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Wat kost dat nou, zo’n Legionella-dode? Die vraag stelde ik
mijzelf na twee gesprekken: eentje met Leo Bikken, Legionella-expert en eentje met Marleen Nieuwenhuizen, data- en
Legionella-expert. Ze komen allebei terug in dit nummer. Vooral het data-gedeelte intrigeerde me. Je kan in de nabije toekomst op basis van Big Data namelijk wellicht voorspellen
wanneer een Legionella-uitbraak begint. Maar Leo Bikken vertelde me dat juist in ziekenhuizen bij sterfgevallen vrijwel niet
wordt gekeken naar Legionella als oorzaak. Geen data dus.
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‘Geld’ is een interessante manier om het een met het ander
te vergelijken. Voorbeeld: is voetballer A beter dan voetballer
B? Zet zijn goals en assists af tegen de transferwaarde en
je hebt een antwoord. In kasboekrekenen zijn Hollanders de
echte meesters. En dus hebben we de berekening hoe veel
Legionella ons kost daadwerkelijk gemaakt. In de zogenoemde IBRA (ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)-brede risicoanalyse (IBRA)) is berekend dat het risico kostentechnisch
relatief klein is.
Letterlijk de tekst uit het rapport: “In 2015 waren er 13 sterftegevallen. We rekenen met 3504 x 40.000 euro = € 140
miljoen (prijspeil 2010). 40% loopt de besmetting op in het
buitenland; 60% ofwel € 84 miljoen is dus de maximale schade door legionella in Nederland. De ILT ziet alleen toe op naleving bij prioritaire instellingen en niet op legionellabesmetting
door bijvoorbeeld koeltorens. De berekende € 84 mln. is dus
een overschatting.”

U

De schade van 84 miljoen euro is dus een overschatting.
Evenveel als de extra kosten voor de aanleg van de tramlijn
in Utrecht, het transferbedrag van voetballer Van Dijk of de
laatste uitkering in de Eurojackpotloterij.

Bent u verantwoordelijk voor een prioritaire instelling? Wilt u de gebruikers van uw waterinstallatie(s) garanderen dat ze er veilig gebruik van kunnen maken? Wij voeren onder
accreditatie periodieke monsternames en analyses Legionella uit en ontzorgen u op het
gebied van het Risico Analyse Beheers Plan (RABP), dat onderdeel is van uw zorgplicht.

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
info@kiwa-inte.com

▪
▪
▪
▪

Monstername en analyse geaccrediteerd (L379)
Binnen 24 uur na aanmelding van monstername een afspraak
Landelijke dekking door middel van monsternemers door het hele land
Tevens uw partner op het gebied van:
- overige parameters in water;
- onderzoek op het gebied van binnenmilieu;
- hygiëneonderzoek;
- en onderzoek op het gebied van gevaarlijke vezels.

+31 (0)10 208 84 81

Bas Roestenberg
hoofdredacteur Legionella
www.kiwa-inte.com
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Twintig doden gemiddeld en 350 slachtoffers is dus 84 miljoen euro waard. Dat is nog geen drie ton per persoon aan
‘schade’. Dat is een koopje. Een Nederlands leven is namelijk tussen de 2,6 en 5,6 miljoen euro waard. Dat is onze
‘Value of the Statistical Life Year’ (VOSL), een internationale
rekenmethode om een quotering te maken. Gelukkig is onze
Legionella-waarde nog altijd redelijk vergeleken met andere
landen. In Bangladesh staat een arme drommel slechts voor
5.000 euro in de boeken.
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NIEUWS

Soms zijn
toiletten
bron van
besmetting

De Meeuw en Aqua Assistance
starten samenwerking

Bouwadviesbureau De Meeuw en Aqua Assistance beginnen met een samenwerking om verantwoordelijken van drinkwaterinstallaties te ontzorgen. De Meeuw gaat een module ‘Legionella’ aanbieden.
Deze module omvat een risicoanalyse en
beheersplan (BRL6010). In het beheersplan worden alle beheerstaken gedetailleerd
beschreven. Jaarlijks vindt een audit plaats
zodat onder meer kan worden vastgesteld of
alle beheerstaken nog steeds optimaal aansluiten bij het daadwerkelijke gebruik. In de
online applicatie ‘Management Check’ worden alle beheerstaken en acties bijgehouden
zodat de drinkwaterinstallatie altijd onder
controle is. De uitvoering van beheerstaken
ligt primair bij de gebruiker. Aqua Assistance
en De Meeuw bieden binnen de module oplossingen om deze werkzaamheden uit handen te nemen, bijvoorbeeld door het gebruik
van slimme sensoren.

John Lens, directeur van TVVL Foto: YouTube

Holland Water

kennispartner van TVVL
Holland Water, gespecialiseerd in legionellabestrijding, wordt kennispartner van TVVL. Dat
kondigde John Lens, directeur van TVVL, op het eerste congres van TVVL in 2018 aan. Naast
Holland Water zijn ook Bosch, Remeha en Carrier toegetreden als kennispartner.
De TVVL is actief op zoek gegaan naar partijen die op het gebied van waterveiligheid
een zinvolle bijdrage kunnen leveren in de
toekomst. Al snel kwam men bij Holland Water uit. Holland Water is marktleider op het
gebied van waterbehandeling middels koper- en zilverionisatie. Naast het voorkomen
van legionella kan, dankzij de apparatuur
van Holland Water, enorm worden bespaard
op water- en energieverbruik. Holland Water
was de eerste partij in Nederland die van

Vaker spoelen beter tegen

legionella in ziekenhuis

Dagelijks vier keer spoelen is niet voldoende om legionella tegen te gaan. Een spoelregime van twaalf keer (geautomatiseerd) heeft wel effect. Dat blijkt uit een test in een Italiaans ziekenhuis.
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In het onderzoek ‘Health risks from exposure to
Legionella in reclaimed water aerosols: Toilet
flushing, spray irrigation, and cooling towers’
bekijken wetenschappers de nieuwe uitdagingen die hergebruikt water voor het doorspoelen
van toiletten met zich meebrengen.
Risico’s worden vergeleken met behulp van gegevens van negentien waterhulpprogramma’s
in de Verenigde Staten. Toiletten die geregeld
werden doorgespoeld overschreden de jaarlijkse infectierisico’s. De concentratie van legionella die aanwezig is in hergebruikt water was de
meest invloedrijke parameter binnen alle individuele risicosimulaties. Beheerpraktijken, zoals
het sluiten van toiletdeksels, kunnen bijdragen
aan risicovermindering voor de volksgezondheid.

Legionella aangetroffen bij

HydroBusiness in Boxtel
Eind 2016 en in 2017 werd bij de GGD een aantal legionellabesmettingen in Boxtel gemeld. Zoals gebruikelijk startte
de GGD een brononderzoek en werden alle waarschijnlijke bronnen getest. Daarin werd geen legionella aangetroffen.

Foto: shutterstock.com

In de watersystemen van ziekenhuizen kunnen legionellabacteriën resistent zijn
tegen ontsmettingsmiddelen in leidingen, wat met name problemen oplevert in
gebieden met een lage doorstroming of stagnatie van water. Het ziekenhuis evalueerde de kolonisatie van legionella in het waternetwerk. De informatie werd
gehaald uit tijdstroomtaps (TFT’s) in de nabijheid van dode leidingen.
Het watervolume dat werd gespoeld was 64 L / dag vanaf mei 2016 en 192 L /
dag vanaf december 2016. Vóór de installatie van TFT’s werd Legionella pneumophila sg2-14 in alle punten gedetecteerd (4 104 3.1 104 cfu / L). Alle locaties
bleven positief (2,9 104 1,9 104 cfu / L) tot en met november 2016. Vanaf december 2016 hield legionella aan op één punt (2 102 tot 6,8 103 cfu / L). TFT’s
met ontsmettingsmiddel konden dus de kolonisatie van legionella in verband met
dode leidingen verminderen.
Ondanks het gebruik van continue chlorering binnen het gebouw was Legionella
pneumophila sg2-14 alomtegenwoordig in watermonsters. Het lage warmwaterverbruik in het ziekenhuis veroorzaakte de persistentie van legionellastammen in
de biofilm ondanks de chemische desinfectie. De aanwezigheid van dode leidingen in waternetwerken maakte de groei van biofilm mogelijk op locaties waar het
desinfectiemiddel niet effectief kan zijn.

het Ministerie goedkeuring kreeg om haar
opdrachtgevers te adviseren om de warmwatertemperatuur te verlagen.
Ook in België wordt het systeem van Holland
Water juist om deze reden veelvuldig ingezet.
Holland Water hoopt zijn ervaring van de afgelopen vijftien jaar op het gebied van legionella en het besparen van water en energie
met de TVVL-leden en kennispartners te kunnen delen en, waar mogelijk, met hun samen
te werken.

Hergebruikt water in toiletten zijn
soms een besmettingsbron voor legionella. Dat stellen onderzoekers in het
wetenschappelijke tijdschrift Water Research.

Daarop besloot de GGD ook waterbronnen te onderzoeken die minder voor de
hand liggen. In de eerste week van december werd dezelfde legionellabacterie aangetroffen bij HydroBusiness, een
bedrijfsafvalwaterzuivering in Boxtel. Zij
troffen direct maatregelen om het risico
op eventuele verspreiding te voorkomen.
De zuivering van HydroBusiness was
niet eerder in beeld, omdat het geen

voor de hand liggende bron is. Het is
een zuiveringsproces waarbij bacteriën
afvalwater zuiveren en waardevol biogas
produceren. Hierin worden geen duidelijke waterdruppels gevormd. In Nederland zijn nooit eerder legionellapatiënten gemeld als gevolg van dit type bron.
De afgelopen maand ontving de GGD
geen nieuwe meldingen van legionellose uit Boxtel.
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“De ziekte kan zich op allerlei manieren presenteren”

‘legionella veroorzaakt
honderden doden’

In Nederland vallen niet twintig maar misschien wel 750 doden per jaar als gevolg van
legionella. Dat claimt legionella-deskundige Leo Bikker. Volgens hem is er sprake van een
gigantische onderrapportage van het aantal sterfgevallen. Mede omdat artsen legionella te
weinig zien als veroorzaker van een ziekte.
Leo Bikker wil helemaal niet negatief zijn. En zeker niet polariseren.
Zijn uitspraken zijn een hartekreet. De directeur van Bikker Advies &
Consultancy, een adviesbureau voor legionellaproblematiek en drinkwateradvies, hoopt dat Nederland eindelijk wakker wordt. Want er zijn
veel meer legionellaslachtoffers dan de officiële lezing van het RIVM
opgeeft. In 2016 was er volgens het Rijksinstituut een recordaantal
mensen met de veteranenziekte in Nederland: 324. Twintig van hen
zijn overleden.
“Ik ben ervan overtuigd dat het getal veel hoger ligt. Misschien wel
500 tot 750 dodelijke slachtoffers per jaar”, zegt Bikker. Een boude
uitspraak, maar Bikker is niet de eerste de beste. Hij geeft al veertig
jaar advies bij legionellacalamiteiten en hij adviseert eigenaren en architecten bij het ontwerpen en beoordelen van ontwerpen van drinkwa6
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terinstallaties. Hij is docent bij ISSO en Kenteq voor de opleiding BRL
6010 (legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties) en de cursussen Veilig ontwerpen drinkwaterinstallaties. Tot slot
is hij voormalig bestuurslid van de Stichting Veteranenziekte en al vele
jaren lid van het LOPL (Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella).
“Bij mijn jaren bij de Stichting Veteranenziekte tussen 2000 en 2010
heb ik gezien wat de impact is. Je zag de gevolgen en alle aspecten,
ook de juridische, van een besmetting. Dat is de reden waarom ik nog
steeds actief ben en misschien ook wel zo fel ben.”

VAGE KLACHTEN
Bikker vertelt een anekdote over zijn tante Laury. “Ze werd opgenomen
op de IC met vage klachten. Na twee dagen kreeg ze verschijnselen van

“De officiële
doodsoorzaak in het
rapport is hartstilstand”
een legionellabesmetting: droge hoest, koorts, verwardheid. Ik vroeg
aan de artsen of ze rekening hadden gehouden met de mogelijkheid
dat mijn tante legionella had opgelopen. ‘Nu wel’, beaamden ze. Een
dag later vielen de nieren van tante Laury uit. Nog een dag later is ze
heengegaan.”
Bikker liet obductie doen, een postmortaal onderzoek. Dat was geen
sinecure. Aan de ene kant omdat het behandelend personeel tegenwerkte door hem te overladen met een gigantische papierwinkel. Aan
de andere kant omdat men niet verwacht dat iemand aan legionella
overlijdt. Om legionella als doodsoorzaak te vinden, moet je volgens
Bikker te veel mensen overreden.
“Tijdens het ziekbed van tante Laury bleek dat in de flat van mijn tante
legionella was ontdekt. Toeval? De officiële doodsoorzaak in het rapport is hartstilstand. Daar kan ik niets mee, uiteindelijk gaan we allemaal dood aan een hartstilstand.”
Zoals zijn tante Laury zijn er honderden, misschien wel duizenden in
Nederland, denkt Bikker. In een column berekent hij dat er per jaar
175.000 patiënten met een longontsteking in Nederland zijn, waarvan
er 17.500 in een ziekenhuis terecht komen. Daarvan zou tien procent
gerelateerd kunnen zijn aan legionella; 1.750 dus. In Nederland houden we een mortaliteit van tien procent aan. Dan sterven hieraan 175
mensen per jaar. Amerikanen bijvoorbeeld hanteren een mortaliteit
tussen de tien en dertig procent. Omgerekend naar de Nederlandse
situatie zijn er bij dertig procent 525 slachtoffers. Bikker middelt en
neemt aan dat twintig procent van de longontstekingen wordt veroorzaakt door een legionellabacterie. Bij een mortaliteit van twintig procent kom je dan op ongeveer 700 slachtoffers, 35 keer zo veel als de
officiële opgave van het RIVM. Bikker: “Ik denk dat doodsoorzaken niet
goed worden onderzocht. Een groot deel van de oorzaken van longontstekingen is onbekend. Dan vind ik dat je alles uit de kast moet halen
om te onderzoeken wat de oorzaak is van een longontsteking.”

GELD
Het RIVM sluit onderrapportage helemaal niet uit. Op hun site schrijven
ze bij het aantal door hun opgegeven slachtoffers: “Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk wat hoger dan het aantal meldingen.
Door beperkingen in de diagnostiek worden mogelijk niet alle patiënten gediagnosticeerd.” Maar het RIVM ziet niet een heel groot verschil
tussen hun cijfers en de realiteit volgens Bikker.
Waarom zou het RIVM de cijfers laag houden? Bikker: “Ik weet het niet.
Ik snap het ook niet. In de afgelopen jaren heb ik wel continu een strijd
gezien tussen de mensen van de GGD, RIVM en de overheid aan de

Leo Bikker (Foto: Bikker Advies & Consultancy)

ene kant en de techneuten aan de andere kant. Die eerste groep geeft
aan dat legionella nou eenmaal een probleem is en dat we daarmee
moeten leren omgaan. Daar is meer onderzoek en meer scholing vanartsen voor nodig. De techneuten zien dat er nog genoeg te verbeteren
is op het gebied van installaties. Geld voor doktoren versus geld voor
preventie.”
Bikker heeft een voorkeur voor preventie. “Als iemand ziek is, kan je pillen geven. Maar ik vind dat je moet voorkomen dat iemand ziek wordt.
Bij een installatie is dat ook zo: wanneer de boilertemperatuur te laag
is, is het niet de schuld van de legionellabacterie dat het water besmet
is. Dan moet je een betere drinkwaterinstallatie ontwerpen.”
Ondanks zijn voorkeur voor preventie, zoekt hij wel de samenwerking.
“Ik wil graag dat we alle kennis en kunde bundelen. Ik pleit voor een
nationaal Kennis-, meld- en infocentrum. Dat is nodig voor iedereen.
Zo lang we de handen niet ineenslaan, voert Nederland wat mij betreft
simpelweg struisvogelpolitiek.”

ZIEKTE
Bikker is strijdvaardig maar emotioneel over zijn besluit om naar buiten te treden met kritiek op de beperkte diagnoses, aangezien hij een
reputatie te verliezen heeft. “Ik heb lang getwijfeld of ik hierover moest
publiceren. Maar ik ben teleurgesteld in de huidige gang van zaken.
Gelukkig krijg ik bijval uit de wereld rond legionella. Een bevriende arts
noemde legionella een caleidoscopische ziekte. Daarmee bedoelt hij
dat de ziekte zich op allerlei manieren kan presenteren. Niet alleen
door longklachten, maar ook door diarree of koorts. Ik wil geen angst
zaaien, vaak ben ik terughoudend geweest. Mijn doel is een bijdrage
aan de volksgezondheid leveren en mensen wakkerschudden. Ik heb
van dichtbij gezien wat legionella kan aanrichten en ik doe alles om
deze ziekte tegen te gaan.”
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Tips voor preventie en beheersing

Veel legionella op schepen

Foto: shutterstock.com

Water op een schip
moet altijd worden
opgeslagen

gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, zoals wassen, toiletspoelen, schoonmaken, douchen.
Het belangrijkste verschil tussen scheepvaart en landgebonden installaties, is dat water op een schip altijd moet worden opgeslagen. Hierdoor is de invloed van temperatuur groot en komt de kwaliteit van water
sneller in geding. In een warme omgeving groeien bacteriën sneller. Het
is dus van belang om twee aspecten op een schip goed in de gaten te
houden: de point-of-entry en de point-of-use.
Bij de point-of-entry komt water binnen. Standaard staat daar een hydrofoor. Dat is een installatie waarmee binnen het schip de waterleiding
op druk gehouden wordt. De installatie bestaat uit een expansievat, een
pomp en een terugslagklep. Dit is meteen een risicovolle plek wat betreftlLegionella. Het is verstandig om hier een filterunit te plaatsen, of
met UV-licht besmetting te voorkomen. Het best is om door de hydrofoor
een constante druk te houden en zo min mogelijk (liefst geen) tussenopslag van water te hebben. Een tussenopslag wordt namelijk zelden of
nooit helemaal geleegd of gereinigd, dus dit is mogelijk een continue
bron van besmetting.
Bij het point-of-use komt drinkwater uit. Als er een osmosesysteem is,
let dan vooral op het onderhoud. Maar ultrafiltratie met omgekeerde
osmose houdt alle verontreinigingen tegen die zich in het gebruikswater
zouden kunnen bevinden en zorgt ervoor dat de menselijke consumptie
altijd vers en veilig blijft.

Tips om legionella te voorkomen
•

Hou de temperatuur in watertank en leidingen onder de 20/25°C.
In koud water verspreidt een bacterie zich minder snel.

•

Hou de boiler op minimaal 60°C. Bij die temperatuur sterven de
bacteriën.

•

Voorkom ‘dode’ leidingen, zoals afgedopte stukken.

•

Gebruik geregeld alle tappunten. Spoel ze minimaal één keer per
week een minuut door.

•

Gebruik niet-biofilmvormende materialen, zoals metalen.

•

Ververs water in de tank regelmatig, zeker als er tussenopslag is

•

Hou de watertank lichtdicht en met gladde wanden.

•

Hou watertank en waterslangen schoon. Watertank een keer jaar
schoonmaken, waterslang vaker doorspoelen.

Legionella binnen de scheepvaart is een onbekend fenomeen. Het gevaar van water
wordt vooral gezocht in golfslag of onderkoeling. Onterecht. Juist op een schip, waar water
voor langere tijd wordt opgeslagen en leidingnetten snel verouderen door roest, is het risico op
legionella groot.
Het lijkt een tegenstelling, maar op een schip is een gebrek aan water.
Goed water, welteverstaan. Zo heeft maar liefst 95 procent van alle binnenvaartschepen een al dan niet gevaarlijke legionellabesmetting.
Schepen vallen niet onder de Waterleidingwet, voor de scheepvaart
wordt verwezen naar de Arbowet. Binnenvaartschepen en charterschepen zijn volgens die wet verplicht om een risicoinventarisatie en een be8
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heersplan aan boord te hebben. De Arbodiensten voeren daar controles
op uit. Verder geeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat voorlichting over
legionellapreventie aan boord, maar zij handhaaft niet. Voor de recreatievaart gelden geen verplichtingen en zijn er geen controles. Pleziervaart
heeft met name behoefte aan vers en veilig gebruikswater om te koken
en te drinken en eventueel een aanvulling in het verbruikswater om veilig

te kunnen douchen aan boord. Voor de visserij, vrachtvaart en tankvaart
geldt ook een zorgplicht ten aanzien van veilig en vers drinkwater en
verbruikswater dat schoon en bacterievrij is.
Op een schip gelden twee ‘soorten’ water: ‘gebruikswater’ en ‘verbruikswater’. Het eerste is water dat door mensen gebruikt wordt, zoals drinken, het eten en/of bereiden van voedsel. Verbruikswater is water wat
9
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zich onder andere bezig met waterhergebruik in de industrie.
“We voorzien dat we in 2030 wereldwijd veertig procent meer water nodig hebben. Het Wereld Economisch Forum heeft water benoemd als
één van de grootste uitdagingen voor de komende tien jaar. Veel mensen
zien het niet, omdat ze er niet direct mee bezig zijn. Maar binnen de
overheid en de industrie ziet men zeker de urgentie.”
Ze wijst op de typische Nederlandse situatie met onze lange kustlijn.
“Doordat we zo veel kilometers strand hebben, is er altijd concurrentie tussen het zoete en zoute water dat het land wil ingaan. Want wij
proberen een uittocht van zoet water weer tegen te gaan. Bedrijven die
ongeveer twintig tot dertig kilometer uit de kust zijn gesitueerd, mogen
beperkt oppervlaktewater innemen. Anders zou je daarmee het zoute
water onder de duinen door het grondwater intrekken.”

Hergebruik industrieel water eist nieuwe beheersmaatregelen

“Ik denk dat iedereen op de trein
moet stappen van digitale data”

HERGEBRUIK
Voor de industrie is de omgang met water een continue uitdaging. Zo
kreeg onlangs een bedrijf dat een vergunning aanvroeg voor de uitbreiding op de locatie van hun fabriek nul op rekest. Ze mochten op hun
terrein niet meer water onttrekken dan hun bestaande vergunning aangaf. Dat zorgt voor een flinke beperking hoe je je bedrijf kan inrichten.
“Op dit moment is er veel water door neerslag, maar dat is niet het
hele jaar zo. Er zijn periodes rond maart en april waarin het vrijwel niet

Foto: shutterstock.com

“De volgende stap is
digitalisering van de
waterwereld”

Hergebruik van water in de industrie is noodzakelijk. Maar het levert wel uitdagingen op voor de
waterbeheersing en dus bestrijding van legionella. Big data zou kunnen helpen om beter de
risico’s van deze bacterie in kaart te krijgen. Heleen Nieuwenhuis van Nalco Water: “Vandaag
de dag kunnen we met big data veel gegevens aan elkaar koppelen.”
10 Legionella 2018

In Europa wordt 57 procent van goed drinkwater gebruikt binnen de
industrie. Daarnaast wordt 21 procent van het water ingezet voor landbouw en 22 procent – nog geen kwart – van het verbruik komt op naam
van huishoudens. “En het percentage dat wordt onttrokken door de industrie in Nederland ligt al hoger dan het Europese gemiddelde”, zegt
Heleen Nieuwenhuis. Ze is director marketing bij Nalco Water en houdt

regent en er weinig smeltwater is. De ondergrondse grondwaterreservoirs
slinken dan. In Nederland hebben we nog wel genoeg aanvoer, via de
rivieren, maar in andere landen in Europa is dat voordeel er niet. België
bijvoorbeeld is een van de landen met een grote waterschaarste. Onze
ondergrond is veel beter geschikt om water vast te houden dan de grond
bij onze zuiderburen.”
Het antwoord op de schaarste is hergebruik, vindt Nieuwenhuis. “Wij
proberen in eerste instantie te begrijpen waar een klant zijn water voor
wil gebruiken. We adviseren om water zo veel mogelijk conservatief te
gebruiken. Liever geen waterverlies als het niet nodig is. Toch is het beperken van watergebruik eindig. Dan kijken we of je water dat je in de
ene applicatie loost, kan gebruiken voor een andere applicatie.”
Ze geeft de voedingsindustrie als voorbeeld. Daar heb je een condensaatstroom. Die kan je weer inzetten om bijvoorbeeld aardappelen te
wassen. “Kan je ergens met de afvalstroom aan de slag? Kunnen we de
kwaliteit van water opwaarderen, zodat je het water zo circulair mogelijk
kan inzetten?”
In welke mate is legionella een risico in dat proces? “Legionella is altijd
op de achtergrond aanwezig in de de natuur. Als we water hergebruiken
van de ene applicatie naar de andere, of wanneer we water meer ge11
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Nieuw platform brengt risico’s koelwater onder de aandacht

“Besmettingsrisico’s

Foto’s: Shutterstock.com

van industrieel koelwater waarschijnlijk onderschat”

Foto: Heleen
Nieuwenhuis

concentreerd maken, dan betekent het dat het risico op onder andere
legionella groeit. Zo is bij geconcentreerder water meer kans op corrosie,
kalkafzetting en vervuiling. Dat is ideaal voor legionella.”
In principe is waterbeheersing technisch grotendeels dicht te timmeren,
maar dat is een kostbare zaak. Daarom zoeken ondernemingen naar
een balans tussen investeren om geen risico te lopen en besparen om
niet te verspillen. Zo kan je in principe altijd water koken, maar dat is
energetisch heel ongunstig. Het is dus een afweging, want je wil niet dat
er risico’s ontstaan voor mensen. De andere kant is dat een bedrijf geen
onbeperkt budget heeft.
“Ik denk dat een aantal zaken speelt”, zegt Nieuwenhuis. “Niet iedereen is zich bewust van de risico’s die bepaalde systemen en processen
met zich meenemen. We weten wel veel van legionella, maar het blijft
een onvoorspelbaar organisme. De bacterie zoekt gastheren uit om zich
schuil te houden en als eventjes je aandacht verslapt, slaat hij toe. Als
de temperatuur juist is, weten we dat hij groeit. Als er ijzer in het water
zit, groeit hij. Als oppervlaktes niet schoon zijn of ruw zijn door corrosie of
kalkafzetting, groeit hij. Wat we vandaag de dag kunnen, is met big data
al deze gegevens aan elkaar koppelen.”
Alle parameters kunnen tegenwoordig online en realtime worden gemeten. Dat is een groot verschil met vroeger, toen handmatig de koeltorens
gecontroleerd moesten worden. “Of je nou van elke shift van een operator een opname maakt of elke paar seconden. Door middel van automatiseren kan je de frequentie van metingen opvoeren en de situatie onder
controle houden”, vertelt Nieuwenhuis. “Als persoon kan je een relatie
tussen twee parameters uitwerken. Drie parameters wellicht, maar meer
dan drie parameters is lastig. Interpretatie is dan complex. Dan komt de

kracht van big data naar voren. Want legionellabeheersing is niet alleen
of temperatuur, of ijzer, of kalk, of een van die andere factoren. Het zijn
al die factoren tezamen.”
Waarden uit het verleden hebben geen waarde voor de toekomst. Maar
met big data is het wellicht wel mogelijk om voorspellende waarde aan
historische data te geven. “Vandaag de dag zijn er nieuwe algoritmes
beschikbaar. Met een dataset van 2016 en 2017 kan je kijken welke
parameters zijn gelinkt aan elkaar en welke uitkomsten relevant zijn.
Het systeem leert ook nog eens van zichzelf. Dat wil niet zeggen dat
een gegarandeerde toekomstvoorspelling met betrekking tot legionella
kan worden geboden. Maar er komt wel een soort van kansberekening.
Zo van: er is tachtig procent kans dat je binnen zes maanden hogere
legionellametingen gaat krijgen. Omdat er geen lineair verband is – want
een lineair verband hadden we allang ontdekt als die er zou zijn – kan
IoT zo’n goede oplossing worden. Veel nodes, veel data, grote datasets.
Hoe meer data je hebt, hoe nauwkeuriger je kan zijn.”

TOEKOMST
De toekomst? “Ik denk dat iedereen op de trein moet stappen van online data meten. Veel bedrijven doen allang metingen, maar je hebt controle op je automatisering nodig. Zorg dat je dat op orde krijgt, inclusief
digitaliseren. Het duurt nog vijf jaar, schat ik in. En dan is big data de
standaard, zo snel gaat het. Kijk naar de bankenwereld. Minder dan tien
jaar geleden deed men het nog met papieren overschrijvingen. Je kan
je nu niet meer voorstellen dat je je bankzaken niet via internet kan
regelen. Die ontwikkeling zie je in de retail nu. De volgende stap is de
digitalisering van de waterwereld.”

“Bedrijven die ongeveer 20 tot 30 kilometer
uit de kust zijn gesitueerd, mogen beperkt
oppervlaktewater innemen”
12 Legionella 2018

Nederlandse wetgeving rond legionellapreventie is voor het overgrote
deel gericht op drinkwater in prioritaire instellingen. “Gezien de hoeveelheid
leidingwerk en het aantal gebruikers is dat logisch”, stelt Antoine van Hoorn,
secretaris van Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW).
“Maar ondertussen worden de besmettingsrisico’s van industrieel koelwater
waarschijnlijk onderschat.” Een nieuw koelwaterplatform moet ervoor zorgen dat hier
meer aandacht voor komt, en dat kennis vanuit de industrie wordt gebruikt voor het inrichten
van goede wet- en regelgeving.
Na de ramp die zich in 1999 in Bovenkarspel voltrok, heeft de Nederlandse overheid legionellapreventiebeleid opgetuigd dat vooral is
gericht op prioritaire instellingen, zoals ziekenhuizen, campings en
zwembaden. Het besmettingsrisico van industriële koelwaterinstallaties stond en staat veel minder onder de aandacht. Toch hebben zich
op verschillende locaties binnen en buiten Europa grote incidenten
voorgedaan waarbij mensen aantoonbaar ziek zijn geworden door een
besmette koeltoren, soms met dodelijke afloop.

EUROPESE WETGEVING
Hoewel de meeste aandacht van beleidsmakers niet op preventie
bij koeltorens is gericht, is sinds 2001 wel degelijk Europese wetgeving van kracht die deels betrekking heeft op legionellabeheer
in koelsystemen. Daarbij gaat het om de zogeheten BREF-richtlijn
(Best Available Techniques REFerence) die de basis vormt voor het
Nederlandse AI32-document (zie kader ‘Nederlandse regelgeving’).
Die BREF-richtlijn is uitgevaardigd door het IPPC-bureau (Integrated
13

THEMA: INDUSTRIE

is. Inmiddels is energiebesparing en -beheer een heel belangrijk onderwerp geworden. Er gaan stemmen op om de energiehoofdstukken
aan de BAT Industrial Cooling toe te voegen. Dat moeten we voorkomen, anders hebben we straks een document dat volledig ondoorgrondelijk en daardoor in de praktijk niet meer bruikbaar is. Maar
los daarvan willen we ook dat Nederlandse kennis bij de herziening
wordt ingebracht, zeker als het om belangrijker onderwerpen zoals
legionellapreventie bij koeltorens gaat. Daar kan het nieuwe koelwaterplatform een belangrijke rol in spelen, door Nederlandse kennis te
bundelen voor inbreng.”

KENNISUITWISSELING

Nederlandse
regelgeving
Anders dan drinkwatersystemen vallen koeltorens als het om legionellapreventie gaat met name onder het Activiteitenbesluit milieubeheer,
de Activiteitenregeling milieubeheer en de Arbowet. In het Activiteitenbesluit is onder andere opgenomen dat de eigenaar van een (natte)
koeltoren alles in het werk moet stellen om risico’s voor de omgeving te
voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken. Hierbij is een aantal
maatregelen opgenomen waar minimaal aan moet worden voldaan.
Daarnaast is ‘Arbo-Informatieblad nummer 32’ (AI-32) van belang. Dit
blad is naar aanleiding van de Europese BREF (Best Available Technique
REFerence Document) uit 2001 opgesteld door het toenmalige minis-

Pollution Prevention and Control) en draait om Best Available Techniques, oftewel BAT. Daarmee wordt de ondergrens aangegeven van
wat in nationale wetgeving in EU-lidstaten moet worden vastgelegd.
“Destijds heeft Nederland een grote stem gehad in de inhoudelijke
samenstelling van die BAT”, vertelt Antoine van Hoorn. “Voordat het
IPPC-bureau een internationale vergadering bijeenriep om die BAT
definitief te maken, heeft de Nederlandse industrie een groepje
‘koelwatergoeroes’ bij elkaar gebracht. Samen met Rijkswaterstaat
hebben deze experts alle BAT-documentatie doorgespit en waar nodig van commentaar voorzien. Tijdens de bijeenkomst van het IPCC,
die plaatsvond in Sevilla, was Nederland één van de weinige landen
die de vergadering goed hadden voorbereid. Het resultaat was dat
nagenoeg al onze wijzigingsvoorstellen in de uiteindelijke tekst zijn
opgenomen.”

terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en schrijft richtlijnen voor

HERZIENING

met betrekking tot drie aspecten:

In principe moet de BREF iedere vijf jaar worden herzien, maar dat
is sinds de invoering in 2001 niet meer gebeurd. Volgens Van Hoorn
komt dat met name omdat geen enkel land geld wilde vrijmaken om
als kartrekker voor zo’n herzieningstraject te fungeren. Inmiddels, Ad
Meijer jaar na dato, is zo’n herziening echter onvermijdelijk: “Er zijn
tal van technische innovaties ontwikkeld die moeten worden verankerd in regelgeving, zodat marktpartijen binnen Europa in een ‘level
playing field’ opereren”, stelt hij. Dit jaar, of in 2019, zal daarom
eigenlijk een herziening plaats moeten gaan vinden, en we moeten
ervoor zorgen dat we daar als Nederlandse industrie net als in 2001
goed op voorbereid zijn zodat we een belangrijke stem hebben in de
nieuwe regelgeving. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat het huidige BREF-document 300 pagina’s telt en in feite al veel te omvangrijk

•

Een goed installatieontwerp

•

De toepassing van waterbehandeling

•

Doelmatig onderhoud en inspectie

In geval van legionelladetectie geeft AI-32 bovendien aan bij welke bacterieconcentratie een koelsysteem onmiddellijk moet worden stopgezet
en gedesinfecteerd. Dat calamiteitenniveau hangt samen met een indeling in risicoklassen: risicoklasse 1 is het hoogst (hierbij gaat het om
een koeltoren op minder dan 200 meter van een ‘medisch georiënteerde zorginstelling’), risicoklasse 4 het laagst (hierbij staat een koeltoren
op meer dan 600 meter afstand van de bewoonde omgeving).
14 Legionella 2018

Behalve de wens om Nederlandse kennis in te brengen bij de
BREF-herziening - die uiteindelijk mede de basis vormt voor Nederlandse wetgeving - is ‘kennisuitwisseling’ een andere belangrijke reden voor de oprichting van het koelwaterplatform. Volgens Van Hoorn
is het cruciaal dat Nederlandse bedrijven, verenigd in branche- en beroepsorganisaties zoals SKIW, EVAQUA en VEMW (de Vereniging voor
Energie, Milieu en Water), samenwerken om tot betere oplossingen
voor onderwerpen zoals het legionellavraagstuk te komen. “Er is bijvoorbeeld nog altijd geen bestrijdingsmiddel voor koelwaterbehandeling dat optimaal werkt en geen nadelen met zich meebrengt”, vertelt
hij. “Op grote schaal worden chemicaliën ingezet om kalkaanslag,
corrosie en biofilmvorming – een broedplaats voor legionella – tegen
te gaan, maar vrijwel alle middelen hebben een in meer of mindere mate negatieve impact op het milieu of brengen bijvoorbeeld bij
handling explosie- en brandgevaar met zich mee. Een van de meest
gebruikte middelen is bijvoorbeeld natriumhypochloriet, beter bekend
als chloorbleekloog. De bijproducten die bij gebruik van dit desinfectiemiddel ontstaan, trihalomethanen zoals chloroform en bromoform, worden gedeeltelijk geloosd, terwijl bekend is dat deze stoffen
milieuschade veroorzaken. Het zou daarnaast goed zijn als er meer

Themadag
Industrieel Koelwater
Het besluit tot oprichting van een koelwaterplatform werd genomen op
de Themadag Industrieel Koelwater. Deze dag vond op 7 december vorig jaar plaats in Rozenburg en was georganiseerd door SKIW (Stichting
Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie) en ENVAQUA (Dutch
Environmental & Waste Technology Association). Het doel van de dag
was om de nieuwste ontwikkelingen, onder andere op het gebied van
koelwaterbehandeling en legionellapreventie, te bespreken, en opgedane kennis en ervaring uit te wisselen. Tijdens de themadag werd
een peiling onder de bezoekers gehouden om inzicht te krijgen in de
behoefte naar een landelijk koelwaterplatform. Die behoefte bleek inderdaad te bestaan, reden voor SKIW om tot de oprichting van een
dergelijk platform over te gaan.

onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om biologisch afbreekbare middelen in te zetten bij de behandeling van koelwatersystemen.
Die worden nu op nog te kleine schaal in de industrie toegepast. Het
is ook een onderwerp dat misschien wel zou moeten worden verankerd in internationale en nationale regelgeving.”
Het platform, dat nog niet formeel bij elkaar is gekomen, heeft inmiddels zijn eerste activiteit op de planning staan. In opdracht van
VEMW wordt binnenkort gestart met een inventarisatie van de problemen rond koelwater waar men in de industrie mee heeft te maken. Ongeveer tachtig bedrijven krijgen dit voorjaar een uitgebreide
enquête toegestuurd, waarin ook legionellavorming en -preventie een
onderwerp is. “Het is belangrijk om in kaart te brengen waar men in
de industrie tegenaan loopt en waarvoor oplossingen moeten worden
geboden”, aldus Van Hoorn. “Met dat inzicht kunnen we kennis doorontwikkelen en wetgeving proberen bij te sturen.”

Besmettingsrisico van koelwater

In koeltorens wordt warm proceswater vermengd met lucht, waardoor een deel van het water vernevelt en – met de af te voeren warmte- naar de buitenlucht ontsnapt. Hoewel er weinig aandacht aan wordt gegeven in de reguliere media, worden koeltorens regelmatig in verband gebracht met grote
legionella-uitbraken, met name in het buitenland. Uit ‘legionellatellingen’ die de branchevereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven ENVAQUA
de afgelopen jaren uitvoerde, blijkt dat de concentratie legionellabacteriën (aantallen kve/l) in Nederlandse koeltorens lager zijn dan de aantallen die na
uitbraken in het buitenland zijn gerapporteerd. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de besmettingsrisico’s in Nederland relatief beperkt zijn.
Hierbij kan overigens wel een kanttekening worden geplaatst: de Nederlandse tellingen zijn verricht bij bedrijven die lid zijn van ENVAQUA en koelwaterbehandeling toepassen. De situatie bij andere bedrijven is niet bekend.
Het aantal Nederlandse incidenten waarbij ziektegevallen werden gerelateerd aan een
besmette koeltoren, is vooralsnog beperkt. Het bekendste drama vond in 2006 plaats,
toen ongeveer 30 mensen de veteranenziekte opliepen door een besmette koeltoren,
en uiteindelijk twee mensen overleden. Toch zeggen zulke cijfers niet alles, stelt Antoine
van Hoorn (SKIW). “De oorzaak van een verschijnsel als longontsteking wordt vaak niet
onderzocht, de ziekte is immers niet meldingsplichtig, waardoor de besmettingsbron
onbekend blijft. Bovendien kan legionella ook de mildere ‘Pontiac fever’ veroorzaken, een
soort griepvariant die vaak wordt uitgeziekt zonder dat een arts wordt geraadpleegd. Het
is onduidelijk hoeveel besmettingsgevallen door dit soort aspecten buiten beeld blijven.“
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Verschillende methoden vergeleken

Vergelijking
desinfectiemethoden

KOPER-ZILVER IONISATIE

CHLOOR

CHLOORDIOXIDE

VERWARMEN EN DOORSPOELEN

Effectief korte termijn: Goed

Effectief korte termijn: Goed

Effectief korte termijn: Goed

Effectief korte termijn: Tijdelijk

Effectief lange termijn: Goed

Effectief lange termijn: Redelijk

Effectief lange termijn: Slecht

Effectief lange termijn: Slecht

Nadelen:

Nadelen:

Nadelen:

Nadelen:

• De elektroden verzamelen zich

• Chloor is zeer corrosief en veroor-

• Onbekende corrosieve eigenschap-

• Tijdrovende procedure

en moeten regelmatig worden

zaakt aanzienlijke leidingsschade

schoongemaakt
• Het niveau van koper en zilver kan
fluctueren
• Overmatige ionenniveaus hebben
geleid tot een zwartachtige
verkleuring van water en lavendelverkleuring van porseleinen
gootsteenoppervlakken
• Langdurige behandeling met
koper- en zilverionen resistentie
tegen deze ionen veroorzaken
• Cu en Ag toegevoegd aan drinkwa-

Hoe effectief zijn desinfectiemethoden? Dat ligt eraan wat
het doel is. Point-of-use en poortwachtersystemen zijn goed
om besmettingsgevallen te voorkomen. Bij gehele watersystemen,
zoals warmwaterbehandeling, chloreren, chloordioxide-behandeling en
ozonbehandeling, zijn er flinke nadelen. Koper-zilver lijkt vooralsnog het beste
alternatief.
Behandeling van legionella gecontamineerd water is essentieel. Er zijn
momenteel diverse desinfectiesystemen op de markt ter bestrijding van
legionella, waaronder spoelen met warm water, chloreren, filtratie, behandeling met UV licht, ozonbehandeling en koper-zilver ionisatie.
Door de bank genomen zijn er drie soorten desinfectiemethoden voor
de bestrijding van legionella te onderscheiden: de point-of-use-methode, gatekeepersystemen en de methoden die de gehele watersystemen
kunnen behandelen. Point-of-Use-filtratie is een point-of-use-methode
en ozonisatie en UV-licht zijn poortwachtersystemen. Legionella is alleen
met succes tegengegaan bij deze methoden op het moment van gebruik
en bij de poort (waterinvoer). Op distale locaties in watersystemen zijn
deze methoden niet of minder effectief. Desinfectiemethoden die het
volledige watersysteem kunnen desinfecteren zijn koperzilver ionisatie,
hitte en spoeling, chlorering en behandeling met monochlooramine en
chloordioxide.
“De werkzaamheid van de beoordeelde desinfectiemethoden is bewezen in zowel in vitro als in vivo studies”, zegt Leo de Zeeuw, managing
director van Holland Water. Zijn bedrijf heeft een vergelijkend onderzoek
naar de verschillende desinfectiemethoden gefinancierd. “Koper-zilver
ionisatie is echter de enige desinfectietechnologie voor de bestrijding
van legionella die is gevalideerd door de 4-staps gestandaardiseerde
evaluatiecriteria voor desinfectiemethoden. Dit is uitgebreid getest onder laboratorium- en praktijkomstandigheden gedurende meerdere ja16 Legionella 2018

ren. Voor de andere beoordeelde desinfectiemethoden zijn langdurige
studies over de werkzaamheid op meerdere locaties momenteel niet
beschikbaar. Bovendien waren veldonderzoeken naar de werkzaamheid
van sommige desinfectiemethoden inconsistent. Mogelijke oorzaken
waren, onder andere, een laag resteffect en langdurige tijd of hogere
dosering die nodig is om legionella succesvol te verminderen.”
Desinfectiemethoden hebben allemaal hun voor- en nadelen. Zo zijn
er externe omstandigheden die de werkzaamheid beïnvloeden (bijvoorbeeld watersamenstelling) en risico’s voor de menselijke gezondheid
(bijvoorbeeld vorming van toxische bijproducten). Tot slot is er invloed
van interactie met contactoppervlakken, bijvoorbeeld corrosiviteit tegen
staal.
De Zeeuw: “Koper-zilver ionisatie en ‘heat en flush’ zijn de enige methoden die het hele watersysteem kunnen behandelen zonder toxische bijproducten te vormen. Verwarmen en spoelen, kan echter verbranding veroorzaken en heeft geen resterend effect. Hyperchlorering,
monochlooramine, chloordioxide en ozonatie kunnen mogelijk toxische
bijproducten vormen en zijn corrosief voor staal. Corrosiviteit van koper-zilver ionisatie, vooral aan gegalvaniseerd staal, is nog niet onderzocht. Point-of-Use-filtratie en UV-licht zijn niet corrosief en vormen geen
schadelijke bijproducten, maar zijn vooral nuttig voor het voorkomen van
legionellabesmetting in plaats van het verminderen en uitroeien van een
bestaande besmetting.”

ter werkt alleen goed op water met
een laag gehalte aan opgeloste
vaste stoffen.
• Verhoogde water-pH en lage

• Chloor kan legionella alleen onderdrukken in plaats van doden
• Hoog resterend chloor zal reageren
met organische materialen, wat
een bekend carcinogeen is
• Rekolonisatie na systeemdesinfectie
• Legionella-soorten beter bestand
tegen chlorering
• Systeemcorrosie veroorzaakt

pen
• Onbekend onderhoud van effectieve
concentratie in warmwatersystemen

• Veel mensen nodig voor bewaken
locaties, watertanktemperaturen
en spoeltijden

• Doordringt niet volledig in biofilm

• Verbranding kan voorkomen

• Een langere tijd is nodig om

• Het is een tijdelijk systeemdesin-

significante verminderingen in de
positiviteitsgraad van legionella aan
te tonen (vaak> 1 jaar)
• De restconcentratie in warm water
is laag (<0,1 mg / l) wanneer
chloordioxide wordt geïnjecteerd in

fectie methode
• Herkolonisatie vindt plaats binnen
enkele weken tot maanden na een
oververhittings-en-spoelprotocol
• Het niet handhaven van een
consistente temperatuur

pijplekken en kan biofilmvorming

het binnenkomende koude water

• Rekolonisatie bij lage temperatuur

bevorderen

met een concentratie van 0,5 - 0,8

• Moeilijk te bereiken aftappunten

mg / l

• Toename van biofilm mogelijk

• Kankerverwekkende bijproducten
(trihalomethanen)
• Doordringt niet in het centrum van
gevestigde biofilm

ionconcentraties kunnen de werk-

• Hyperchlorering meest onbetrouw-

zaamheid van ionisatie in gevaar

bare en ook de duurste desinfec-

brengen

tiemodaliteit

• Resistentie van Legionella pneum-

• Reacties met organische stof
en corrosieschaal in leidingen
kunnen een snelle omzetting in de
bijproducten chloriet en chloraat
veroorzaken
• Corrosie van gegalvaniseerde stalen
buizen kan verlies van chloordioxi-

ophila is theoretisch mogelijk

de veroorzaken door reactie met

• Verschillende landen eisen dat

magnetiet

ionisatiesystemen worden geregis-

UV-LICHT
Effectief korte termijn: Effectief
Effectief lange termijn: Effectief
Nadelen:
• Point-of-entry-applicatie. Gebrek
aan restbescherming op distale

treerd als biocide

locaties
• Frequente systemische desinfectie
(oververhitting en spoelen) is

MONOCHLOORAMINE

vereist om extra bescherming te

Effectief korte termijn: Goed

bieden

Effectief lange termijn: Onbekend

• De kwartsmoffen die de ultra-

Nadelen:

violette lampen huisvesten, zijn

• Moeilijker te verwijderen uit water

gevoelig voor kalkaanslag en

dan chloor of chloordioxide

minerale afzettingen en moeten

• Mag niet doordringen in biofilm

OZON

POINT-OF-USE-FILTRATIE

• Monochlooramine kan bloedar-

Effectief korte termijn: Goed

Effectief korte termijn: Goed

moede veroorzaken bij patiënten

Effectief lange termijn: Slecht

Effectief lange termijn: Goed

len om ophoping van kalkaanslag

die hemodialyse ondergaan

Nadelen:

Nadelen:

op de kwartsmoffen te voorkomen

• Desinfecteert alleen op het mo-

• Correcte installatie essentieel voor

• De on-site generatie van monochlooramine kan gecompliceerd
zijn
• De geur van ammoniak in drinkwater is onaangenaam

ment van injectie
• Moeilijk om effectieve concentratie
te behouden

bacteriële verwijdering
• Hoofdzakelijk gebruikt voor de preventie van nosocomiale infecties
door legionella

regelmatig worden gereinigd
• Voorfiltratie wordt sterk aanbevo-

• Schaalproblemen
• Slecht doordringend vermogen van
UV-licht in gevestigde biofilms
• Point-of-entry-applicatie staat
geen distale uitroeiing toe
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Alle middelen hebben voor- en nadelen
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GEZONDHEIDSRISICO
Dat douches een mogelijke bron kunnen zijn voor infectie, is al een
tijdje duidelijk. Binnen de context van drinkwaterleidingen worden
doucheslangen op unieke wijze blootgesteld aan een drievoudige dreiging van verergerde bacteriële groeifactoren. Ze worden meestal blootgesteld aan warm water (in plaats van alleen koud of warm water)
en zijn onderhevig aan distale eindkoeling, zelfs indien gebruikt met
goed gereguleerde en geregelde warmwaterrecirculatiesystemen. Ze
hebben meestal lange stagnatie-intervallen: in een studie met meer
dan 700 huizen met 2,6 personen per huishouden, waar de douches
werden gebruikt voor 1,8 douches per dag met gemiddeld 7,8 min per
douche (dus 23,8 uur per dag geen stromend water). De binnenslang
is gemaakt van flexibele polymere materialen, die aanzienlijke hoeveelheden biologisch afbreekbare organische koolstof uitlogen; aanzienlijk meer dan harde buismaterialen die anders worden gebruikt bij
de aanleg van drinkwaterleidingen.
Overmatige bacteriegroei in de laatste meters vóór blootstelling aan
de consument tijdens douches vormt een potentieel gezondheidsrisico. Pathogenen, waaronder Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, Pseudomonas aeruginosa en Acanthamoeba polyphaga
kunnen de longen, ogen of open wonden van de consument infecteren, waardoor ze pneumonie-achtige symptomen of andere infecties
veroorzaken. De hygiënische gevolgen voor eindgebruikers zijn reëel.
Van 2011 tot 2012 was Legionella pneumophila betrokken bij 21
uitbraken in de VS alleen en van velen werd vermoed dat douches een
rol speelden.

Doucheslangen perfect biofilm-bemonsteringspunt

Elke douche
is een legionella-risico

Doucheslangen bieden een uitstekende omgeving voor bacteriegroei.
De gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met en processen die ten
grondslag liggen aan de ontwikkeling van biofilms in doucheslangen
zijn echter slecht bestudeerd. In een wereldwijd onderzoek, waarover in
het laatste nummer van Water Research is gepubliceerd, werden biofilms van 78 doucheslangen uit elf landen gekenmerkt in termen van
celconcentratie (4,1 104e5,8 108 cellen / cm2), metaalophoping
(inclusief ijzer, lood en koper) en microbioomsamenstelling (inclusief
aanwezigheid van potentiële pathogenen).
In landen waar desinfectiemiddelen worden gebruikt, hadden biofilms
gemiddeld lagere celconcentraties en diversiteit. Metaalaccumulatie
(tot 5 mg-Fe / cm2, 75 ng-Pb / cm2 en 460 ng-Cu / cm2) leek gedeeltelijk verantwoordelijk te zijn voor verkleuring in biofilms en waar18 Legionella 2018

schijnlijk afkomstig van andere pijpen in een gebouw. Legionella werd
gedetecteerd in 21 van de 78 doucheslangen.
Maar hoe risicovol is de doucheslang zelf? In een gecontroleerd onderzoek werden vijftien identieke doucheslangen geïnstalleerd voor
dezelfde periode in hetzelfde land en werden zowel stagnerende als
stromende watermonsters verzameld. De theorie van dispersie en selectie hielp bij het verklaren van de samenstelling van het microbioom
en de diversiteit van verschillende soorten monsters. De leeftijd van de
doucheslang was gerelateerd aan de accumulatie van metalen, maar
niet aan de concentratie van de biofilmcellen, terwijl de frequentie van
gebruik de biofilmcelconcentratie leek te beïnvloeden. De studie toonde duidelijk aan dat biofilms in de doucheslang kritische elementen
zijn bij de aanleg van drinkwaterleidingen.

Foto: Shutterstock.com

Doucheslangen zijn een zwak punt bij de aanleg
van waterleidingen. Dat blijkt uit een Zwitsers
onderzoek met vijftien identieke doucheslangen. Elke
doucheslang levert een unieke omgeving op, die veel bacteriën
herbergt, naast anorganische minerale afzettingen.

BIOFILM
Wat blijkt uit het onderzoek: hoewel alle onderzochte doucheslangen
overeenkomsten vertonen (bijvoorbeeld flexibele materialen, geïnstalleerd na mengkleppen), leverde elke doucheslang een unieke omgeving op, die veel bacteriën herbergde en anorganische minerale
afzettingen. Deze omgevingen werden sterk beïnvloed door technische
en consumentenkeuzes, zoals het gebruik van desinfectiemiddelen,
slangmateriaal, de leeftijd van slangen en specifieke gebruikspatronen. Ecologische relaties tussen microbiomen waren evident, vooral
wat betreft de verspreiding en selectie van bacteriën in gebouwen en
de samenstelling die samenhing met biofilm TCC.
De fysiochemische omstandigheden komen bij bijna alle doucheslangen voor: milde tot warme temperaturen (van kamertemperatuur tot
maximale douche-temperaturen van circa 43 °C), lange stagnatie en
migratie van voedingsstoffen uit flexibele kunststoffen.
Het onderzoek geeft aan dat biofilm TCC de neiging heeft om hoger te
zijn op doucheslangen (gemiddeld 107 cellen / cm2), dan op harde
buismaterialen die meestal gebruikt worden bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Visualisaties van de biofilms van de doucheslang duiden op een dikke, complexe matrix. De concentraties van metalen in

Conclusies

In een wereldwijd onderzoek en gecontroleerde studie werden
doucheslangen in detail gekenmerkt in termen van biofilmconcentraties, metaalaccumulatie en microbioomsamenstelling. Hoewel veel
factoren niet onder controle waren, waren enkele trends waarneembaar:
• Wanneer desinfecterende middelen werden gebruikt, waren de celconcentraties en de diversiteit verminderd.
• Jonge doucheslangen en slechte materiaalkwaliteit hebben waarschijnlijk bijgedragen aan hoge celconcentraties.
• Frequent, maar onregelmatig gebruik heeft waarschijnlijk bijgedragen tot hoge celconcentraties.
• Het microbioom langs de weg van de waterafgifte in een gebouw kan
worden verklaard door verspreiding en selectie.
• Biofilm-microbiome-samenstelling werd gevormd door verschillende
factoren, waarvan sommige samenvielen met celconcentratie.
• Metalen die in de loop der tijd zijn verzameld in biofilms waren
waarschijnlijk afkomstig van andere sanitaire componenten van
drinkwater.
Hoewel meer gecontroleerde onderzoeken deze trends verder zouden
moeten onderzoeken, is het duidelijk dat doucheslangen een perfect
biofilm-bemonsteringspunt vormen als aanvulling op bouwwaterstudies, en dat doucheslangen moeten worden overwogen bij het bouwen
van risicobeheerstrategieën voor drinkwaterleidingen.

de biofilm varieerden aanzienlijk, maar waren vergelijkbaar in slangen
van dezelfde gebouwen. Pijpcorrosie is een bekend probleem en het
bouwen van drinkwaterleidingen is over het algemeen niet goed gedocumenteerd of bekend bij consumenten. Risico’s van lood in buizen
en messing fittingen zijn bijvoorbeeld bekend, maar regels worden
niet met terugwerkende kracht toegepast om onderdelen van sanitair
water voor drinkwater te vervangen, en het bouwen van drinkwaterleidingen draagt nog
 steeds aanzienlijk bij tot lood in water. Bovendien
kunnen bepaalde metalen ook lekken uit kunststofbuizen.

Visualisaties van de biofilms van de doucheslang
duiden op een dikke, complexe matrix
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Waterbeheersing in het Amstel Hotel

“Falen was geen optie”

Legionella biedt een mix van nieuws,
achtergrond-verhalen en interviews. Op
een toegankelijke manier biedt Legionella
informatie aan voor beleidsmakers en
utility verantwoordelijken.
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Voor het Amstel Hotel is een legionella-uitbraak geen optie. De gasten van dit vijfsterrenhotel verwachten
het allerbeste. Hoofd technische dienst Raymond Bottenberg van het Amsterdamse paradepaardje
koos zorgvuldig voor ultrafiltratie. “We zoeken non-stop naar verbeteringen aan onze leidingsystemen”

saleshyg@rentokil-initial.com
www.rentokil-hygiene.be

“Een hotel als het Amstel Hotel is de internationale top. Wij spelen als
het ware op Champions League-niveau”. Aan het woord is Raymond
Bottenberg, hoofd technische dienst bij het Amstel Hotel in het centrum van onze hoofdstad. “Iedereen die hier werkt spant zich tot het
uiterste in om deze kwaliteit te bieden. Dat doen we als team, dat kan
ik natuurlijk niet alleen.”
Bottenberg heeft wel al zijn sporen verdiend in het hotelwezen. Voordat
hij hoofd technische dienst bij het Amstel Hotel werd, werkte hij jaren
bij NH Hostelles en het Grand Plaza op de Amsterdamse Zuidas. De nadruk van zijn werk lag toen al op het beheren van watersystemen. Naast
zijn opleiding installatietechniek voor loodgieterswerk en cv-techniek

pakte hij ook een elektrotechnische opleiding op, zodat hij ook die
facetten beheerste.

PARTNERS
Het Amstel Hotel heeft een reputatie te verliezen. “Veiligheid op het
gebied van water staat op één. Het grootste probleem wat we tegenkwamen was het vinden van een systeem dat niet alleen conform weten regelgeving was, maar ons zekerheid over de kwaliteit van het water
bood. Het keuzetraject duurde daarom ook lang, van 2015 tot 2017.
Wij proberen op het hoogste niveau te schakelen. Dat lukt ons aardig.”
Bottenberg zocht voor hun waterbeheersing partners die passen bij el21
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“Vanaf het moment dat ik twintig jaar geleden
begon in deze branche, speelt waterbeheersing
een belangrijke rol”

“Beheer je water goed, daarmee maak je het voor
jezelf een stuk makkelijker”
kaar en bij het Amstel Hotel. “Of het nu een groot bedrijf is of een kleine
onderneming, het gaat me er om dat we samen een team kunnen vormen. Dat we partijen binden die we vertrouwen en die verder kijken dan
alleen dat wat moet van de overheid. Partijen die ook willen presteren.”
Via een beurs kwam hij in contact met HG Ulfima en hij was erg gecharmeerd van de technologie achter hun oplossing. HG Ulfima is gespecialiseerd in ultrafiltratiesystemen. Door filters toe te passen met een
absolute bacterievang, wordt de veiligheid op het gebied van legionella
gegarandeerd. Het HG Ulfima-concept is zo opgezet dat met beperkte
middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die
nog wordt versterkt doordat de filtratieinstallaties op afstand (on-site
en online) bewaakt kunnen worden, waardoor filters tijdig kunnen wor-

den vervangen en storingen snel, adequaat en tijdig worden verholpen.

VASTGELEGD
Bottenberg geeft aan dat ‘zijn’ hotel eigenlijk een relatief klein hotel is,
met 79 kamers. “Maar de dienstverlening die we bieden staat gelijk aan
een heel groot hotel. We verbruiken bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid
water als een hotel met vijfhonderd kamers. Onze gasten verwachten
service en veiligheid. Ze willen de beleving van luxe hebben en die luxe
bestaat onder andere uit de beste kwaliteit op het gebied van water.
Er zijn bijvoorbeeld kamers met een waterleidingdiameter van 28 mm.
Daarmee vul je een bad binnen een minuut met warm water.”
In het hele hotel zijn tussen de 1200 en 1300 tappunten, die geregeld

Spannend

In het Amstel Hotel was een ultrafiltratiesysteem geïnstalleerd met uv-lamp. “Dat was aan vernieuwing toe en het hotel is op zoek gegaan naar de
mogelijkheden”, vertelt Pascal Lagrand. Hij is accountmanager bij HG Ulfima. “Het Amstel Hotel heeft meerdere marktpartijen en meerdere technieken
bekeken. Ze hebben echt alles onderzocht. Uiteindelijk kreeg HG Ulfima de voorkeur. In het hotel staat het Ulfima 24/7-online systeem, waarmee wij
24/7 beheer en bewaking hebben op de locatie Amstel Hotel.”
Het spannendste was voor Legrand ook het vervangen van de oude systemen. “Doordat het oude systeem wel actief was en nog op zijn plek stond moest
deze ruimte gaan maken voor het Ulfima-systeem. De werkzaamheden moesten in samenwerking met het Amstel Hotel en installatiebedrijf De Wit in de
nacht uitgevoerd worden. Dit alles met een strakke deadline, zodat er gegarandeerd kon worden dat de hotelgasten hier beperkt overlast van zouden
ondervinden en er vroeg in de ochtend weer kwalitatief drinkwater tot hun beschikking was. HG Ulfima heeft hierin zijn professionaliteit getoond en er is
door alle betrokken partijen een goed plan van aanpak opgezet. Dit plan is gehanteerd en alle partijen hebben goed samengewerkt.”
22 Legionella 2018

bemonsterd worden. De data die daar uit komen, wordt vastgelegd. Om
de vijf dagen kijken Bottenberg en zijn team naar de kamerbezetting om
te zien op welke plek en hoe zonder overlast voor de gasten kan worden
doorgespoeld. Sowieso is doorspoelen een dagelijks terugkerend ritueel. Daarvoor helpt Bureau De Wit. Dat is een onafhankelijke landelijke
organisatie voor controle en advies over onder andere waterveiligheid.
Binnen de horeca is het bedrijf volgens eigen zeggen marktleider.
Ondanks dat de hotellerie geen prioritaire instelling is, geeft Bottenberg
aan dat hij wel het regime van een zorginstelling aanhoudt. “Is de eis
om een keer per week te spoelen? Dan doen wij het twee of drie keer.
We willen geen enkel risico nemen met legionella.”
Hij geeft aan dat legionella altijd een discussie vormt in de horeca-wereld. “Vanaf het moment dat ik twintig jaar geleden begon in deze branche, speelt waterbeheersing een belangrijke rol. We toetsen er continu
op en de controle is groot. En dat vind ik goed. Legionella kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid en het is meer dan een verkoudheid.
Ik neem waterbeheersing persoonlijk heel serieus en ben ook blij dat
de overheid strenge eisen stelt. Daarnaast is Fire & Life Safety een
paradepaardje van onze hotel-groep. Dat stelt me in staat om niet te
hoeven bezuinigen op kwalitatief goede installaties en partners om de
veiligheid te garanderen.”
Mede daarom zijn bij het Amstel Hotel de leidingen flink overgedimensioneerd. Liever te veel dan te weinig, lijkt het credo. “Daarbij kijken we
elke dag naar onze installaties, zowel bouwtechnisch als wat betreft
wat we erin aantreffen. We zoeken non-stop naar verbeteringen aan
onze leidingsystemen. Aan de hand van ons risicobeheersplan en de
regelgeving sleutelen we aan de waterkwaliteit.”

WAARBORGEN
Het systeem dat in het Amstel Hotel aanwezig was, was een analoog
systeem, waarbij filters het water schoon hielden. Na verloop van tijd
werden de filters teruggespoeld. Voor het nieuwe systeem was het belangrijk dat de waterbeheersing controleerbaar was. “Ik wil weten wat
de voordruk is, wat de nadruk is. Ik wil weten wanneer een filter vervuild
is of gespoeld moet worden. Dat hoort bij het watermanagement van
vandaag de dag. Zo kunnen we de bedrijfszekerheid waarborgen.”
Dat het systeem continu gemonitord wordt, is cruciaal voor Bottenberg.
“Er was een moment waarop per ongeluk de stekker van een terugspoelfilter eruit was gevallen. Dat geeft geen accuut gevaar. Vrij snel
kregen we een bericht van HG Ulfima met de vraag waarom de terugspoelfilter niet actief was. Zulke gebeurtenissen, dat geeft vertrouwen.”
De installatie van het Ulfima-systeem was overigens een bijna met militaire precisie uitgevoerde operatie. Tegelijk met die installatie werden
namelijk andere installatiedelen verbeterd. Het oude systeem moet zo
lang mogelijk actief blijven (en dus ook op de plek in de kelderruimte).
“In principe mag een gast niets merken van bouwwerkzaamheden in

ons hotel”, zegt Bottenberg. “Daarom moesten we de volledige klus in
de nacht doen. Van één tot vijf uur ‘s nachts haalden we het water van
de leidingen. En omdat onze gasten alleen het allerbeste eisen, was
een uitloop van werkzaamheden geen optie. Het moest om 5.00 uur
werken. We hebben gasten die zo vroeg onder de douche willen omdat
ze anderhalf uur later vertrekken vanaf Schiphol. Falen was geen optie.”

KONINKLIJK
Bottenberg is blij dat hij zijn tijd heeft genomen voor een optimale
waterbeheersing. “Legionella is een serieuze uitdaging en daar moet
je dus ook serieus mee omgaan. Ondanks dat, is het voor heel veel
mensen binnen de hospitality een groot taboe. Ten onrechte. Ik vind: ga
ermee aan de slag. Beheer je water goed, daarmee maak je het voor
jezelf een stuk makkelijker. Wij krijgen hier leden van het Koninklijk Huis
over de vloer. Dan komt de Rijksgezondheidsdienst eerst langs om ons
te controleren. Die eisen dit van ons. En terecht. Pas als je alles naar
eer en geweten hebt gedaan en het water goed beheert, kan je met
vertrouwen je gasten welkom heten.”

Het hotel

InterContinental Amstel Amsterdam is een vijfsterrenhotel in het centrum van de hoofdstad. Het hotel bestaat sinds 26 april 1867, ruim
150 jaar geleden. Het hotel wordt sinds de opening geprezen om
zijn koninklijke uitstraling en huiselijke warmte. Tot op de dag van
vandaag biedt dit luxe hotel een thuis-ver-weg-van-huis voor vele reizigers. Bij het naderen van het hotel is het aanzicht betoverend met
de imposante gevel reflecterend in de Amstel rivier. De 79 kamers
en suites hebben een authentiek karakter, met oppervlakten die behoren tot de grootste van Amsterdam. De moderne faciliteiten en
de comfortabele bedden zorgen voor een rustgevend verblijf en het
exclusieve met handbedrukte behang creëert een bijzondere sfeer.
Het gebouw staat aan het Professor Tulpplein 1, en kijkt uit over de
Amstel, vlak bij de Sarphatistraat. Het hotel was in 2007 het enige Nederlandse hotel in de hotelclassificatie van het gezaghebbende World’s
Best Hotels van Institutional Investor Magazine. Het Amstel Hotel stond
in die lijst op de 90e plaats.
Het hotel ontving gasten als de Britse koningin Elizabeth, Henry Kissinger, Audrey Hepburn en Steven Spielberg. De popsterren The Rolling
Stones en Rihanna verblijven er regelmatig wanneer ze in Nederland
zijn. Tijdens het huwelijk van prins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta in 2002 was het Amstel Hotel de verblijfplaats van veel koninklijke gasten. De Royal Suite was gereserveerd voor koningin Margaretha
II van Denemarken.
23

MARKT

Door: Indra Waardenburg

Startups gezocht voor het veilig verlagen van tapwatertemperatuur

Samen sneller
en goedkoper

“De aanleiding hiervoor is eigenlijk de reactie van voormalig minister
van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen op vragen
van SP-Kamerlid Cem Laçin, waarin zij aangeeft dat er vanuit de markt
geen interesse is voor het uitvoeren van pilots waarbij de temperatuur
van warmtapwater wordt verlaagd. Die interesse is er wel degelijk”,
aldus ir. Barry Scholten, energie ontwikkelaar bij IF Technology.
Momenteel ligt de minimumtemperatuur van warm tapwater op 60 °C
om de eventuele groei van de legionellabacterie in de warmwaterleiding tegen te gaan. “Ook als we gaan douchen wordt het water eerst
naar deze temperatuur gebracht, waarna het water wordt afgekoeld
naar de gewenste temperatuur door het mengen met koud water. Dit
is zonde van de energie. Als we de minimumtemperatuur willen verlagen moeten we echter iets toepassen om de legionellabacterie te
neutraliseren. Hiervoor zijn al diverse technieken beschikbaar, zoals
ultrafiltratie, UV-licht, pasteurisatie, en UV-licht in combinatie met tita24 Legionella 2018

niumoxide (AOT), maar wellicht is er een startup die al een toepasbaar
systeem heeft”, zegt Scholten.
Het verlagen van de minimumtemperatuur kan leiden tot een potentiële besparing van 2 miljard kubieke meter gas per jaar. Dit scheelt verder in geld voor de consument en een verlaging van de CO2-uitstoot.
“Bovendien zal aardgas in de komende twintig jaar verdwijnen. Als we
dan allemaal overgaan naar een ander systeem kunnen we deze hopelijk gelijk instellen op een lagere randvoorwaardelijke temperatuur.”

GET IN THE RING
Voor het vinden van startups benaderden Dunea en IF Technology de
Get in the Ring Foundation, die gespecialiseerd is in het samenbrengen van startups en relevante bedrijven. “We zien wereldwijd veel
startups met potentieel goede oplossingen. Vaak moeten zij zich echter wel nog bewijzen en zijn ze op zoek naar kansen om hun belofte

Foto: Shutterstock.com

Drinkwaterbedrijf Dunea en het energieadviesbureau IF Technology zijn op zoek naar
technologische innovaties om op een veilige manier de
minimumtemperatuur van tapwater te verlagen van 60 °C naar 40 °C.
Hiervoor schakelen zij de hulp van in startups.
waar te maken”, aldus Jochem Cuppen, global director bij de Get in
the Ring Foundation. “Bedrijven en overheden zijn hiervoor goede partners. Zij hebben niet alleen de middelen, maar ook vaak de behoefte
om innovaties te testen. Door samen te werken met startups kunnen
zij dit over het algemeen op een snellere en goedkopere manier doen.
Onze missie is daarom om startups te koppelen aan de vraag om hen
verder te helpen. Deze challenge is daar een voorbeeld van: wij koppelen startups met bewezen oplossingen aan de specifieke innovatievraag van Dunea, met als doel om innovaties voor de Nederlandse
markt te testen door middel van een pilotproject.”

DUNEA CHALLENGE
Tot 15 januari hadden de startups om zich op te geven voor de Dunea
Challenge. Scholten: “Er heeft zich al een aantal Nederlandse bedrijven opgegeven, maar ook buitenlandse bedrijven kunnen meedingen
zolang hun systeem inzetbaar is in ons land.” Op 22 februari zullen de
meetings met de startups plaatsvinden, waarna er plannen gemaakt
kunnen worden voor een eventuele pilot. “Er komt sowieso één pilot,
maar het is niet uitgesloten dat het niet bij één blijft.”
Meer informatie:
https://getinthering.co/challenges/safedrinkingwater/

“Wellicht is er een startup die al een toepasbaar
systeem heeft”
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“Water is een van de belangrijkste levensmiddelen voor de mens”, zegt
Peter Arens. “Maar water kan enorm aan kwaliteit inboeten zonder dat
je het ziet. Als ik na de vakantie thuiskom en ik zie een pak melk dat
bol staat, dan gooi ik het weg. Maar veel mensen lopen wel meteen
naar de kraan om water voor de koffie te pakken. Dat is het vervelende van water: je ziet niet dat het bedorven is. Zelfs met een miljoen
bacteriën in een kubieke millimeter wordt het water nauwelijks troebel. Dat maakt de legionellabacterie zo gevaarlijk. Daarom zijn we in
Europa met elkaar overeengekomen, dat water maximaal zeven dagen
in een leiding stil mag staan. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
is die termijn maximaal drie dagen. Dus daar moet het water in installaties elke 72 uur ververst worden. Daar zijn twee redenen voor:
enerzijds om te voorkomen, dat er werkzame chemische stoffen uit de
leidingen zelf in het water opgenomen worden, anderzijds om te voorkomen dat bacteriën zoals legionella zich in het water vermeerderen.”

ONDERSCHATTING

Elektronische
aansturing

van sanitair verkleint kans op legionellabesmetting
Het lijkt tegenstrijdig, maar de moderne sanitaire voorzieningen hebben het risico op
een legionallabesmetting eerder vergroot dan verkleind. De opkomst van complexe
waterleidingsystemen met veel tappunten, de bundeling van koud- en warmwaterleidingen
in leidingschachten en de opkomst van douches, whirlpools en airconditioning kunnen de
verspreiding van de legionellabacterie in de hand werken. Dr. Peter Arens, van origine microbioloog
en nu als directeur Product Management werkzaam bij de Duitse armaturenfabrikant Schell, houdt
zich al zo’n twintig jaar bezig met sanitaire systemen. Hij is van mening dat een doordachter ontwerp
van sanitaire systemen en moderne elektronica de kans op een legionellabesmetting aanzienlijk
kunnen verminderen.
26Dr.Legionella
2018Schell
Peter Arens Foto:

Volgens Arens wordt het legionella-probleem nog steeds onderschat.
“Volgens het Duitse Robert Koch Instituut worden alleen al in Duitsland jaarlijks een miljoen mensen met de legionellabacterie besmet.
Uiteindelijk worden zo’n 30.000 mensen ziek. Bij een gemiddeld sterftecijfer van zo’n tien procent, zou dat moeten betekenen dat er in
Duitsland jaarlijks tussen de 1.700 en 3.000 mensen aan een legionella-infectie overlijden. Er bestaat in Duitsland een meldingsplicht
voor legionella-infecties”, zegt Arens, “maar aangezien er in 2016
maar 922 gevallen gemeld zijn, moet je je afvragen waarom artsen
die andere gevallen niet melden. Misschien realiseren ze zich gewoon
niet dat het om legionella gaat. En dat is niet zo vreemd, want de
symptomen van een legionella-infectie lijken op een griep met koorts
of op een longontsteking. Een legionella-infectie wordt vaak niet als
zodanig herkend.“
Uit onderzoeken blijkt dat het aantal legionellabesmettingen in Europa gestaag toeneemt. Ook in Nederland, waar het aantal gemelde
gevallen in 2015 en 2016 met achttien procent steeg. De meeste
besmettingen ontstaan in de zomer. Volgens Arens niet alleen omdat het water in de zomer warmer is, maar ook omdat er dan meer
klimaatinstallaties in gebruik zijn, waarin de legionellabacterie kan
zitten. Arens: “Ik denk zelfs dat klimaatinstallaties riskanter zijn dan
drinkwaterinstallaties. Een van de eerste grote uitbraken in een Amerikaans hotel in 1976 bleek te zijn veroorzaakt door de airconditioning,
die de legionellabacterie verspreidde. Ook het intensieve gebruik van
douches en whirlpools vergroot de kans op het inademen van de legionellabacterie.”

WARMER WATER
Arens: “Een van de belangrijkste oorzaken van de toename van legionella is de stijging van de watertemperatuur. Vroeger hadden we
alleen koud water. Nu slaan we warm water op in tanks en bij het

installeren van waterleidingen in gebouwen leggen we de koud- en
warmwaterleidingen naast elkaar in een leidingschacht, waardoor
koudwaterleidingen warmer worden dan de bedoeling is. Daardoor
kan de legionellabacterie zich beter vermenigvuldigen en verspreiden.
De ideale temperatuur voor bacteriën is de lichaamstemperatuur. In
stilstaand lauw water verdubbelt het aantal legionellabacteriën om de
twee tot drie uur. Binnen 24 uur kan één bacterie uitgroeien tot een
massa van 17 miljoen bacteriën. Daarom is er een Europese richtlijn
voor de watertemperatuur. Koud water mag niet warmer zijn dan 25
graden en warm water moet minimaal 55 graden zijn. Nederland hanteert als richtlijn voor warmwater een temperatuur van zestig graden.
Om de groei van bacteriën te verminderen moeten de waterleidingen
regelmatig gespoeld worden. Dankzij die spoeling blijven de waterkwaliteit en de watertemperatuur op het gewenste niveau.”

VERZINSEL VAN DE INDUSTRIE?
“Architecten, ingenieurs, installateurs en de consument vragen zich
wel eens hardop af, waar de legionellabacterie zo plotseling vandaan
gekomen is. Men denkt wel eens dat die door de industrie verzonnen
is om geld te verdienen. Maar de legionellabacterie zat altijd al in
ons water. De Romeinen wisten al dat je van stromend water niet ziek
werd. In de middeleeuwen waren er in steden verordeningen, dat water
altijd moest stromen. De problemen met de legionellabacterie zijn begonnen, toen we water gingen opslaan en het vanuit een centraal punt
gingen verdelen. Hoe groter en luxer de gebouwen, hoe complexer de
leidingsystemen en hoe meer tappunten er aangelegd worden. Dat
geldt zelfs voor de particuliere sector. In een gemiddelde woning van
200 vierkante meter vinden we al zo’n zes tappunten voor water, maar
in de praktijk worden er slechts twee of drie intensief gebruikt. In de
delen van de waterleiding en bij tappunten die weinig gebruikt worden
is de kans op vermeerdering van bacteriën per definitie veel groter.

“De Romeinen wisten al dat je van stromend
water niet ziek werd”
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installatie zit minder water en de stroomsnelheid is hoger, waardoor
de kans op bacteriegroei kleiner is. Een slanke installatie helpt niet
alleen de waterkwaliteit te waarborgen, maar ze kost ook minder. Bovendien is bij een slanke installatie minder water nodig voor stagnatiespoelingen.

BESMETTING DOOR ARMATUREN
Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat niet-gebruikte armaturen het
gevaarlijkst zijn. “Dat zijn openingen in het systeem waar bacteriën van
buitenaf toegang hebben en een heel systeem kunnen besmetten.
Bij regelmatig gebruik worden ze weggespoeld, maar nu kunnen ze
achterwaarts het systeem indringen. Aan het eind van een leidingsysteem zou dus geen bad mogen liggen, omdat dat het minst gebruikte
onderdeel van een systeem is. Het beste is een toilet omdat die het
meest wordt gebruikt.
Elektronische, contactloze bediening van armaturen kan het risico op
besmetting met tachtig procent verminderen. “Normaal gesproken
opent men na het gebruik van het toilet de kraan. Vervolgens wast
men de handen en moet men de kraan weer aanraken om hem te
sluiten. Zo blijven er bacteriën op de handen achter. Het Robert Koch
Instituut heeft geconcludeerd dat handhygiëne het belangrijkste onderdeel is bij het voorkomen van de uitbraak van besmettelijke ziektes.
Contactloze bediening minimaliseert het risico op verspreiding.”

AUTOMATISCHE STAGNATIESPOELING

Proefopstelling voor onderzoek naar legionella bij kranen

We krijgen steeds meer comfort en luxe, maar die veroorzaken wel
hygiëneproblemen met water.”

pomp. Het ontbreken van dat onderdeel van slechts honderd euro had
een schade van 1,5 miljoen euro tot gevolg. De rechtszaak loopt nog.”

MATERIAAL EN ONDERDELEN

SLANKE INSTALLATIES

Ook het gebruik van verkeerde materialen en slechte onderdelen kan
de kans op een legionella-infectie vergroten. Arens wijst op de biofilm
in leidingen. “Dat is een laagje bacteriën dat zich aan de binnenkant
van de leidingen hecht en dat een voedingsbron is voor andere bacteriën zoals legionella. Die biofilm is dikker als er slechte materialen zoals bepaalde soorten kunststof gebruikt worden. Tegenwoordig worden
materialen getest om te zien of ze geen voedingsstoffen voor bacteriën
afgeven. In 2014 bleek in Duitsland drinkwater met legionella besmet
te zijn, omdat de fabrikant van de watermeters de apparatuur met
besmet water getest had. Er moesten 3.000 watermeters vervangen
worden. Bij Schell worden watermeters daarom alleen nog maar droog
getest en na het testen gedesinfecteerd. Er zijn ook gevallen bekend
van legionellabesmetting als gevolg van defecte terugslagkleppen,
waardoor oud water weer in de leidingen terugstroomde. In 2016
moesten 340 personen een hotel in Duitsland verlaten vanwege een
besmetting. Er was geen terugslagklep geïnstalleerd bij de circulatie-

“In de meeste Westerse landen is er nauwelijks gevaar voor legionalla
als alle regels gevolgd worden”, licht Arens toe. “Sinds 2011 zijn er
Europese richtlijnen voor de bestrijding van legionella in gebouwen.
Daarin staat bijvoorbeeld dat er in gebouwen geen dode leidingen
mogen liggen. Maar als een appartement in een appartementencomplex leegstaat kan het gebeuren dat sommige leidingen lange tijd niet
gebruikt worden. In het stagnerend water van deze buizen kunnen
bacteriën groeien. Het is mogelijk dat water langs deze ongebruikte leiding stroomt en een klein deel van het stagnerende, besmette
water meeneemt en zo het gehele systeem besmet. Stagnatie is ook
een bekend probleem in hotels en toeristische gebieden, in sportaccommodaties, kazernes en scholen waar waterleidingen en sanitaire
installaties soms lange tijd niet gebruikt worden.”
In zulke gebouwen adviseert Arens ‘slanke’ installaties. Bij een grote
doorsnede van buizen en verbindingsstukken neemt de kans op stagnerend water toe en dus ook de kans op besmetting. In een slanke

“Ik ga ervan uit dat elektronische armaturen over
een paar jaar in veel gebouwen de standaard
zullen zijn”
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“Elektronische systemen kunnen ook een belangrijke rol spelen bij
het uitvoeren van stagnatiespoelingen”, meent Arens. “Dergelijke systemen kunnen ook gebruikt worden voor delen van een gebouw waar
de beheerder geen toegang tot heeft. Een elektronische installatie kan
bovendien herkennen wanneer een armatuur al lang niet meer gebruikt is. Het aantal spoelingen, de duur en de frequentie kunnen worden geprogrammeerd. Een elektronisch systeem registreert bovendien
feilloos alle spoelingen, zodat gebouwbeheerders op elk moment de
veiligheid van de installaties kunnen aantonen.”
“Ik ga ervan uit dat elektronische armaturen over een paar jaar in veel
gebouwen de standaard zullen zijn. De kosten voor elektronische armaturen en systemen worden steeds lager en de voordelen zijn enorm.
Gebouwbeheerders zijn duur en niet altijd even goed opgeleid, dus
een automatische oplossing voor de uitvoering van stagnatiespoelingen wordt steeds aantrekkelijker. Er bestaan zelfs al installaties die zelf
herkennen wanneer een systeem niet gebruikt wordt en reageren met
een automatische stagnatiespoeling.”

MONSTERAFNAME
“In Duitsland moeten de naar schatting twee miljoen grote drinkwaterinstallaties in het kader van de Duitse drinkwaterverordening verplicht
om de drie jaar door een externe partij op legionellabacteriën gecontroleerd worden”, zegt Arens. “En ook in Nederland moeten van gebouwen met een collectief waterleidingsysteem regelmatig monsters
afgenomen worden. Over de methodiek is nog wel enige discussie.
Normaal gesproken wordt het monster voor een legionella-onderzoek
genomen nadat men één liter water heeft laten lopen. Aangezien er
meestal drie liter in een leidingsectie zit, heeft men na één liter wa-

ter nog steeds geen water uit het systeem. Nu wordt overwogen om
de voorloop naar drie liter te verhogen. Uit andere proeven blijkt dat
het legionellagehalte in verschillende delen van het leidingsysteem en
per armatuur over een dag enorm kan fluctueren. Een eenmalige test
heeft wellicht weinig zin, want een gebouw is een dynamisch geheel.
Zelfs in een technisch perfect werkend systeem is de waterkwaliteit
afhankelijk van de gebruiksfrequentie.”
Dr. Peter Arens is bij Schell, een Duitse fabrikant van sanitairarmaturen, werkzaam als directeur Product Management. Voordat hij bij
Schell kwam was hij werkzaam voor een andere grote Duitse fabrikant
van sanitaire producten en bij instituten voor hygiëne in Bonn en Gelsenkirchen.
Van origine is Peter Arens microbioloog. Bij het Duitse koperinstituut
is hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de microbiologische
corrosie van koper naar aanleiding van een probleem in een Duits
ziekenhuis. Daar bleken de koperen installaties van de waterleiding
al drie maanden na de opening door bacteriën te zijn aangetast. De
totale schade bleek uiteindelijk ruim twaalf miljoen D-Mark. En er bleken meer van dat soort gevallen bekend te zijn. Dankzij dat onderzoek
kwam Arens in de sanitaire branche terecht.
Arens heeft zitting in vele werkgroepen en comités, bijvoorbeeld van
het Duitse Norminstituut (DIN), de Vereniging van Duitse Ingenieurs
(VDI) en de Duitse Vereniging van Gas en Water (DVGW), die zich bezighouden met onderzoek, kwaliteit en certificering op het gebied van corrosie, hygiëne en legionella. Peter Arens is daarnaast houder van zo’n
twintig patenten; bijvoorbeeld met betrekking tot corrosiebescherming
van koperen leidingen, procedures voor hygiëne in drinkwaterinstallaties en producten voor het behoud van de waterkwaliteit in gebouwen.
29

LEGIONELLA ALERT

New York verwacht

Bron van legionella-uitbraak

op Mallorca was bubbelbad

legionella-uitbraken beter op te sporen
De New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH) – vergelijkbaar met onze
Inspectie voor de Volksgezondheid – heeft betere clusterdetectiesystemen ingezet om legionella op
te sporen. Dit vanwege een recente toename in legionellabesmettingen.
zochten onderzoekers andere mogelijke bronnen.
Decoratieve fonteinen, zichtbare koeltorens en
andere potentiële bronnen werden ontdekt door
door wijken te lopen en bewoners van het gebied
te interviewen.
Voor de uitbraken waarbij een milieubron met
succes werd geïdentificeerd, daalde de tijd die
was verstreken vanaf het begin van het onderzoek tot bronsanering van veertig tot vier dagen,
en de tijd die nodig was om de bron te identificeren nam af van 53 naar 21 dagen. De dienst
schrijft de daling toe aan verschillende factoren,
waaronder verbeterde clusterdetectie, laboratoriumcapaciteit, identificatie van koeltorens en de
ervaring die is opgedaan met onderzoeken met
teams van epidemiologen, laboratoria en milieutechnici.

Portugese overheid eist

verplichte audits om de drie jaar

Minstens veertig doden en honderden gewonden in de afgelopen drie jaar hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de Portugese regering
audits verplicht stelt. Het nieuwe wetsvoorstel
werd aangekondigd door de minister van
Milieu. Instellingen die zich niet houden
riskeren een boete van 45.000 euro.
De regering stelt voor dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de apparatuur, systemen en
netwerken voor hoog-risico groepen, deze om de drie jaar controleren, om het risico van ontwikkeling van legionella te verkleinen. Onder de wetgeving vallen onder andere watersystemen
die gebruikt worden voor therapeutische of recreatieve doeleinden, zoals spa’s en zwembaden.
Ook koeltorens van ziekenhuizen vallen onder deze regeling.
Verder willen de ministeries van Volksgezondheid en Milieu ook de inspectie van de binnenluchtkwaliteit opleggen. Het niet naleven van deze nieuwe eisen kan een boete van bijna 45
duizend euro opleveren.
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Hoewel grote uitbarstingen van legionella zeldzaam zijn in de Verenigde Staten, worstelen
volksgezondheidsagenten met het identificeren
van bronnen. De focus lag op koeltorens, vanwege hun alomtegenwoordige aanwezigheid
en directe afvoer van mogelijk door legionella vervuilde mist in de atmosfeer. In New York
City bevindt 75% van de 5.886 geregistreerde
koeltorens zich in Manhattan, de Bronx heeft de
op een na kleinste hoeveelheid (288 koeltorens
[5%]). De concentratie van koeltorens lijkt niet
te voorspellen of een legionella-uitbraak zich zal
voordoen. Andere factoren, zoals koeltorenontwerp, onderhoud en hoogte, moeten worden geëvalueerd. Zo zijn bijvoorbeeld koeltorens op het
dak gemiddeld op hogere hoogten in Manhattan
dan in de Bronx. De gemiddelde hoogte in Manhattan is veertien verdiepingen hoog, met vijftig
procent van de koeltorens op zeven tot 46 verdiepingen hoog. Ter vergelijking: de gemiddelde
hoogte in de Bronx is slechts vier verdiepingen;
de helft van de gebouwen heeft twee tot acht
verdiepingen. Een hogere hoogte van koeltorens
in Manhattan zou een lager risico op overdracht
van ziekten kunnen opleveren, als gevolg van
grotere deeltjesverspreiding, verdamping of bacteriële sterfte.

Op 11 oktober jongstleden kwam een zeventigjarige Brit om het leven als gevolg van een
legionellabesmetting. De man leed al aan aandoeningen die zijn mogelijke herstel in de weg
stonden. Nog 25 andere toeristen raakten eveneens besmet.
Gezondheidsdiensten namen direct proeven
van fonteinen, stranddouches en vernevelaars
bij restaurants. Na lang onderzoek is nu de
werkelijke bron van de legionellabesmetting
getraceerd. Het ging om een bubbelbad in de
tuin van een hotel in de buurt van Palmanova. Hier verbleven een aantal van de personen die last van de besmetting hadden. In totaal ging
het om 26 buitenlandse toeristen die een besmetting opliepen. Twintig van hen waren van Britse nationaliteit. Allen verbleven tussen 13
augustus en 13 oktober in het niet bij naam genoemde hotel.

De veteranenziekte neemt in de VS met een
alarmerende snelheid toe

Ambtenaren in de gezondheidszorg maken
zich steeds meer zorgen over de voortdurende toename van gevallen van legionellaziekte
in de Verenigde Staten. Sinds 2000 stijgt het
aantal. Hoewel de bacteriële ziekte op het
water relatief zeldzaam is – met tot nu toe
6,238 gevallen dit jaar – is er een stijging te

Foto’s: Shutterstock.com

De DOHMH is ervan overtuigd dat zelfs kleinere
legionellaclusters zullen worden gedetecteerd.
De afgelopen twee jaar is een nieuw detectiesysteem ingezet dat succesvol lijkt. Dat blijkt uit
een evaluatie van de prestaties van de DOHMH
over de laatste tien jaar. Slechts twee uitbraken
werden ontdekt in de eerste acht jaar van de
onderzoeksperiode, voordat veel van de clusterdetectiemethoden werden geïmplementeerd of
verbeterd. In de laatste twee jaar zijn vier uitbraken ontdekt.
Belangrijk in de bestrijding van legionella volgens de New Yorkse dienst is het vermogen om
koeltorens te identificeren en te testen tijdens
uitbraken van legionella. Wanneer clusters van
legionellagevallen niet konden worden gekoppeld aan het watersysteem van een gebouw,

De bron van de legionella-uitbraak op Mallorca
medio oktober blijkt een bubbelbad te zijn. Dat
wijst onderzoek op het eiland uit. De uitbraak
kostte een zeventigjarige Britse toerist het leven.

zien van 13,6 procent sinds vorig jaar. Dat is
bijna het dubbele van de toename van 7,8
procent van 2015 tot 2016.
Deskundigen wijzen op een handvol factoren
bij het bekijken van de stijgende trend. De
vergrijzende bevolking, die vatbaarder is voor

de ziekte, en de verslechterende infrastructuur
staan bovenaan de lijst. Ook het toegenomen
bewustzijn van de ziekte en de verbeterde detectie dragen bij aan de stijging van geïdentificeerde gevallen. Daarnaast is ook een landelijke stijging van de temperatuur – langere
zomers betekenen meer gebruik van koeltorens – een potentiële factor.
Vooral in New York is de stijging bijzonder, met
een toename van 78 procent. Maar de situatie in New York staat niet op zich: een spraakmakende uitbraak in Disneyland in Californië
heeft vorige maand grote media-aandacht
getrokken. De opkomst van de zaken in Connecticut – waar het aantal legionellagevallen
bijna is verdubbeld – en die van Ohio en Florida – waar het aantal gevallen in beide staten
met meer dan honderd is toegenomen – baart
ook zorgen.
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PRODUCTNIEUWS

Geberit

Airtec RO-Inline

hygiënespoeling Rapid

omgekeerde osmose

Bij het ontwerp van drinkwaterinstallaties ging tot voor kort de meeste
aandacht uit naar de verdeelleidingen voor warm tapwater (‘PWH’, oftewel Potable Water Hot). Onderzoek van Viega – leverancier van installatietechnische materialen – bevestigt echter het toenemende risico van
ongewenste opwarming van koud drinkwater (‘PWC’, oftewel Potable
Water Cold). De opwarming van koud drinkwater kan microbiologische
gevolgen hebben, waaronder de groei van legionella, en moet dus worden tegengegaan.

De Airtec omgekeerde osmosesystemen hebben een hoge hygiënische veiligheid bij een
laag energie- en waterverbruik. Het hygiënische spoelsysteem schakelt automatisch in
na een stilstandsperiode. De elektronische flowsensoren bewaken het systeem continu.
Omgekeerde osmose is een proces om water te zuiveren. Een pomp drukt de vloeistof door
een membraan in de stromingsrichting omgekeerd aan die bij osmose. Toepassingen zijn
er voor bereiding van drinkwater, onder andere uit zeewater, aanmaak van ketelwater voor
stoomketels en zuivering van sommige afvalwaters en mest. Door over een halfdoorlatend
(semi-permeabel) membraan een drukverschil aan te brengen kan dit als een filter gaan
werken: het oplosmiddel zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe
druk en de osmotische druk (= verouderde term voor osmotische waarde) het laagst is.
Als de externe druk aan de kant van de geconcentreerde oplossing groot genoeg is, zal
het zuivere oplosmiddel (zonder de opgeloste stoffen mee te nemen) naar de andere kant
worden geperst. In simpele taal houdt dit in dat water heel hard dwars door een zeef met
microscopische gaatjes wordt geduwd.

Met de Geberit hygiënespoeling Rapid is er nu een oplossing die
ongebruikte drinkwaterleidingen op betrouwbare wijze vrij houdt van
bacteriën en ziektekiemen.

OneFlow
voor efficiënte
kalkpreventie
OneFlow gebruikt een innovatieve technologie
(Template Assisted Crystallization, TAC) die de
kwaliteit van het leidingwater verbetert door de
kalk te neutraliseren. De technologie trekt calcium- en magnesium-mineralen in hard water
aan en zet deze om in microscopische kristallen.
Deze zachte inerte kristallen spoelen gewoon
met het water mee. Ze zetten zich niet vast op
het oppervlak.
Kalkaanslag is dus uitgesloten en leidingen, verwarmingselementen, kranen blijven kalkvrij. Bovendien blijven alle noodzakelijke stoffen zoals
calcium, potassium en magnesium in het water
aanwezig zonder dat er zout aan toegevoegd wordt
(zoals bij waterverzachters). Het water blijft zuiver,
gezond en smakelijk. OneFlow beschikt over een
geïntegreerde (hoge capaciteit) koolstoffilter van
twintig micron, die sedimenten en onaangename
geuren uit het water filtert.
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In drinkwaterleidingen die weinig of tijdelijk helemaal niet gebruikt
worden, stagneert het water. Als de watertemperatuur dan tussen de
25 en 50°C ligt, zijn dat ideale omstandigheden voor bijvoorbeeld de
legionellabacterie. Zodra de wettelijke grenswaarden voor de bacterieconcentratie overschreden worden, moet acuut worden ingegrepen.
Een duurzame oplossing van het probleem betekent echter in de regel
het verwijderen van ongebruikte leidingen die vaak erg moeilijk bereikbaar zijn. Dat is duur en kan niet altijd direct gebeuren. Ook chemische
desinfectieoplossingen zijn voor de gebruiker niet altijd de optimale
oplossing.
Geberit heeft als oplossing de hygiënespoeling Rapid ontwikkeld. Dit
compacte zusje van de Geberit hygiënespoeling houdt de drinkwaterkwaliteit veilig tot alle vervangingswerkzaamheden zijn afgerond of
tot het moment dat de leidingen weer regelmatig worden gebruikt.

Hygiënespoeling Rapid spoelt de aangesloten leiding met regelmatige
tussenpozen door. Daardoor wordt voorkomen dat het water langere tijd stagneert. De aansluiting van de sifon van de hygiënespoeling
past op afvoerleidingen met een diameter van veertig of vijftig millimeter. De spoeling is standaard ingesteld op dagelijks twee minuten
doorspoelen, maar de instellingen voor duur en de frequentie kunnen
handmatig worden gewijzigd. Een gewone 9V-batterij levert de energie
voor de hygiënespoeling.

0180 – 55 23 00

www.immolab.nl
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Brief aan het RIVM,

J

ullie hebben het niet altijd makkelijk bij het RIVM. Het trotse Rijksinstituut lijkt zo nu en
dan een gemakkelijk slachtoffer. Als jullie iets publiceren, is er altijd wel iemand die zegt
dat jullie de plank misslaan. Media pikken dat graag op en tadaa... het RIVM is de gebeten
hond. Het is een bekend spelletje, google maar eens op ‘RIVM kritiek’. Jullie darmkankerfolder
was niet goed, jullie alcoholonderzoek was niet goed, jullie onderzoek naar 130-kilometerwegen
was niet goed.
Ik vraag me dan af of jullie iets doen met deze kritiek. Denken jullie: “Potverdorie, de laatste
decennia is er altijd wat aan te merken op onze onderzoeken, zou het aan ons kunnen liggen”?
Of gooien jullie na elk uitgebracht onderzoek de deur op slot, alle lichten uit, de stekker uit jullie
computers en steken jullie de wijsvingers in de oren en roepen jullie heel hard ‘ik hoor lekker
niets’ in koor? Ik zou voor de eerst optie kiezen, maar wie ben ik.
Deze week sprak ik een expert op het gebied van legionella. Hij gaf aan dat jullie cijfers over legionellaslachtoffers helemaal niet juist waren. Dat jullie een veel te laag aantal communiceren.
Twintig doden? Nee, het zijn er wellicht 35 keer zo veel. In jullie documentatie geven jullie zelf
aan dat jullie heel misschien een heel klein beetje aan de lage kant zitten met twintig doden
per jaar gemiddeld, maar daar bedoelen jullie niet mee dat het er ook 700 kunnen zijn, neem
ik aan. De persoon die me voorrekende dat er veel meer slachtoffers van legionella zijn, had
geen idee waarom jullie deze lage inschatting maken. Ik ook niet.

Colofon

Vakblad Legionella biedt een mix legionella
van nieuws,
achtergrondverhalen en interviews. Op een
toegankelijke manier biedt Legionella informatie
aan voor zowel experts als beleidsmakers.
Jaargang 2, februari 2018, nummer 1
Vakblad Legionella verschijnt zes maal per jaar.
Toezending geschiedt op abonnementsbasis en
middels controlled circulation.
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Ontwerp en opmaak
Ik voorzie geen complot. Ik ken een paar RIVM’ers en dat zijn hele goede, consciëntieuze
mensen die keihard werken om de juiste cijfers boven water te halen. Daarom stuur ik jullie
deze brief. Zouden jullie me duidelijk kunnen maken hoe het nou zit met die slachtoffers van
legionella?
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msu.nl

Drukker

Damen Drukkers

Beeldmateriaal
shutterstock.com
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Een jaarabonnement op Vakblad Legionella kost €
59,95 inclusief 6% BTW. Een jaarabonnement loopt
gelijk met het kalenderjaar. Een jaarabonnement
wordt aangegaan tot schriftelijke wederopzegging
en automatisch gecontinueerd indien niet voor één
november van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd.

Stelt u uw collega’s
bloot aan Legionella?
Waar water wordt versproeid, verneveld of belucht
ontstaan kleine waterdruppels die zich in de lucht
verspreiden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
luchtwasinstallaties, koelinstallaties, watersnijmachines, stoomturbines, luchtbevochtigers en
open warmtewisselaars. Maar ook bij doucheruimtes voor het personeel.

Het Ulfima® Ultrafiltratiesysteem voorkomt dat
(Legionella)bacteriën en andere virussen de drinkwaterinstallatie binnentreden. Uitgevoerd met
een hoogwaardig, op afstand bedienbaar bewakingssysteem biedt het Ultrafiltratiesysteem
bescherming tegen besmetting.

Bij installaties waar de watertemperatuur tussen de 25° en 55°C ligt is het mogelijk dat via
waternevel de legionella in uw bedrijf worden
verspreidt. Deze legionella kan bij inademing
een Legionellose veroorzaken.

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale
service. Volledige ontzorging. Dát is HG Ulﬁma®.
Meer informatie? Bel met Pascal Lagrand op
+31 6 54 39 77 33 of ga naar www.hg-ulﬁma.com
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Geplaatste artikelen hoeven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de redactie te vertegenwoordigen.
De redactie noch de uitgever aanvaarden enige
aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van
derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de
juistheid van genoemde data en prijzen.
Fotokopie en overname van artikelen, geheel of
gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie
en onder vermelding van: ‘Overgenomen uit Vakblad
Legionella’, met vermelding van het jaar en het nummer.
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