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Ik hou van sport. Vooral om naar te kijken, maar ik work ook 
wel eens out. In mijn woonplaats hebben we een sportschool 
met een eigen zwembad op de twaalfde verdieping. Dan kun 
je tijdens het zwemmen uitkijken over de stad. Het is een 
ongelofelijke luxe dat ik mijn werkdag geregeld begin met 
een halfuurtje afbeulen op fitness-apparaten en daarna even 
baantjes trekken tussen de wolken. Na het zwemmen stap ik 
even in de hot tub. Mijn spieren ontspannen even en geregeld 
dwalen mijn gedachten af. 
Sinds ik het blad Legionella mag maken, is dat afdwalen 
een beetje weg. Het heeft plaatsgemaakt voor alertheid. Dat 
ontspannen momentje in het bubbelbad doet mijn hersenen 
knarsen: hoe zit het met de aerosolverspreiding in dit warme 
badje met luchtbellen? Ik ben een sterke vent, maar ik zal niet 
de eerste zijn die geveld wordt door de kleine killer legionella.
En hoe zit het met de sportclub van mijn zoon? Hij voetbalt 
niet onverdienstelijk in de JO-10 4 van de lokale vereniging 
(dat waren vroeger de eerstejaars E’tjes). Douchen is er voor 
die jongens nog niet bij, maar ik vraag me wel eens af: “Hoe 
zit het met het legionellabeheer van onze club?”. Ik zal het 
eens vragen tijdens de volgende vrijwilligersborrel van de ver-
eniging. 

Is mijn angst terecht? Is legionella echt zo gevaarlijk? Het 
antwoord is helaas niet eenduidig. Ja, een legionellabesmet-
ting is gevaarlijk. Vraag het maar aan de patiënten en hun 
familieleden, die zullen het beamen. Vraag het niet aan Henk 
Westbroek, een recente BN’er met legionella. Hij zag er voor-
dat hij ziek was al beroerd uit. 
Maar vraag het aan de mensen bij SV Kampong of aan spe-
cialisten van Aqua Visie. Die weten: er is veel te voorkomen. 
Een poortwachtersysteem, bijvoorbeeld, scheelt een slok op 
een borrel. Maar wat opvalt in alle verhalen in dit nummer 
van Legionella: het belangrijkste is betrokkenheid. De Amster-
damse woningbouwvereniging, de Utrechtse sportclub of de 
Velsense legionella-bus: allemaal werken ze met hart en ziel 
aan gezond water. Dat geeft me vertrouwen.

Morgenochtend maar weer naar de sportschool en zwemmen. 

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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Ook legionella gaat 
graag naar de sauna
De legionellabacterie heeft het graag lekker 
warm. Bij (water)temperaturen boven 25 graden
vermenigvuldigt deze bacterie zich exponen-
tieel. Met name de gebieden waar water wordt 
verneveld, zoals douches en bubbelbaden, 
brengen dan een verhoogd risico met zich mee. 

Het Ulfima® Ultrafiltratiesysteem is een compleet 
poortwachterconcept. Het wordt geplaatst waar 
het (drink)water het gebouw binnenkomt en 
voorkomt dat bacteriën en virussen de drink-
waterinstallatie binnentreden. Uitgevoerd met 
een kwalitatief hoogwaardig 24/7 bewakings-
systeem. Zekerheid die nog wordt  versterkt 

door het feit dat het complete systeem online 
op afstand kan worden bewaakt en het beheer 
en de monitoring van het systeem geheel van 
u overgenomen kan worden. Met de gezond-
heid van uw bad- en saunagasten neemt u 
toch geen enkel risico? 

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 bezoek onze website 
www.hg-ulfima.com
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ACTUEEL

In een wooncomplex aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost werd in maart de
legionellabacterie aangetroffen, die de veteranenziekte kan veroorzaken. Eigenaar 
woningbouwvereniging Rochdale nam maatregelen, maar de ophef was al gegroeid tot 
landelijke proporties. 

“Het leek ons 

 onrust om niets”
Ini Kock is bewoonster van de flat. Geschokt staat ze de lokale televi-
siezender AT5 te woord. “Ik ben hartpatiënt. Ik heb alles en nu ook dit 
erbij. Beter brengen ze een doodskist voor ons hier”, zegt ze. De oude-
ren werden meteen na het incident via een brief van Rochdale op de 
hoogte gebracht van de aangetroffen bacterie. Alle douchekoppen wer-
den vervangen en eind maart werden andere maatregelen genomen. 
Zo ging de 29e maart het desinfecteren van de waterleiding van start. 
Deze werkzaamheden hadden behoorlijke gevolgen voor de bewoners. 

Zo konden ze een hele dag geen gebruik maken van de sanitaire voor-
zieningen. Buiten het complex waren toiletten en wasbakken geplaatst 
en ook waren pakken drinkwater geregeld. Twee bewoners, die slecht 
ter been zijn, werden opgevangen in een nabijgelegen verzorgingste-
huis. Hoe de legionellabacterie in het wooncomplex terecht is geko-
men, is nog onduidelijk. Volgens Rochdale zijn in de waterinstallatie 
geen technische afwijkingen gevonden, en ook de leidingen zijn intact.

MEGA-OPERATIE
Nico de Leeuw van woningbouwvereniging Rochdale was verbaasd 
over de ophef rond de legionella-uitbraak. Zijn coöperatie heeft in de 
periode van begin 2012 tot en met begin 2013 te maken gehad met 
legionella type 1 in de IJdoornflat in Zaandam. 
In januari 2012 kwam uit een reguliere controle naar voren dat er legi-
onella werd geconstateerd. Het werd door de media opgepakt en groot 
gebracht. Rochdale nam maatregelen (bewoners informeren, tijdelijke 
nieuwe douchekoppen, extra doorspoelen en een grote spoeldag) en 
het gebouw was legionella-vrij.
Helaas werd een paar maanden later, op 31 oktober, opnieuw legio-
nella aangetroffen. De Leeuw liet niets aan het toeval over en nam de 
regie in handen. Per direct werden bewoners, GGD, gemeente en colle-
ga-coöperaties geïnformeerd. Tegelijkertijd ging een persbericht uit en 
kwam er een nieuwsbericht op de site van Rochdale. Vooral de com-
municatie naar de bewoners werd opgeschroefd: de wijkbeheerders 
kwamen dagelijks in de flat en er kwamen informatieborden in de hal 
met het laatste nieuws. Ook op technisch vlak ging de woningbouwver-
eniging meteen tot actie over; vanaf de eerste dag na de ontdekking 
van legionella, kregen de bewoners nieuwe douchekoppen. Omdat de 
eerder in het jaar genomen maatregelen onvoldoende bleken was het 
tijd voor een rigoreuze aanpak: het vervangen van het complete wa-
tertransportnetwerk met veertien verticale leidingen en het verleggen 
van de waterleidingen in alle 196 huishoudens om aan te kunnen 
sluiten op het nieuwe waternetwerk. Een mega-operatie die circa vier 
maanden zou duren.
De Leeuw: “We hebben juist op legionella een pro-actief beleid. We 
handelen snel, ook naar buiten toe. We maken een besmetting zelf zo 
snel mogelijk openbaar en krijgen juist hulp van de media. Zij bereiken 
veel mensen en kunnen dus duidelijkheid bieden. Dat gaat vaak heel 

Vervanging van 
het complete 
watertransportnetwerk 
duurde 4 maanden; een 
mega-operatie

Kamerophef over legionella in Amsterdams wooncomplex
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erg goed. We zijn open en iedereen doet zijn best.” Maar bij de laatste 
uitbraak was wel veel ophef. “We waren zelf heel verbaasd. Hoe kon 
dat ineens? Het leek ons onrust om niets”, zegt De Leeuw. “Ja, er was 
legionella, maar we hebben meteen de douchekoppen vervangen en 
mensen en media geïnformeerd. Dan kost het nog wel wat tijd om de 
rest van de organisatie te regelen. Misschien hadden we mensen di-
rect mondeling moeten informeren. Misschien hadden we de bewoners 
centraal moeten toespreken en uitleggen hoe het zit. Dat voorkomt dat 
een verhaal alle kanten op gaat.”
Het meest bevreemdend voor De Leeuw was de explosie van landelijke 
aandacht die rond de legionella-uitbraak losbarstte. “Dat ging tot Ka-
mervragen aan toe. Ik denk dat dit gedeeltelijk komt door sociale me-
dia, maar ik vermoed ook dat het incident werd gebruikt om stemmen 
te winnen. Het was vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen en dan zie 
je de mediafixatie van de politici. Het ging namelijk helemaal nergens 
over, het waren Kamervragen voor de bühne.”

DESINFECTEREN
Tweedekamerlid Henk Nijboer, financieel woordvoerder namens de 
PvdA, was diegene die de Kamervragen over legionella in het woon-
complex stelde. “Wat vindt u ervan dat corporatie Rochdale pas over 
drie weken overgaat tot desinfectie? Is dit niet spelen met mensen-
levens? Wat is de gebruikelijke procedure bij legionella? Moet er bij 
aanwezigheid van kwetsbare personen niet extra zorgvuldig met de vei-
ligheid en gezondheid van mensen worden omgegaan?”
Betrokken minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ant-
woordt: “Rochdale geeft aan dat conform de gebruikelijke procedures 
met het plaatsen van de douchekoppen met legionellafilter op 2 maart 
de kans op besmetting is weggenomen en dat er geen direct gevaar is 
voor de bewoners. De reden dat op 29 maart tot reiniging en desin-
fectie wordt overgegaan, is gelegen in de noodzaak om dit tegelijkertijd 
voor alle woningen in het complex te doen. Op die datum moet in elke 
woning iemand aanwezig zijn. Door enige weken te wachten met de 
aanpak wordt bewoners de gelegenheid gegeven zich voor te bereiden 
op deze dag, bijvoorbeeld door iemand anders te vragen in de woning 
aanwezig te zijn wanneer zij dat zelf niet kunnen. De corporatie heeft 
de gemeentelijke GG&GD op de hoogte gesteld van de maatregelen en 
deze acht de wijze van ingrijpen afdoende.”
Nijboer vervolgt daarop met de vraag wat Ollongren ervan vindt dat de 
bewoners, inclusief ouderen, voorlopig geen fatsoenlijk sanitair heb-
ben. “Bent u het met mij eens dat dit een bijna onmenselijke situatie 
is en dat het plaatsen van een Dixie-toilet tijdens de reparatie niet 
alleen beledigend is maar ook volstrekt ontoereikend? Vindt u ook dat 
de bewoners zo snel mogelijk een vervangende plek moeten krijgen, al 
dan niet in een hotel?”
Rochdale geeft volgens Ollongren aan dat met het plaatsen van dou-
chekoppen met een speciale filter het gevaar voor besmetting is weg-
genomen en dat de bewoners gedurende deze periode niet ernstig 
in hun woongenot worden beperkt, waardoor er geen reden is voor 
vervangende huisvesting van de bewoners. Alle bewoners kunnen tot 
de dag van reiniging van het toilet gebruik maken en ook douchen is 

mogelijk vanwege de speciale douchekoppen. Alleen op de dag van 
reiniging en desinfectie is geen water beschikbaar. Om deze reden wor-
den door Rochdale op deze dag tijdelijke toiletten inclusief wasbakken 
geplaatst buiten het complex. Voor bewoners die slecht ter been zijn, 
wordt dagopvang geregeld in een naburig verzorgingshuis. Verder ver-
strekt Rochdale die dag pakken drinkwater aan de bewoners.
Ollongren: “Gelet op de maatregelen die Rochdale heeft genomen zie 
ik thans geen reden voor een actie van mijn kant. En er is naar aanlei-
ding van deze casus geen reden om de huidige regelgeving verder aan 
te scherpen.”

ACTUEEL

Arjan Jonker (rechts) van het bedrijf dat de leidingen heeft doorgespoeld. 

Jonker heeft de schoonmaakactie geleid. Alle bewoners kregen een doos 

bonbons ter compensatie voor alle onrust en de overlast tijdens de 

schoonmaakwerkzaamheden.

“Deze operatie vroeg best veel van de bewoners. Vooral omdat juist hier 

senioren wonen die soms hulp nodig hebben. Voor twee bewoners heb-

ben we opvang geregeld in het nabijgelegen verzorgingstehuis”,  zegt Ni-

cole Anbergen gebiedsregisseur van Rochdale. “Voor een goede reiniging 

hebben we toegang nodig in elke woning. Dat kan soms een hele klus 

zijn, vooral als het om grote complexen gaat. Voordat je iedereen hebt 

bereikt ben je zo een paar weken verder. Gelukkig ging dat hier wat mak-

kelijker omdat er niet zoveel woningen zijn. Ik ben blij dat het goed is 

gegaan. Inmiddels kan iedereen weer terug naar hun woning en gebruik 

maken van alle watervoorzieningen.”

Altijd op de hoogte van de kwaliteit 
van uw drink- en/ of proceswater

Accreditatie
Het kunnen vertrouwen 
op een professionele 
monstername en analyse www.kiwa-inte.com

Kiwa Inspection & Testing
info@kiwa-inte.com

+31 (0)10 208 84 81

UV Lifeshower
De veiligste manier van douchen

A Final and Conclusive Solution against Legionella
NATUURLIJK ZUIVER WATER

De UV Lifeshower biedt als legionellapreventie systeem de ze-
kerheid van geautomatiseerde, uiterst veilige en energiezuinige
uitvoering van Legionella preventie. Door op basis van UV -C
Licht en automatisch spoelen vindt desinfectie plaats met mini-
male water- en energiegebruik. Bacteriën doden met UV-C licht
is op zich niet nieuw. Wereldwijd gebruiken drinkwaterbedrijven
al tientallen jaren de UV-techniek om water te desinfecteren.

Alle technologieën zijn in de paneeldouche weggewerkt. Dit is
een UV-C-lamp, een antibacterieel filtersysteem dat de bacte-
riën bevattende amoeben tegenhoudt, een automatisch spoel-
systeem die standaard bij 72 uur geen gebruik spoelt.

Ook blijft ophoping van bacteriën (accumulatie)) tot het mini-
mum beperkt, dit ten opzichte van de gecertificeerde mem-
braamfilter douchekoppen welke juist wel een bron zijn  van
microbiologische infecties veroorzaakt door accumulatie. In
onze visie kunnen deze gecertificeerde filters dan ook niet wor-
den aangemerkt als een definitieve oplossing.

De UV Lifeshower is uitstekend geschikt voor voor zowel priori-
taire- en zorgplicht locaties. De unit voldoet bovendien aan alle
eisen die aan een Arbo-douche worden gesteld.
Bovendien behoort digitale opslag van logboekgegevens óók tot
de mogelijkheden. Kortom: eigenaren en beheerders voldoen
aan alle verplichtingen en hebben er nauwelijks omkijken naar.

UV Lifeshower:
•     Legionella veilig (> Log 8 reductie van bacteriën)
•     Vandaalbestendig
•     Eenvoudige montage
•     Verbrandingsveilig
•     Periodiek spoelen
•     Standalone of compleet geïntegreerd in een gebouwbeheer-

systeem
•     Laag water- en energie verbruik
•     Definitieve oplossing
•     De UV Lifeshower is uitgebreid getest bij KIWA op legionella

De UV Lifeshower is de eerste BRL 14010-1 Watermark gecerti-
ficeerde definitieve point of use oplossing.

 

Permanente KIWA Watermerk BRL 14010-1 gecertificeerde legionella veilige douche

  

  

Specialists in UV-Disinfection

U

  

UVIDIS

Hoofdvestiging Lelystad
Zuiveringweg 64 • 8243 PE  Lelystad • (0228) 32 60 19
Vestiging Leeuwarden
(058) 767 62 83 • info@uvidis.nl • www.uvidis.nl



9Legionella 20188

Badeenden zitten vol potentieel ziekte-
verwekkende bacteriën en schimmels. 
Dat blijkt uit onderzoek van Zwitser-
se en Amerikaanse wetenschappers. 
Volgens de onderzoekers zitten deze 
ziekteverwekkers in vier op de vijf bad- 
eenden.

Vooral het water dat in de badeendjes zit en 
uit het speelgoed kan worden geknepen, blijkt 
erg vies te zijn. De wetenschappers vonden een 
opvallend hoog aantal bacteriën en schimmels 
in de eenden; het ging soms wel om 75 mil-
joen per vierkante centimeter. In de badeenden 
werd onder meer de legionellabacterie en de 
ziekenhuisbacterie Pseudomonas aeruginosa 
gevonden. 

Tweemaal per jaar komt KIWA Nederland 
langs op de productielocatie van HG Ulfima 
in Horst of op een locatie waar een van hun 
systemen in bedrijf staan. Kiwa Nederland 
(Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen) 
is een instelling voor Testing, Inspection and 
Certification (TIC). Het bedrijf is onder andere 
actief in de waterbranche en houdt zich bezig 
met het toetsen van producten, diensten en 
systemen aan de daarvoor geldende richtlij-
nen. Kiwa is wereldwijd actief in zo’n vijftig 
landen, het is een onafhankelijke organisatie 
die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. 
Kiwa helpt organisaties om de kwaliteit van 
hun producten te verbeteren door in de or-
ganisatie producten, diensten, processen en 
managementsystemen zichtbaar en meetbaar 
te maken.

STRENG
Kiwa heeft, in overleg met de overheid en de 
markt, de beoordelingsrichtlijn ‘Legionella- 
preventie met alternatieve technieken, deel 1: 
Fysische technieken’ (BRL-K14010-1) ontwik-
keld. Deze beoordelingsrichtlijn richt zich op 
fysische technieken (waaronder ultrafiltratie) 
die worden toegepast in collectieve drinkwa-
terinstallaties. De apparatuur behorend bij 
de fysische techniek kan ingebracht zijn in 
de voedende hoofdleiding (poortwachtercon-
cept) van de gehele installatie of in een deel 
van de installatie.
Kiwa beoordeelt voor HG Ulfima het Ulfima 
poortwachtersysteem. Elk onderdeel van onze 
machine dat in contact staat met (drink)water 
valt onder strenge eisen van de zogenaamde 

DEUGDELIJKE MACHINE
‘Hygiënische Aspecten’. Het volledige systeem 
is gecertificeerd volgens de BRL 14010-1 in-
clusief het Kiwa Watermark. Dit houdt in dat 
alle onderdelen beoordeeld zijn op toxologi-
sche, chemische en mechanische eisen. Te-
vens is van elk onderdeel het materiaal, de 
sterkte en de dichtheid onderzocht en goed-
gekeurd. Omdat alle onderdelen voldoen aan 
de gestelde kwaliteitseisen is zowel de leve-
rancier als de klant verzekerd van een deug-
delijke machine die geen schadelijke stoffen 
afgeeft aan het (drink)water. Op deze wijze 
ontstaat een kwalitatief veilige waterzuivering 
voor een compleet achterliggend leidingsys-
teem. 

Ziekteverwekkers 
in badeenden

NIEUWS

HG Ulfima heeft de halfjaarlijkse audit van KIWA met succes doorstaan. Bij zo’n audit worden de volledige ultrafiltratie-
machine en de (productie)processen gecontroleerd op alle gestelde eisen volgens de BRL-K14010-1. Door het houden van 
deze halfjaarlijkse audits blijft de waarde van het BRL 14010-1 certificaat actueel.

Succesvolle KIWA 
audit voor HG Ulfima 

De nieuwe methode gaat uit van een biochip 
die de ziekteverwekker Legionella pneumo- 
phila herkent en daarbij ook ‘ziet’ om welke 
van de twintig pneumophila-subvarianten het 
gaat, meldt RCC Koude- en Luchtbehande-
ling op haar site. De chip maakt het mogelijk 
om volledige analyse binnen 34 minuten af 
te ronden. “In vergelijking met bestaande me-
thoden biedt de nieuwe techniek niet alleen 

een enorm snelheidsvoordeel”, stelt Michael 
Seidel, lid van het onderzoeksteam. “De chip 
is ook zo goedkoop dat we hem eenmalig 
kunnen toepassen.” In combinatie met een 
tweede, DNA-gebaseerde methode, kan het 
systeem zelfs onderscheid maken tussen 
dode en levende legionellapathogenen. Hier-
mee kan het succes van desinfectiemaatre-
gelen worden gecontroleerd.

Nieuwe testmethode 
versnelt detectie legionella

Duitse wetenschappers hebben een methode gevonden waarmee besmettingshaarden 
sneller kunnen worden gedetecteerd. Bij de huidige detectiemethode worden watermonsters 
geanalyseerd in een laboratorium, een proces dat meerdere dagen in beslag neemt. Onder-
zoekers van de Technische Universiteit München hebben echter een methode ontwikkeld 
waarmee binnen 35 minuten hetzelfde resultaat wordt bereikt.
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De GGD heeft direct alle betrokken partijen uitgenodigd voor overleg. 
Rendac heeft passende maatregelen genomen om verspreiding te voor-
komen. De GGD zal in samenwerking met het RIVM aanvullende metin-
gen gaan verrichten. De Sonse Heideloop, waarop Rendac water loost, 
zal ook onderzocht worden.
In de afgelopen jaren zijn bij de GGD in de regio Eindhoven en Son en 
Breugel vaker legionellabesmettingen gemeld dan op basis van het lan-

delijk gemiddelde was te verwachten, zonder dat sprake was van een 
echte uitbraak. Zoals gebruikelijk heeft de GGD brononderzoek gedaan en 
werden alle waarschijnlijke bronnen, waaronder koeltorens, getest. Daarin 
werd geen legionella aangetroffen. Eind 2017 werd in de Meierij een af-
valwaterzuiveringsinstallatie geïdentificeerd als bron van een aantal legio-
nellapatiënten in die regio. Dit was aanleiding om in de regio Eindhoven/
Son en Breugel vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties te onderzoeken. 

In de waterzuiveringsinstallatie van destructiebedrijf Ren-
dac in Son is halverwege maart de legionellabacterie aan-
getroffen. Dat meldde de GGD Brabant-Zuidoost gisteren. 
Het is de tweede keer in korte tijd dat de afvalwaterzuive-
ring van een bedrijf in de vleesindustrie wordt aangewezen 
als de bron van legionellabesmettingen.

Legionella gevonden in waterzuiveringsinstallatie 
Rendac in Son



11Legionella 201810

Het bedrijf uit Wie-
ringerwerf heeft een 
techniek ontwikkeld 
die volgens de jury 
het meeste kans 
maakt op succesvol-
le toepassing op een 
waterinstallatie van 
een woning of bedrijf. 
33 procent van het 
kraanwater in huis 
wordt opgewarmd 
voor gebruik. Om legi-
onella te voorkomen, 
staan boilers afge-
steld op minimaal 
zestig graden Celsius. 
Het water wordt uit-
eindelijk gebruikt op 
veel lagere tempera-
turen. Zonde van de 
energie, vindt Dunea, 
drinkwaterbedrijf voor 
1,3 miljoen consumenten in Zuid-Holland. 
Directeur Wim Drossaert: “De veiligheid van 
kraanwater is ons bedrijf met de paplepel 
ingegoten. Daar is intussen een duurzaam-
heidsambitie bij gekomen. We willen zelf ener-
gie besparen en duurzaam opwekken, maar 
ook anderen daarbij helpen als dat kan en 
logisch is. Watergebruik verduurzamen doe je 
vooral door het minder op te warmen voor ge-
bruik. Als dat ook veilig kan, is dat winst voor 
de volksgezondheid, het milieu en de porte-
monnee van klanten.”

ÉÉN STAP TEGELIJK
Dunea vond een bondgenoot in IF Technology, 
een adviesbureau uit Arnhem dat al bijna der-
tig jaar duurzame warmte en koude oplossin-
gen ontwikkelt. Barry Scholten, business de-
veloper energie en water: “Om gebouwen en 

processen te verduurzamen, werken wij aan 
praktische en effectieve oplossingen voor de 
transitie van fossiele naar duurzame energie-
bronnen. Onze technologieën zijn grotendeels 
afhankelijk van lagetemperatuurverwarming 
en wij zien het verlagen van de tapwatertem-
peraturen als een mogelijkheid om sneller 
naar aardgasloze oplossingen te komen. Deze 
challenge is een kleine eerste stap, maar kan 
grote gevolgen hebben voor hoe ons toekom-
stige energielandschap eruit gaat zien.”

NAUWKEURIG SCHOON TRILLEN
H2O Technics BV won de challenge met de 
relatief onbekende nanocavitatie-techniek; 
microscopische trillingen die eventueel aan-
wezige legionellabacteriën kan elimineren. 
“Echt een innovatie waar nog veel toepas-
singsmogelijkheden voor te ontdekken zijn”, 

zo oordeelde de jury. Dat de installatie zeer 
onderhoudsarm is en weinig energie gebruikt, 
scoorde ook. De techniek wordt al gebruikt in 
aquacultuur en koi-vijvers.
Get in the Ring organiseerde de challenge 
binnen het ‘Scale Up-programma’, een Eu-
ropees netwerk dat duurzame samenwerking 
tussen technische innovators en bedrijven 
tot stand wil brengen, om uitdagingen snel-
ler te tackelen. De Tapwater challenge kreeg 
zestig reacties uit vele landen. Na een eerste 
selectie bleven er elf over die in Rotterdam 
mochten pitchen voor een multidisciplinaire 
jury. De oplossing zal verder worden verkend 
en worden uitgewerkt tot een pilot. Als diverse 
pilotstudies succesvol blijken, kan de ener-
giebesparing worden gehaald als ook de wet-
telijke eis van verwarmen tot zestig graden is 
aangepast.

NIEUWS

H2O Technics heeft de internationale innovatiewedstrijd gewonnen die Get in the Ring organiseerde voor IF Technology 
en drinkwaterbedrijf Dunea. De Nederlandse bedrijven zoeken een technische oplossing om water in woningen te kunnen 
opwarmen tot gebruikstemperatuur, zonder gezondheidsrisico’s.

H2O Technics wint 
Dunea & IF Technology-challenge

Frank Oesterholt (KWR Watercycle Research 
Institute), Martin Bloemendal (KWR Watercy-
cle Research Institute, Technische Universiteit 
Delft), Nikki van Bel en Tessa van den Brand 
(KWR Watercycle Research Institute) onder-
zochten dit. Uit de intensieve microbiologische 
monitoring blijkt dat, buiten een lichte verho-
ging van Aeromonas-aantallen op één locatie 
(onder de wettelijke norm), nauwelijks tot geen 
kwaliteitsverandering van het drinkwater op-
treedt. Bij het onderzoek zijn geen verhoogde 
aantallen opportunisti-
sche pathogenen of indi-
catorparameters gemeten. 
De watertemperatuur lag 
op beide onderzoekslo-
caties gedurende de hele 
onderzoeksperiode onder 
de 15°C. Van de meeste 
opportunistische patho-
genen is bekend dat groei 
pas vanaf 15°C, en in een 
enkel geval vanaf 10°C, 
mogelijk is. Gecombineerd 
met de beperkte tempera-
tuurverschillen dankzij de 
warmtewisselaar, is het 
effect van de temperatuur 
op groei van micro-orga-
nismen beperkt. Verder kon wel worden aan-
getoond dat een verlaging van de temperatuur 
door onttrekking van warmte aan drinkwater 
een aantoonbaar positief effect heeft op de 
waterkwaliteit (lagere waarden voor ATP en ko-
loniegetal bij 22°C).
Voor wat betreft de gevolgen voor de micro-
biologische drinkwaterkwaliteit leert dit onder-
zoek dat bij lage temperaturen (tot 15°C) een 
TED-systeem zeer beperkte tot geen nadelige 
effecten heeft. Behalve voor legionella-soorten 
zijn geen grenswaarden voor de temperatuur 

bekend waarboven opportunistische patho-
genen kunnen gaan groeien en een probleem 
gaan vormen. Daarom wordt aanbevolen om bij 
gebruik van warmtewisselaars de temperatuur 
van het uitgaande drinkwater continu te moni-
toren. Naarmate de uitgaande drinkwatertem-
peratuur van het TED-systeem toeneemt rich-
ting de wettelijke grenswaarde van 25°C, wordt 
monitoring van de microbiologische waterkwa-
liteit steeds belangrijker.
Op het moment dat drinkwater voor koeling 

wordt gebruikt, wor-
den de hoogste 
temperaturen be-
reikt aan de wand 
van de warmtewis-
selaar. Hierbij kan 
de biofilm langdurig 
aan een verhoogde 
temperatuur wor-
den blootgesteld. 
Het onderzoek toont 
aan dat in de warm-
tewisselaar relatief 
veel biofilmvorming 
optreedt. Mogelij-
ke microbiële groei 
van (ongewenste) 
bacteriën in de wa-

terkwaliteit zal naar verwachting dan ook het 
eerst zichtbaar worden in die biofilm. Daarom 
is het aan te bevelen om bij het ontwerpen en 
bouwen van de warmtewisselaar rekening te 
houden met mogelijkheden voor monstername 
van zowel het drinkwater als de biofilm direct 
vóór en na de warmtewisselaar.

Meer informatie: https://www.h2owaternet-
werk.nl/vakartikelen/1910-milieuwinst-en-wa-
terkwaliteitseffecten-van-thermische-ener-
gie-uit-drinkwater

Een bijzondere manier van energieopwekking is de levering van thermische energie uit drinkwater, kortweg TED. KWR 
Watercycle Research Institute heeft twee bestaande TED-systemen nader onderzocht op microbiologische risico’s, eco-
nomisch rendement en milieu-impact. Daaruit bleek dat vooral energiewinning 
uit drinkwater een interessante optie kan zijn, vanwege de veel constantere be-
schikbaarheid van thermische energie (warmte). Het uitwisselen van warmte 
met drinkwater is bovendien minder problematisch dan bij vuil rioolwater.

Milieuwinst en waterkwaliteitseffecten
van thermische energie uit drinkwater

Onder coördinatie van de Italiaanse 
fabrikant Clivet is de experimentele 
fase gestart van een apparaat waar-
mee de bacterie Legionella pneumop-
hila kan worden opgespoord. Cooling 
Post schrijft dat het Project POSEI-
DON (Plasmonic-based autOmated 
lab-on-chip SEnsor for the rapid In-si-
tu Detection of LegiONella) door de 
Europese Commissie wordt gesteund 
met meer dan 4 miljoen euro aan fi-
nanciering. 

Met het project streeft men ernaar om het 
risico op legionellaverontreiniging te voorko-
men, door een apparaat te ontwikkelen dat 
in real-time waarschuwt bij detectie van legi-
onellabacteriën.
Hoewel de resultaten met het prototype van 
de legionella-detectiesensor nog niet opti-
maal zijn, stelt Clivet dat het werk aan de ma-
chine goed vordert. Drie van Clivets ELFOFresh 
70 luchtvernieuwings- en zuiveringsunits 
staan klaar om in het laboratorium van Clivet 
zelf een aantal experimenten te ondergaan, 
waarbij in eerste instantie onschadelijke syn-
thetische monsters van de legionellabacterie 
worden gebruikt. Na deze testfase worden de 
Clivet-units overgebracht naar een extern la-
boratorium, waar onder beveiligde omstandig-
heden proeven worden uitgevoerd met ‘echte’ 
bacteriën.
Het driejarige project wordt gecoördineerd 
door Clivet, binnen een consortium van be-
drijven uit heel Europa, waaronder Protolab 
(Italië), Catlab (Spanje), Metrohm Applikon 
(Nederland) en Uppsala University (Zweden). 

Nieuw 
legionelladetectie-
apparaat gaat 
experimentele fase in
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Gemeenten zouden beter op hun sportaccommodaties moeten letten, vindt Wim Lonink 
van Aqua Visie. “Gemeenten rekenen zich rijk met spoelsystemen. Maar dat is geen 
totaaloplossing”, stelt hij.  Als beheerder moet je vooraf verantwoordelijkheid nemen 
op het gebied van legionella.

Elke laatste donderdag van de maand organiseert Aqua Visie een semi-
nar legionellabeheer. Vaak komen gemeenten langs, weet Wim Lonink 
van het bedrijf uit Deventer. “Je ziet dat legionella bij sportaccommo-
daties veel voorkomt. Medewerkers van gemeenten zien en melden dat 
ook. Gemeenten willen en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 
Maar tachtig procent van de gemeenten heeft een simpel spoelsysteem. 
Als er dan toch legionella is, vragen de mensen bij de gemeente zich af 
hoe dat toch kan. Het zou toch niet voorkomen, denken ze.”
De uitdaging is dat het nooit helemaal duidelijk is waar een normover-
schrijding vandaan komt. “Het is goed dat een gebouw een spoelsys-
teem heeft, maar daarmee is de kous niet af. Legionellabeleid is niet 
alleen een spoelregime handhaven. Er is altijd wel een uitstortbak die 
ongemerkt ongebruikt ergens staat. Gemeenten rekenen zich rijk met 
spoelsystemen. Maar dat is geen totaaloplossing.”
Lonink wijst erop dat als er een legionellaprobleem is, het duidelijk moet 
zijn waar het probleem vandaan komt. “Tijdens het meten wordt legio-
nella geconstateerd. Maar in sportzalen zijn heel veel tappunten, die 
zeker niet allemaal tegelijk gebruikt worden. En zelfs steeds minder. Het 
watergebruik binnen sportverenigingen verandert. De jeugd doucht min-
der vaak. Een gemiddeld hockeyteam gaat niet meer onder de douche 
na het sporten. Je kan bijvoorbeeld een Melker-systeem toepassen, dan 
heb je in ieder geval stroming, maar dat is ook geen antwoord op het 
probleem. Er zijn namelijk te veel factoren: mengventielen, ongebruikte 
tappunten, gekke kraantjes die laag hangen en nooit stromen.”

HULPDIENSTEN
Als er bij een sportclub een infectie is, dan direct de aanvoer van water 
stoppen en reinigen: thermisch, chemisch of allebei. Gemeenten we-
ten dat wel en ze acteren ook zo. Maar dan is het leed al geschied. 
“De gemeente is vaak eigenaar van een accommodatie, maar maakt 
gebruik van zogenoemde sociale hulpdiensten. Daarmee bedoel ik het 
leger aan gepensioneerden en vrijwilligers. Dan kiest de gemeente voor 
een legionellabeheersplan, neemt een paar monstertjes en legt de ver-
antwoordelijkheid neer bij de sociale hulpdiensten. Wat weten zij nou 
van legionellapreventie? De vrijwilligers zijn in principe wel betrokken, 
maar het ontbreekt hen aan kennis en ondersteuning door gemeenten.”
Vaak wordt het onderhoud en het legionellabeleid binnen een sportclub 
overgelaten aan een bevriende installateur bij een club. Dat kan ook, 
aangezien een sportclub niet prioritair is. Lonink: “Dat is natuurlijk een 
visieloos standpunt. Ja, het is conform wet- en regelgeving. Niemand 
zal blaam treffen en ze hoeven niet veel te doen. Maar ik vind dat je als 
club ook je verantwoordelijkheid moet nemen. Je kan het risico toch niet 
nemen dat een van jouw leden die als 65-jarige aan loopvoetbal doet, 
besmet wordt met legionella? Want ik vind: je had als beheerder op de 
hoogte moeten zijn vooraf.”

MUG
Overigens vindt Lonink dat voorafgaand aan water- en legionellabeheer 
beter moet worden nagedacht over het ontwerp van een installatie. “Je 

moet het jezelf makkelijker maken. Legionellabeheer is schieten met een 
kanon op een mug. Dat is nauwelijks efficiënt te noemen. We maken 
ons druk over bacteriën in een waterleiding, die negen van de tien keer 
niet-ziekmakend zijn. Het huidige beleid is dat  koud water koud moet 
zijn (<25°C) en warm water heet moet zijn (>60°C). Ik stel voor dat we 
beter alle leidingen bij binnenkomst filteren, een soort poortwachters-
systeem. Dat geeft geen zekerheid, maar het is een begin. Een tweede 
aspect dat we moeten aanpakken is die heilige norm van zestig graden. 
We isoleren elk huis, we pompen water van zestig graden rond tegen 
legionella, maar niemand heeft voor gebruik water van zestig graden 
nodig. Dat kan best terug. Samen met een filter is er dan zowel een re-
ductie in binnenkomende bacteriën als een reductie in energieverbruik. 
Vervolgens kun je aan de slag met warmtepompen en zonnepanelen. 
Dat is nu vaak te duur, omdat het veel energie kost om daarmee boven 
de zestig graden te komen.”
Hij weet dat zijn ideeën niet gemakkelijk over te nemen zijn. Toch pleit hij 
voor deze benaderingen van legionella. “Ik ben nu bezig met een onder-
zoek bij hotels en B&B’s. Ik heb 113 locaties gemeten, allemaal in het 
laagseizoen, waarbij vele kamers al een tijdje leeg stonden. Het was een 
koude periode, maar ondanks dat het water niet gebruikt werd, waren er 
slechts tien locaties met meer dan 100 KVE. Dat zet me aan het denken. 
Misschien als water heel lang stil staat, dat dat de vorming van koloniën 
ook beïnvloedt. Wellicht vermindert legionella juist dan?” 

Gemeenten rekenen zich rijk 
met spoelsystemen

“Ik vind dat je als club ook je verantwoordelijkheid moet nemen”

THEMA: SPORT

“Legionellabeheer is 
schieten met een kanon 

op een mug”

“Pak die heilige norm van zestig graden aan”Fo
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THEMA: SPORT

Omnisportvereniging Kampong 
bestrijdt legionella met poortwachtersysteem

Duurzamer, veiliger en goedkoper tapwater

15

Precies tussen de velden van de hockeyclub Kampong en de voetbal-
vereniging Kampong staat het nieuwe clubhuis van de Utrechtse om-
nisportvereniging. SV Kampong is de grootste omnisportvereniging van 
Nederland met meer dan 5.000 leden. En hoewel de hockey-afdeling 
van de vereniging landelijk de meeste bekendheid geniet (en rond de 

3000 leden heeft), doet de voetbaltak er met 2000 sporters nauwelijks 
voor onder. Naast deze twee sporten vallen ook cricket, squash, tennis 
en jeu de boules onder de Kampong-vlag.
Frank van Heusden is voorzitter van de voetballers van Kampong en 
kijkt vanuit het clubhuis over de in de zon badende velden. “Ons vorige 

In het nieuwe clubgebouw van omnisportvereniging Kampong in Utrecht is 
een poortwachtersysteem aangebracht tegen legionella. Bijkomende voordelen: 
minder kosten, meer rendement en betere duurzaamheid. “Vandaag de dag lever je 
als vereniging als het ware een service aan je leden. Ze willen gewoon dat alles goed 
verzorgd is.”

DÉ TOOL OM ONLINE HET  LEGIONELLA 
BEHEER TE BORGEN, DOCUMENTEREN 
EN TE RAADPLEGEN

Logboeken altijd up-to-date en veilig

Voortgangsbewaking en alarmering

Geen administratie, verlaging faal- en beheerkosten

Leverancier onafhankelijk

Zeer gebruikvriendelijk 

Live support

Lansinkesweg 4   
Postbus 960  
7550 AZ Hengelo

088 944 62 22
welkom@ucare4.nl

WWW.UCARE4.NL

SPECIALISTISCHE REINIGING 
EN DESINFECTIE!

Zijdepark 26 | 2935 LB | Oudekerk a/d IJssel | 0180 - 516962 | info@purus.nl

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

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

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

VCA*	systeem	/	Kiwa-Ata	gecertificeerde	producten	/	ISO	9001	/	
BRL	k-14032	/	Ctgb	goedgekeurde	producten
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SUBSIDIEREGELING
Van Heusden: “Het was de wens om een duurzaam project te maken. 
Niet alleen door goede isolatie, maar ook door duurzame installaties. In 
gesprekken met de bouwadviseur Van Ree hebben we gekeken naar on-
der andere membraanfilters. Ik werk zelf bij X-Flow, producent van mem-
braantechnieken, die ook worden toegepast bij poortwachtersystemen. 
Ik kende de voordelen, maar heb me in de keuze van deze installaties 
afzijdig gehouden. HG Ulfima heeft met installateur Unica een aantrek-
kelijke aanbieding gemaakt. Deze leveranciers zien dat de installatie hier 
bij Kampong voor hun een mooie showcase is. Ze laten echt zien wat 
mogelijk is met deze technologie.”
De keuze voor een actief legionellabeleid is niet alleen op basis van 
wetgeving gedaan. Raymond Woesthoff (federatiemanager bij Kampong, 
zie kader) ziet het ook als een kans. “Een groot voordeel van dit systeem 
is dat we veel minder hoeven te spoelen; het spoelregime mag omlaag. 
Voorheen moesten we drie kwartier per week spoelen bij alle tappunten. 
Nu is het voor ons vooral een kwestie van spoelen na stilstandperiodes. 
Het levert ons dus flinke water- en energiebesparing op en vergeet ook 
niet de mankracht.”
Het geheel aan installaties viel ook nog binnen de diverse subsidiere-
gelingen. “Waar sommigen legionellapreventie als ‘moeten’ zien, vinden 
wij het juist een kans”, valt Van Heusden bij. “We hadden het ons vooraf 
niet gerealiseerd, dat je niet alleen je spoelregime mag verlagen, maar 
dat ook de temperatuur naar beneden kan.”

HYDROFOOR
Wat vinden de leden van Kampong van de duurzame ambities van hun 
club? Federatiemanager Woesthoff: “Vandaag de dag lever je als vereni-
ging als het ware een service aan je leden. Ze willen zich niet bezighou-
den met technische details. Ze willen gewoon dat alles goed verzorgd is. 
En ja, duurzame maatregelen vinden een goed gehoor bij onze leden. 
Dat vinden ze interessant en relevant. Specifiek onze inspanningen op 
het gebied van waterbeheer zijn wat minder bekend. Men gaat er gewoon 
vanuit dat het in een gloednieuw gebouw goed geregeld is.”
Is alles goed gegaan? “De aanvoer van water in het nieuwe gebouw was 
niet afdoende”, zegt Van Heusden. “Vanaf de opening van het gebouw 
was er te weinig druk in de douches. In het systeem is ook nog eens 
ingebouwd dat wanneer de druk onder een bepaald niveau komt, dat 
dan de druk helemaal wegvalt. Dit om retourstromen te voorkomen. Wij 
hebben een hydrofoor moeten plaatsen. Dat drukverlies kwam niet door 
het poortwachtersysteem. We kunnen online de druk meten op afstand 
en het drukverschil vanwege ‘de poortwachter’ is minder dan 0,1 bar. 
Dat is te verwaarlozen.”
Wel heeft hij nog adviezen aan andere sportverenigingen. “Denk, met 
name bij nieuwbouw, goed na over wat je doet met je installaties. Ik 
snap heus wel dat de installatie soms een sluitpost kan zijn. Nieuwbouw 

is al duur genoeg en soms zie je dat onderdelen geschrapt worden. 
Toch denk ik: verdiep je in waterbeheer en legionella. Dat gaat je in de 
toekomst veel geld en tijd besparen. Vergeet daarbij niet dat een be-
smetting met legionella ook funest is voor je imago.”
Woesthoff: “En probeer technieken slim te combineren. Dat maakt je 
hele gebouw beter.”   

clubhuis was echt te klein. We moesten een nieuw onderkomen hebben. 
Het oude gebouw lag vooral aan de kant van het hockeyveld. Het nieuwe 
clubhuis wilden we juist tussen de hoofdvelden van voetbal en hockey 
plaatsen.”

BOILERVAT
Als bouwadviseur werd Arjen van Ree van Bureau in Ontwikkeling BV 
aangetrokken. Hij adviseerde onder andere om actief na te denken over 
actief waterbeheer en legionellapreventie. Een belangrijke ambitie was 
om een duurzaam clubhuis te realiseren en daarmee de jaarlijkse ener-
giekosten te reduceren en de belasting op het milieu tot een minimum 
te beperken. Door diverse energiezuinige investeringen, zoals lage tem-
peratuur vloerverwarming, extra isolatie, energiezuinige installaties en 
680 zonnepanelen, krijgt SV Kampong een lagere energierekening en 
uiteindelijk meer ruimte om te investeren in haar sportende leden.
“Ook het Ulfima ultrafiltratiesysteem past hier goed in. Na installatie van 

de Ulfima ultrafiltratie kunnen de warmwaterretourtemperatuur en de 
spoelregimes verlaagd worden, waardoor zowel op energie, water als on-
derhoudskosten en spoeluren bespaard wordt” zegt Van Ree. “Doordat 
een minder hoge temperatuur in het boilervat noodzakelijk is, kan deze 
worden aangesloten op de warmtepomp.  Daardoor is bij de 95 douches 
geen gas meer nodig en kan dit enkel met de warmtepomp worden 
gerealiseerd”. Een bijkomend voordeel van de inzet van de Ulfima is de 
verbetering en waarborging van de waterkwaliteit, waarmee er een be-
heersbare waterinstallatie met betere beheersing van legionellarisico’s 
en ontzorging ontstaat.
“Zeker op een sportlocatie zijn wij blij met de extra waarborging op 
ons legionellabeheer. Het geeft een aanzienlijk lagere belasting op ons 
accommodatieteam. Door te kiezen voor een ultrafiltratiesysteem dat 
24/7 online gemonitord wordt en nog een automatisch spoelsysteem 
op de achterliggende installatie hebben wij een sluitend beheer”.

THEMA: SPORT

“Het was de wens om een duurzaam 
project te maken”
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Federatie
SV Kampong is een unieke sportvereniging. Het is een zogenoemde 

omnisportvereniging, waarin een  hockey-, een voetbal-, een cricket-, 

een squash-, een tennis- en een jeu de boulesvereniging samen werken 

onder één federatie. Elke vereniging heeft een eigen bestuur, de fede-

ratie buigt zich over de zaken die belangrijk zijn voor alle verenigingen, 

vooral binnen gebouw- en terreinbeheer. Sommige gedeelten op het 

terrein zijn in beheer van een vereniging of van de federatie, sommige 

onderdelen zijn eigendom van de gemeente. Zo is een aantal hockey-

velden eigendom van de hockeyclub, zijn de tennisbanen van de tennis-

vereniging en spelen de voetballers, cricketers en jeu de boulesspelers 

op gemeentegrond.

De vereniging is meer dan honderd jaar geleden opgericht als voetbal- 

en cricketclub. Hoewel de hockeyclub er pas later bij kwam (1935) is 

dat heden de grootste afdeling. De naam is afkomstig van het Indische 

woord kampong, dat omheind erf betekent. De oprichters van de club 

waren allemaal afkomstig uit dezelfde ‘omheinde’ wijk in Utrecht, waar 

veel oud-Indiëgangers woonden. 

“Denk, met name bij nieuwbouw, goed na over 
wat je doet met je installaties” Frank van Heusden (links) en Raymond Woesthoff
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Met de herziening wordt uitvoering gegeven aan de wens van het Minis-
terie van Infrastructuur & Waterstaat om de BRL6010 opnieuw onder 
accreditatie te brengen van de Raad voor Accreditatie (RvA). Na accredi-
tatie zal de huidige verwijzing in het Drinkwaterbesluit vervangen worden 
door een nieuwe verwijzing naar de nieuwe, geaccrediteerde regeling.
Eén van de eisen die de RvA stelt om de regeling te accrediteren is het 
aantoonbaar zijn van de vakbekwaamheid van de bij de BRL betrokken 
personen. Dit heeft ertoe geleid dat een diploma-eis is opgenomen in de 
nieuwe versie van de BRL. Daarnaast zijn in de BRL aanvullende eisen 
en/of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien van een eenduidiger 

vorm en inhoud van een risicoanalyse en beheersplan, de communicatie 
met opdrachtgevers, de technische kennis van legionellapreventie en de 
externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen. De struc-
tuur van de herziene BRL is aangepast en in overeenstemming gebracht 
met certificatieregelingen die recentelijk zijn goedgekeurd door de RvA.

EISEN
Voor Mark Engelenburg, CEO bij Ateca, lijken de BRL6010 een goede 
zet. “Ik kan niet inschatten hoe veel eenvoudiger een risicoanalyse en 
beheersplan eruit gaat zien, maar het lijkt mij een juiste insteek. Verder 

ligt de kwaliteit van de analyse natuurlijk geheel in handen van diegene 
die deze uitvoert op locatie. Een bepaalde mate van controle op de be-
kwaamheid van deze persoon lijkt mij dan ook een goede zet. Hopelijk 
wordt het zo allemaal wel functioneler.”
In de voorgelegde BRL staan onder andere de eisen waaraan een legi-
onella-adviseur moet voldoen. Zo’n adviseur heeft een werk- en denkni-
veau op minimaal MBO-niveau, hij voldoet aan de competentie-eisen 

en is in het bezit van een geldig diploma ‘legionellapreventie-adviseur 
collectieve leidingwaterinstallaties’. Tot slot brengt hij in een periode van 
twaalf maanden minimaal twee risicoanalyses en beheersplannen uit.

7000 EURO
Juist die extra diploma-eis is volgens Clemens Stemerdink van Xigna 
‘een wassen neus’. “Het is veel meer dan een cursus volgen van één 
dag. Ik vind dat je vanuit je intrinsieke motivatie een veel bredere kennis 
moet opbouwen en in stand houden. Aan de ‘6010’ hecht ik minder 
waarde. Dat zou een kwaliteitskeurmerk moeten zijn, maar iedereen kan 
het halen. Bij een audit kan je net zo lang je procesbeschrijvingen / 
procedures aanpassen, zodat je het certificaat haalt. Tot mijn spijt is het 
vooral een papieren tijger; je zorgt dat je processen in de administratie 
op orde zijn. Maar ik wil niet dat het procesmatig op orde hebben van 
een map wordt gecertificeerd, maar dat juist het beheer, het veiligheids-
resultaat, zelf gecertificeerd moet zijn.”. Stemerdink komt op diverse lo-
caties en signaleert dat men daar heel druk is met legionellabeheer, 
maar niet met de zaken die er volgens hem toe doen. “Waterveiligheid 
is niet alleen wekelijks spoelen of maandelijks temperaturen. Watervei-
ligheid betekent daadwerkelijk zorgen dat je waterkwaliteit goed is en je 
problemen structureel oplost.”
Stemerdink schat in dat je met een investering van ongeveer 7000 euro 
in bezit kan zijn van het BRL6010 certificaat. Dat opent mogelijkhe-
den voor bedrijven die naast de risicoanalyse ook belang hebben bij 
de uitvoering. “Ik zie situaties waar een projectleider voor 35 euro per 
uur wordt verhuurd. Dat is veel te goedkoop, iedereen snapt dat zoiets 
eigenlijk niet kan. Maar na de risicoanalyse volgt direct een offerte voor 
installatietechnische aanpassingen. Ik noem dat geen onafhankelijk 
advies; ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. Ik begrijp heus dat sommige 
klanten graag willen dat waterveiligheid bij één partij komt te liggen. Wij 
willen niet voordeel halen uit de problemen bij onze klanten. Wij desin-
fecteren niet en zitten niet op de stoel van de installateur. Wij geloven in 
borging van goed en zinvol beheer, daar draait het om. En kwaliteit komt 
niet dankzij opgelegde regelgeving zoals de BRL. Kwaliteit komt dankzij 
intrinsieke motivatie om waterveiligheidsproblemen structureel te willen 
oplossen met zinvol beheer, met als resultaat een veilig en gezond ge-
bouw, met lagere beheerkosten voor de eindgebruikers.” 

ACTUEEL

Tot en met 1 mei 2018 kon iedereen reageren met opmerkingen op een 
herziene certificatieregeling BRL6010 ‘risicoanalyses en beheersplannen 
legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties’. Belangrijkste 
verandering: een diploma-eis. Een wassen neus?

Diploma-eis 
voor legionella-adviseur

BRL6010 ‘legionellapreventie’ tot en met 1 mei ter kritiek

“Hopelijk wordt het zo allemaal wel functioneler”
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Een grondig inzicht in de organisatiestructuur van de microbiële ge-
meenschap, met een grote aandacht voor microbiële hoofdrolspelers, 
is noodzakelijk om de ontwikkeling en toepassing van gevoelige en ef-
fectieve maatregelen voor de bestrijding van biofouling te stimuleren. 
Er zijn volgens Di Pippo al vele aspecten van de ecologie van biofilms 
in natuurlijke habitats en hun vorming op medisch gebied onthuld. 
Maar er is slechts weinig informatie beschikbaar over die in koelwa-

tersystemen. Een kritische evaluatie van de beschikbare literatuur be-
licht de onderzoeksvragen die dringend antwoorden nodig hebben en 
nader onderzoek verdienen. De schaarse bewijzen van langlopende 
onderzoeken die zijn uitgevoerd op multispeciesbiofilms, die groei-
en in industriële koelsystemen, en het ontbreken van gegevens over 
biofilmvormingsprocessen in dergelijke systemen, hebben de ophel-
dering van de belangrijkste moleculaire en ecofysiologische details 
van hun initiatie en ontwikkeling voorkomen. Deze situatie heeft de 
ontwikkeling van betrouwbare en robuuste methoden voor vroegtijdige 
waarschuwingsmonitoring duidelijk beperkt. 

WARMTEAFVOER
Koelwatersystemen worden op grote schaal gebruikt om de warmte 
af te voeren vanuit procesoperaties in vele industrieën, waaronder 
raffinaderijen, staalfabrieken, voedsel, petrochemische, chemische en 
energiecentrales. Efficiënte warmteafvoer vereist de optimale circu-
latie van koelwater, dat vaak wordt aangetast door microbiële groei. 
Deze koelsystemen bieden een uitstekende omgeving voor plank- 
tonische en bentonische groei, ondersteund door temperaturen van 
25°C tot 35°C, een pH dicht bij neutraliteit, blootstelling aan zon-
licht en continue beluchting.  Microben komen koelsystemen binnen 
via de atmosfeer en het water. De aanwezigheid van voedingsstoffen 
en organische stof, geconcentreerd door verdamping, samen met an-
ti-scalanten en corrosieremmers, die gewoonlijk worden gebruikt voor 
de behandeling van koelwater, bevorderen de snelle verspreiding van 
micro-organismen. De beschikbaarheid van oppervlakken in het ver-
dampende vulmateriaal, warmtewisselaars, waterreservoir en koelwa-
terleidingen dragen bij aan de uitgebreide groei van biofilms.
Biofilms zijn complexe aan het oppervlak gehechte microbiële ge-
meenschappen, waarvan de cellen zijn ingebed in een zelf geprodu-
ceerde matrix van extracellulaire polymere stoffen (EPS), die verant-
woordelijk zijn voor de integriteit van hun driedimensionale structuur. 
De biofilmmatrix is gerangschikt in een gel-achtige vormstructuur. 
Deze bestaat uit een netwerk van polymeerketens gestabiliseerd door 
intra- en intermoleculaire verbindingen, waardoor een hoog waterhou-
dend vermogen wordt gegenereerd. Dit polymere materiaal kan een 
heterogene samenstelling hebben en omvat een breed scala aan bio-
polymeren met verschillende chemische en fysische eigenschappen. 

Er is meer inzicht nodig in biofilms. Dat claimt Francesca di Pippo, van 
het Italiaanse nationale instituut voor wateronderzoek CNR-IRSA in het 
artikel ‘Biofilm growth and control in cooling water industrial systems’. Alleen 
zo kunnen koeltorens veilig worden en geen legionella meer verspreiden. 

Te weinig aandacht voor biofilms in

koeltorens
Ontwikkeling van betrouwbare en robuuste methoden voor 

vroegtijdige waarschuwingsmonitoring duidelijk beperkt
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Het ontbreekt aan een 
geïntegreerde benadering 

van hoe toekomstige 
onderzoeken moet 

worden uitgevoerd in 
koelsystemen
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MARKT

“Technische gebreken moeten worden verholpen, voordat het beheersplan er ligt” 

Bcool uit Velsen verrast met 
‘legionella-vrachtwagen’

Bcool Waterservice b.v. heeft een novum voor de legionella-wereld: een vrachtwagen waarmee niet 
alleen chemische reiniging en/of desinfectie kan worden gerealiseerd, maar ook thermische. Het 
bedrijf, dat van oorsprong uit de installatietechniek komt, kan hiermee grote gebouwen in een dag 
volledig reinigen. 

De polymere matrix omsluit en bindt de microben in de biofilm, waar-
door een aanzienlijke mechanische stabiliteit wordt verschaft, erkend 
als een van de belangrijkste voordelen van de biofilm-modus van het 
leven. De soorteigenschappen van de matrix vergemakkelijken de uit-
wisseling van voedingsstoffen, gassen en andere moleculen met de 
omgeving. Biofilms zijn de overheersende manier van microbieel leven 
in de meeste natuurlijke en kunstmatige omgevingen, waaronder in-
dustriële koelwatersystemen, waar ze micro-biofouling kunnen bevor-
deren en daarmee de operationele vereisten kunnen verstoren. Bio-
films verminderen geleidende warmteoverdracht over oppervlakken 
en kunnen hydraulische systemen verstoppen, met gevolgen voor de 
energieproductie en mogelijke productierestricties en shutdowns. Bo-
vendien kunnen microben die nissen in de diepere lagen van biofilm-
gemeenschappen bezetten microbieel geïnduceerde corrosie (MIC) 
bevorderen, die de corrosiesnelheid van het metaal of de legering 
verhoogt door de elektrochemische eigenschappen van het oppervlak 
te veranderen. Naast een hoog economisch verlies kan de biofilmvor-
ming ook ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, die verband 
houden met de aanwezigheid van pathogenen, waaronder thermotole-
rante legionellasoorten en kunnen ze hun wijdverbreide overleving en 
verspreiding over lange afstanden mogelijk maken door de aerosolver-
spreiding in airconditioner koelsystemen. Daarom zijn monitoring en 
controle van biofilms essentieel om een optimale betrouwbaarheid 
van het koelwatersysteem te waarborgen.

Praktijkervaring heeft geleid tot de 
ontwikkeling van strategieën die 
voornamelijk zijn gebaseerd op de 
toevoeging van chemische additie-
ven aan het water, waaronder cor-
rosieremmers, dispergeermiddelen, 
aanslagremmers en biociden. Anti-
microbiële verbindingen zijn mogelijk 
echter niet volledig effectief bij het 
verwijderen ervan, als gevolg van de 
bescherming door de biofilmmatrix. 
Hoge concentraties biocide, voor-
namelijk chloor, zijn daarom nog 
steeds van kracht. De belangstelling 
voor dit onderwerp is groot vanwege 
de ernstige problemen die biofilms 
kunnen veroorzaken in industriële 
omgevingen overal ter wereld. On-
danks de aanzienlijke informatie 

die nu beschikbaar is over de diversiteit, structuur en ecologie van 
biofilms in veel natuurlijke habitats en mechanismen betrokken bij 
biofilmvorming op medisch gebied, ontbreekt een geïntegreerde be-
nadering van hoe toekomstige onderzoeken moet worden uitgevoerd 
in koelsystemen. 

ROBUUST
“Er is een grondig inzicht in de organisatiestructuur van de microbiële 
gemeenschap, met een grote aandacht voor microbiële hoofdrolspe-
lers, noodzakelijk voor de ontwikkeling en toepassing van gevoelige en 
effectieve maatregelen voor de bestrijding van biofouling”, schrijft Di 
Pippo. “Een kritische evaluatie van de beschikbare literatuur belicht de 
onderzoeksvragen die dringend antwoorden nodig hebben en nader 
onderzoek verdienen. De schaarse bewijzen van langlopende onder-
zoeken uitgevoerd op multispeciesbiofilms die groeien in industriële 
koelsystemen, en het gebrek aan gegevens over biofilmvormingspro-
cessen in dergelijke systemen, hebben de opheldering van de be-
langrijkste moleculaire en ecofysiologische details van hun initiatie 
en ontwikkeling voorkomen. Deze situatie heeft de ontwikkeling van 
betrouwbare en robuuste methoden voor vroegtijdige waarschuwings-
monitoring duidelijk beperkt. Er is behoefte aan betere benutting van 
nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke antifoulingbestrijdingsstra-
tegieën als alternatieven voor toxische biociden als chloor, dat veel 
wordt gebruikt in koelwatersystemen.” 

“Een kritische evaluatie van de beschikbare literatuur 
belicht de onderzoeksvragen die dringend antwoorden 

nodig hebben en nader onderzoek verdienen”
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“De vrachtwagen is anders dan andere vrachtwagens”, geeft Rob van 
Henten aan. ‘Zijn’ vrachtwagen is een absolute ‘eyecatcher’ in de wereld 
van legionella. “Met deze vrachtwagen reinigen en desinfecteren we 
met name drinkwaterinstallaties. Dat kunnen we zowel via water-lucht, 
chemisch als thermisch. Thermisch hebben we een vermogen van dui-
zend kilowatt. Met de pomp kunnen we 25 kuub water per uur door een 
systeem sturen.”
Met die 25 kuub water heeft BCool overcapaciteit. Een bewuste keuze. 
“We kunnen complete flats reinigen; ook een ziekenhuis met honderd 
kamers. We hebben eens een paar appartementencomplexen in een 
dag volledig gereinigd, chemisch gedesinfecteerd en thermisch uitge-
spoeld. Het ging om 99 appartementen in 24 verdiepingen.”
Het allergrootste voordeel is dat de overlast voor bewoners dankzij de 
inzet van de vrachtwagen minimaal kan zijn. “Mensen moeten bij voor-
keur uit hun woning, dat is organisatorisch heel moeilijk. Dan kan je 
beter bijvoorbeeld een dagje uit organiseren voor een verzorgingste-
huis. Tijdens die dag kunnen wij de leidingen schoonmaken. Een zoge-
noemde reinigingsdag.”

KNELPUNTEN
Bij een volledige reiniging komt overigens veel meer kijken dan een 
dag heet water door de leidingen pompen, weet Van Henten. Hij heeft 
een achtergrond in de installatietechniek en weet dat juist in de in-
stallaties de uitdagingen zitten. “De voorbereiding van een reiniging is 
het meest complex en tijdrovend. Met welke installatie hebben we te 
maken? Waar liggen de knelpunten? Als er componenten van tyleen in 
zitten, dan kunnen we niet thermisch reinigen. En oude tinlagen kunnen 

weer oplossen bij chemisch reinigen. Bovendien weten gebouweigena-
ren vaak zelf niet precies meer hoe hun installatie is opgebouwd. Het 
komt voor dat zij aangeven dat het een simpel geval is met honderd 
tappunten en gewoon koperen leidingen en dat wij tyleen tegenkomen. 
Dan kun je dus beter met chemisch en lucht aan de slag.”
De meest logische volgorde van reinigen is water-lucht-chemisch-ther-
misch. Voordat een reiniging begint, vindt eerst een quickscan plaats, 
waarin eventuele knelpunten naar boven komen. “We adviseren vaak 
om ook de knelpunten weg te nemen, of te laten nemen. Het heeft 
weinig zin om een installatie schoon te maken als de installatie niet op 
orde is. Dat komt voor doordat andere gebruikers in een pand komen 
of omdat een instelling van functie is veranderd. Maar je ziet ook dat 
zelfs in nieuwbouw installaties zijn aangelegd, die niet voldoen aan wet- 
en regelgeving. Een simpel voorbeeld: een tappunt in een technische 
ruimte. Waarom moet er een uitstortgootsteen in een technische ruimte 
zijn? Die moet je gewoon weghalen.”

KONINKLIJK
Hij geeft wel toe dat zijn verhaal primair technisch is, terwijl veel eige-
naren zich vooral richten op beheer. “Technisch aanpassen is lastig. 
In een risicoinventarisatie komen technische maatregelen naar voren. 
Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk die technische aspecten onder de 
knie hebt, probeer zo veel mogelijk vanaf nul te beginnen. Daarna kom 
je met een beheersplan en beheersmaatregelen een heel eind. Maar 
technische maatregelen moeten worden uitgevoerd, voordat het be-
heersplan er ligt. Ik begrijp dat dat duurder wordt voor de klant, maar 
gezond water heeft een prijs.”
Toevallig heeft BCool net een klant gekregen waar de eigenaar de ko-
ninklijke route volgt: eerst de risicoinventarisatie, dan het oplossen van 
de mankementen, vervolgens controleren of de punten verholpen zijn 
en vervolgens het beheersplan en de beheersmaatregelen. “Geloof me, 
in dat hotel kom je heel waarschijnlijk legionella-vrij te liggen.” 

Bcool
Bcool Waterservice b.v. zorgt voor veilig drinkwater. Met geavanceer-

de apparatuur, waaronder de speciaal voor desinfectie van drinkwa-

terinstallaties ingerichte vrachtwagen, realiseert het team, dat de 

afgelopen jaren enorm is gegroeid, veilige installaties bij grote en 

kleine partijen.

Bcool heeft jarenlang ervaring opgedaan op het terrein van Tata 

Steel (toen nog bekend onder de naam Corus). Het bedrijf is BRL 

6010-gecertificeerd. 

MARKT

“In een dag een 
complex volledig 

gereinigd, chemisch 
gedesinfecteerd en 

thermisch uitgespoeld. 
Het ging om 99 

appartementen in 24 
verdiepingen”
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Directeur Rob van Henten: “We kunnen complete flats reinigen”
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“Voor gebouweigenaren en -beheerders is het nog altijd erg lastig om 
exact te weten welke wetgeving van toepassing is en welke regels zij 
moeten naleven. Met de LegionellaScan hebben wij een hulpmiddel 
ontwikkeld dat stap voor stap duidelijk maakt aan welke regels, en op 
welke wijze, je moet voldoen”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördi-
nator en sanitair specialist bij ISSO. De LegionellaScan is tot stand 

gekomen in een gezamenlijk project van ISSO, Imiq Advies en Holland 
Water. De digitale tool is mede ontwikkeld naar aanleiding van een 
breed opgezet onderzoek dat ISSO vorig jaar onder gebouweigenaren 
en -beheerders heeft uitgevoerd. Daarin gaf driekwart van de respon-
denten aan op een bepaald moment een legionellabesmetting in de 
installaties te hebben gehad.

GEBREK AAN DUIDELIJKHEID
“Het is geen onwil bij eigenaren en beheerders. De reden dat er nog 
zoveel fout gaat in de uitvoering van legionellapreventie, heeft gedeel-
telijk te maken met het gebrek aan duidelijkheid; het is lastig om exact 
te weten waaraan je moet voldoen. Adviseurs zouden de eigenaren 
daarbij moeten helpen, maar ook zij doorzien vaak niet de volledige 
reikwijdte van de regelgeving. Met de LegionellaScan krijgen eigenaren 
dat inzicht, maar het kan ook adviseurs helpen om hun klanten een 
objectief overzicht te geven van de verplichtingen en maatregelen die 
noodzakelijk zijn”, vertelt Irene van Veelen.

GRATIS VIA DE KENNISBANK
De LegionellaScan is, na eenmalige registratie, gratis beschikbaar in 
de ISSO-KennisBank via kennisbank.isso.nl. De scan bestaat uit een 
digitale, stapsgewijze aanpak waarbij de gebruiker, vraag voor vraag, 
meegenomen wordt door de regels en benodigde maatregelen. De 
scan start met de vraag onder welke categorie de locatie van de ge-
bruiker valt. Dit bepaalt of er sprake is van een zogenoemde ‘prioritaire 
locatie’ en welke voorschriften van toepassing zijn. Vervolgens volgt de 
vraag of er al een risicoanalyse van de leidingwaterinstallatie is ge-
maakt door een BRL6010-gecertificeerd adviesbureau. Daarna gaat 
de scan verder met inhoudelijke vragen over de installatie en de aan-
passingen die zijn gedaan, of juist niet zijn gedaan. Onder elke vraag 
biedt de scan een korte, inhoudelijke toelichting die het beantwoorden 
van de vraag eenvoudiger maakt, met een verwijzing naar de wetgeving. 
Het resultaat van de scan geeft uiteindelijk aan welke vorm van beheer 
wel of niet mogelijk en noodzakelijk is.

COLLECTIEVE LEIDINGWATERSYSTEMEN
“Met de LegionellaScan focussen we nu op eigenaren en beheerders 
van collectieve waterleidingsystemen. Dan gaat het over ziekenhuizen, 
zorginstellingen, asielzoekerscentra, gevangenissen, zwembaden met 
sauna’s, hotels, bed & breakfasts, kampeerterreinen, wegrestaurants 
met douches en jachthavens. Vanzelfsprekend kunnen ook andere ei-
genaren, die vermoeden dat zij iets aan legionellapreventie moeten 
doen, de scan uitvoeren”, vertelt Irene van Veelen. “De scan is niet 
bedoeld voor bedrijven met een koeltoren. Het is niet uitgesloten dat 
we daarvoor in de toekomst ook een dergelijke scan maken, maar deze 
uitvoering is daarvoor niet geschikt.”

WAARDEVOLLE INZICHTEN
Als de scan volledig is doorlopen, kunnen de gebruikers van de tool 
een rapport afdrukken. Dit geeft hen een goede indicatie van de status 

van hun systeem in relatie tot de bescherming tegen legionella. “Men-
sen kunnen de scan volledig anoniem invullen, ondanks de registratie”, 
benadrukt Irene van Veelen. “Voor ons is het van belang dat we weten 
met welke type eindgebruiker we te maken hebben, en daarnaast hoe 
en hoe vaak de scan wordt ingevuld. Die informatie kunnen we dan 
weer gebruiken om de scan te verbeteren en om gerichte informatie-
campagnes op te zetten om specifieke doelgroepen beter te informe-
ren. Dat is namelijk een van de actiepunten die we, naar aanleiding 
van ons onderzoek vorig jaar, hoog op de agenda hebben gezet. De 
gegevens die ISSO opslaat, zijn echter niet herleidbaar naar de indivi-
duele eindgebruiker. Dat zou de bereidheid om de scan te gebruiken 
enorm verminderen, vanwege de gevoeligheid van de informatie.”  

ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek, introduceerde halverwege maart de 
LegionellaScan. De lancering vond plaats op de stand van Envaqua tijdens de beurs Aqua 
Nederland in Gorinchem. Met de LegionellaScan kunnen eigenaren en beheerders van collectieve 
leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en 
of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen.

ISSO introduceert LegionellaScan
voor eigenaren en adviseurs

“Het is nog altijd lastig te weten welke 
wetgeving van toepassing is en welke regels 

moeten worden nageleefd” 

Door: Indra Waardenburg MARKT

De LegionellaScan is te vinden op de site van Isso, 

of via https://kennisbank.isso.nl/docs/checklist/legionellascan

v.l.n.r.: Leo de Zeeuw van Holland Water, Frank Buijs van Envaqua, 
Irene van Veelen van ISSO en Monique Bastmeijer van IMIQ
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Toenemende mondiale waterschaarste heeft de behoefte aan wa-
terwinning uit afvalwater versterkt, vooral omdat bevolkingsgroei, 
economische ontwikkeling en verstedelijking de druk op bestaande 
watervoorzieningen vergroten. Geregenereerd water kan de druk op 
gemeentelijke watersystemen verminderen en bestaande waterreser-
ves vergroten. Er is echter kans op gezondheidsrisico’s bij  menselijk 
contact met contaminanten in teruggewonnen water, door contact met 
de huid, inhalatie of inslikken.
In de landbouw en de industrie wordt het meest gebruik gemaakt van 
teruggewonnen water. Geregenereerd water voor koelsysteemdoel-
einden is binnen industrieel hergebruik van water weer de grootste 
toepassing. Van het totale waterverbruik van een faciliteit kunnen 
koelsystemen twintig tot vijftig procent voor hun rekening nemen. Ge-
meenschappelijk gebruik van teruggewonnen water, zoals sproei-irri-
gatie of koeltorens, kan aërosolen produceren. Dat is zorgelijk, omdat 
contaminanten zich kunnen verplaatsen buiten de onmiddellijke na-
bijheid van de toepassing. 
Verder is toiletspoeling geïdentificeerd als een topgebruik van gerecy-
cled water in een onderzoek naar tien watersystemen met gerecycled 
water. Het doorspoelen van toiletten kan ook aërosolen genereren die 
mogelijk kunnen worden geassocieerd met gezondheidsrisico’s. Sa-
men omvatten sproei-irrigatie, koeltorens en toiletspoeling de top drie 
van gebruik van gerecycled water volgens het onderzoek. 
Tot op heden zijn geen gedocumenteerde uitbraken van besmette-
lijke ziekten gerapporteerd in verband met teruggewonnen water en 
epidemiologische studies hebben zich primair gericht op mogelijke 
fecale gezondheidsrisico’s, zonder aanwijzingen voor een verhoogd 
risico te vinden. Een recente studie naar irrigatiewerkers die zijn bloot-
gesteld aan teruggewonnen water toonde een hogere kolonisatie met 
Staphylococcus en Enterococcus bacteriën in vergelijking met kan-
toormedewerkers, hoewel dit verschil niet significant was. Er bestaat 
echter bezorgdheid over opportunistische pathogenen zoals legionel-
la, niet-tuberculeuze Mycobacteria (NTM), Pseudomonas aeruginosa, 
Stenotrophomas maltophila, Staphylococcus aureus en Acanthamoe-
ba spp., vooral omdat alternatieve niet-drinkbare blootstellingsroutes 
relevanter zijn voor teruggewonnen watergebruik.

CHEMIE
De chemie van teruggewonnen water verschilt van die van drink-
baar water. Het bevat verhoogde gehalten opgeloste organische stof 
en voedingsstoffen waarvan bekend is dat ze voorkomen in water-
terugwinsystemen en die samenhangen met een verbeterde micro-
biële groei. Onderbroken gebruik van teruggewonnen water kan ook 
resulteren in een hogere waterleeftijd. Opportunistische pathogenen 
kunnen groeien bij lage organische koolstofconcentraties en zijn bij-
zonder vatbaar voor groei in wateromgevingen met hoge waterleeftijd 
en biofilmgroei. Hoewel een volledig functionerende waterhergebruiks-

behandeling voldoende robuust kan zijn om beschermend te zijn voor 
fecale pathogeenrisico’s, is nog niet bekend of hetzelfde geldt voor 
opportunistische pathogenen.
Legionella is een van de belangrijkste opportunistische ziekteverwek-
kers, die door water worden overgedragen. Weinig studies hebben 
legionella gekwantificeerd in teruggewonnen water. Er is nog geen 
kwantitatieve microbiologische risicobeoordeling (QMRA) uitgevoerd 
voor legionella ten aanzien van blootstellingen aan teruggewonnen 
water. Het QMRA-raamwerk integreert informatie over het voorkomen, 
infectiviteit en blootstelling van pathogenen voor het bepalen van de 
gezondheidsimplicaties van microbiële gevaren, met behulp van een 
proces van gevarenidentificatie, blootstellingsbeoordeling, dosis-res-
ponsbeoordeling en risicokarakterisering.

TOILETDEKSEL
Zijn er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s door blootstelling aan le-
gionella in teruggewonnen wateraerosolen? Simpel gesteld: ja. Het 
jaarlijkse infectierisico door het spoelen van een toilet overschrijdt de 
grenswaarden voor aerosolbelichtingsschattingsmethoden. Toch lijkt 
het in de praktijk mee te vallen. Ook is de impact van gerecycled water 
marginaal op het moment dat men op grotere afstanden van koelto-
rens en sprinklers is, die onder normale omstandigheden werken.
Wel vormt van alle mogelijke besmettingen die er zouden kunnen zijn 
als gevolg van aerosole verspreiding legionella het grootste risico. De 
concentratie van legionella in teruggewonnen water was de meest in-
vloedrijke parameter binnen alle risicomaatstaven, en benadrukte het 
belang van controle-inspanningen. Beheerpraktijken zoals het sluiten 
van toiletdeksels, en meer efficiënte middelen voor koeltorens zouden 
kunnen bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid.  

De chemie van teruggewonnen water verschilt 
van die van drinkbaar water

Het doorspoelen van 
toiletten kan ook 

aërosolen genereren

Het gebruik van gerecycled water brengt nieuwe uitdagingen met zich mee ten aanzien van het 
handhaven van de waterkwaliteit en het vergroten van de duurzaamheid. Er is meer aandacht 
voor legionella door de groei van het aantal mensen dat door deze bacterie geïnfecteerd raakt 
en ziek wordt. Infectie treedt op bij het inhaleren van nevel die legionellabacteriën bevat. De top3-
toepassingen voor hergebruikt water (koeltorens, spray-irrigatie en toiletspoeling) die aërosolen 
genereren, zijn geëvalueerd op legionella-gezondheidsrisico’s in gerecycled water met behulp van 
kwantitatieve microbiële risicobeoordeling (QMRA). 

Gezondheidsrisico’s door blootstelling aan legionella in gerecycled water 
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Betere koeltorens en
bril naar beneden

Bron
Dit artikel is gebaseerd op een wetenschappelijke publicatie uit ‘Wa-

ter Research’ nummer 134, uit dit jaar: “Health risks from exposure to 

legionella in reclaimed water aerosols: Toilet flushing, spray irrigation, 

and cooling towers”. Hoofdonderzoeker is Kerry A. Hamilton van Drexel 

University (Philadelphia, Verenigde Staten). 
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LEGIONELLA ALERT

Artsen klagen ziekenhuis 
in legionella-zaak aan 

Een groep artsen en verpleegkundigen heeft 
een federale klacht ingediend, waarin wordt 
beweerd dat ambtenaren van het Jerry L. Pettis 
Memorial VA Medisch Centrum in Loma Linda 
een uitbraak van legionellabacteriën hebben af-
gedekt, waardoor patiënten het risico liepen op 
een dodelijke legionellaziekte. “We hebben een 
regeling (in het ziekenhuis) die de richtlijnen 
van de Veterans Administration niet volgt om het 
welzijn van werknemers, patiënten en bezoekers 
te beschermen tegen blootstelling aan legionel-
la”, zegt Dr. Linda Hyder Ferry, hoofd preventieve 
geneeskunde bij Pettis Medical Center en één 
van de klokkenluiders, tegen lokale media. Een 
paar weken nadat de klokkenluiders hun klacht 
hadden ingediend, kwamen federale ambtena-
ren samen in het ziekenhuis en verzamelden 
honderden pagina’s patiëntendossiers. 

Het medisch centrum ontkent het legionel-
la-probleem. Woordvoerder Wade J. Habshey in 
een e-mail: “Het ziekenhuis neemt de legionel-
lapreventie erg serieus. VA-richtlijnen voor legio-
nella behoren tot de strengste in het land en VA 
heeft een nultolerantiepercentage. Het vetera-
nenprogramma VA Legionella behandelt de op-
leiding van het personeel voor het voorkomen 
van legionella, vermindering van de voorwaar-

den voor legionella-groei, monitoring en herstel 
indien gevonden. “ De klacht beweert dat de ad-
ministratie van het ziekenhuis de medische staf 
niet heeft ingelicht over  de legionellabacterie 
die voor het eerst werd ontdekt in 2017, het 
probleem niet heeft opgelost en heeft ontkend 
dat de bacteriën in de faciliteit bestaan. “Er zijn 
veel werknemers en patiënten die vanaf augus-
tus/september tot november blootgesteld zou-
den kunnen zijn aan de sporadische groei van 
legionella in het watersysteem,” zegt de klacht.  
Op 5 september detecteerde een milieu-aanne-
mer de niet-pneumonie producerende legionel-
la in een handwasbak, volgens een e-mail die 
het ziekenhuispersoneel heeft gekregen. Een 
non-pneumonia-stam van de bacterie kan le-
gionella veroorzaken bij personen met een aan-
getast immuunsysteem, aldus de klacht.
De klagers bij Pettis Medical Center beweren 
dat Melissa Lloyd, de Associate Director voor 
patiëntenzorg van het ziekenhuis, in kennis is 
gesteld van plannen om legionellabacteriën die 
vorig jaar in het ziekenhuis zijn gedetecteerd, te 
verminderen, maar deze informatie niet heeft 
gedeeld met de medische staf van het zieken-
huis. “Geen van de artsen werd geïnformeerd 
over de aanwezigheid van legionella,” aldus de 
klacht van de groep.

Artsen van het Jerry L. Pettis Memorial VA Medical Center in Amerika hebben een klacht over het ziekenhuis ingediend. De artsen beweren dat de 
ziekenhuismedewerkers een uitbraak van legionella in de doofpot hebben gestopt. 

Uitbraak van 
legionella in 
Melbourne 
gekoppeld aan 
winkelcentra
In Australie zijn drie mannen in het zie-
kenhuis opgenomen met legionella, nadat 
ze dezelfde gebieden in het noordwesten 
van Melbourne hadden bezocht. Volgens 
de gezondheidsautoriteiten waren de 
mannen, van wie er twee op de intensive 
care liggen, afgelopen maand naar de 
winkelcentra Airport West en Gladstone 
Park geweest tijdens de incubatietijd. Het 
ministerie van Volksgezondheid en Human 
Services onderzoekt een mogelijke link 
naar koeltorens in Gladstone Park.

Er werden monsters genomen van negen 
lokale koeltorens, die ook werden gedes-
infecteerd, aldus een verklaring van het mi-
nisterie. De getroffen mannen zijn allemaal 
in de leeftijd van zestig en zeventig jaar.
Victoria’s plaatsvervangend Chief Health 
Officer, Brett Sutton, zei dat mensen die 
het gebied sinds half april hadden be-
zocht en die longontsteking of griepachtige 
symptomen hadden, hun huisarts moesten 
bezoeken. 
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Universiteit vindt 
legionellabacteriën in 
waterleidingen van 
zes gebouwen
Op de universiteit van Windsor (Canada) is de legionellabacterie in 
waterleidingen van zes gebouwen aangetroffen. De waterkranen in de 
gebouwen op de hoofdcampus zijn uitgeschakeld na de vondst in de 
leidingen.

“Vorig jaar hadden we een probleem en er werd besloten om, als 
onderdeel van een preventief onderhoudsprogramma, jaarlijks tests uit 
te voeren”, zegt John Coleman, directeur openbare aangelegenheden en 
communicatie voor de universiteit. “We vonden legionellabacteriën in zes 
gebouwen. We wilden onmiddellijk elk risico uitsluiten voor de mensen 
die deze gebouwen gebruikten, dus we hebben de warmwaterkranen 
afgesloten.” Coleman zei dat de koudwaterkranen niet worden beïnvloed 
door de kwestie. 
De legionellabacterie werd gevonden in Chrysler Hall, Lambton Tower, 
Essex Hall, Vanier Hall, Leddy Library West en het Leonard and Dorothy 
Neal Education Building. Geen van de gebouwen is in gebruik als woning. 
“De volgende stap is om de leidingen door te spoelen en opnieuw te 
testen,” zei Coleman. “We willen het probleem isoleren en de oorzaak 
achterhalen. We hebben geen tijdlijn voor wanneer dit zal worden opgelost, 
maar ik geloof dat het eerder vroeger dan later zal zijn.” Vorig jaar waren er 
zeven lokale gevallen van de ziekte van legionella, de laatste vond plaats 
begin herfst.

In totaal was er al twee jaar vertraging bij het nieuwe 
kinderziekenhuis in het Australische Perth. Een paar da-
gen voor de officiële opening kampte het project met een 
nieuwe tegenslag: in 45 van de honderd monsters zat 
legionella. 

Het is al de tweede uitbraak van de legionellabacterie in 
de afgelopen zes maanden. De bouw van het ziekenhuis 
kostte ruim een miljard euro en heeft twee jaar geduurd. 
Legionella werd nu geconstateerd in diverse tappunten, 
inclusief drinkbakken, kranen en douchekoppen.
Het watersysteem werd direct uitgeschakeld om een gron-
dige reiniging met chloor, warmte en doorspoeling van het 
systeem mogelijk te maken. Het gebeurde in het weekein-
de, om verstoring van het personeel tot een minimum te 
beperken.
Niveaus waren vergelijkbaar met de resultaten die vorig 
jaar oktober werden gevonden toen ook al legionella werd 
ontdekt. De tests ontdekten ook de aanwezigheid van een 
andere gevaarlijke bacterie, Pseudomonas Aeruginosa, op 
elf plekken.

Uitbraak legionella 
dagen voor opening 
kinderziekenhuis 
Perth
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PRODUCTNIEUWS

Het watermanagementsysteem eSchell van Schell is nu ook in Nederland 
leverbaar. eSchell stuurt alle tappunten aan, zodat op de vereiste momenten 
thermische desinfectie van de waterleiding kan plaatsvinden.

Zeker voor grotere gebouwen met verschillende publieke sanitaire ruimtes 
biedt slimme aansturing van elektronisch kraanwerk veel voordelen, omdat 
facilitair managers op deze manier niet alles handmatig hoeven te doen. Met 
één druk op de knop kunnen tappunten worden geactiveerd. Schell heeft 
daarvoor het watermanagementsysteem eSchell ontwikkeld. Dit zorgt voor een 
regelmatige thermische desinfectie. Daarnaast detecteert en registreert het 
systeem automatisch problemen in de leidingen. eSchell logt bovendien alle 
activiteiten, waarmee eigenaren en beheerders ook voldoen aan de wettelijke 
voorschriften.
Het eSchell-systeem is gebaseerd op een softwareplatform met een Ethernet 
en WLAN-interface. Het systeem is programmeerbaar en maakt het online aan-
sturen en bewaken van de wateraanvoer van maximaal 64 wastafels, douches, 
toiletten en urinoirs per server mogelijk. Het systeem werkt via kabel, maar ook 
met radiosignalen of een combinatie van beide. Een voorwaarde is wel dat 
bij elke armatuur een Schell busextender kabel en/of de Schell busextender 
radiozender geïnstalleerd wordt, die de datacommunicatie tussen server en 
armatuur regelt. De radioverbinding wordt gelegd via een draadloos mesh- 
netwerk, waarbij zelfs over lange afstanden een goed bereik gegarandeerd 
is. Daardoor zijn ook monitoring, bewaking en onderhoud van de sanitaire 
voorzieningen op afstand mogelijk.

Voor watertappunten die weinig of niet worden gebruikt 
en die aangegeven zijn bij een legionella beheersplan, 
kan men de Aquador Water Timer voor een goede door-
stroming toepassen. Deze kunnen ingesteld worden op 
per uur of dagdeel, dagelijks of wekelijks. De Aquador 

Electronic Water Timer met alkaline batterijen 9volt kan 
voor koudwater worden gebruikt. Voor warmwater tot 
55ºC is de Aquador Electrische Timer op 220V van toe-
passing. De timers zijn eenvoudig en snel te monteren 
op ieder watertappunt.

Het Amerikanse Idexx heeft een nieuwe test 
ontwikkeld, genaamd Legiolert. Legiolert 
maakt gebruik van een bacteriële enzymde-
tectietechnologie, die volgens Idexx nauw-
keurig en betrouwbaar legionella detecteert. 
Op de methode is ISO 11731 van toepas-
sing. 
Legiolert detecteert Legionella pneumophila 
met gelijke of grotere nauwkeurigheid dan 
traditionele spreidingsmethoden met plaat-
cultuur. Het levert resultaten tot zeven dagen 
sneller dan traditionele kweekmethoden. Het 
eenvoudig instellen en lezen van de kweek-
test vermindert de werklast van het laborato-
rium aanzienlijk. Daarnaast reduceert Legio-
lert kwaliteitscontrole(QC)-stappen. Tot slot 
is het een eenvoudig te gebruiken platform, 
vergelijkbaar met dat van de Colilert-test.

De douche is het meest risicovolle tappunt voor legi-
onella. Daar vindt aerosolvorming plaats in de directe 
aanwezigheid van de douchegebruiker. Wanneer een 
douche weinig wordt gebruikt en er geen doorstroming 
plaatsvindt, neemt het risico op legionellagroei toe. 
Het doorspoelen van alle ongebruikte tappunten kan 
erg arbeidsintensief zijn.

PB International biedt als alternatief een anti-legionella 
douche aan. Een douchekop met legionellafilter neemt 
het risico van een legionellabesmetting weg, zodat de 
gebruiker veilig kan douchen. Het toepassen van een 
legionella douchefilter zorgt ervoor dat gasten of cliën-
ten gebruik kunnen maken van een legionella-veilige 
douche.
Een anti-legionella douchekop heeft een vervangbare 
filter cartridge. In geval van een acute noodsituatie is 
dit product de ideale oplossing om de douchegebruiker 
per direct te beschermen. Duurzaam alternatief zijn de 
zelfspoelende ultrafiltratie legionellafilters (UFK) van 
PB International. Deze kunnen bijvoorbeeld in de koud-
watervoedingsleiding van een douchegroep worden ge-
plaatst. Hierdoor kunnen meerdere mensen tegelijker-
tijd gebruik maken van een legionella-veilige douche.

Elektronisch 
watermanagementsysteem 
geeft legionella geen kans

Idexx 
lanceert 
Legiolert 

Demonstratieproject: 
‘Predictive maintenance’ met chemievrije 
waterbehandeling in koeltoren 

Legionella 
douchefilter van 
PB International

Foto’s: shutterstock.com

Een koeltoren van een Nederlandse 
tuinmeubelfabrikant wordt zonder 
chemicaliën vrij van kalk en bacteriën 
gehouden. Sensoren zorgen voor continue 
monitoring en staan aan de basis van 
predictive maintenance. 

In de koeltoren van de tuinmeubelfabrikant 
Jardin valt water omlaag. Daarbij wordt het 
gemengd met droge buitenlucht, die door 
ventilatoren door de koeltoren wordt gezogen 

en de warmte opneemt. Naast de fabriekshal 
staat een aantal traditionele koelers. Sinds 
kort staat daar ook een kunststof koeltoren 
op een stellage tussen, als onderdeel van 
het Cool Water Innovation Project. Dit project, 
waarin Cool Industries, Pathema, Ericsson 
en MicroLAN als partners samenwerken, is 
in oktober 2017 gestart en loopt door tot 
oktober dit jaar.
In de koeltoren, geleverd door projectpartner 
Cool Industries, wordt de temperatuur van 

het koelwater dat afkomstig is van een 
spuitgietmachine verlaagd met 10°C. De 
temperatuur komt daarmee uit op 25°C, 
waarna het water weer terug naar de mal 
gaat en opnieuw tot 35°C opwarmt. Het 
water/glycol-mengsel dat moet worden 
gekoeld stroomt in een gesloten circuit door 
een gegalvaniseerde warmtewisselaar in de 
koeltoren. De warmte wordt hier afgegeven 
aan water dat langs de warmtewisselaar 
wordt geleid en de warmte afgeeft aan de 
buitenlucht. Daarvoor wordt het water boven 
in de koeltoren gepompt, van waar het 
omlaag valt. In die val wordt het gemengd met 
droge buitenlucht, die door ventilatoren door 
de koeltoren wordt gezogen en de warmte 
opneemt.
Alle apparaten die water verdampen om te 
koelen, dus ook koeltorens, krijgen te maken 
met kalkaanslag, corrosie en microbiologische 
groei, zoals de gevaarlijke legionellabacterie. 
De drie problemen worden standaard 
onderdrukt middels chemische behandeling. 
Het bedrijf Pathema heeft een alternatieve 
methode ontwikkeld om de drie problemen 
aan te pakken. De IVG-C (Industrial Vortex 
Generator- Circulation) CoolWater-technologie 
behandelt proces- en koelwater volledig 
chemicalievrij. Het is een ‘plug&play’-systeem 
met een laag waterverbruik en verlaagd 
energiegebruik. Samen met de afwezigheid 
van chemicaliën zorgt dat voor een duurzame 
oplossing, waarbij het spuiwater veilig kan 
worden hergebruikt.

Aquador levert legionella watertimer
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Beste presentatoren van RTL Boulevard,

Ik schrijf liever naar iemand persoonlijk, maar er zijn zo veel mensen die zich bezighou-
den met de presentatie van RTL Boulevard. Zeven vaste presentatoren (vier voor doordeweeks, 
drie voor in het weekend), drie invalpresentatoren, twee gastpresentatoren en achttien specia-
listen-presentatoren (waaronder de specialist-presentator voor plastisch esthetische chirurgie).
Jullie zijn met zo velen, dus daar ligt meteen een gedeelte van mijn vraag. Ik wil namelijk wel 
eens weten hoeveel BN’ers er zijn. Hoeft niet tot op de komma nauwkeurig, een schatting is pri-
ma. Natuurlijk is de vraag die daaraan vooraf gaat: wanneer ben je een BN’er? Is dat wanneer 
je bij jullie in het programma bent geweest? Of als de Story je in beeld heeft? Of als je tijdens 
Temptation Island in de eerste ronde al uitvalt al? In het laatste geval een kleine samenvatting 
van de derde episode van dit seizoen: Mezdi kreeg de juiste beelden te zien van Daniëlle. 
Deelnemer Tim was vastbesloten zijn partner Deborah een huwelijksaanzoek te doen aan het 
einde van het programma. Maar halverwege het programma richtte hij zijn aandacht volledig op 
vrijgezel Cherish, en verbrak hij de relatie met Deborah. Zijn Mezdi, Daniëlle, Tim, Deborah en 
Cherish nu BN’ers? 
Laten we het ruim nemen en Mezdi, Daniëlle, Tim, Deborah en Cherish ook beroemdheden 
noemen. Zelfs dan ken ik persoonlijk nog steeds geen BN’ers (en ik ben er zelfs een beetje blij 
mee dat Mezdi, Daniëlle, Tim, Deborah en Cherish niet tot mijn vriendenkring behoren). Maar – 
even los uit de pols – een op de duizend mensen zijn BN’er. Dan zijn er (bij een bevolking van 
17 miljoen Hollanders) 17.000 bekende Nederlanders. 

Jaarlijks zijn er ongeveer 400 besmettingen met legionella, volgens het RIVM. Dus deze eeuw 
zijn er al ongeveer 7200 besmettingen in Nederland. Dat komt neer op 0,04235 procent van 
de Nederlanders. “Nou, interessant”, zullen jullie bij RTL Boulevard met jullie dertigen zeggen. 
Inderdaad, het wordt interessant. Deze week kwam namelijk in het nieuws dat Henk Westbroek 
in het ziekenhuis ligt met legionella. De man zong over Vriendschap en België en is in mijn ogen 
zeker nog een BN’er.
In mijn herinnering is het de derde nationale bekendheid die gepakt is door de bacterie. Eerder 
natuurlijk Andries Knevel. En – er is nog onduidelijkheid over – wijlen André Hazes. De volks-
zanger is volgens de vader van zijn weduwe gestorven aan legionella. Dat maakt drie besmet-
tingen van BN’ers in de laatste achttien jaar. Voor de vuist weg: 0,0176 procent van Bekend 
Nederland heeft legionella. Dat is 2,4 keer lager dan bij gewone stervelingen. Opzienbarend! 
Beroemd zijn is dus een redelijk adequaat middel tegen legionella. 
Dat lijkt me nieuws, beste presentatoren. Behalve natuurlijk als we het aantal BN’ers decimeren 
en Mezdi, Daniëlle, Tim, Deborah en Cherish niet meer toe laten treden tot dit leger persoonlijk-
heden. Dan komen we op een percentage van 0,176 legionella-besmettingen voor de BN’ers. 
Vier keer zo hoog als voor de niet-BN’ers. Lijkt me nog groter nieuws: beroemde Nederlanders 

lopen groter gevaar op legionella. 

Ik hoop op veel items bij RTL Boulevard, zodat er wat meer bekend-
heid van en actie komt tegen de bacterie. Want weet wel: jullie alle 
dertig lopen aanzienlijk meer risico dan ik. Waarom zou ik me er dan 
drukker om maken?

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Brief aan RTL Boulevard
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Legionella’, met vermelding van het jaar en het nummer.

Vakblad Legionella is een uitgave van THX 1138 B.V.
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REPEATER MEDIA IS EEN FULL-SERVICE MARKETING-, PR- 
EN ADVIESBUREAU. REPEATER MEDIA IS GESPECIALISEERD IN 
(MISSIEKRITISCHE) COMMUNICATIE. COVERT OF OVERT, 
TETRA OF LTE, FREQUENTIES OF VERGUNNINGSVRIJ, REPEATER 
MEDIA HEEFT (TECHNISCHE) KENNIS VAN ZAKEN. DAARNAAST 
HEEFT REPEATER MEDIA HET NETWERK VAN SPECIALISTEN 
IN (MISSIEKRITISCHE) COMMUNICATIE.

PUBLIC RELATIONS

MARKETING

COMMUNICATIE-
       ADVIES

REPEATER MEDIA
AMPERESTRAAT 7
2316 DG LEIDEN
INFO@REPEATERMEDIA.NL
06-28417073
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Safe water by

Het Bifipro® systeem voor drink- en koelwater wordt geheel 
in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en onderhouden 

door het eigen Holland Water serviceteam dat vanuit 
Driebergen en Drachten opereert.

Van links naar rechts: Boro, Mohammed, Lucas, John en Klaas

Safe water by

Van links naar rechts: Boro, Mohammed, Lucas, John en Klaas

Wij stellen aan u voor: 
Ons service team


