof zijn vader aan, helemaal weg. Hij belde 112
en in een ziekenwagen ben ik naar het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum
gereden. Ik ging meteen door naar de Intensive Care.”
Omdat Knevel een onbekende ziekte had en uit een tropisch gebied
kwam, moest hij in het ziekenhuis in quarantaine. Na een paar testen werd duidelijk dat hij besmet was met legionella. “Ik kreeg vanaf
woensdag ciprofloxacin, een middel tegen legionella, gesteund door
twee antibiotica. Het ging echter slechter en slechter. Na twee weken
kreeg ik te horen dat ik in een kunstmatige slaap zou worden gebracht.

Mijn gezin was opgeroepen om erbij te zijn. Ik was vier dagen weg, op
dinsdagochtend werd ik weer wakker. Voor dat moment zat ik aan allerlei apparaten die me zuurstof gaven. De saturatie (hoeveelheid zuurstof
in bloed, red.) zakte steeds verder. Lucht werd in mijn longen gespoten.
Ik zat ingekapseld en de lucht pompte naar binnen. Het was heel akelig
om een kapje over mijn gezicht te hebben. Op donderdag lag ik nog op
de IC en ik voelde mijn krachten weer terugkomen. Ik voelde dat mijn
lichaam het weer overnam. Op 16 november herstelde mijn lichaam
zich langzaam. Na 23 dagen op de IC en een week op de longafdeling
mocht ik weer naar huis. Ik had precies een maand in het ziekenhuis
gelegen.”

MOEHEID
Knevel mocht weer naar huis. Moest weer naar huis. “En dan? Ik had
drie vragen en daarop kreeg ik geen antwoord. Mijn eerste vraag was
hoe lang het ging duren, deze ziekte. De bacterie was eruit en mijn
lichaam had een opdonder gehad. Dus: hoe lang nog? Daar geven ze
geen antwoord op. De ene zei: ‘nou, na negen maanden voel je je beter dan na zes maanden’. Een andere specialist zei: ‘Ja, legionella, we
weten het niet zo goed. Het zal bij u wel twee jaar duren, want u heeft
een sterk lichaam’.”
“Mijn tweede vraag was: ik ben ontslagen uit het ziekenhuis en wat
moet ik nu doen? Gaat het vanzelf over? Moet ik in therapie? Moet
ik halve dagen plat? Maar ook hier hadden ze geen antwoord op. Ze
adviseerden me de vaatwasser uit te ruimen als het lukt. En zo ging ik
naar huis. Ik was ontslagen uit het ziekenhuis en ze konden niets meer
voor me doen. Ik zocht mijn eigen weg dan maar. Want ook op mijn
derde vraag had niemand antwoord. Wat nou als ik redelijk genees, wat
hou ik dan over? Hou ik er wat aan over? Ik had al gezien dat legionella voor een aantal patiënten een chronische ziekte kan worden voor
de rest van hun leven. Maar niemand weet er wat over. Mijn lichaam
was schoon en moest herstellen; een beetje lopen, een beetje rusten.
Het ging al wat beter en ik dacht ‘ik ga weer aan het werk’. Er stond
een serie gepland. Daarvoor hadden we veel geld gekregen om het te
maken van de NPO. De NPO had als enige eis dat ik het programma
zou maken. Een unieke kans. Ik ben naar een longarts gegaan met de
vraag: mag ik halve dagen werken? Ik voelde me beter worden, ik had
energie, maar ik was niet beter. Mag ik medisch gezien een programma
maken? Verknoei ik mijn herstel niet? De arts verzekerde me dat het

“Op het eerste de beste vliegveldje raakte ik
bewusteloos”
21

INTERVIEW

NIEUWS

Negende internationale conferentie legionella in Rome

“Het gedrag van aerosolen
is nog steeds niet goed bekend”

La Paz, Bolivia (foto: Shutterstock.com)

laatste niet het geval zou zijn. Ook al zou ik over mijn grenzen gaan.
Mijn lichaam zou protesteren, maar het kon. Ik heb drie maanden gewerkt. Dat wil zeggen: een dag werken, een dag totall loss. Het was een
moeheid die ik niet kende. Zo’n extreme moeheid, dat je niets meer
kan. Achteraf vraag ik me af of de beslissing van mij en mijn longarts
de goede was. Of het mijn herstel inderdaad niet kon verknoeien. Ik
denk dat het achteraf gezien niet verstandig is geweest. Op 15 maart
had ik een bepaald niveau bereikt. Tot 1 juni zou ik werken en daarna
weer herstellen. Ik moet zeggen: het is nu eind september en eigenlijk
ben ik sinds 1 juni niet veel opgeschoten.”

CHRONISCH
“Heb ik restverschijnselen? Wordt het chronisch? Ik heb twee restverschijnselen. Gelukkig heb ik geen concentratieproblemen. En gelukkig
ook niet dat ik niet meer kan lezen. Daar is niets aan veranderd. En
mijn geheugen is nog zoals het was. Ik heb wel die vermoeidheid.
Man man man, dat is niet gewoon moe; dan stort je in. Dan weet mijn
vrouw dat als ik op de bank ga liggen, dat ik dan niet meer kan. Mijn
tweede ding is dat mijn longen het redelijk goed doen, maar als de vermoeidheid optreedt, kom ik een beetje achter mijn adem. Het is geen
ademnood, maar meer kortademigheid. Dan ben ik de rest van de dag
niets meer waard. En dan vraag ik me af: is legionella uiteindelijk een
chronische ziekte aan het worden, ook als je al wat hersteld bent? En
hoe gaat het met andere mensen met legionella? Hebben veel mensen legionella gehad, die niet meer goed functioneren? Misschien zijn
er veel meer mensen die besmet zijn, maar misschien gaat het met
hen wel goed. In hoeverre ben ik representatief voor Nederland?
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Andries Knevel:

overheid moet meer
doen tegen legionella

De overheid moet meer doen op het gebied van legionella. Dat zei
Andries Knevel, zelf besmet met het legionella-virus, tijdens de
Lotgenotendag van de Stichting Veteranenziekte. Hij pleit zelfs voor
een certificaat.
Sinds zijn besmetting met legionella is EO-coryfee Andries Knevel ervan overtuigd dat de overheid meer moet doen. “Ik heb de ziekte, net
als veel anderen, opgelopen in het buitenland. Daarom vind ik het lastig om dit te koppelen aan de Nederlandse situatie. Tegelijkertijd weet
ik dat er in Nederland ook een aantal mensen ziek wordt. Een overheid

Tijdens de negende internationale conferentie over legionella in Rome eind
september, speurde onafhankelijk legionella-expert Monique Bastmeijer
naar nieuws en ontwikkelingen. Ze kwam terug met vijf internationale trends en
aandachtspunten met betrekking tot legionella.

moet met de kennis van vandaag de dag erop toezien dat watersystemen goed zijn. Maar ook dat we bewust worden van het feit dat je
legionella overal kan krijgen.” Daarom pleit hij voor een certificaat voor
bijvoorbeeld ziekenhuizen, sportclubs en zwembaden, waarop wordt
vermeld dat op die locatie alle leidingen schoon zijn.
Uit een rapport van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland legionella heeft opgelopen fors is gestegen. Vorig jaar waren
dat 324 mensen, tegenover 273 in 2015 en 214 in 2014. Het aantal
besmettingen van Nederlanders in het buitenland is nagenoeg gelijk
gebleven. In totaal waren er vorig jaar 454 besmettingen en zijn twintig
mensen overleden aan de ziekte.

Monique Bastmeijer is directeur van IMIQ Advies. Haar bureau
staat bekend als een onafhankelijke partij in de wereld van legionella. “De internationale conferentie over legionella in Rome
is de jaarlijkse thermometer voor de stand van zaken op ons
vakgebied. Met wetenschappers, bestuurders en ondernemers
kunnen we praten over legionella en oplossingen”, aldus Bastmeijer. Zij noteerde vijf belangrijke trends en aandachtspunten
tijdens dit evenement.
1. “Het gedrag van aerosolen is nog steeds niet goed bekend”
2. Wanneer een cluster (twee of meer) van patiënten aan een

accommodatie wordt gekoppeld, moet er actie
komen.
3. Veel gevallen van veteranenziekte worden niet
ontdekt als de vraag om diagnose-testen alleen
maar afhankelijk is van de beslissing van artsen.
4. Met sneltesters kun je in hoge snelheid veel
monsters inzetten en heb je in korte tijd een hoge
analyse-hoeveelheid.
5. Communicatie is een van de belangrijkste
zaken bij een uitbraak.
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Aerosolen zijn ondubbelzinnig een bron van besmetting met legionella voor mensen. Er zijn diverse manieren waarop aerosolen
(fijne waterdruppels) zich verspreiden. En wanneer zich legionellabacteriën in de aerosolen bevinden kunnen de effecten verschillend zijn. Bij patiënten die ziek zijn geworden door koeltorenbesmettingen gaat het bijvoorbeeld bijna altijd om legionellose. En
bij bubbelbaden is het vaak zo dat mensen die in het bad zaten de
Pontiac Fever (griepvariant) krijgen, terwijl mensen die in de buurt
waren en zo blootgesteld zijn juist legionellose krijgen. De wijze van
overdracht is dus van invloed op de soort infectie die je kan krijgen.
Dit komt door het gedrag van aerosolen, die groter en kleiner kunnen worden door allerlei omstandigheden, zoals luchtvochtigheid.
Het gedrag van aerosolen is nog steeds niet goed bekend. Daar zal
meer begrip over moeten komen. Verder wordt gesteld dat niet de
hoeveelheid bacteriën bepalend is, maar de blootstelling aan de
bacterie zorgt voor besmetting.

Wanneer er een cluster (twee of meer) van patiënten aan een accommodatie wordt gekoppeld, dan moet er actie komen. Er moeten
maatregelen genomen worden om besmetting ongedaan te maken,
de gezondheidsinstanties moeten de follow-up bijhouden en er moet
aan het ECDC gerapporteerd worden. Het blijkt dat 25 procent van
de accommodaties, ondanks aangegeven genomen maatregelen, toch
opnieuw gekoppeld wordt aan een nieuwe casus. Een nieuwe casus
doet zich binnen twee jaar na de eerdere casus voor. Een aanbeveling
voor beleid in de toekomst is dat de accommodaties die betrokken zijn
geweest bij rapportages aan het ECDC blijvende speciale aandacht
zouden moeten krijgen.

Foto’s: shutterstock.com/ W_NAMKET

1. BESMETTING DOOR DE LEGIONELLABACTERIE

2. EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC): ACCOMMODATIE FOLLOW UP BIJ BESMETTINGEN

Foto’s: shutterstock.com

3. LEGIONELLOSE IN NIEUW-ZEELAND EN WAT DAT KAN ZEGGEN OVER EUROPA
In Nieuw-Zeeland is de meest
voorkomende reden van longontsteking in voorjaar en zomer
legionellose. Negentien procent
van de mensen die met longontsteking in het ziekenhuis worden
opgenomen in voorjaar en zomer
hebben legionellose. Er is een duidelijke seizoenspiek te zien, zelfs
beter te voorspellen dan griep.
Europa heeft een gemiddelde van
1.4 gevallen per 100.000 mensen/per jaar en Nieuw-Zeeland heeft 5.2
gevallen per 100.000 mensen/per jaar.
In Nieuw-Zeeland komt veel vaker dan in andere landen legionella Longbeachae voor. Dit is een legionella-soort die vooral voorkomt in compost
en potgrond. Mensen worden geadviseerd met handschoenen aan te werken en eventueel een mondkapje en niet met de handen aan het gezicht
te komen terwijl ze in de tuin aan het werk zijn.
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Nieuw-Zeeland gebruikt nucleic Acid
Detection Tests, die een hoge gevoeligheid hebben en een hele specifieke
en snelle uitslagtijd. Deze tests herkennen alle soorten en serotypes. Zij
bevelen aan om deze methode vaker
te gebruiken.
In Nieuw-Zeeland worden de sputummonsters PCR getest op legionella.
PCR-positieve sputummonsters worden vervolgens gekweekt op legionella. Nieuw-Zeeland is met deze manier van werken begonnen in november
2010 en je ziet in de grafieken een enorme stijging in detectie.
Uitspraak tijdens congres: “Veel gevallen van veteranenziekte blijven niet
ontdekt als de vraag om diagnose-testen alleen maar afhankelijk is van
de beslissing van artsen.” De vraag blijft dus hangen: zouden wij in Europa
ook een hoger aantal gevallen van legionellose hebben wanneer we dezelfde testmethoden zouden inzetten als Nieuw-Zeeland?

5. TEST-ANALYSE METHODEN

4. ROUNDTABLE:
WAT ZEGGEN DE EXPERTS?
Er vond een rondetafelgesprek plaats met enkele experts op
het gebied van legionellapreventie uit verschillende landen.
Uit dit gesprek kwam een aantal zaken naar voren:
•
Communicatie is een van de belangrijkste zaken bij een
uitbraak.
•
In het kader van legionellapreventie wordt onderhoud
gezien als heel belangrijk.
•
Training en bewustwording van personeel. Als je geacht
wordt te spoelen moet je dat ook doen. Bij het uitlezen
van de programma’s zie je in de praktijk dat het niet gebeurt.
•
Wat ook zorgen baart is het feit dat steeds vaker gebruik
wordt gemaakt van kant-en-klare wasdoeken. De waterkraan komt er steeds minder aan te pas in zorginstellingen.
•
Er zal interdisciplinair moeten worden samengewerkt om
legionellapreventie te laten slagen.
•
Ook opfriscursussen zijn van groot belang.
•
Volg wetgeving en richtlijnen. Maar dan rijst ook gelijk
de vraag: hebben we wel de beste richtlijnen. Kan dat
niet beter?
•
Artsen moeten diagnosticeren. Eerste vraag: wat is de
ziekte, kan ik het behandelen met antibiotica en wat is
dan de juiste antibiotica? Tevens moet de vraag opkomen: is er sprake van een publiek gezondheidsrisico?
•
We moeten ook bij sporadische cases kijken naar de
bron en een uitbraak-team hebben, zodat je kan optreden.
•
Eigenaarschap is heel belangrijk. Ook het management
moet de noodzaak en het belang zien van legionellapreventie.

Een goede bacteriële tester voldoet onder andere aan de volgende aspecten:
•
Typeringskwaliteiten, onderscheidingskracht
•
Reproductie en stabiliteit over lange tijd
•
Kosteneffectiviteit
•
Snelheid en gemak van toepassing
•
Toegankelijkheid en makkelijk mee te nemen
Het mooist zou zijn als we uiteindelijk op basis van genen-typering risico-analyses kunnen gaan maken en risico-management kunnen integreren. Op dit
moment zijn nog steeds snelle en gevoelige screening methodes beperkt.
Als we kijken naar de koeltorenbesmetting in Ulm 2010/2011, dan duurde
het 26 dagen vanaf het moment dat er monsters werden genomen tot het
moment dat bekend werd welke koeltoren de bron was. Er ging in het begin
ook al veel tijd verloren, doordat er eerst sporadische patiënten waren en
er niet gereageerd werd. Tot het moment van herkennen was er dus al enige
tijd overheen gegaan. Toen moest het bemonsteren opgestart en uitgevoerd
worden en moest bevestigd worden om welke soort en type het ging.
Het gebruik van sneltesters kan als preventie goed helpen in de eerste uren
van een uitbraak, zodat je de blootstelling van grote groepen mensen aan
de bron kunt beperken of stopzetten.
Bij gebruikmaking
van
kweekplaten
kun je soms geen
groei krijgen, door
bijvoorbeeld veel andere bacteriesoorten
die aanwezig zijn in
een monster, zodat
de kweek overgroeit
raakt. Met sneltesters kun je in hoge
snelheid veel monsters inzetten en heb je in korte tijd een hoge analyse-hoeveelheid. Daardoor is snelle ingreep mogelijk.
De voordelen zijn dat je water niet hoeft te filtreren, niet op platen hoeft te
zetten, geen wachttijd hebt van zeven dagen en kleinere hoeveelheden water
nodig hebt. Makkelijk in gebruik, ook voor mensen die geen laboratorium-ervaring hebben.
De algemene methode voor legionella-analyse is ISO 11731. Deze is vastgesteld in mei 2017. In Nederland is bij de aanpassing van de Regeling
legionellapreventie deze methode ook voorgeschreven voor testen in laboratoria op legionella. De laboratoria krijgen echter wel een overgangstijd van
een jaar, dus officieel hoeft deze methode pas per 1 januari 2019 definitief
te zijn ingevoerd. Dit is de conventionele en gedegen manier van bemonsteren. De nieuwe sneldetectie-methoden zijn een welkome aanvulling op de
conventionele analyse. De ene methode hoeft de andere niet uit te sluiten.
Het zou mooi zijn wanneer je met beide analyse-methoden in de hand een
betere preventie krijgt bij uitbraken en op deze manier ziektegevallen kunt
voorkomen dan wel beperken.
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Legionella is niet mediageniek

Waarom de veteranenziekte

weinig nieuws is

Het is het begin van november in 2014 als in de Portugese regio Vila
Franca de Xira ten noorden van Lissabon zich een ramp voltrekt. Door
koeltorens van het bedrijf Adubas worden 375 mensen besmet met de
veteranenziekte. Twaalf mensen overlijden uiteindelijk aan de ziekte.
De Portugese regering reageert direct. De overheid benoemt de situatie als een nationale gezondheidsramp.
Waarom was het zo snel gedaan met de interesse van de media? Want
de belangrijkste Portugese kranten hadden vanaf het begin verschillende verslaggevers op deze uitbraak gezet. Journalisten kwamen naar
het dorp en interviewden specialisten. Ministers deden de woordvoering en de informatie uit officiële kanalen was correct, duidelijk en op
tijd. Ministers waren altijd beschikbaar om journalisten te informeren.
Een aantal factoren heeft een rol gespeeld in de snelle afkalving van
interesse. Ten eerste was de ziekte beperkt tot een klein dorpje. Er
was nooit de dreiging dat het een pandemie zou kunnen worden, dus
was er geen paniek. Er was simpelweg weinig meer te melden dan:
uitbraak legionella, zo veel doden en deze partij is schuldig.
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Journalisten waren zich goed bewust van deze beperkingen en voerden
het onderwerp al snel van de agenda, in tegenstelling tot epidemieën
die in de media kwamen. Zo was er tijdens de influenza A-pandemie
een wereldwijde bedreiging en tijdens de uitbraak van E. coli was heel
Europa in gevaar. De bedreigingen bevorderden een collectieve angst
die ver over de grenzen van een dorp, regio of land ging. Bovendien
was de legionella-uitbraak in Portugal niet omringd door economische
belangen, aangezien er geen vaccinaties of grote behandelingen nodig waren. In tegenstelling tot wat er gebeurd was met Influenza A of
Ebola, had de farmaceutische industrie geen bijzondere interesse in
de veteranenziekte. Dit feit kan ook bijdragen aan de (aanwezigheid of
afwezigheid van) nieuwsdekking van de uitbraak.

VOLGEN
Al deze aspecten kunnen helpen uitleggen dat deze uitbraak zo snel
van de nieuwsagenda weggeëbd was. Ze verklaren echter niet waarom
de media de beslissing heeft genomen om de uitbraak niet op te

Foto: Shutterstock.com

Waarom komt er geen groot maatschappelijk
debat meer na een grootschalige uitbraak van
legionella? ‘Bovenkarspel’ werd breed uitgemeten, maar
dat er in Nederland bijvoorbeeld meer mensen overlijden door
legionella dan door HIV is onbekend. Een studie naar een grote uitbraak
in Portugal in 2014 biedt duidelijkheid. Ondanks dat het de op drie na grootste
uitbraak wereldwijd was, kreeg hij minimale media-aandacht.
volgen tijdens een van zijn belangrijkste momenten: het vinden van
de verantwoordelijken. Het gebrek aan media-interesse kan worden
verklaard door het nieuws over corruptie door een voormalige premier.
De media hebben moeite met het omgaan met twee verschillende
‘headlines’, waardoor het eerste nieuwsverhaal over legionella vroegtijdig is afgebroken.
Zonder mediadruk werd de uitbraak weggehouden van de publieke
controle. En dus was er ook minder prioriteit van instellingen om alle
slachtoffers te compenseren. Zes maanden later was er een klein
nieuwsbericht in een van de Portugese kranten die melding maakte
van 161 misdaadklachten tegen onbekende mensen. Was de berichtgeving over de uitbraak niet zo vroeg ‘gebroken’, dan zou dat resultaat
anders zijn. Een van de grootste gebreken van legionella met betrekking tot media-aandacht is dat het – journalistiek gezien – geen verhaal is. Verhalen zijn een sterk middel om iemand te interesseren.
Overtuiging via verhalen kan verlopen door middel van twee proces-

sen die met elkaar te maken hebben: identificatie en transportatie.
Bij identificatie gaat het om het identificeren met een karakter, bij
transportatie draait het om opgaan in het verhaal. En daar wringt de
schoen: de meeste slachtoffers van legionella zijn ouderen of mensen
die al een ziekte hadden voordat ze besmet werden. Daarmee is het
lastig identificeren. En omdat het ‘verhaal’ van legionella simpel is, is
transportatie ook geen mogelijkheid. Met andere woorden: legionella
is niet mediageniek genoeg.

De media hebben
moeite met het omgaan
met twee verschillende
‘headlines’
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Onderzoek is nodig om
de water-lucht-menstransmissieweg van
legionella volledig te
begrijpen.

Weinig helderheid over legionella in gebouwde omgeving

Bouwwereld

steld. Het bewijs is echter indicatief en grotendeels gebaseerd op epidemiologische gegevens.
Er zijn nog geen studies die legionella van douchewater naar aerosolen hebben gevolgd en geconcentreerde bacteriënculturen bij voldoende concentraties aantonen om kans op ziekte te veroorzaken. Als
douches worden beschouwd als een bron met een significant risico
om legionellose in de bebouwde omgeving te veroorzaken, moet er
een gecontroleerde studie zijn waarin douchewater (of biofilm) wordt
geïnoculeerd met een bekende hoeveelheid legionella, en de concentratie legionella in de douche-aërosolen worden gemeten.

heeft meer duidelijkheid nodig

Foto: Shutterstock.com

KRANEN

Welke bouwkundige praktijken kunnen we implementeren om
ziekteoverdracht te verminderen? Nog steeds zijn er te veel vragen over
de overdracht van legionellabacteriën, zodat een adequaat ontwerp van een
gebouw niet mogelijk is.
Er zijn veel bouwkundige ingrepen die mogelijk legionellosis-transmissie verminderen in de gebouwde omgeving. Het is echter vrijwel onmogelijk om uit te vinden welke bouwtechnieken daadwerkelijk effect
hebben. Daarom is meer onderzoek nodig. Zo is de toepassing van fysische en chemische bestrijdingsmethoden om de groei van legionella
en persistentie in leidingsystemen te voorkomen een goed middel. De
circulerende warmwatertemperatuur boven 55 ° C houden, beperkt
de bacteriegroei en voorkomt ziekte-uitbraken. Desinfectiemiddel
en pijpmateriaal kunnen de persistentie van legionella beïnvloeden,
waarbij monochlooramine het potentieel voor legionellose kan voorkomen. Zink heeft geen effect op de aanwezigheid van L. pneumophila,
terwijl ijzer en mangaan positief gecorreleerd zijn met de aanwezigheid
van bacteriën.
UV-licht en ozon zijn andere technische mogelijkheden om legionella
in leidingsystemen te remmen. Zowel UV-licht als verwarmingswater
boven 60 ° C reduceert legionella binnen een uur, ozon en chloor vereisen echter een blootstellingstijd van 5 uur om hetzelfde niveau van
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reductie te bereiken. Aangezien legionella via aerosolen kan worden
overgedragen, moeten we manieren onderzoeken om de lucht te ontsmetten en hem minder gastvrij te maken voor de bacteriën. Helaas is
er weinig onderzoek gedaan naar desinfectiestrategieën van legionella
in lucht, omdat de nadruk ligt op het voorkomen van bacteriegroei
in sanitaire systemen. Daarom moeten aerosol-gerichte benaderingen
verder ontwikkeld en gevalideerd worden. Het gebruik van UV- of fotokatalytische behandelingen voor desinfectie van legionella in de lucht
lijkt beloftevol, maar schimmels kunnen bacteriën beschermen tegen
deze soorten behandeling.

Er is weinig studie verricht
naar woning-airconditiong
en legionella.

LABORATORIUMSTUDIES
Andere beheersstrategieën om overdracht te verminderen, kunnen zo
eenvoudig zijn als het regelmatig reinigen van potentiële bronnen van
legionella (bijvoorbeeld bubbelbaden, wateropslagtanks, decoratieve
fonteinen). Als luchtvijvers bij afvalwaterbehandelingsfaciliteiten een
belangrijke bron zijn voor legiolose-uitbraken kan het aantal vrijgegeven bioaerosolen (en mogelijk legionella) worden verminderd. Luchtdiffilatorbeluchters produceren ongeveer een orde van grootte minder
bioaerosolen dan horizontale turbines.
Hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het ontwikkelen van een volledig begrip van legionellose en legionella-overdracht, blijven veel vragen open. Onderzoek is nodig om de water-lucht-mens-transmissieweg van legionella volledig te begrijpen
met behulp van gecontroleerde laboratoriumstudies. Conventionele
wijsheid is dat douches en kranen een belangrijke bron zijn voor legionella in de bebouwde omgeving, doordat het grote volume aan water
wordt geaërosoliseerd en mensen er dagelijks aan worden blootge-

Het is duidelijk dat we nog steeds geen duidelijk beeld hebben van
hoe goed legionella overleeft in aerosolen. Studies hebben tegenstrijdig bewijs geleverd over hoe relatieve luchtvochtigheid overleving
beïnvloedt en er bestaan geen gegevens over het effect van de temperatuur op aerosoliseerde legionella. Veel van de studies die de impact van relatieve luchtvochtigheid onderzoeken zijn meer dan drie
decennia oud, en de onderzoekstechnieken zijn aanzienlijk verbeterd;
daarom moeten deze studies worden herzien. Daarnaast hebben we
studies nodig die het effect van zonnestraling op legionella-overleving
onderzoeken. UV-desinfectie van bacteriën in de lucht is niet een onafhankelijke factor, omdat UV-desinfectie door relatieve vochtigheid kan
worden beïnvloed. Hoewel de relatieve luchtvochtigheid waarschijnlijk
de belangrijkste milieufactor is die de overleving van legionella beïnvloedt, verdient voor de volledigheid ook temperatuur en zonnestraling
aandacht, aangezien de resultaten kunnen leiden tot verschillende
technische mogelijkheden om legionellose-uitbraken te voorkomen.
Ten slotte hebben we meer inzicht nodig in de overlevingsdynamiek
van legionella binnen aerosolen.
Het is mogelijk om onze gebouwde omgeving te ontwerpen om aerosolen die minder gunstig zijn voor de overdracht van legionellose
te creëren (bijvoorbeeld door gebruik te maken van low-versus high
flow kranen). Daarnaast is verdere exploratie van legionellabronnen
die over het hoofd zijn gezien nodig om te bepalen of ze een significant
risico voor legionellose vormen. In dat geval moeten strategieën om
ziekteoverdracht uit deze bronnen te verzachten ontwikkeld worden.
Legionellose-uitbraken zijn geassocieerd met de zomermaanden en
het koelseizoen, en het is mogelijk dat HVAC-systemen thuis bijdragen
aan uitbraken van ziekten; maar weinig studies hebben legionella in
huis-HVAC-systemen onderzocht.
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Steeds meer Nederlanders lopen de veteranenziekte op, zo bleek afgelopen zomer uit onderzoek van
het RIVM. De voormalige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, gaf aan
hier geen aanleiding voor aanvullend onderzoek in te zien. Cem Laçin, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, had op andere antwoorden gehoopt: “Toegeven dat er een toename van het aantal legionellosepatiënten is en vervolgens niets ondernemen, dat is nogal teleurstellend.”
Naar aanleiding van het RIVM-rapport stelde Laçin schriftelijke vragen aan
de minister, waarbij hij onder andere wilde weten of ze nader onderzoek
wilde laten uitvoeren naar de oorzaak van de toename. In antwoord hierop
stelde Schultz van Haegen dat de toename van het aantal ziektegevallen
‘vele’ oorzaken kan hebben: “een verbeterde diagnose (…), een betere
uitvoering van de meldplicht door de arts, maar bijvoorbeeld ook de weersomstandigheden kunnen (…) een rol spelen. Vooral bij hevige regenval
na een relatief warme periode ziet het RIVM een toename van het aantal
gemelde patiënten.” Volgens de minister argumenten om geen verder onderzoek te hoeven verrichten.

HERZIENING BRL 6010
Een andere vraag van Laçin betreft de status van herzieningsplannen
met betrekking tot de BRL 6010 voor legionellapreventie. Die herziening
moet ertoe leiden dat preventie-advies beknopter wordt, en gemakkelijker
te doorgronden door eindgebruikers. Volgens de voormalig minister is inmiddels een werkgroep gestart met voorbereidingen voor de herziening.
Schultz van Haegen in haar schriftelijke reactie op de kamervragen: “In de
nieuwe BRL 6010 moet beter worden geborgd dat risicoanalyses en beheersplannen, opgesteld door adviesbureaus, van voldoende kwaliteit zijn.
Doel van de aanpassing is (…) om enerzijds het aantal besmette personen
te laten dalen, maar ook om te voorkomen dat eigenaren onnodig veel geld
uitgeven aan het opstellen van risicoanalyses en beheersplannen, en het
uitvoeren van beheersmaatregelen.” Daarbij gaf ze aan dat de resultaten
van toezichtinspecties in het kader van het Drinkwaterbesluit “een langzame verbetering” tonen: “Afhankelijk van de doelgroep varieert de naleving
van vijftig procent bij campings tot 75 procent bij ziekenhuizen”.

‘LICHT TOEZICHTREGIME’

Cem Laçin (Tweede Kamerlid SP):

legionella kan en moet beter
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Controle op

Ook vroeg Laçin aan de minister hoe ze zeker wil stellen dat de toename
van legionellosegevallen niet het gevolg is van een lichter toezichtregime
voor bedrijven. Hierop reageerde Schultz van Haegen dat een ‘licht toezichtregime’ pas vorm kan krijgen “als het vertrouwen bestaat dat een lichter regime geen nadelige gevolgen geeft op het nalevingsgedrag”. Onder
een licht toezichtregime wordt verstaan dat er geen (actief) toezicht meer
wordt verricht bij een bedrijf. “Maar dit zal alleen aan de orde kunnen
zijn bij bedrijven met een laag risicoprofiel en bij bedrijven met een hoog
risicoprofiel die aantoonbaar kunnen en willen naleven, en daarmee een
voorbeeldfunctie hebben voor anderen.”
Laçin had op andere antwoorden gehoopt, vertelt hij desgevraagd. “Toegeven dat er een geleidelijke toename van het aantal legionellosepatiënten
is en vervolgens niets ondernemen, dat is nogal teleurstellend. Haar beantwoording heeft een nogal tam karakter. Voor mij spreekt eruit dat de
minister vooral haar tijd uit wilde zitten en daarom geen actie wilde onder-

nemen”. Ze had de situatie en de resterende tijd van haar ministerschap
volgens het Tweede Kamerlid beter kunnen gebruiken om door te pakken:
“Mensen hebben recht op de beste zorg en de beste preventie, of het nu
om legionella, Q-koorts, fipronil in eieren of Gen X in drinkwater gaat.” Dat
de minister allerlei mogelijke oorzaken voor een toename in het aantal
ziektegevallen noemt, vindt Laçin ‘kortzichtig’: “Wanneer je zulke dingen
niet zeker weet, kun je dit zo niet stellen. Alleen daarom al moet er meer
onderzoek gedaan worden.”

CAMPINGS EN ZIEKENHUIZEN
In haar antwoorden haalde de minister ook aan dat inspecties in het kader
van het Drinkwaterbesluit aantonen dat de richtlijnen in dit besluit door
de helft van de campings en door driekwart van alle ziekenhuizen worden
nageleefd. Laçin maakt zich hier zorgen over: “Waarom nemen we zulke
risico’s? Campings ontvangen gasten die erop moeten kunnen vertrouwen
dat alles op orde is: ik breng mijn tent mee, zij zorgen voor een legionellavrije omgeving, dat is eigenlijk een ongeschreven afspraak.” De cijfers

Toename legionellose
is ‘geen aanleiding tot
nader onderzoek’
die de minister over ziekenhuizen noemt verbazen hem naar eigen zeggen
ernstig: “Juist in zulke instellingen zou de kennis over ziekteverwekkende
bacteriën en beschermende maatregelen optimaal aanwezig moeten zijn.
Dat dit blijkbaar niet het geval is, schreeuwt om nader onderzoek. Ik ben er
ook van overtuigd dat er veel beter kan en moet worden gecontroleerd. De
afgelopen jaren is er keihard bezuinigd op de inspectiediensten, waardoor
hun werkdruk veel te hoog is geworden. Dat moet door het nieuwe kabinet
worden gerepareerd. In de huidige situatie kan zeker geen sprake zijn van
discussies over lichtere regimes.”

‘VEILIGE ENERGIEBESPARING’
Een ander onderwerp waarover Cem Laçin dit jaar discussie met Schultz
van Haegen voerde, betreft de wettelijk verplichte minimumtemperatuur
van zestig graden voor warm tapwater. Laçin sprak haar aan op de oproep die ze eerder deed voor pilots waarbij die temperatuur kan worden
verlaagd. In reactie op zijn opmerkingen hierover gaf de minister aan dat
vanuit de leveranciers geen voorstellen voor zulke pilots zijn ontvangen, en
dat kwam haar op kritiek vanuit de markt te staan: zes jaar geleden heeft
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Advertentie

SLIM.SENSORING

Hou tijd over én grip op de waterkwaliteit

De innovatie die de
zorgsector veel tijd
en kosten bespaart.

“Bij de meeste andere partijen in de Kamer wordt weinig of geen aandacht aan dit onderwerp geschonken” (foto: Nancy Beijersbergen/Shutterstock.com)

haar voorganger immers al aangegeven dat verlaging van de warmwatertemperatuur ‘onder voorwaarden’ is toegestaan. De nieuwe oproep voor
pilots zorgde daardoor voor verwarring, maar op vragen om verduidelijking gaf het ministerie geen reactie. Laçin: “Mijn Kamervragen kwamen
vooral voort uit verbazing hierover. Die temperatuurverlaging is een veilige maatregel die enorm veel energiebesparing kan opleveren, maar waar
onvoldoende mee wordt gedaan. Vergis je niet, we hebben het over een
potentiële besparing van 2 miljard kubieke meter gas per jaar: goed voor
het milieu, goed voor de energierekening van eindgebruikers, en goed omdat er minder gas hoeft te worden gewonnen. In reactie op een motie van
mijn partijgenoot Eric Smaling gaf de minister een paar jaar geleden aan
dat alles uiteindelijk ‘afhankelijk is van de medewerking van leveranciers,
van de technieken en van de eigenaren van de locaties’. Er is vervolgens
weinig of niks mee gebeurd. Laten we nu eindelijk eens samen met de
markt uitzoeken wat er mogelijk is en hoe het beter kan. Ik hoop dat alle
betrokkenen zich gaan inzetten om veilige producten in de etalage te zetten; hoe fantastisch zou het niet zijn als de branche zich kan profileren op
het gebied van veilige energiebesparing?”

POLITIEKE AANDACHT
Dat er op het gebied van legionellapreventie weinig actie vanuit de politiek wordt ondernomen, komt volgens Laçin mede doordat het bij veel
van de partijen in de Kamer aan aandacht voor dit onderwerp ontbreekt.
“Bij de SP zit dat van oudsher goed, mijn voorgangers zijn in dat opzicht
inspirerend geweest”, stelt hij. “De partij die ideologisch tegenover ons
staat, de VVD, is er ook druk mee, maar dan vooral met het afbouwen
van inspecties. Die partij wil preventie vooral overlaten aan de markt. Bij
de meeste andere partijen in de Kamer wordt echter weinig of helemaal
geen aandacht aan dit onderwerp geschonken.” Het SP-Kamerlid stelt dat
legionella simpelweg niet meer echt op het netvlies staat: “Veel mensen
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zijn vergeten dat in 1999 tijdens de West-Friese Flora 250 bezoekers erg
ziek zijn geworden, waarvan er minstens 32 zijn overleden. Het heeft elf
jaar procederen gekost voordat het eerste slachtoffer smartengeld kreeg
toegewezen. Het drama van destijds is naar de achtergrond verdwenen, en
dat is volstrekt onterecht. Vandaag de dag komen er nog steeds mensen
ziek terug van vakanties, en ook in Nederland zelf moet blijvend worden
geïnvesteerd in preventie, voorlichting en onderzoek. Het is jammer dat
die noodzaak de afgelopen jaren onvoldoende werd onderkend. Ik hoop
dat het nieuwe kabinet hier eindelijk werk van gaat maken, maar gezien
de samenstelling ervan ga ik ervan uit dat we er ook de komende periode
bovenop moeten blijven zitten.”

Vraag uw gratis proefsensor aan

www.cag.nl/proefsensor

Én grip op de waterkwaliteit

Prioritaire instellingen

Op de vraag hoe Cem Laçin denkt over de huidige focus op prioritaire
instellingen, stelt hij dat dit ‘onvermijdelijk’ is: “In prioritaire instellingen loop je immers het grootste risico om besmet te raken met de
legionellabacterie en de veteranenziekte op te lopen”. Instellingen
zoals ziekenhuizen en zorginstellingen, gevangenissen, en opvangcentra voor asielzoekers zijn volgens hem locaties waar een deel van de
bevolking er niet aan ontkomt er soms te ‘moeten’ zijn. “In een goed
georganiseerd land als Nederland, moet het naar mijn mening mogelijk
zijn dat zo’n verblijf honderd procent veilig is.” Maar dat geldt ook voor
locaties die mensen ‘vrijwillig’ bezoeken: “We komen allemaal voor ons
plezier of voor ons werk in zwembaden, bij sportclubs en in hotels en

Dit is waarom u kiest voor Kiwa Inspection & Testing
■
■
■
■
■

Specialist in Legionella en overig onderzoek in water
Expert binnenmilieu microbiologische luchtmonstername en -analyse
Oppervlakte- en hygiëneonderzoek
Servicegericht en kwaliteit
Onafhankelijk en geaccrediteerd

pensions. Ook dat moet veilig kunnen. Daarom hebben we met elkaar
wettelijke verplichtingen afgesproken, waaraan moet worden voldaan.
De cijfers laten echter zien dat er nog steeds werk aan de winkel is.”
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Veteranenziekte stijgt in de Verenigde Staten
Ondanks dat de veteranenziekte al
veertig jaar onder deze naam bekend
is, noemt Laura Cooley, hoofd van de
Respiratory Diseases Branch van de
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de veteranenziekte ‘een
nieuwe ziekte’. Dit omdat het aantal
geregistreerde gevallen in de Verenigde Staten blijft stijgen.

Normaal gezien heeft New York tussen de 200 en 400 gevallen van deze ziekte per jaar, volgens Julien Martinez van
het New Yorkse departement van gezondheid. “We hebben
eerder dergelijke clusteronderzoeken gehad, dus het is niet
iets ongewoons”. De patiënten varieerden in de leeftijd van
dertig tot tachtig jaar. Zeven mensen zijn al ontslagen en de
vijf overgebleven ziekenhuispatiënten zullen snel herstellen,
aldus Martinez.
“De meeste gevallen van de veteranenziekte worden veroorzaakt door installaties, waar de omstandigheden gunstig zijn
voor de groei van legionella, zoals in koeltorens, whirlpools,
bubbelbaden, bevochtigers, warmwatertanks en verdampingscondensatoren van grote airconditioningsystemen.”

Foto: solepsizm / Shutterstock.com

Minstens twaalf mensen zijn in het ziekenhuis in
Flushing, in de New Yorkse wijk Queens, opgenomen met de veteranenziekte. De oorzaak van deze
uitbraak is vooralsnog onbekend.

Cooley wijst verschillende oorzaken van de stijging aan. “Er is een toename in de vatbaarheid
van de bevolking in de Verenigde Staten. De bevolking vergrijst, en er zijn steeds meer mensen
op immunosuppressieve medicijnen.”
Zij wijst er ook op dat er meer legionella in het
milieu kan zijn vanwege de stijging van de temperatuur. Verouderende infrastructuur zou ook
biofilm en legionellagroei kunnen aanmoedigen. Cooley wees erop dat verbeterde diagnostische mogelijkheden met de introductie van de
urineantigeentest (UAT) voor ademhalingsinfec-

Legionella in school en
gezondheidscentrum in
het Franse Besançon

Foto: Shutterstock.com

Sporen van de bacterie die legionellose kunnen veroorzaken zijn vorige maand in Besançon gedetecteerd.
Er zijn minstens één gezondheidscentrum en een gemeentelijk gymnasium betrokken.

Legionella in
bejaardentehuis Sydney
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de meest voorkomende instellingen voor de
uitbraken van legionella hotels, langdurige zorgfaciliteiten en ziekenhuizen waren. De meest
voorkomende bronnen waren drinkbare waterbronnen, zoals douches en wasbakken, gevolgd
door koeltorens.

Honderden mensen zonder douches in Limoges

Op ten minste twee punten in Besançon is legionella geconstateerd bij de douches: het revalidatiecentrum voor cardiologie en
pneumologie (CrCp ) van Hauts-du-Chazal en het gemeentelijke
gymnasium van Saint-Claude.
Éric Prédine, adjunct-directeur van de Arc-en-Ciel stichting die
verantwoordelijk is voor de CRPC, geeft aan dat het niet zeldzaam
is dat er legionella wordt ontdekt. “Vanwege de zomervakantie zijn
veel leidingen een tijdje niet gebruikt. Daarom controleren we na
zulke periodes. We hebben volgens het protocol het Regionaal
Gezondheidsagentschap ingelicht en de douches buiten werking
gezet. Na een lange periode van stilstand controleren we altijd. ”

In de leidingen van verschillende gebouwen in de wijk Beaubreuil in het Franse
Limoges zit legionella. Daardoor konden
de bewoners van 160 woningen bijna
twee weken geen water gebruiken.

Foto: Dysto BPM

De gezondheidsdienst van Sydney meldt drie gevallen van de veteranenziekte bij inwoners van het bejaardencentrum Oatlands
Garden Retirement Village. Alle gevallen hebben zich voorgedaan bij oudere mannen.
Gezondheidsambtenaren onderzoeken of de uitbraak een gemeenschappelijke bron hebben. Bewoners, personeel en bezoekers wordt geadviseerd
om te kijken naar symptomen. Onderzoek naar koeltorens in dat gedeelte
van Sydney wordt nog niet uitgevoerd, volgens de lokale autoriteiten.

ties ook een factor kunnen zijn. Ze merkt dat
meer artsen zich ervan bewust zijn dat dit een
probleem is, dankzij de grote uitbraken die de
afgelopen jaren zijn geweest.
In een recente analyse van 27 uitbraken die
tussen 2000 en 2014 plaatsvonden, bleek dat

Foto: Shutterstock.com

Twaalf mensen in het ziekenhuis met legionella
in New Yorkse wijk Queens

Beaubreuil is een buitenwijk van Limoges, waar
veel flatgebouwen staan. Vanwege de hoge concentratie legionella in de leidingen mochten de
bewoners van alle appartementen in een groot
deel van de wijk geen water meer gebruiken.
De gemeente stelde een aantal ambtenaren aan
om de huurders te waarschuwen en om de mensen instructies te geven hoe om te gaan met de
bacterie. In totaal werden 160 woningen getroffen
door dit verbod in Beaubreuil. Meer dan 400 mensen moesten bijna twee weken wachten op een
oplossing. Als oplossing is heet water door de waterleidingen gespoten. Opvallend is dat in de gebouwen van Val de l’Aurence (ook een buitenwijk
van Limoges) ook al legionella was aangetroffen.
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FlowTemp ST:

digitale waterhoeveelheiden temperatuurmeter met
bluetooth

Nieuwe analysekit
van Aqua Tools
Aqua Tools brengt een nieuwe microbiologische analysekit voor helder water uit, de ATP 2G. Deze QGA-kit
wordt aanbevolen voor helder water met een laag niveau van gesuspendeerde vaste stoffen. De kit meet
de precieze hoeveelheid intracellulaire ATP (exclusief
extracellulaire ATP uit dode cellen). De hoeveelheid
ATP die wordt gemeten (in pg/mL) is direct evenredig
aan de hoeveelheid levensvatbare micro-organismen
(in EM/mL).
Aqua Tools biedt een breed spectrum analysekits die het gehele
bereik van microbiële diversiteit omvat, inclusief bacteriën die
levensvatbaar maar niet-cultureel zijn. De kits zijn bruikbaar om
biomassa of de totale flora van water te meten, de microbiologische kwaliteit van water continu in een systeem te controleren, of reinigings- en desinfectieprocedures te optimaliseren.
De kits worden ingezet bij water dat wordt gebruikt voor reiniging/desinfectie, industrieel proceswater (spoeling, koeling,
verwarming, snijden, oppervlaktebehandeling, stoomproductie,
enz.), water opgenomen in eindproducten, technisch water
(omgekeerd osmose, gedeïoniseerd, gefiltreerd, enz.) , water
gebruikt met een laag niveau van TSS, gerecycleerd water, enz.

Advertentie
Dé standaard voor digitaal
legionellabeheer

Het bepalen van de capaciteit van door gas of elektriciteit verzorgde warmwatertoestellen geschiedt door meting van de tapwaterhoeveelheid en -temperatuur bij een tappunt. De manier
waarop deze metingen worden verricht zijn met de introductie van de FlowTemp ST revolutionair gewijzigd. De compacte
FlowTemp ST meet gelijktijdig de tapwaterhoeveelheid (l/min)
en de tapwatertemperatuur (°C), snel en nauwkeurig. Hierdoor
kunnen niet alleen warmwatertoestellen, maar ook watermeters op correcte werking worden gevalideerd.
Dit toestel maakt het mogelijk om de tapwaterhoeveelheid en -temperatuur
te meten en deze meetwaarden live op bijvoorbeeld een rookgasanalyser
uit te lezen, terwijl men het warmwatertoestel of de combiketel afregelt.
Indien men het drinkwatersysteem doorspoelt met heet water bij wijze van
thermische desinfectie voor legionellapreventie, is deze handeling met de
FlowTemp ST op eenvoudige wijze te documenteren.
Met de FlowTemp ST is het niet meer nodig om tijdens de meting naar
een snel beslagen en soms onoverzichtelijke
schaal te kijken. De FlowTemp
ST draagt de meetwaarden direct over via de nieuwste Bluetooth Smart-technologie. Men
kan de meetwaarden aflezen
op diverse zogenoemde ‘Blauwe
Lijn’-instrumenten, waaronder
de Bluelyzer ST rookgasmeter,
Eurolyzer STx of Multilyzer STe
serviceanalyser, S4600 ST-serie
druk(verschil)meters of S4600
ST-12KD temperatuurmeter. De
Bluetooth Smart-communicatie
maakt het ook mogelijk om de
FlowTemp ST contact te laten
maken met een smartphone
of tablet. De FlowTemp ST is
geschikt voor temperatuur- en
flowmeting conform NEN1006,
en daarmee een ideaal instrument om dit proces te monitoren en de meetresultaten te
rapporteren.

Online systeem voor monitoring
waterkwaliteit van Grundfos
Om te voldoen aan de eisen in waterkwaliteit en procestoepassingen,
heeft Sensorex het Sensorex SensoPro
Toroidal Conductivity Monitoring System geïntroduceerd. Het systeem gebruikt een Sensorex TCS3020-sonde,
die in staat is om betrouwbare geleidbaarheidsmetingen in zelfs de zwaarste omgevingen te maken. De nieuwe
EX2000RS-zender van het bedrijf, met
Modbus-communicatie, zorgt voor robuuste systeemintegratie.

ontzilting, chemische verwerking en andere
harde of hoge geleidbaarheidsomgevingen. De
TCS3020-sonde die in het SensoPro-systeem
wordt gebruikt, meet de geleidbaarheid door
middel van toroidale detectietechnologie, die

stabieler en betrouwbaarder is dan de werking
van traditionele contactgeleidingssensoren.
Toroidale geleidbaarheidssensoren veroorzaken geen polarisatie, worden niet vervuild en
vereisen zelden onderhoud.

Monitoring met SensoPro kan schalen en
corrosie voorkomen, overmatig waterverbruik
beperken en processen optimaliseren in een
reeks toepassingen, waaronder koudwatertoezicht, afvalwaterbehandeling, pekelanalyse,

Qpoint waterfiltercapsules
Pall Medical FDA-goedgekeurd
Pall Medical zegt dat zijn ‘QPoint’
waterfiltercapsules FDA 510 (k)
goedkeuring hebben ontvangen als
een medisch apparaat van klasse ll.
QPoint-filtercapsules kunnen bij infectiebeheersing helpen door bacteriën,
schimmels en protozoa te weren uit
drinkwatersystemen.
De capsules produceren water dat geschikt is
voor wassen en drinken, oppervlakkige wondreiniging, het schoonmaken van apparatuur
die wordt gebruikt in medische procedures en
het wassen van handen bij operatiekamers.
Pall zegt dat FDA 510 (k) goedkeuring betekent dat zorgverleners op een reeks gebruikspunten (POU) waterfilters kunnen hebben om
waterhygiënebeheersmaatregelen te ondersteunen.

legionelladossier.nl
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Geachte heer Terpstra,
beste Doekle,

U

bent een klein beetje ouder dan ik, dus waarschijnlijk hebben we andere muziek
geluisterd in onze jeugd. Ik was vooral van de alternatieve bandjes, maar luisterde ook
wel eens naar de Top40. Kent u dat liedje ‘It wasn’t me’? Is van een rapper die zichzelf
de obscure artiestennaam Shaggy heeft gegeven. Op de achtergrond zingt een koortje in dat
nummer zo nu en dan ‘It wasn’t me’. Dat nummer doet me een beetje aan uw vrienden denken.
U weet wel, de installateurs. U bent de voorman van de branchevereniging van installateurs
Uneto-VNI, dus u behartigt hun belangen.
Isso, een onderzoeksinstituut, heeft rondgevraagd en concludeert dat installateurs er met de
pet naar gooien. Ze doen maar wat, als het gaat om legionella. Zo komt het geregeld voor dat
koud- en warmwaterleidingen naast elkaar liggen. Kunt u het zich voorstellen? Koud en warm
naast elkaar, dat is vragen om ellende. Alsof je de Hells Angels en Satudarah samen uitnodigt
in een kleine kroeg. Alsof je Ajax- en Feyenoord-supporters op een weiland plaatst. Alsof je
slagroom op je haring drapeert.
Gelukkig vindt uw club het ook een schande. Kan echt niet. Maar, zegt uw woordvoerder: ligt
niet aan ons. Ligt namelijk aan ontwerpers, aannemers en gebouwbeheerders. “It wasn’t me”.
We hebben een beetje rondgebeld hoe de praktijk is. Ik moet u mededelen dat de installateurs
er niet al te best vanaf komen. En dat is een understatement.

Colofon
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Ontwerp en opmaak
Ik weet dat er veel aandacht is geweest voor legionella bij de installateurs, maar het lijkt erop
dat er vooral gekeken is naar hoe de installateur de schuldvraag kan ontwijken. En dat is
jammer, Doekle. Als voorman van de installateurs is het uw taak om de weg te wijzen. Te laten
zien hoe het wel moet. Deze rol moet u echt op u nemen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen
van nieuwe normen, omdat door klimaatverandering het risico op legionella groeit. Hopelijk kan
ik aan andere liedjes denken in de toekomst. Is ‘I’ll be there’ van The Jackson 5 niet een mooi
toekomstig lijflied?
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Neem contact op met
Rob Koppenol van Jetvertising
voor de advertentiemogelijkheden:
Telefoon: (070) 399 00 00
E-mail: rob@jetvertising.nl
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