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Het is heet. Het is heel heet. Mijn kantoor zit in de top van 

een gebouw en heeft aan beide kanten glas. Ik weet nu hoe 

het voelt om als een komkommer in een kas te zijn. Dit zijn 

de dagen waarop mijn zoon elke sloot in de stad inspringt. 

In mijn jonge jaren was het ondenkbaar om hier in de Leid-

se singels te duiken. Behalve dat je je openhaalde aan de 

onderwaterfietsendumpplek, was het water smeriger dan de 

Merwede bij Chemours. 

De waterkwaliteit in Nederland is sterk verbeterd de laatste 

decennia en de overheid verdient daar een compliment voor.

Met actief beleid en een gedegen aanpak is de overheid erin 

geslaagd om veel van ons water zwemwater te maken. Mijn 

zoon is er dankbaar voor deze warme zomerdagen.

Het water is goed, maar er zijn toch nog genoeg risico’s. Legi-

onella is niet het grootste, maar het speelt wel een rol. Zeker 

tijdens evenementen. Iedereen heeft zich weleens gelaafd 

aan de verkoelende werking van een sproeiende tuinslang. 

Heerlijke druppels op je sissende huid. Maar die druppeltjes 

uit een slang die waarschijnlijk al een tijdje met water erin in 

een dompige opslagruimte heeft gelegen, is een ideale bron 

voor legionella. 

Nu we op dit niveau van waterkwaliteit zijn, vereist dat van 

iedereen ook dat we bewust omgaan met deze luxe. Dat bete-

kent waterbeheer voor iedereen. Ook op die zorgeloze zomer-

se momenten. Want juist als wij vakantievieren, is legionella 

actief.

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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Henk Westbroek, die onlangs in het ziekenhuis werd opgenomen 
wegens de veteranenziekte, is weer aan de beterende hand. Op 
Twitter meldt de zanger en presentator dat hij niet meer in levens-
gevaar is. “Als gevolg van een knappe analyse van longartsen en 
een behandeling op maat in het Diaconessenhuis van Utrecht, ben 
ik niet langer in levensgevaar”, schrijft hij in een tweet.

De presentator van RTV Utrecht bedankt het medisch personeel dan ook. “Grote 
dank medische staf”, schrijft hij. Westbroek werd in mei met spoed opgenomen 
en kreeg een intensieve antibioticakuur. Een zware infectie van de legionella-
bacterie, ook bekend als de veteranenziekte, werd vastgesteld. De zanger en 
presentator verbleef twee weken in het ziekenhuis. 
De veteranenziekte heeft dezelfde verschijnselen als een zware longontsteking. 
Volgens RTV Utrecht heeft de presentator de ziekte waarschijnlijk opgelopen op 
Sicilië, waar Westbroek onlangs met zijn vrouw Julia op vakantie was. Zijn vrouw 
liep op het Italiaanse eiland een ontsteking aan haar been op.

NIEUWS

Wat opvalt in de herziene BRL, is de toene-
mende aandacht voor de kwaliteit van de le-
gionellapreventie-adviseur. Deze zal een door 
KvINL-erkend diploma moeten hebben en zal 
zijn vakbekwaamheid door bij- en nascholing 
aantoonbaar op peil moeten houden. Certi-
ficerende instanties zullen hierop scherper 
toezien.
Aangescherpt zijn de eisen rondom de risi-
coanalyse, het beheersplan en de commu-
nicatie met opdrachtgevers. Door het gebruik 
van een standaardmodel voor een risicoana-
lyse en beheersplan te verplichten, moet het 
opdrachtgevers in één oogopslag inzichtelijk 
en duidelijk worden welke risico’s er zijn op 

het gebied van legionella, en hoe zij deze kun-
nen beheersen.

VEEL REACTIES
‘Op basis van de binnengekomen reacties 
blijkt dat certificaathouders zich kunnen 
vinden in de voorgestelde verbeteringen. De 
Technische Commissie buigt zich medio juni 
nog over een aantal details en nuanceringen 
in de BRL’, zo stelt Brenda van Rijn, secretaris 
van de Technische Commissie die verantwoor-
delijk is voor de inhoud van de herziening. ‘Er 
hebben een kleine twintig bedrijven inhoude-
lijk op de herziening gereageerd. Dat is een 
flink aantal als je bedenkt dat er ruim 100 

certificaathouders zijn.’ De verwachting is dat 
er rond de zomermaanden een definitieve 
BRL-tekst ligt. In het licht van de wettelijke 
verwijzing naar de BRL in het Drinkwaterbe-
sluit, wordt op verzoek van het ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat de BRL weer 
onder accreditatie gebracht. In dit verband 
zal de herziene BRL zo snel mogelijk aan de 
Raad van Accreditatie ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Naar verwachting wordt de nieu-
we BRL 6010 dit najaar bindend verklaard. In 
overleg met het ministerie zal een overgangs-
periode worden vastgesteld waarbinnen alle 
certificaathouders aan de herziene BRL moe-
ten gaan voldoen.

In maart 2018 heeft het Centraal College van Deskundigen ingestemd met een herziening van BRL6010 Legionellapre-
ventie-advisering. Tot 1 mei had de markt de gelegenheid om kritiek te leveren op de herziening. Van die mogelijkheid is 
volop gebruik gemaakt. De Technische Commissie werkt alle reacties uit.

Reacties openbare kritiekronde 
herziene BRL 6010

Henk Westbroek 
na besmetting legionella-
bacterie aan beterende hand

Advertentie
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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
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In de douches van het zwembad Hes-
senbad in Hoog-Keppel is een kleine 
hoeveelheid van de bacterie legionel-
la ontdekt. De bron van de bacterie is 
inmiddels weggenomen. Daarom mag 
het zwembad gewoon open blijven. 
Wel zijn de douches van het zwembad 
voor korte tijd gesloten voor alle be-
zoekers van het Hessenbad.

De oorzaak van de legionella-uitbraak was 
een lekkende buitendouche. Deze lekkage is 
inmiddels verholpen. Dit betekent dat de bron 
van de bacterie weggenomen is. De douches 
zijn evenwel voorlopig buiten gebruik. Pas als 
uit een volgende controle blijkt dat de bac-
terie helemaal weg is, mogen de douches 
weer gebruikt worden. Het management van 
het zwembad hoopt dat de bezoekers van het 
Hessenbad over een weekje weer gewoon ge-
bruik kunnen maken van de douches, uiter-
aard zonder legionellabacterie.
In de douches van het zwembad werd de       
L. non-pneumophila bacterie gevonden. Dit 
is een type legionella bacterie met een vrij 
laag risico op ziekteverschijnselen. De bacte-
rie brengt bijvoorbeeld minder risico met zich 
mee dan de L. pneumophila variant van de 
legionella bacterie. Toch moest het manage-
ment van het Hessenbad de douches met de 
bacterie sluiten. Dit is wettelijk verplicht in 
Nederland.

Victor Schuwer, voorzitter van KHN Gouda: “De 
afgelopen paar jaar is het aantal accommoda-
ties dat via online platforms als Airbnb worden 
aangeboden explosief gegroeid. Wat begon als 
een particulier die zijn woning voor twee we-
ken verhuurde, is uitgegroeid tot grootse com-
merciële activiteiten. Hele woningen worden 
aangekocht en omgebouwd en als minihotel 
geëxploiteerd. Het probleem hierbij is dat ho-
tels zich aan strenge regels moeten houden, 
bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid 

en legionella. Particuliere verhuurders hoeven 
dat niet. Dat zorgt niet alleen voor oneerlijke 
concurrentie, maar ook voor onveilige situaties 
voor de gast. Daarom pleiten we ervoor dat de 
gemeente Gouda de aanwezige beleidsregels 
met betrekking tot Bed(&Breakfast) overnach-
tingen weer actief gaat handhaven en uitbreidt 
met beleid voor particuliere accommodaties 
die overnachtingen aanbieden via platforms 
als Airbnb.”
In de grote steden is al regelgeving doorge-

voerd op dit gebied. Inmiddels hebben ook 
veel kleinere gemeentes Bed&Breakfast beleid 
ingevoerd. KHN Gouda vraagt aan het college 
het beleid en de regels te herijken en uit te 
breiden, in lijn met het Bed&Breakfast beleid 
dat tot een paar jaar geleden de norm was in 
Gouda. Het bestuur van KHN Gouda gaat de 
komende periode in gesprek met de gemeente 
om tot een passende en toekomstbestendige 
oplossing te komen.

Legionella gevonden 
in douches 

Hessenbad

NIEUWS

In Gouda bieden steeds meer particuliere aanbieders accommodaties aan waar gasten kunnen overnachten. Deze particu-
liere verhuurders hoeven zich niet aan de strenge regels te houden die de gemeente wel aan hotels stelt. KHN Gouda pleit 
ervoor dat de gemeente beleid maakt om de explosieve groei aan banden te leggen en om ervoor te zorgen dat voor alle 
partijen dezelfde regels gelden en gehandhaafd worden ook ten aanzien van legionellapreventie.

KHN Gouda pleit gelijk 
beleid particulier kamerverhuur

“Voor evenementen in, op en rond het water 
gelden de normale vergunningsprocedures,” 
vertelt Imke Leenen, die in opdracht van 
STOWA de handreiking maakte. “Maar bij 
het verlenen van normale evenementenver-
gunningen worden specifieke risico’s rond 
het water, bijvoorbeeld voor de gezondheid, 
niet meegewogen. Dat was een soort blinde 
vlek in het proces. Om die blinde vlek weg te 
nemen, hebben we nu met de handreiking 
een stappenplan voor beslissers gemaakt.”
De handreiking is bedoeld voor organisa-
toren, gemeenten, locatiebeheerders, maar 
ook voor waterschappen of GGD. “Alle ac-
toren rond waterevenementen kunnen in 
de handreiking nalezen waar ze op welk 
moment aan moeten denken. Zo kunnen 

de verantwoordelijke instanties een berede-
neerde afweging maken waar, wanneer en 
onder welke voorwaarden een evenement 
kan plaatsvinden.”
Bij het opstellen van de handreiking werkte 
Leenen samen met een begeleidingscom-
missie en kreeg ze veel signalen dat er grote 
behoefte was aan een soort samenvatting 
en inschatting van risico’s rond watereve-
nementen. “We hebben heel veel reacties 
gehad en hebben er ook bewust voor geko-
zen de handreiking voorlopig een concept 
te noemen. We willen eind van het jaar een 
verbeterde versie presenteren en hopen in 
de tussentijd op veel opmerkingen en ver-
beteringen van gebruikers om tot een zo 
volledig mogelijk eindresultaat te komen.”

Handreiking brengt 
risico’s rond 
waterevenementen in beeld
Modderraces, triatlons of cityswims, er worden steeds vaker evenementen georganiseerd 
in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Zulke wateren voldoen niet 
altijd aan de kwaliteitseisen voor zwemwater. STOWA en stichting RIONED hebben voor 
deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld.
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Een leverancier van een waterinstallatie is verantwoordelijk voor wat hij levert tijdens een event. De 
organisator van het evenement is echter belast met het gebruik van de installatie.  Belangrijk is een 
risicoanalyse vooraf, maar ook tijdens het festival moet de organisator aan de slag. Zo verwacht 
de overheid tijdens een gebeurtenis elke dag controle of het beheer goed wordt uitgevoerd.

ACTUEEL

Maak duidelijke afspraken 
over wie wat doet, leg dit schriftelijk vast

Legionella en evenementen: een checklist 

kan de installateur hiervoor ook verantwoordelijk worden gehouden.
Toch is het niet alleen aan de leverancier en de installateur. Die kunnen 
namelijk niet verantwoordelijk gehouden worden voor het (verkeerd) 
gebruik van de waterinstallatie. De vergunninghouder is namelijk eind-
verantwoordelijk voor het uitvoeren van legionellapreventie bij water- 
installaties tijdens het evenement, of er moet een overeenkomst zijn 
waarin de verantwoordelijkheid op een andere wijze is vastgelegd. 
Maak hierover duidelijke afspraken over wie wat doet, leg dit schrif-
telijk vast. 
De vergunninghouder zorgt voor het (laten) opstellen van een risi-
coanalyse en het (laten) uitvoeren van een beheersplan. Ook contro-
leert de vergunninghouder of de legionellapreventie op de juiste wijze 

plaatsvindt. Daarnaast moet de vergunninghouder erop toezien dat 
de geleverde waterinstallatie op de juiste wijze wordt gebruikt. Het is 
dan ook belangrijk voor een organisatie om zich vooraf af te vragen of 
alle vernevelende waterinstallaties echt nodig zijn. Wellicht is er een 
niet-vernevelend alternatief? 
Verneveling wordt gevormd door onder andere douches en fonteinen: 
waterinstallaties waar water met enige druk door een gaatje wordt ge-
perst. Als de verneveling weggenomen kan worden, of vervangen door 
bijvoorbeeld een toestel wat niet verneveld, zoals een keukenkraan of 
tuinslang zonder sproei- of spuitkop, dan is legionellapreventie niet 
noodzakelijk.  

MAATREGELEN
Voor een evenement begint, moet een organisatie maatregelen nemen. 
Belangrijk is om zo ver mogelijk voor aanvang van het evenement een 
risicoanalyse op te stellen van de vernevelende waterinstallatie. Met 
deze risicoanalyse wordt bepaald of legionellagroei mogelijk is, en zo 
ja, waar en wanneer deze groei kan plaatsvinden. Factoren die wor-
den bekeken zijn onder andere of er sprake is van een permanente 
of tijdelijke watertemperatuur tussen de twintig en vijftig graden, of er 
biofilm (slijmlaagje van bacteriën in de waterinstallatie) in leidingen of 
andere onderdelen van de waterinstallatie aanwezig is en of het water 
voldoende doorstroomt.
Uit die risicoanalyse volgt een advies over de te nemen maatregelen. 

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie tijdens een eve-
nement? Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft in haar 
‘Hygiënerichtlijn voor Evenementen’ de verantwoordelijkheden van le-
verancier, verhuurder en installateur van de waterinstallatie in kaart 
gebracht. Op het oog is het duidelijk: de leverancier of verhuurder van 
de waterinstallatie draagt zorg voor de kwaliteit van de te verhuren of 

te leveren waterinstallatie. Als de waterinstallatie gebreken vertoont, of 
niet schoon of zo droog mogelijk is bij aflevering, hoort de leverancier 
ervoor te zorgen dat deze zaken worden verholpen. Als voor een wate-
rinstallatie keurmerken nodig zijn, bijvoorbeeld KIWA-richtlijnen (BRL), 
dan moet de leverancier deze kunnen tonen. Als een tijdelijke drink- 
waterinstallatie niet volgens de juiste formulieren is aangesloten, dan 

Waar ligt het risico?
Om te voorkomen dat bezoekers en medewerkers van het evenement 

veteranenziekte krijgen is het uitvoeren van legionellapreventie vanuit 

gezondheidsperspectief noodzakelijk bij de volgende risicovolle water- 

installaties:

1. Tijdelijke waterinstallaties met vernevelende tappunten of appa-

ratuur (o.a. mobiele douche-units, sproeisystemen voor afkoelen 

publiek);

2. Fonteinen, spray park-installaties en vergelijkbare watersproeiers 

in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijvoor-

beeld tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen 

of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne water-

nevel produceert en die niet zijn geplaatst in oppervlaktewater;

3. Mobiele of tijdelijke whirlpools of andere vernevelende baden die 

op een locatie staan waar normaal gesproken geen (semi-)open-

bare baden aanwezig zijn (zoals zwembaden of hotel);

4. Mistsystemen zoals terraskoeling, lucht- of productbevochtiging. 

Dit zijn systemen waarbij water zeer fijn wordt verneveld en ver-

spreid naar de omgeving;

5. Mobiele koelers (bijvoorbeeld mistventilators). Deze systemen 

zijn vergelijkbaar met mistsystemen. Bij mobiele koelers wordt 

water verneveld in combinatie met een ventilator;

6. Mobiele of tijdelijke natte koeltorens die niet van een inrichting 

zijn, zoals op een bouwterrein. Dit zijn installaties die gebruikt 

worden om een bedrijfsproces te koelen.
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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
WWW.UCARE4.NL
088 - 9446 222

ACTUEEL

Bij tijdelijk te plaatsen waterinstallaties is het aan te raden vooraf te 
bepalen wat de meest gunstige locatie is, om onnodige opwarming van 
het water door de zon of een warmte afgevend apparaat te voorkomen.
Op basis van de risicoanalyse wordt een beheersplan gemaakt. Als 
blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om legionellagroei 
zo veel mogelijk te voorkomen, dan is het noodzakelijk een effectieve 
beheermethode toe te passen. In het beheersplan staat ook vermeld 
hoe en wanneer gecontroleerd wordt of de beheermethode goed werkt.
Een volgende maatregel is dat als tijdens het evenement een risicovolle 
waterinstallatie wordt gebruikt dat wordt gemeld aan de gemeente. Ver-
meld daarbij welke maatregelen worden genomen om legionellagroei 
of -verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Vul tot slot een tijdelijke 
waterinstallatie die geplaatst wordt voor het evenement, bijvoorbeeld 
een sierfontein of whirlpool, pas vlak voordat het evenement begint 
met water.

COMPLEXER
De vergunninghouder/evenementorganisator kan zelf de risicoanalyse 
en het beheersplan opstellen, behalve als in de evenementvergunning 
hierover andere eisen zijn opgenomen. Zelf opstellen is mogelijk als 
het een simpele installatie betreft waarbij het beheer kan volstaan met 
af en toe spoelen of het plaatsen van een filter en/of UV-lamp en de 
vergunninghouder voldoende kennis heeft van legionellapreventie en 
de installatie. Voor complexere installaties waar bij gunstige condities 
snelle groei van legionella mogelijk is, zoals whirlpools en grote fon-

teinen, is het ten zeerste aan te bevelen hiervoor een wateradviesbe-
drijf in te huren met een BRL6010- certificaat (‘legionella-certificaat’ 
voor bedrijven die voldoen aan de Kiwa-eisen om risicoanalyses en 
beheersplannen voor drinkwater op te stellen). Als een waterinstallatie 
wordt gehuurd (bijvoorbeeld een douchecabine) van een professionele 
verhuurder, dan kan ook gevraagd worden of de verhuurder het be-
heersplan opstelt. De verhuurder is echter niet verplicht om dit te doen.
Tijdens het evenement wordt door de overheid van een organisator 
verwacht dat hij elke dag controleert of de beheermethode goed wordt 
uitgevoerd (bij thermisch beheer) of nog goed functioneert (andere be-
heermethoden). Belangrijk daarbij is de controle of het water schoon 
is. Het is aan te raden deze controles te vermelden in een logboek, 
zodat de toezichthouder kan zien dat de controles plaatsvinden en de 
preventie wordt uitgevoerd. Bij afwijkingen, bijvoorbeeld een kapotte 
UV-lamp, is het noodzakelijk passende maatregelen te nemen. In het 
beheersplan moet zijn vermeld welke passende maatregelen genomen 
moeten worden. 

Tips
• Zijn er specifieke eisen voor legionellapreventie bij risicovolle 

waterinstallaties opgenomen in de evenementvergunning van de 

gemeente? Voer deze dan uit.

• Zorg ervoor dat voor aanvang van het evenement een risicoana-

lyse is opgesteld en dat tijdens het evenement het beheersplan 

correct wordt uitgevoerd.

• Laat alleen watermonsters nemen van complexere waterinstal-

laties (zoals grote waterdecoraties, whirlpools, mistsystemen 

en natte koeltorens) als die acht dagen of langer in gebruik zijn. 

De monstername en –analyse moet worden uitgevoerd door een 

erkend laboratorium. Als de installatie korter in gebruik is, dan 

is vanwege de korte gebruiksduur monstername niet zinvol. Voor 

alle overige installaties is monstername als controlemaatregel af 

te raden en staat het correct uitvoeren van maatregelen voor het 

beheersen van legionellagroei centraal.

• Neem contact op met de GGD als legionella in de waterinstalla-

ties wordt aangetroffen.

De vergunninghouder 
is eindverantwoordelijk 
voor het uitvoeren van 
legionellapreventie bij 
waterinstallaties tijdens 
het evenement
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‘Bovenkarspel’ is een keerpunt in de evenementenbranche. Sindsdien kan een evenement niet 
georganiseerd worden zonder aandacht voor legionella. “Om risico’s uit te sluiten, leggen we een 
dubbele waterinfrastructuur aan.”  (Foto: Shutterstock.com)

Bovenkarspel, 1999. Tienduizenden bezoekers wandelen in februari 
door de hallen van de Westfriese Flora - een van de grootste overdekte 
bloemententoonstellingen ter wereld - zich niet bewust van de ramp die 
zich onder hun neus voltrekt. Een van de bubbelbaden, die in de hallen 
werden tentoongesteld, was gevuld met een brandslang die lange tijd 
niet was gebruikt. In het stilstaande water in de slang had zich een zeer 
agressieve variant van de Legionella pneumophilia bacterie ontwikkeld. 
De verkoper van de bubbelbaden had echter verzuimd om chloor in de 
baden te doen, omdat er toch niemand in de baden mocht.
‘Bovenkarspel’ staat te boek als een van de grootste legionella-uit-
braken in de geschiedenis. Maar liefst 32 mensen overleden aan een 
legionella-infectie, 206 mensen werden ernstig ziek. Veel bezoekers 
kregen permanente gezondheidsproblemen na hun bezoek aan de ten-
toonstelling. De kans dat meer mensen zijn gestorven aan de infectie 

is groot; velen waren al begraven voordat een diagnose kon worden 
gesteld. De ramp betekende tevens het einde van de Westfriese Flora, 
die al sinds 1933 bestond.

BEETJE ZENUWACHTIG
“Wat in Bovenkarspel is gebeurd, is echt een gamechanger”, zegt Dago 
Houben, algemeen directeur van Eurosonic Noorderslag in Groningen 
en hoofd horeca van Into the Great Wide Open, een populair muziek-
festival dat eind augustus plaatsvindt op Vlieland. “We hadden net een 
jaar eerder, in 1998, een fonteinbar geïntroduceerd op de Parade. Na 
de gebeurtenissen in Bovenkarspel, werden we wel een beetje zenuw-
achtig. Vóór de legionella-uitbraak werden waterleidingen na een eve-
nement uit elkaar gehaald, in containers geladen en bij een volgend 
evement gewoon weer in elkaar gezet, zonder enige controle. Dat kun je 

je tegenwoordig niet meer voorstellen.” Na de uitbraak in Bovenkarspel 
belegde MTD, een bedrijf uit Boxtel dat zorgt voor tijdelijke waterinfra-
structuren voor zowel drink- als afvalwater op evenementen wereldwijd, 
een symposium. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we dit soort 
rampen in de toekomst voorkomen? Houben: “Na dit symposium zijn 
we actief aan de slag gegaan met legionellapreventie, onder andere 
door met MTD samen te werken.”  

DUBBELE WATERINFRASTRUCTUUR
Sinds de ramp is legionellapreventie top of mind bij de organisator. 
Het eerstvolgende festival waar beleid op moet worden gemaakt is Into 
the Great Wide Open, waar sinds de eerste editie in 2009 jaarlijks 
duizenden liefhebbers van muziek, kunst en cultuur op afkomen. Kwa-
liteitscontrole van het drinkwater is dus van cruciaal belang.
“Waterleidingen worden van tevoren gemonsterd op streptokokken en 
legionella en op kweek gezet door Aquador, een reinigingsbedrijf dat 
onder accreditatie van Vitenslab monsters neemt”, vertelt Govert Rees-
kamp, technisch producent van het festival. “Eén dag voordat de deu-
ren van het festivalterrein opengaan, krijgen we de resultaten binnen. 
Om risico’s uit te sluiten, leggen we een dubbele waterinfrastructuur 
aan die allebei worden gemonsterd. We hebben namelijk wel eens een 
slecht resultaat teruggekregen van het lab. Geen legionella, maar wel 
een verontreiniging. In zo’n geval kun je gaan spoelen, maar we kunnen 
er ook voor kiezen om één infrastructuur buiten werking te stellen.”

FLINKE INVESTERING
De waterinfrastructuur wordt zes dagen eerder aangelegd dan bouwlo-
gistiek gezien praktisch is, aldus Reeskamp. “Dat wil zeggen: op don-
derdag gaan de deuren naar het terrein open, de maandag ervoor gaat 
het water naar het lab om te worden getest. Om ervoor te zorgen dat 
het water kan worden getest, worden de waterleidingen al op de vrij-
dag dáárvoor gemonteerd. Dit betekent een flinke investering van onze 
kant, want juist de weekenden tellen kostentechnisch behoorlijk mee 
voor de huur van materialen en dergelijke.”
Er zijn op het terrein van Into the Great Wide Open geen douches. 
Incidenteel worden wel fonteinen gebruikt. Volgens Reeskamp wordt 
voor elke fontein een apart legionellaplan gemaakt. “Het risico op le-
gionella is bij douches en fonteinen nu eenmaal groter. Is het warm, 
dan monitoren de monteurs die de waterleidingen hebben aangelegd, 
bovendien continu de temperatuur van het water.”
Reeskamp is er voorstander van om op een evenement drinkwater en 
afvalwater strikt te scheiden. “Veel leveranciers van toiletvoorzieningen 
leveren ook waterinfrastructuren. Ik vind dit geen ideale combinatie. 
Ik zou aanraden om een drinkwatervoorziening los te koppelen van 
een toiletvoorziening. Je kunt immers aan een leiding niet zien of die 
schoon is.”

E.COLI’S
Het is allang niet meer alleen de legionellabacterie die een risico vormt 
voor de volksgezondheid. “Tegenwoordig gaat het steeds meer over de 
E.coli’s”, zegt Henk Peelen, teamleider bij Hydroscope, adviesbureau 
voor waterinstallaties. Hydroscope controleert de waterkwaliteit van al-
lerlei grote evenementen in Nederland, zoals Lowlands, de Nijmeegse 
Vierdaagse, de Tilburgse Kermis en 538Koningsdag in Breda. “Wij wor-
den ingeschakeld door ofwel de gemeente, die de vergunning voor het 
evenement heeft afgegeven en daarmee automatisch toezichthouder 
is, of de organisator van het evenement zelf.” 
Aan de basis van iedere controle ligt een stappenplan. “We kijken 
welke aansluitpunten voor het evenement worden gebruikt, controle-
ren of ze goed zijn onderhouden en of alles nog werkt. Dan volgt een 
spuitplan, waarbij de leidingen worden gespoeld. Een paar dagen later 
vindt bemonstering plaats, ter controle. De uitslag van de belangrijkste 
bacteriën krijgen we voor aanvang van het evenement, maar de uitslag 
van legionella laat acht dagen op zich wachten. Daarom is het zaak om 
het protocol te volgen en ervoor te zorgen dat de materialen waarmee 
wordt gewerkt, ruim van tevoren zijn gecontroleerd. Is er sprake van 
verneveling, dan moet een legionellaplan worden opgesteld.”

SCHONE OPSLAG
De tests die Hydroscope uitvoert, zijn tweeledig. Peelen: “Wij controle-
ren of de leidingen droog en schoon zijn, en wat het risico op de dag 
zelf is. Maar we kijken ook naar de opslag van de waterleidingen. Hoe 
schoon is die? Als de rioolslangen boven de drinkwaterslangen zijn op-
geslagen, dan weet je van tevoren al dat je bij het evenement bacteriën 
gaat vinden die niet in drinkwater thuishoren.” Gelukkig komen dit soort 
situaties volgens Peelen steeds minder voor. “Organisatoren zijn steeds 
meer preventief aan het werk. Een dubbel systeem aanleggen, zoals bij 
Into the Great Wide open gebeurt, is heel slim.” 

“Bovenkarspel is echt 
 een gamechanger”

THEMA: EVENEMENTEN

“Eén dag voordat de deuren van het festivalterrein 
opengaan, krijgen we de resultaten binnen”
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Evenementorganisatoren werken steeds meer preventief

Tekst: Lisette Biesenbeek

Govert Reeskamp: “Veel leveranciers van toiletvoorzieningen leveren ook waterinfra-
structuren”
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THEMA

‘Niet wenselijk om zwemmen 

te ontmoedigen’
Extra risico door zwemmen in recreatiewater

15

Mooi Hollands beeld tijdens de zomer: kinderen springen van een brug 
in een kanaal of een kleine rivier. Of in een buitenbad bij een grasveld, 
met een wirwar van rennende, zwemmende en schreeuwende koters. 
Maar zwemmen in recreatiewater geeft meer kans op gezondheids-
klachten, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 

Uit een evaluatie van het aantal aan recreatiewater gerelateerde ge-
zondheidsklachten blijkt dat er een sterk verband is tussen het aantal 
incidenten en het weer in de zomer. Bij mooi weer met veel dagen met 
temperaturen boven de 25 °C worden meer incidenten gemeld. Dit 
geldt zeker wanneer de zomerse dagen vallen in de vakantie, in week-

Ja, zwemmen in recreatiewater geeft een hogere kans op gezondheidsklachten. 
Maar tegelijk vindt het Rijksinstituut niet dat er grote zorgen moeten worden 
gemaakt. De meldingen van aan recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten in 
2014-2016 tonen een normaal beeld. De meeste gaan over huidklachten, gevolgd 
door maag-darmklachten, en er komen meer meldingen binnen bij mooi weer. Het is niet 
wenselijk om zwemmen te ontmoedigen door alleen te wijzen op het risico op 
(veelal milde) gezondheidsklachten; zwemmen biedt kinderen namelijk beweging en ontspanning, 
wat bijdraagt aan een goede gezondheid.

Foto’s: Shutterstock.com

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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De zwemwaterenquête geeft sinds 2014 inzicht in hoe veel volwasse-
nen en kinderen bij de incidenten betrokken zijn. Bij de aan oppervlak-
tewater gerelateerde incidenten van maag-darm- en/of huidklachten in 
de periode van 2014 tot 2016 is ongeveer 75 procent van de patiënten 
een kind. Ook bij de zwembadgerelateerde incidenten zijn de meeste 
patiënten kinderen. Zij behoren tot de kwetsbare groepen; door hun 
nog niet volledig ontwikkelde afweersysteem lopen ze een groter risico 
op infectie. Kinderen slikken meer water in, blijven langer in het water 
en gaan (vooral in zwembaden) veel vaker zwemmen dan volwassenen. 
Verder is het mogelijk dat men eerder geneigd is om de gezondheids-
klachten bij kinderen te melden dan die bij volwassenen.
Door informatie over kinderen en recreatiewatergerelateerde gezond-
heidsklachten over een langere periode te verzamelen, worden patronen 
en trends inzichtelijker, bijvoorbeeld over het type klachten, het soort 
zwemlocaties en - door het toevoegen van een extra vraag aan de en-
quête - de leeftijdsverdeling van de kinderen. Deze inzichten kunnen 
worden gebruikt om adviezen op te stellen en handelingsperspectie-
ven te bieden voor het voorkomen van zwemwatergerelateerde gezond-
heidsklachten bij kinderen. Door alleen te wijzen op het risico op (veelal 
milde) gezondheidsklachten bestaat de kans dat zwemmen wordt ont-
moedigd, en dat is uiteraard niet wenselijk. Zwemmen biedt kinderen 
beweging en ontspanning, wat bijdraagt aan een goede gezondheid.
De verkregen informatie over de betrokken patiënten is nog summier; 
vaak gaat het om informatie die niet bekend bij de invullers van de en-
quête. Hierdoor is het nog steeds vrijwel onmogelijk om transmissierou-
tes uit te sluiten en is er geen inzicht in bijvoorbeeld artsenbezoek of het 
voorkomen van diffuse uitbraken. Het aantal meldingen van incidenten 
dat gerelateerd is aan zwemmen in zwembaden vertoont geen stijgen-
de lijn. Slechts een paar instanties geven deze meldingen. Bovendien 
gaat het daarbij regelmatig om incidenten die niets met waterkwaliteit 
en infectieziekten hebben te maken, maar bijvoorbeeld met letsel of 
bijna-verdrinking.

WEIL
Sinds 1990 onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) met behulp van een zwemwaterenquête het aantal aan re-
creatiewater gerelateerde gezondheidsklachten dat in Nederland wordt 
opgelopen. In deze enquête vullen provincies en GGD’en de door hen 
ontvangen meldingen in van gezondheidsklachten die mensen mogelijk 
hebben opgelopen na zwemmen in oppervlaktewater.
Van de 71 incidenten op officiële zwemlocaties in 2014 had er één be-
trekking op het zwemmen in kustwater (maagdarmklachten). De overige 
vonden plaats in binnenwater. Alle incidenten in 2015 hadden betrek-
king op zwemmen in binnenwater. In 2016 vonden 3 van de 94 inciden-
ten plaats op officiële zwemlocaties in kustwater (2 x huidklachten, 1 x 
maagdarmklachten), de overige in binnenwater. In alle jaren vonden de 
incidenten op niet-officiële zwemlocaties plaats in binnenwater.
In alle jaren werden huidklachten het vaakst gemeld, gevolgd door 
maag-darmklachten. Ongeveer 60 procent van alle incidenten in de 
periode 2014-2016 betroffen huidklachten; bij ongeveer 30 procent 
ging het om maag-darmklachten. De overige klachten over officiële 
zwemlocaties gingen over koorts, onwel worden, (verdachte symptomen 
van) de Ziekte van Weil, en niet nader gespecificeerde klachten. Op 
niet-officiële zwemlocaties ging het om vergelijkbare klachten en in één 
geval om tularemie. 

enden of op vrije dagen. De zomer van 2014 was vrij warm en nat. Juni 
was warmer dan normaal, juli was zeer warm en vrij nat, en augustus 
was koel en nat. Bijna een kwart van alle incidenten in 2014 werden in 
de warme junimaand gemeld, en meer dan de helft in de zeer warme 
julimaand. De incidenten die in augustus werden gemeld kwamen alle 

binnen in de eerste week van augustus, toen het nog warm was.
De zomer van 2015 was eveneens vrij warm en nat, en ook bijzonder 
zonnig. Juni was zeer droog, juli was natter en warmer dan normaal, en 
augustus was warm en zeer nat. Van 30 juni tot 5 juli was er een hitte-
golf. Meer dan de helft van de incidenten in 2015 werd in juli gemeld, 
bij 42 incidenten hadden de betrokken patiënten gezondheidsklachten 
gekregen tijdens de hittegolf.
De zomer van 2016 was warm en zonnig, en had een normale hoe-
veelheid neerslag. Juli en augustus waren warm, droog en zonnig; 57 
procent van de incidenten werd in deze maanden gemeld. De zomer van 
2016 werd gevolgd door een zeer warme, zeer droge en zeer zonnige 
septembermaand. September 2016 hoort bij de drie warmste septem-
bermaanden sinds het begin van de waarnemingen in 1906. Bijna een 
kwart (22 procent) van de incidenten werd in deze maand gemeld.

MOOI WEER
Het is logisch dat er meer meldingen binnenkomen bij mooi weer. Bij 
mooi weer gaan meer mensen zwemmen, en daar komt bij dat de grote-
re belasting van het zwemwater de kans verhoogt dat de waterkwaliteit 
achteruit gaat. Bij een hogere watertemperatuur kunnen ziekteverwek-
kers die van nature in het water voorkomen, zoals Vibrio-soorten en Ps-
eudomonas aeruginosa, zich vermenigvuldigen, tot aantallen die ziekte 
bij de mens veroorzaken. 

THEMA

Kinderen slikken 
meer water in, 
blijven langer 
in het water en 
gaan veel vaker 
zwemmen dan 
volwassenen.

17Legionella 201816

Legionella
Vooralsnog wordt legionellabesmetting niet vaak veroorzaakt door 

zwemmen in recreatiewater. Het RIVM koppelt een groot incident uit 

2014 aan de veteranenziekte. Er waren drie incidenten met lucht-

wegklachten, waarvan een in een openbaar zwembad, waarbij geen 

afwijkingen werden geconstateerd. Er was er een in het zwembad van 

een sportschool, waar de chloorgasdoseerinstallatie vervangen moest 

worden, en een in een saunacomplex. Bij dit laatste incident overleed 

de betreffende patiënt aan legionellose. In het patiëntmateriaal en in 

een whirlpool en een voetenbad van het saunacomplex werd dezelfde 

legionellabacterie aangetroffen. 

In 2015 was er een incident met luchtwegklachten na bezoek aan een 

sexclub. De legionellawetgeving bleek hier niet te zijn nageleefd en de 

legionellabacterie werd aangetroffen in de baden. Deze zijn daarop 

verwijderd.

Bron voor dit verhaal is het artikel ‘Gezondheidsklachten door recrea-

tiewater in de zomers van 2014, 2015 en 2016’ door F.M. Schets, A.M. 

de Roda Husman van het RIVM. Het totale artikel is hier te vinden: ht-

tps://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/

Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_28_2017/Juni_2017/

Inhoud_juni_2017/Gezondheidsklachten_door_recreatiewater_in_

de_zomers_van_2014_2015_en_2016_Vooral_veel_kinderen_met_

klachten
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In juni vorig jaar is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van legionella 
in water al gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. De norm 
treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat  
NEN 6265 vervangen wordt  door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip 
van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met 
ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.
Dit betekent dat per 1 januari 2019 voor acceptatie door de overheid 
de verwijzing naar  NEN-EN-ISO 11731 op de scope van accredita-
tie opgenomen moet zijn. Tot die tijd worden zowel verwijzingen naar 

de NEN 6265 als de NEN-EN-ISO 11731 geaccepteerd. Instellingen 
kunnen via een uitbreidingsaanvraag accreditatie voor de NEN-EN-ISO 
11731 aanvragen. 
De scope van accreditatie dient te worden aangepast, waarbij op-
gemerkt wordt dat de watersoort ook in een andere matrix kan val-
len, afhankelijk van het gehalte aan competitieve micro-organismen 
(stoorflora). De genoemde watersoorten zijn voorbeelden en kunnen 
per laboratorium verschillen. Matrix A heeft betrekking op water met 
weinig stoorflora, matrix B met veel stoorflora en matrix C met extreem 

veel stoorflora. De genoemde procedures zijn ook voorbeelden. In de 
NEN-EN-ISO 11731 zijn veertien verschillende procedures vastgelegd.

WORKSHOP
De richtlijn, NPR 6278, behandelt een aantal onderwerpen ter toe-
lichting op de beschreven methoden in NEN‐EN‐ISO 11731 voor de 
telling van legionella in water. Deze praktijkrichtlijn behoort gebruikt te 
worden in combinatie met andere normen en richtlijnen, bijvoorbeeld 
NEN‐EN‐ISO 11731 en NEN 6254+C1.
Ter voorbereiding van het opstellen van deze NPR vond in 2017 de 
workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’ plaats. 
Een deel van de dag stond in het teken van scherper in beeld krijgen 
welke onderwerpen uit NEN-EN-ISO 11731, volgens de workshopdeel-
nemers, verder toegelicht moesten worden in een NPR. De uitkomsten 
vormden de basis voor het opstellen van NPR 6278 door de norm-
subcommissie ‘Microbiologische parameters’, onder leiding van drie 
co-projectleiders (Bureau de Wit-Eurofins, Kiwa Inspection & Testing 
en Vitens N.V.).

‘SAMPLING’
Nederland heeft in de verschillende stadia van ontwikkeling van     
NEN-EN-ISO 11731 commentaar geleverd. Veel van het Nederlandse 
commentaar is overgenomen, maar niet alles. Deze norm wijkt hierdoor 
op één punt af van de Nederlandse praktijk. Daarom heeft NEN-EN-
ISO 11731 een Nederlands voorwoord met daarin een aanpassing die 
geldt voor de Nederlandse situatie. Het gaat om een aanpassing in 
hoofdstuk 7 ‘Sampling’. Daarin staat op welke wijze de bemonstering 
moet worden uitgevoerd. Daarbij wordt verwezen naar ISO 19458 Wa-
ter Quality – Sampling for microbiological analysis, die in Nederland is 
overgenomen als NEN-EN-ISO 19458. Hierin worden drie verschillende 
werkwijzen voor bemonstering beschreven, afhankelijk van het doel van 
de bemonstering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende 
doelen:
• vaststellen kwaliteit van water in distributienet;
• vaststellen kwaliteit van water zoals het water het 

tappunt bereikt;
• vaststellen kwaliteit van water zoals het water uit het 

tappunt komt.

PETRI
Afhankelijk van het doel van de bemonstering behoren appendages 
te worden verwijderd, behoort het tappunt te worden gedesinfecteerd 
en/of de leiding te worden doorgespoeld. Voor de Nederlandse situatie 
geldt dus een net iets andere tabel met de werkwijzen bij legionel-
la-onderzoek.
In de praktijkrichtlijn staat een beslisboom die gebruikt moet worden 
om onder andere de toe te passen methode, de behandeling en het 

inzetten van monsters te bepalen. Voor de Nederlandse situatie is voor 
drinkwater membraanfiltratie gevolgd door een wasprocedure te pre-
fereren boven de methode waarbij het filter direct op de plaat wordt 
gelegd. Dit omdat het Nederlandse drinkwater van nature relatief veel 
interfererende micro-organismen bevat, in vergelijking met water in an-
dere landen. Daar wordt het drinkwater vaak gechloreerd.
BCYE-cys agar (een kweek in een petri-schaal met agar als voedings-
bodem) wordt in Nederland niet genoemd als voedingsbodem. Deze 
plaat mag als hulpmiddel voor het beoordelen van verdachte kolonies 
wel gebruikt blijven worden, bij voorkeur als negatieve controle.
Micro-organismen kunnen door ultrasoonbehandeling van een filter 
worden verwijderd. Dat is een effectief middel om legionella van het 
filter te verwijderen en weer in suspensie te brengen. In NEN-EN-ISO 
11731 wordt gesteld dat voor ingebruikname van het ultrasoonbad 
onderzoek gedaan moet worden om vast te stellen wat de optimale 
tijd is om een maximale opbrengst te verzekeren. Bij de invoering van 
ultrasonificatie in een laboratorium is het aan te bevelen gebruik te 
maken van de ervaring van laboratoria die met deze behandeling be-
kend zijn. 

MARKT

Praktijkrichtlijn 

‘Telling Legionella in water’ 
gepubliceerd voor commentaar

Input welkom tot 1 september

Deze norm wijkt op één punt af van 
de Nederlandse praktijk
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NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting 
bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’, ter commentaar 
gepubliceerd. Deze richtlijn geeft ook aanwijzingen voor het nader identificeren van 
legionellakolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden 
gekarakteriseerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2018 commentaar indienen.

Wat gaat er veranderen?
–  Verdeling matrices

–  Keuze uit verschillende opwerkingsmethoden

•   Type membraanfilters

–  Zuurbehandeling

•  Zuur

•  Verhouding monster/zuur

•  Invloed op de bepalingsgrens

–  Voedingsbodems

–  Berekenen van de concentratie
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Water is een steeds belangrijker element in steden. Niet alleen voor de 
leefbaarheid, maar ook  vanwege de gevolgen van de klimaatverande-
ring. Dus komen er waterspeelplaatsen, waterpleinen en waterkringlo-
pen. Deze positieve aanpassingen hebben wellicht ook negatieve bij-
gevolgen. Niet altijd is de kwaliteit van stedelijk water microbiologisch 
voldoende. Door contact met verontreinigd water (huidcontact, inslik-
ken of inademen) kunnen mensen blootgesteld worden aan ziekte-
verwekkende bacteriën, virussen, protozoa, amoeben of algen. In dat 
geval kunnen infecties in het maagdarmkanaal, in de luchtwegen of 
op de huid optreden.
Het RIVM ontwikkelt daarom een microbiologische waterkwaliteit-

scheck voor stedelijk water, bedoelt voor gemeenten, GGD’s, water-
schappen, adviesbureaus en andere belanghebbenden. Er is geïnven-
tariseerd welke mogelijke microbiologische verontreinigingsbronnen 
en volksgezondheidsrisico’s er zijn bij in Nederland toegepaste nieuwe 
en bestaande stedelijk-waterconcepten. Het moet een instrument 
worden voor de kwantitatieve of kwalitatieve schatting van gezond-
heidsrisico’s van zulke concepten, vergelijkbaar met het risicoraam-
werk dat ook voor drinkwater wordt toegepast.

CRITERIA
In Nederland wordt een belangrijke gezondheidseis aan de kwaliteit 
van het drinkwater gesteld: op jaarbasis mogen niet meer dan 1 op de 
10.000 mensen ziek worden van de consumptie van gezuiverd drink-
water. Dit wordt bewaakt met een microbiologische risicoanalyse. Er 
zijn daarentegen geen gezondheidscriteria geformuleerd voor het her-
gebruik van afvalwater en het gebruik van stedelijk water. Ongezuiverd 
afvalwater bevat doorgaans grote aantallen ziekteverwekkers die door 
overstorten en fout aangesloten hemelwateruitlaten in het stedelijk 
water terecht kunnen komen. 
Zo werd in 2015 31 procent van de deelnemers aan de Amsterdam 

CitySwim ziek, (mede) doordat riooloverstorten het grachtenwater 
hadden verontreinigd met ongezuiverd rioolwater. Ook gezuiverd afval-
water kan nog grote aantallen ziekteverwekkers bevatten. Daarnaast 
kunnen door afspoeling van ontlasting van bijvoorbeeld honden en 
vogels ziekteverwekkers in het stedelijk water terechtkomen. Ook kun-
nen ziekteverwekkers bijvoorbeeld in fonteinen en waterspeelplaatsen 
voorkomen als die niet goed zijn ontworpen of slecht worden beheerd.
Door het uitvoeren van een microbiologische risicoanalyse volgens 
een vast stramien wordt duidelijk (a) welke verontreinigingsbronnen 
de microbiologische waterkwaliteit negatief (kunnen) beïnvloeden, (b) 
welke gezondheidsrisico’s dat tot gevolg kan hebben voor mensen die 
aan dat stedelijk water blootgesteld worden, en (c) welke maatregelen 
kunnen worden genomen om deze risico’s te beperken. Een dergelijke 
risicoanalyse is in de praktijk al onderdeel van drinkwaterveiligheids-
plannen, sanitatieveiligheidsplannen, zwemwaterprofielen, sanitary 
profiling van kweekgebieden voor schelpdieren, en het beoordelen van 
risico’s in de voedselproductieketen.

Veel steden gaan duurzamer met water om. Maar mensen kunnen gezondheidsklachten 
krijgen na contact met microbiologisch verontreinigd stedelijk water. Het is daarom 
belangrijk om bij stedelijk-waterprojecten rekening te houden met microbiologische 
risico’s. Het RIVM ontwikkelt een waterkwaliteitscheck.

Waterkwaliteitscheck 
RIVM voor stedelijk water

Instrument voor de kwantitatieve of kwalitatieve schatting 
van gezondheidsrisico’s van stedelijk-waterconcepten

ONDERZOEK
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Ook vrij levende amoeben 
behoren tot de natuurlijke 

aquatische flora, zoals 
Hartmanella, dat in 
symbiose leeft met 

legionella
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NIEUWS

Natte koeltorens: besmettingsbron van legionella

“We weten nog maar het 
topje van de ijsberg”

Wereldwijd staan natte koeltorens bekend als belangrijke besmettings-
bronnen en ook Nederland heeft hier al ervaring mee opgedaan. In 
2006 was er een legionellose-uitbraak door een slecht onderhouden 
natte koeltoren bij het Post CS-gebouw in Amsterdam. Gevolg: 31 men-
sen werden ziek (waarvan een deel chronisch) en drie mensen kwa-
men te overlijden.
Tijdens deze drukbezochte themamiddag deelden verschillende des-
kundigen hun kennis en nieuwe ontwikkelingen, vanuit de wetenschap, 
vanuit regelgeving en handhaving, en praktijkvoorbeelden van inrich-
ting, monitoring en beheer. Frank Oesterholt, senior researcher en 
project manager bij het KWR Watercycle Research Institute, hield een 
presentatie over legionella in het algemeen en de nieuwste ontwikke-

lingen op dit gebied. Hij begon met het nieuws dat er een toename is 
van het aantal meldingen van legionellagevallen. “Dit komt door betere 
registraties en diagnoses.” Overigens vertelde Oesterholt dat niet alle 
legionellabacteriën gevaarlijk zijn. L. pneumophila is veroorzaker van 
meer dan 95 procent van de gerapporteerde Legionella Dossiers in 
Europa. Hij vroeg zich dan ook af of we ons niet meer moeten gaan 
richten op de risicovolle soorten/stammen nu de technologie ons 
daartoe in staat stelt. In een stemmingsronde werd er door de zaal 
verdeeld op gereageerd. Oesterholt: “Het punt is namelijk dat er heel 
veel soorten legionellabacteriën zijn. We weten nog maar het topje van 
de ijsberg. Gelukkig wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan 
van legionella.” 

Regelgeving, handhaving en problemen in de operationele bedrijfsvoering vragen om een 
gestructureerde aanpak en intensieve opvolging. Onderzoek naar legionella in industriële koeltorens 
(KWR; 2009) onderstreept dit nog eens: in 72 % van de geselecteerde koeltorens werd Legionella 
pneumophila aangetroffen. In dit kader organiseerde het SKIW en de branchevereniging Envaqua 
onlangs een themamiddag over ‘Ervaringen met legionella in koelwater’.

ZIEKTEVERWEKKERS
Ziekteverwekkende bacteriën die van nature in water voorkomen, 
hebben geen mens of dier nodig om zich te vermenigvuldigen. Ver-
hoogde watertemperaturen kunnen dan ook tot hoge concentraties 
leiden. Voorbeelden zijn de bacteriën Pseudomonas aeruginosa (de 
veroorzaker van buitenoorontsteking) en verschillende Vibrio-soorten 
die maag/darm-, huid-, en oorklachten kunnen veroorzaken. Ook legi-
onella komt van nature voor in water, en het kan zich in kunstmatige 
watersystemen zeer goed vermenigvuldigen. Legionella kan milde tot 
ernstige longontsteking veroorzaken. Ook vrij levende amoeben be-
horen tot de natuurlijke aquatische flora, zoals Hartmanella, dat in 
symbiose leeft met legionella. Blauwalgen, ten slotte, behoren tot de 
natuurlijke algenpopulatie in water. Bij watertemperaturen tussen de 
20 en 30 °C, in situaties met weinig wind en regen, met weinig stro-
ming en/of hoge fosfaat- en stikstofconcentraties kunnen ze zich snel 
vermeerderen. Afsterving kan vervolgens leiden tot stinkende drijfla-
gen die overlast voor zwemmers en omwonenden veroorzaken. Bloot-
stelling aan deze drijflagen kan leiden tot maag/darm-, luchtweg-, 
huid- en oogklachten.

INVENTARISATIE
De kans op gezondheidsklachten is groter wanneer mensen gemak-
kelijk in direct contact met het water komen, wat vaak het geval is 
bij open voorzieningen zoals wadi’s, waterspeeltuinen, regentonnen en 

fonteinen. Bij het plannen en ontwerpen van stedelijk-waterconcepten 
is tot dusver weinig aandacht besteed aan mogelijke gezondheids-
klachten die worden veroorzaakt door in het water aanwezige ziek-
teverwekkers. Deze inventarisatie op basis van microbiologische wa-
terkwaliteitsgegevens en wetenschappelijke literatuur laat zien dat het 
bij veel concepten belangrijk is om in het ontwerp en bij onderhoud 
rekening te houden met aan water gerelateerde gezondheidsklachten. 
Daarom pleit het RIVM ervoor om bij het realiseren van nieuwe ste-
delijk-waterconcepten rekening te houden met de microbiologische 
waterkwaliteit, zoals al het geval is voor onder meer drink-, afval- en 
zwemwater. 
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Tekst: Loet van Bergen foto’s: Shutterstock.com

Bron voor dit verhaal is het artikel ‘Waterkwaliteitscheck: rekening 

houden met de microbiologische waterkwaliteit bij klimaatadaptatie 

en verduurzaming’, geschreven door Jeroen van Leuken (Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu), Ciska Schets (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu), Heleen de Man (Sanitas-Water, Ana Maria 

de Roda Husman (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Uni-

versiteit Utrecht) en eerst gepubliceerd in vakblad H2O. 

Zie: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/1740-waterkwa-

liteitscheck-rekening-houden-met-de-microbiologische-waterkwali-

teit-bij-klimaatadaptatie-en-verduurzaming

Legionella 201822



25Legionella 201824

Een belangrijke ontwikkeling in deze noemde Oesterholt de Boiler Bio-
film Monitor bij KWR. In deze monitor vindt biofilmvorming plaats onder 
goed gedefinieerde omstandigheden, die bovendien overeenkomen 
met de condities in het drinkwaterleidingnet. Daarnaast wordt ook het 
AOC-gehalte (Acetaat-Koolstof-equivalent/L ) van het drinkwater ge-
meten. De grenswaarde voor drinkwater waar Legionella pneumophila 
zich niet in vermeerdert, ligt volgens de huidige Nederlandse norm voor 
legionellabacteriën op minder dan honderd kolonievormende eenhe-
den (KVE/L). “Dit wordt overigens bij slechts tien tot twintig procent van 
de productielocaties voor drinkwater in Nederland bereikt. Het AOC bij 
proceswater en koelwater ligt over het algemeen vele malen hoger.” Een 
andere ontwikkeling is de nieuwe screening methode met Q-PCR, die 
SKIW en Envaqua samen hebben ontwikkeld met de industrie. “Deze 
methode is beschikbaar voor laboratoria en mag worden toegepast 
bij koelwatersystemen. Jammer is dat er nog weinig gebruik van wordt 
gemaakt.” 

KOELTORENS OP DE KAART
Jan Rullens, Adviseur Wabo (Wet algemene bepalingen omgevings-
recht) bij Rijkswaterstaat, Leefomgevingen, ging in zijn presentatie na-
der in op de website atlasleefomgeving. Op deze site staan diverse 
openbare kaarten met gegevens die relevant zijn voor de gezondheid, 
zoals fijnstof, geluidhinder en bodemverontreiniging. Sinds april 2016 
staat ook de koeltorenkaart erop. De site wordt gevuld door gemeen-
ten & RUD’s (bronhouders). Daarnaast kunnen burgers, bedrijven en 
instellingen (mogelijke) koeltorens melden. Rullens benadrukte dat het 
van groot belang is om alle koeltorens in kaart te brengen: “Natte koel-
torens kunnen, met name bij slecht onderhoud of beheer, wat nog wel-
eens het geval is, een bron zijn van legionella. Regelmatig onderhoud 

en het opstellen van een risico-analyse is van essentieel belang.” Sinds 
2010 geldt al een meldingsplicht voor nieuw geplaatste koeltorens. Uit 
de praktijk blijkt echter dat aan meldingsplicht regelmatig niet wordt 
voldaan. In totaal zijn nu 1200 van de ongeveer 4000 koeltorens in 
Nederland genoteerd. “Voor de volksgezondheid is het in kaart brengen 
van alle koeltorens noodzaak”, benadrukte Rullens. 
Een ander punt dat Rullens aankaartte zijn de afvalwaterzuiverings-
installaties, die ook een bron van legionellabesmetting kunnen zijn. 
Hoeveel afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland staan, is niet 
duidelijk. Er zijn alleen cijfers bekend van het CBS van bedrijven met 
een verplicht Milieujaarverslag. In 2016 waren er dat 41. Maar in de 
praktijk zijn het er volgens Rullens veel meer. Vanuit het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat is aan Omgevingsdiensten voorgesteld om 
in het belang van de bescherming van de volksgezondheid locaties op 
te sporen en aan de exploitanten op te dragen het water te onderzoe-
ken op de aanwezigheid van legionella. Zo nodig dienen er maatwerk-
voorschriften te komen om de verspreiding van legionellabacteriën te 
beheersen. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de verspreiding naar 
oppervlaktewater en via slib. De Omgevingsdiensten zijn inmiddels aan 
de slag gegaan.

REGELGEVING
De presentatie van Irene van Veelen Projectcoördinator ISSO en voor-
zitter TVVL expertgroep Sanitaire Techniek ging over de ISSO-publica-
tie 55.3 Legionellapreventie in koeltorens. Deze publicatie geeft een 
praktische uitwerking van de wetgeving, zoals de Arbowet en het Activi-
teitenbesluit en de AI-32 voor natte koeltorens, hybride koelsystemen 
en luchtbevochtigingssystemen. Eigenaren van een waterinstallatie zijn 
verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen tegen blootstelling 
aan legionellabacteriën. Volgens de Arboregels moet een bedrijf met 
aërosolvormende installaties – bijvoorbeeld koeltorens / verdam-
pingscondensors, die potentieel meer dan 100 kve/l legionellabac-
teriën kunnen bevatten – een risico-inventarisatie en risico-evaluatie 
(RIE) uitvoeren. Daarbij behoort het bedrijf aan te kunnen geven welke 
(preventieve) maatregelen het neemt of in de toekomst zal nemen. 
In de nieuwste versie van de ISSO-publicatie is de uitwerking van de 
legionellaregelgeving verder geconcretiseerd, vooral waar het gaat om 
toezicht. “In deze publicatie staat de risicoanalyse en het beheerplan 
op componentniveau evenals de organisatie,” vertelde Van Veelen. “Er 
zijn diverse checklists in omloop die kunnen worden gebruikt om risi-
co-inventarisaties uit te voeren. Helaas wordt bij de lijsten vaak niet 
vermeld welke voorkennis vereist is om de gevraagde gegevens voor 
de risico-inventarisatie correct te kunnen invullen. Een risico-inventa-
risatie heeft alleen waarde als zij wordt uitgevoerd door competent en 
goed getraind personeel. ISSO geeft sinds kort een cursus Risico-ana-
list koeltorens. De kernpunten van risicobeheersing, onder andere een 

juist ontwerp, een juiste toepassing van waterbehandeling en doelma-
tig onderhoud en inspectie zijn volgens Van Veelen van essentieel be-
lang. “In de praktijk komt het regelmatig voor dat de verantwoordelijke 
personen niet of slechts gedeeltelijk zijn benoemd in risico-inventarisa-
ties. Controlerende milieudiensten keuren hierop vaak risico-inventari-
saties af. In de nieuwe inventarisatie wordt vaak gebruik gemaakt van 
de RASCI-methodiek om de verschillende rollen bij het beheer van het 
koelwatersysteem vast te leggen.”

PRAKTIJKERVARINGEN LEGIONELLABEHEERSING 
KOEL- EN PROCESWATER 
“Wat gaat goed, wat kan beter”, was de insteek van Frits Hollebec-
kers Project Manager / Consultant Industrial Water Treatment bij Royal 
Haskoning. “Onze betrokkenheid ten aanzien van dit onderwerp betreft 
vooral het installatieontwerp, legionella risicoanalyses en beheersplan-
nen. “Het RI&E en het plan van aanpak/beheersplan vormen de basis 
waarin alles wordt vastgelegd ten aanzien van de risico’s van werkne-
mers en omgeving.” Hij vindt dat bedrijven zich meer bewust dienen 
te worden van de risico’s van legionella. Hollebeckers pleit voor een 
praktisch uitvoerbaar legionellabeheer. Met een organisatiemodel dat 
zou kunnen bestaan uit een stuurgroep beleidmakers, een werkgroep 
uitvoering beleid en een werkeenheid die verantwoordelijk is voor het 
legionellabeheer. In de praktijk merken we nu dat handhaving op legi-
onellabeheer heel verschillend is. Daarnaast is er nauwelijks tot geen 
handhaving op de aanwezigheid van RI&E. Ook zien we dat soms de 
adembescherming ontbreekt bij onderhoudswerkzaamheden, inspec-
tie of monsternemingen. Tenslotte dient bij nieuwbouw van koeltorens 
de situering tot de omgeving in acht te worden genomen. Voor zorgin-
stellingen binnen een straal van 200 meter geldt een verhoogd risico. 
Terwijl het risico voor de woonomgeving buiten een straal van 600 me-
ter laag is. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN & ACTIVITEITENBE-
SLUIT
Els Joosten, Wabo adviseur Omgevingsvergunningen & Activiteitenbe-
sluit is verantwoordelijk voor de inventarisatie en registratie van natte 
koeltorens en het toezicht op het beheer en onderhoud op grond van 
de Wet milieubeheer 2010. Dit heeft een vaste plek in het Activiteiten-
besluit en de Activiteitenregeling milieubeheer Omgevingsdienst / RUD 
gekregen. “Het is een in de wet verankerde, veelal regionaal werkende 
organisatie (29 in Nederland) die de uitvoering van taken op grond van 
het omgevingsrecht voor de provincie, het waterschap en de gemeen-
ten uitvoert”, legde Joosten uit. “Wat wij merken in de praktijk is dat er 
grote verschillen zijn in beheersplannen en logboeken. We constateren 

dat de verplichte logboeken slecht worden bijgehouden. Soms is het 
slechts een A4, soms een logboek van honderd pagina’s. Ook is het 
handschrift niet altijd even duidelijk. Tevens merken we dat de organi-
satie rondom de koeltorens niet goed is afgestemd en het onduidelijk 
is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat meldt. Haar stelling: De 
Activiteitenregeling ‘in werking hebben van een natte koeltoren’ kent te 
veel vrijheidsgraden, waardoor veilig beheer van natte koeltorens nog 
niet gegarandeerd is. Dat werd door de meeste deelnemers in de zaal 
onderschreven.

PRAKTIJK
Tot slot gaf Niek van Belzen Lead Analytical Technology Manager van 
Dow Terneuzen ons een kijkje in de keuken ten aanzien van de beheers-
plannen van het bedrijf. Met zeventien productieplants, 3200 mede-
werkers en watersystemen met legionellamonitoring zoals natte koel-
torens, circulerende oog- en nooddouche-systemen en stand-alone 
nooddouche-systemen is het duidelijk dat er een waterdicht beheers-
plan moet zijn. Routinematige legionellabemonstering hoort daarbij. 
Per kwartaal worden de 21 natte koeltorens bemonsterd en daarnaast 
onder andere de process watersystemen en nooddouche-systemen. In 
totaal 145 monsterpunten met 374 geplande bemonsteringen. Iedere 
afdeling heeft een beheersplan voor watersystemen, waarvoor het af-
delingshoofd, de arbodienst, de waterbehandelingsfirma, de medische 
dienst en Public Affairs verantwoordelijk zijn. Wanneer ingegrepen moet 
worden bij legionella staat duidelijk beschreven in de legionella KVE/L 
maatregelen. Bij lage legionellawaarden wordt eerst herbemonstering 
gedaan. Bij hogere uitslagen >1.000.000 – wordt meteen de directe 
omgeving afgezet, de chloordosering verhoogd en het bedrijfsnood-
plan opgestart. Voor beheersmaatregelen ten aanzien van koeltorens, 
nooddouches en oogdouches geeft Van Belzen als tips mee: voorkom 
stagnante zones, lage circulatiesnelheden (< 1 m/s) en ‘dode stuk-
ken’ in leidingwerk. Wissel wekelijks van circulatiepomp en schenk 
extra aandacht aan uit-en-in bedrijfname (voorkom stilstaand water 
tijdens stop). Desondanks loopt in de praktijk niet alles op rolletjes. 
De 19 nooddouche-systemen zijn aangesloten op drinkwaterleidingen 
met weinig verversing. Dit komt mede door de lange drinkwaterleiding 
(3 km) naar het tankpark. Daarnaast is de afname (1 toiletunit en 
nooddouche-systeem) minimaal. Van Belzen: “We hebben het systeem 
diverse malen chemisch gereinigd zonder blijvend resultaat. We heb-
ben kritisch gekeken naar het ontwerp, dat zal worden aangepakt om 
legionellabesmetting te voorkomen/beheersen. Wat zou beter kunnen? 
In ieder geval een beter ontwerp en omschrijving ‘zorgplicht’, met name 
voor overige watersystemen. En een snelle, betrouwbare detectie van 
legionella in het veld.” 

NIEUWS
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“Het aantal meldingen van legionellagevallen is 
toegenomen door betere registraties en diagnoses”

“Voor de volksgezondheid is het in kaart brengen 
van alle koeltorens noodzaak”
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Welk bedrijf er met de Water Alliance Innovation Stimulation Award 
(WIS-award) vandoor gaat, wordt duidelijk tijdens de European Water 
Technology Week in Leeuwarden. De finale is op woensdag 26 septem-
ber. De genomineerden hebben bij de voorronde twee dagen eerder 
al hun innovatie op het gebied van watertechnologie gepresenteerd 
aan een internationaal publiek. De winnaar krijgt behalve een beeldje 

een marketing- en PR-pakket ter waarde van tienduizend euro. De jury, 
onder leiding van professor Cees Buisman, let niet alleen op hoe ver-
nieuwend een product is, maar ook wat de marktkansen zijn. 
In 2017 werd de WIS-Award gewonnen door Wafilin Systems. Dit bedrijf 
heeft een techniek ontwikkeld, waarmee boeren zelf goedkoop melk 
kunnen indikken met behulp van membraantechnologie. 

De Water Alliance Innovation Stimulation Award is een prestigieuze 
Award die een bedrijf helpt een innovatief product voor het (internati-
onale) voetlicht te brengen. 

DE NOMINATIES
In november 2017 werd de inschrijving voor dit jaar geopend. Organi-
sator Water Alliance maakte op 10 juli jongstleden de tien genomineer-
de watertechnologiebedrijven bekend:
• Bronwater Zuivering Nederland met de erfafspoelwaterzuivering. 

Hiermee kan regenwater dat op de verharde bodem van een be-
drijfsterrein valt, zo worden gereinigd dat het water direct inzet-
baar is bij bedrijfsprocessen. 

• CirTec met de CRESCENDO. De innovatieve verdamper zuivert – 
met een lage CO2-uitstoot – allerlei vloeistoffen waaronder water. 

• FORU-Solution met de FORU 70. De ronde en boei-vormige ‘skim-
mer’ kan op een efficiënte manier olie van het zeeoppervlak halen. 

• Hydraloop International met Hydraloop. Het innovatieve in-huis 
waterrecyclingsysteem zorgt voor de opvang, reiniging en desin-
fectering van douche-, bad- en wasmachinewater. 

• Mijn Waterfabriek met de Drop2Drink-unit. Het zuiveringssysteem 
maakt zowel onbetrouwbaar drinkwater als regenwater microbio-
logisch veilig en daarmee geschikt voor consumptie. 

• Royal Eijkelkamp met Water Access Point (WAP). Met dit fraude-
bestendige systeem kan in afgelegen, rurale gebieden veilig drink-
water worden geleverd zonder aansluiting op het waterleidingnet. 

• SEMiLLA Sanitation Hub met een systeem voor het zuiveren van 
menselijk afvalwater. Hiermee ontstaat compost dat kan worden 
gebruikt bij het telen van groente. 

• SenZ2 met de Wireless Level Radar. Met behulp van ingenieuze 
radartechniek kunnen op afstand eenvoudig waterstanden wor-
den gemeten en ook de kwaliteit van water en vloeistoffen worden 
gemonitord. 

• SolteQ Energy met de FreshWaterMill. De hydraulische windmolen 
zet windenergie om in hoge druk, waarmee een ontziltingseenheid 
wordt aangedreven. Dit proces wekt energie op en produceert 
schoon water. 

• WLN met de Snelle detectie fecale verontreiniging food quality 
water. Met deze moleculaire techniek (DNA en RNA) kunnen on-
der meer drinkwater- en foodbedrijven in zeer korte tijd water tes-
ten op de aanwezigheid van ongewenste bacteriën. 

De tien nominaties voor de Water Alliance Innovation Stimulation Award 2018 zijn bekend. Deze prijs 
is bedoeld om innovatieve producten van watertechnologiebedrijven voor het internationale voetlicht 
te brengen. De jury kiest de winnaar op 26 september.

Nog tien innovaties in de race 
voor WIS-award 

NIEUWS

Met de erfafspoelwaterzuivering kan regenwater dat op de verharde bodem van een bedrijfsterrein valt, zo worden 
gereinigd dat het water direct inzetbaar is bij bedrijfsprocessen Foto:  Shutterstock.com

Hemelswater maakt bier van regen. Hemelswater maakt deel uit van het regioproject 
Amsterdam. Het doel van het project is om meer bewustzijn te creëren voor het 
probleem van toenemende hevige regenval in Amsterdam

De jury kijkt naar hoe vernieuwend een product is 
en wat de marktkansen zijn

De SEMiLLA Sanitation Hub kan ingezet worden in rampgebieden, bij ontwikkelingshulp en in vluchtelingenkampen. De hub bevat toiletten en wasgelegenheden. Het 
afvalwater wordt in dezelfde unit direct verwerkt tot schoon (drink)water, plantmeststoffen en compost
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ONDERZOEK

De vraag naar water verminderen is een 
topprioriteit voor waterbedrijven

Is hergebruikt water nu wel of niet veilig om te gebruiken voor het sproeien van tuinen en 
grasvelden? Twee onderzoeken komen los van elkaar tot dezelfde conclusie: er is niet al te veel 
gevaar. Toch moeten vooral ouderen opletten bij het vernevelen van water.

Twee onderzoeken naar hergebruik van water voor tuinen

Sproeien mag

Legionella pneumophila is aangetroffen in hergebruikt water dat wordt 
gebruikt voor sproei-irrigatie van grasvelden in openbare parken en 
golfbanen. Wat zijn de risico’s van infectie door blootstelling aan ver-
schillende Legionellaniveaus in teruggewonnen water? Natuurlijk hangt 
dat deels af van de methode van besproeien, de duur van het natma-
ken, en de frequentie van de blootstelling. Evaluatie van deze factoren 
resulteerde bij een aantal scenario’s in een infectierisico van meer dan 
1: 10.000, toen de hoeveelheid legionella in het teruggewonnen water 
meer dan 1.000 kolonievormende eenheden (kve) per ml overschreed. 
De meeste huidige richtlijnen voor controle op legionella in distribu-

tiesystemen bevelen aan dat er meer toezicht of herstelmaatregelen 
worden genomen wanneer legionella-waarden de 1.000 tot 10.000 
kve/ml overschrijden. Op basis van een risicobeoordeling lijken deze 
richtlijnen geschikt voor waterterugwinsystemen waarbij sproei-irrigatie 
wordt toegepast.
Legionella treedt meestal op als na inhalatie van besmette druppeltjes 
of aerosolen legionellabacteriën in de longen worden afgezet. Druppel-
tjes variëren in grootte van 5 tot 100 mm, en normaal gaan ze slechts 
een paar meter de lucht in. Echte aerosolen daarentegen zijn kleiner 
dan 5 mm en kunnen grotere afstanden door de lucht afleggen. Aero-

solen die vrijkomen uit waterbronnen zoals spa’s of besproeide nevels 
die voor koeling worden gebruikt, geven dus een potentieel risico op 
blootstelling aan legionella. Op water gebaseerde pathogenen, waar-
onder legionella, worden vaak aangetroffen in teruggewonnen water. 
In een recent onderzoek bleek dat legionella in 40 procent (van 432 
monsters) aanwezig was. In sommige monsters bereikten de legionel-
laconcentraties 2.280 kve/ml. In dorre gebieden wordt teruggewonnen 
afvalwater veel gebruikt voor landschapsirrigatie van parken, golfba-
nen, speelterreinen en gazons. Sproei- of sprinklerirrigatie is de voor-
keursmethode bij grasvelden. Dit creëert een kans op de aerosolisatie 
van legionella, en de daaropvolgende blootstelling door inademing.
Wat blijkt na onderzoek van Pepper en Gerba (Risico op infectie door 
Legionella in verband met sproei-irrigatie van teruggewonnen water)? 
Ja, legionella wordt vaak aangetroffen in teruggewonnen water en bij 
concentraties hoger dan 1.000 kve/ml is er een aanzienlijk infectie-
risico. In hun studie overschrijdt 12 procent van alle teruggewonnen 
watermonsters deze waarde, waardoor er een aanzienlijk risico is. Op 
basis hiervan zou routinematige monitoring van teruggewonnen water-
sproei-irrigatiesystemen verstandig zijn. 

BRONNEN
In het Verenigd Koninkrijk speelde dezelfde vraag: een nationaal aan-
passingsprogramma moet het land bestand maken tegen een verande-
rend klimaat. Een hoofddoelstelling is om mensen te helpen passende 
actie te nemen in hun huizen en werkomgeving, om zich voor te be-
reiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit omvat het efficiënt 
gebruiken van water. De druk op Britse watervoorraden zal toenemen. 
Het reduceren van de watervraag is daarom een topprioriteit voor wa-
terbedrijven, die wettelijk verplicht zijn om efficiënt watergebruik te be-
vorderen. In totaal 95 procent van het water dat wordt gebruikt in de 
huishoudelijke omgeving hoeft niet van drinkbare standaardkwaliteit te 
zijn. Aan een deel van de vraag naar ‘niet-drinkbaar’ huishoudwater kan 
worden voldaan met alternatieve bronnen. 
Water uit baden, douches en gootstenen kan worden gerecycled, en re-
genwater kan worden verzameld en overgedragen naar waterstennen of 
tanks voor opslag. Recente casestudy’s in het VK hebben aangegeven 
dat regenwateropvangsystemen (bij het doorspoelen van toiletten, het 
voeden van wasmachines, en toevoer van buitenkranen) het waterver-
bruik met 40 tot 50 procent kunnen verminderen ten opzichte van de 
situatie in woningen zonder regenwaterwinningssysteem.
De microbiologische kwaliteit van regenwater kan echter slecht zijn, en 
de aanwezigheid van gastro-intestinale en/of respiratoire pathogenen 
kan een aanzienlijk gezondheidsrisico voor gebruikers vormen. Legio-
nella is alomtegenwoordig in de zoetwateromgeving (bijvoorbeeld rivie-
ren, meren en beken) en kan als zodanig ook door mensen gemaakte 

watersystemen besmetten.
Oudere volwassenen besteden meer vrije tijd aan tuinieren dan welke 
andere leeftijdsgroep ook, en ze beschouwen het vaak als essentieel 
voor hun fysieke en psychologische welzijn. Ze hebben ook meer kans 
op het bezit en gebruik van een regenwaterberging. Leeftijd is ech-
ter een goed gedocumenteerde risicofactor voor de veteranenziekte, 
waarbij personen ouder dan 50 jaar het hoogste risico op infectie 
hebben. Van alle legionellabesmettingen in de periode 2014-2016 in 
de leeftijdsgroep van 60 en 69 jaar relatief gezien het hoogste aan-
tal een dodelijke afloop. De aanwezigheid van legionella in verzameld 
regenwater en aerosolisatie door gemeenschappelijke tuinactiviteiten 
(bijv. gebruik slangleidingen) kan belangrijke gevolgen voor de volksge-
zondheid hebben.

ONDERZOEK
Vrijwilligers werd gevraagd om een watermonster te nemen uit regenwa-
teropslag in hun achtertuin. De aanwezigheid van legionella werd be-
paald met behulp van kwantitatieve polymerasekettingreactie (qPCR). 
Twee nieuwe regenwaterbergingen werden ter plaatse op PHE Porton 
geïnstalleerd en in zonlicht of in de schaduw geplaatst. Omgevings-
condities en die binnen de twee ‘experimentele’ watertongen werden 
continu gevolgd. Een cycloon-luchtmonsternemer werd gebruikt om de 
aanwezigheid van legionella in de lucht te detecteren op het moment 
dat verzameld regenwater uit een gieter werd gegoten of uit een slang 
kwam die was bevestigd aan een dompelpomp met water.
In totaal hebben 63 vrijwilligers watermonsters uit 113 verschillende re-
genwateropslagopeningen verstrekt. Legionella spp werd gedetecteerd 
in 107 van deze monsters, met een gemiddelde concentratie van 4.7 
× 104 genomische eenheden. Twee van deze monsters bevatten ook 
L. pneumophila. Het wateruiteinde dat in de schaduw was geplaatst 
bewaart water met een aanzienlijk lagere temperatuur dan het uiteinde 
dat wordt blootgesteld aan zonlicht. Hoewel de legionellaconcentra-
tie significant hoger was in dit koelere water, hadden meteorologische 
omstandigheden in het grootste effect op de legionellaconcentratie. 
Er werd geen legionella in de lucht gedetecteerd wanneer regenwater 
uit een gieter werd gegoten. Het gebruik van een slang op een ‘fijne 
spray’-instelling verhoogde echter zowel het aantal organismen dat in 
de lucht werd gedetecteerd, als de verspreiding ervan.
De conclusie: in deze studie was legionella een veel voorkomende 
verontreiniging in verzameld regenwater. Het gebruik van regenwater 
voor gemeenschappelijke tuinactiviteiten mag echter niet worden ont-
moedigd. Aerosolisatie van legionella bij het gebruik van een gieter is 
minimaal, en een verhoogd risico dat gepaard gaat met gebruik van 
slangen kan worden verzacht door het gebruik van een grove spuitin-
stelling. 
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Deze clouddienst sluit goed aan bij de situatie en werkzaamheden van 
grote zorginstellingen die belast zijn met legionellabeheer. Een besmet-
ting met legionella kan voor de kwetsbare doelgroepen van zorginstel-
lingen al snel fatale gevolgen hebben, waardoor een tijdige opsporing 
en aanpak van risicovolle situaties een must is. “Bij legionellabeheer 
gaat het erom dat organisaties echt actief beheren”, erkent Martijn 
Ruyg, commercieel directeur bij Mul BV. “Heel snel duidelijk krijgen wat 

en waar de risico’s zitten, is essentieel bij legionellabeheer. De app van 
Digitaal Vastgoed Beheer waarschuwt de beheerder zodra de gemeten 
temperatuur in de leidingen afwijkt en geeft advies over de te nemen 
stappen.”

FLEXIBEL SYSTEEM
Digitaal Vastgoed Beheer ging in januari 2013 van start. De cloud-
dienst richtte zich toen nog puur op het beheer van legionella door het 
controleren van tappunten in de verschillende ruimtes in zorginstellin-
gen. Langzaam maar zeker breidde het bedrijf zijn werkzaamheden en 
expertise over het beheer van vastgoed uit, waardoor Digitaal Vastgoed 
Beheer meer een algemene dienst werd voor een totaalpakket in vast-
goedbeheer. Het gebruik is eenvoudig: de uitvoerder van de beheerta-
ken loopt door het gebouw met een tablet en ziet op een digitale plat-
tegrond precies waar en op welke punten hij de tappunten kan vinden. 
Voor het uitvoeren van de meting scant de uitvoerder een QR-code die 
naast het tappunt is aangebracht. Deze scan haalt de meetinstructies 
op vanuit de cloud en instrueert de uitvoerder voor de uit te voeren 
meting en stuurt de meetgegevens direct naar de cloud.

UITGEBREIDE RISICIOANALYSE
Voordat een bedrijf met de cloudservice aan de slag kan, maakt Mul 
BV eerst een uitgebreide risicoanalyse van de ruimtes, waarvoor de 
opdrachtgever Digitaal Vastgoed Beheer kan inzetten. “Tijdens deze 
inventarisatie zetten we al een volledig digitaal beheersysteem op”, 
geeft Ruyg aan. “Een belangrijk onderdeel hiervan is de digitale plat-
tegrond met daarop alle ruimtes binnen het pand en de locaties van 
tappunten en andere belangrijke aansluitingen. De mensen die de con-
trolewerkzaamheden uitvoeren voor het legionellabeheer zien dan in 
één oogopslag waar ze moeten zijn.” Beheerders kunnen veranderingen 
binnen bestaande ruimtes zelf doorvoeren in de digitale plattegrond. 
Bijvoorbeeld als binnen een kamer een nieuw tappunt komt, tappunten 
worden weggehaald of een tappunt wordt verplaatst. Als een platte-
grond door een verbouwing niet meer klopt, kan de beheerder de nieu-
we plattegrond naar Mul BV sturen, waarna het ingenieursbureau de 
digitale plattegrond aanpast aan de nieuwe situatie. “Digitaal Vastgoed 
Beheer is hierdoor erg geschikt voor organisaties met meerdere gebou-
wen”, aldus Ruyg. “Bij vastgoedstructuren die redelijk dynamisch zijn, 
komt zo’n stukje flexibiliteit in de vorm van een aanpasbare digitale 
plattegrond goed van pas. De systeembeheerder kan op deze manier 
snel en makkelijk inspelen op veranderingen binnen het pand.”

Voorkomen is beter dan genezen, ook in het geval van legionella. Het regelmatig en grondig 
controleren van tappunten is daarom van groot belang in gebouwen met veel tappunten, zoals 
verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Het documenteren van de controlemomenten gebeurt vaak 
schriftelijk, maar dat kan ook anders. Ingenieursbureau Mul BV ontwierp Digitaal Vastgoed Beheer; 
een digitale dienstverlening die de gemeten gegevens veilig in ‘the cloud’ opslaat en direct aangeeft 
wanneer de beheerder actie moet ondernemen.

“Heel snel duidelijk 
krijgen wat en waar 

de risico’s zitten, 
is essentieel bij 

legionellabeheer”

Door: Indra Waardenburg MARKT

Digitale dienst zorgt voor 
eenvoudig en waterdicht legionellabeheer
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GEEN PAPIERWERK
Een belangrijk voordeel van de digitale clouddienst van Mul BV is dat 
het een stapel aan papierwerk bespaart. Digitale legionellabeheersing 
spaart niet alleen papier, maar maakt de administratie ook overzich-
telijker. Zoeken naar de eerder geregistreerde waarden van een speci-
fieke datum in een overvolle ordner hoeft niet meer; de beheerder kan 
de meetwaarden overal raadplegen met de gratis Digitaal Vastgoed 
Beheer-app. Het aanleveren van de benodigde gegevens voor de legi-
onella-inspectie is hiermee ook eenvoudiger. De opslag van de meet-
gegevens in de cloud heeft volgens Ruyg nog meer voordelen: “Op het 
moment dat er iets verandert in de wet- en regelgeving rond legionella 
kunnen wij in overleg met onze klanten wijzigingen doorvoeren in het 
systeem. Met behulp van een ‘update’ passen we het systeem dan zo 
aan dat het voldoet aan de meest recente legionellanormen en -eisen.”

SPECIALE COMMUNITY
“Stel bijvoorbeeld dat de spoeltijden veranderen of dat bepaalde on-
derdelen van de legionellacontrole niet meer nodig zijn. We vertellen 
dan in de speciale community – een omgeving waarin alle gebruikers 
van het systeem zitten – dat we taken gaan aanpassen of uitzetten. 

Vervolgens veranderen we parameters in het systeem waardoor het 
beheer wordt aangepast aan de nieuwe situatie.” Voor de opslag van 
de meetgegevens gebruikt Mul BV Nederlandse servers, zodat alle data 
in Nederland blijft. “Zo zorgen we ervoor dat alle data onder de Neder-
landse wet valt”, legt Ruyg uit. Voor het gebruik van de cloud rekent het 
ingenieursbureau een vast bedrag per jaar. “Het exacte bedrag hangt 
af van de hoeveelheid data die een bedrijf opslaat”, zegt Ruyg. “Be-
drijven met grotere gebouwen en dus meer tappunten betalen meer 
dan gebruikers met minder grote ruimtes en minder tappunten. Bij 
organisaties met een grote vastgoedportefeuille is het mogelijk om 
grootschaliger data in te kopen, waardoor een financieel voordeel te 
behalen is.”  

Door: Indra Waardenburg MARKT

‘Het is een waterdicht 
systeem’
In 2012 draaide de eerste pilot van Digitaal Vastgoed Beheer bij 

Magentazorg. Het systeem beviel zo goed dat het bedrijf tot op de 

dag van vandaag ermee werkt. “Het grootste voordeel van legionella-

beheer met dit systeem is dat op deze manier alles goed geborgd is”, 

aldus Ron van Deudekom, manager technisch beheer en veiligheid 

bij Magentazorg. 

“Het systeem geeft direct een helder beeld van de huidige situatie en 

zorgt ervoor dat taken worden uitgevoerd. Het is daardoor een water-

dicht systeem; fraude is onmogelijk. De manager krijgt alle informatie 

en kan direct sturen op de ‘hotspots’ die hierbij naar boven komen. 

Het is daarnaast ook een heel compleet systeem: alle controlepun-

ten staan erin. De keerklepcontrole die in het kader van de legionel-

lacontrole jaarlijks moet plaatsvinden, staat bijvoorbeeld ook in het 

systeem. Een ander voordeel is dat we de gegevens eenvoudig bij de 

inspectie kunnen aanleveren. We sturen hen de gegevens op en het is 

klaar. Dat is fijn voor ons, maar ook voor de inspecteurs zelf. We krijgen 

daar dan ook veel complimentjes voor.” 

Volgens Van Deudekom viel de investering om met het systeem te kun-

nen werken mee: “We hadden al een risicoanalyse laten maken door 

Mul. Je moet dan nog wel investeren in zaken als thermometers, een 

tablet en QR-codes, maar dat is goed te doen. De belangrijkste inves-

tering is misschien wel de tijdsinvestering: er gaat meer tijd inzitten 

als je alle tappunten afgaat met dit systeem. Maar daar krijg je wel 

gegarandeerde kwaliteit voor terug. Als de waardes te hoog zijn, geeft 

het systeem direct stap voor stap aan wat er moet gebeuren om een 

uitbraak van legionella te voorkomen. En het mooie is dat het systeem 

heel gebruiksvriendelijk is. Iedereen kan de controles uitvoeren.”

Digitale legionellabeheersing spaart papier en 
maakt de administratie overzichtelijker

2 Verbinding  mei 2017
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LEGIONELLA ALERT

Nieuwe normen voor 
legionella in Spanje
Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat 
voor het eerst in Spanje de standaard in de wet 
is opgenomen. De belangrijkste conclusies voor 
de nieuwe Spaanse standaarden zijn:
• Het was noodzakelijk om de versie van 

2005 bij te werken;
• De deskundigen die hebben geïnter-

venieerd hebben een brede consensus 
bereikt over de inhoud van de norm;

• Belangrijke technische criteria voor de 
preventie en bestrijding van legionella 
zijn in de norm opgenomen en er is een 
mogelijk technisch solvabiliteitscrite-
rium gedefinieerd voor bedrijven in de 
professionele sector;

• De standaard bevat technische maatre-
gelen voor risico-installaties, die in bijna 
geen enkel aspect van de huidige wet-
geving zijn ontwikkeld, zoals industriële 
luchtbevochtigers en vernevelaars.

De nieuwe standaard wordt breed gedragen 
door consultants, installateurs, onderhouds-
bedrijven, waterbehandelaars, wateranalyse-
laboratoria, openbaar bestuur, inspecteurs, 
beoordelingsentiteiten, eigenaren, enzovoorts. 

Het is een norm die alle gebieden van preven-
tie en bestrijding van legionella bestrijkt, maar 
waarbij rekening wordt gehouden met het feit 
dat de huidige wetgeving altijd moet worden 
toegepast. 

Na de publicatie van de UNE 100.030: 2017 ‘Preventie en bestrijding van de groei en de verspreiding van legionella in faciliteiten’ zijn in 
Spanje nieuwe criteria voor de preventie en bestrijding van legionellose vastgelegd.
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New York onderzoekt een cluster van vetera-
nenziekte in Upper Manhattan, nadat acht 
mensen zijn gediagnosticeerd met de ziek-
te. Het uitbraakcluster bevindt zich in Lower 
Washington Heights (onder andere bekend 
van ‘Little Italy’) en heeft vooral betrekking 
op personen die ouder zijn dan vijftig jaar. 
Sommigen zijn jonger  dan veertig jaar.

Alle personen met de diagnose veteranen-
ziekte zijn opgenomen in het ziekenhuis, 
waarvan er één al is ontslagen. Er zijn geen 
sterfgevallen verbonden aan dit cluster. Vol-
gens het gezondheidsdepartement van de 
stad zijn de meeste gevallen van veteranen-
ziekte terug te voeren tot sanitaire systemen 
waar de omstandigheden gunstig zijn voor 
legionellagroei, zoals koeltorens, whirlpool-

spa’s, bubbelbaden, luchtbevochtigers, 
warmwatertanks en verdampingsconden-
sors van grote airconditioningsystemen. Het 
gezondheidsdepartement van de stad zegt 

dat het de gevallen “actief onderzoekt”, door 
het bemonsteren en testen van water uit alle 
koelsystemen in het gebied.

Michigan beleeft een stijging in gevallen 
van legionellose deze zomer, volgens func-
tionarissen van de staatsgezondheidszorg. 
Het Michigan Department of Health and Hu-
man Services zegt dat het samenwerkt met 
lokale gezondheidsafdelingen om de toena-
me van het aantal gevallen aan te pakken. 

Tot op heden zijn dit jaar 135 bevestigde 
gevallen van legionellose gerapporteerd in 
33 provincies.  In hetzelfde tijdsbestek in 
2017 waren dat 107 bevestigde gevallen.
De bevestigde zaken omvatten 24 in de 
stad Detroit, 19 in Macomb County, 16 in 
Oakland County, 11 in Wayne County en 

10 in Genesee County. Deze toename komt 
overeen met de nationale toename van le-
gionellose. Legionellose is het meest voor-
komend in de zomer en in het begin van de 
herfst wanneer het opwarmt. Stagnerende 
wateren zijn de beste omgeving voor bacte-
riegroei in watersystemen.

Uitbraak legionella in New YorkSterke stijging legionella in Michigan en omgeving: 
24 gevallen in Detroit, 
19 in Macomb County
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PRODUCTNIEUWS

Alle installatiecomponenten voor hygiënebe-
wust gebruik van drinkwaterinstallaties zijn 
speciaal afgestemd op de Viega systemen 
SanpressInox, Sanpress, Profipress, Viega 
Smartpress en andere Viega installatiesys-
temen. Het hart van Viega Hygiene+ wordt 
gevormd door het gebruikersstation. Slimme 
elektronica bewaakt het verbruik en con-
troleert de watertemperatuur in de drink-
water- en/of warmtapwaterinstallatie. De 
gebouwbeheerder moet zorgen dat de drink-
waterinstallatie voldoet aan de technische 
eisen en beheersmaatregelen of specifiek on-

derhoud laten uitvoeren. Er mag bijvoorbeeld 
volgens Nen 1006/En 806 geen stagnatie 
plaatsvinden van zeven dagen of langer. In 
veel gebouwen, zoals hotels en scholen, ko-
men langere stagnatietijden voor.
De belangrijkste vernieuwing is de intelligen-
te besturingselektronica. Hierdoor kan het 
station via een display snel en eenvoudig in 
gebruik worden genomen met de Basic-mo-
de. Met de uitgebreidere mogelijkheden van 
de Advanced-mode kan het gebruikersstation 
met een webapplicatie e‐ciënt en intuïtief wor-
den ingesteld. De gebruikersstations kunnen 

naar keuze worden opgenomen in een lokaal 
netwerk of worden gekoppeld met internet. 
Om ze op te nemen in gebouwbeheersyste-
men, is er een GBS-module met acht binaire 
ingangen en twaalf uitgangen beschikbaar. 
Ook een eenvoudige alarmmelder is eraan te 
koppelen. Toegang tot de installatie verloopt 
draadloos via WLan met mobiele apparatuur 
of via een Lan-kabel met laptop of pc. 

Viega breidt uit met de Viega Hygiene+-lijn. Dit zijn systemen voor gebruik in drinkwaterinstallaties 
warm en koud voor de bewaking en het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Alle producten 
hebben het KIWA Watermark.

Komend najaar introduceert DAB 
Pumps op de installatievakbeurs 
Hardenberg de e.syline drukverho-
gingsinstallaties. Alle componenten, 
waaronder de frequentieregelaar, 
zijn geïntegreerd. Bij de installatie 
hoeven nog slechts de leidingen te 
worden aangesloten, waarna de unit 
met behulp van het LCD display in 
gebruik gesteld kan worden. De units 
zijn zeer compact en kunnen zelfs in 
de meterkast of onder een wastafel 
worden geïnstalleerd.

De speciale watergekoelde motor, de 
anti-trilling doppen en de geluidsab-
sorberende mantel zorgen ervoor dat 
de units een zeer laag geluidsniveau 
hebben, max. 45 dB(A). De e.sybox 
mini wordt ingezet tot 60 l/min bij 
20 m en een maximum opvoerhoogte 
van 55 m. De 2-pompsunit e.sytwin 
verpompt tot 100 l/min bij 20 m en 
een maximum opvoerhoogte is 60 
m. De constante waterdruk voorkomt 
drukschommelingen en zorgt voor 
een constante watertemperatuur. 
Naast het hoge comfort en het lage 
geluidsniveau, bespaart de e.syline 
vijftig procent energie.

Het Amerikaanse bedrijf Richard Hourigan kondigt een 
nieuw concept aan voor de vroege detectie en behan-
deling van Legionella pneumophila. Volgens het bedrijf 
is er een manier om geautomatiseerd, on-site en on-
time legionella in de lucht te detecteren. Het gaat om 
het zogenoemde LAW-systeem, dat als het ware als 
sniffer de aanwezigheid van Legionella onderzoekt.

De technologie is gebaseerd op een cartridge dat le-
gionella-specifieke media met remmers bevat, om val-
se lage of hoge waarden te voorkomen. De omgeving 
wordt in kaart gebracht met behulp van een laser en 
gecombineerd met optische sensoren. De groeipatro-
nen, kleuring en ontwikkeling van legionella-bacteriën 
zijn algemeen bekend en zodra de cartridge verande-
ring detecteert, gaat een alarm uit. Cartridges gaan een 
maand mee en moeten gekoeld bewaard worden. 

Viega breidt Viega Hygiene+ uit

Compacte 
drukverhoger 
voor constante 
waterdruk van 
DAB Pumps 

Kemper Hygiënesysteem  
voor water 

Richard Hourigan introduceert 

Legionella 
Advanced 
Warning (LAW)-
systeem

Wanneer stagnatie in de leidingen optreedt en 
daarmee het risico op bacteriegroei ontstaat, 
dan helpt KHS het doelmatige gebruik weer te 
herstellen door gecontroleerde spoelmaatrege-
len. Doorspoeling is mogelijk met de geavanceer-
de KHS HS2-hygiënespoeler, ontwikkeld voor ge-
bruik in alle soorten gebouwen. Door zijn variabel 
in te stellen spoelcapaciteit van 4 l/min, 10 l/
min of 15 l/min zegt Kemper een optimale door-
stroming van zowel kleine als grote leidingdiame-
ters te garanderen. De digitale I/O poort maakt 
aansluiting op het GBS mogelijk. 
Het KHS Mini-besturingssysteem is geschikt 
voor kleine en grote gebouwen. Het bestaat uit 
de Master 2.0 besturingsunit, waarop tot wel 62 
Slave-besturingsunits kunnen worden aangeslo-

ten. Op iedere besturingsunit kan een tempera-
tuur- en/of flowsensor, een motor-aangedreven 
spoelafsluiter of de KHS-afvoeraansluiting met 
overloopbewaking worden aangesloten. Het 
KHS Mini-besturingssysteem bewaakt de drink-
waterinstallatie en kan tijd, volume- en/of tem-
peratuurgestuurde spoelmaatregelen uitvoeren. 
Bediening van het besturingssysteem is mogelijk 
via een smartphone, een tablet of een laptop. 
Een ander pluspunt is de datalogging. In com-
binatie met flow- en temperatuursensoren kun-
nen bedrijfsgegevens van de gehele drinkwate-
rinstallatie worden vastgelegd en uitgelezen. Ook 
kunnen de logboeken door het systeem naar een 
e-mailadres verstuurd worden.

Kemper biedt onder de naam Kemper KHS een innovatief totaalconcept voor de realisering en 
handhaving van de drinkwaterhygiëne in systemen voor drinkwater (DW) en warmwater (WW) aan.  

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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hg-ulfima.com

Member of Hotraco Group

Het Amstel Hotel heeft een reputatie te verliezen 
en doet er alles aan om de veiligheid van haar 
gasten op het allerhoogste niveau te waarborgen. 
Ook met betrekking tot het watermanagement. 
Het HG Ulfi ma ultrafi ltratieconcept is zo opgezet 
dat met beperkte middelen een optimale zeker-
heid gecreëerd kan worden. 

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 
service. Volledige ontzorging. Daarom kiest ook 
het Amstel Hotel voor HG Ulfima®.

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

Amstel Hotel 
en HG Ulfi ma

Twee teams die op Champions League 
niveau opereren en presteren

hg-ulfima.com

Van origine ben ik Neerlandicus en afgestudeerd aan de School voor Journalistiek. Dat wil 
niet meteen zeggen dat ik nooit een schrijf- of stijlfoutje maak, hoor. Maar u mag er best 
van uitgaan dat ik bovengemiddeld verstand heb van taal. Ik lees ook veel, van een roman 

op z’n tijd tot het FD op zaterdag. En natuurlijk rapporten, onderzoeken en stellingen over alles 
wat maar met legionella te maken heeft. 
Zo las ik onlangs ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: doelen en effectmaten in het risico- en veilig-
heidsbeleid’, een zogenoemd RIVM Briefrapport. Wat een Briefrapport is, weet ik niet. Van Dale 
helpt me ook niet verder. Een briefpublicatie is een uitgave van brieven, van correspondentie. 
En een briefroman is een roman die bestaat uit brieven. Taal is een levend iets, dus vooruit dan 
maar: een briefrapport. 
Wat staat er in dat Briefrapport? Daarin heeft het RIVM voor verschillende beleidsterreinen van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in kaart gebracht welke effecten bedrei-
gingen van de fysieke leefomgeving kunnen hebben en welke veiligheidsdoelen door de overheid 
gesteld worden om die effecten te voorkomen, verkleinen of beheersen.
Legionella is een veiligheidsvraagstuk, een van de 25 die omschreven worden. Dat kan ik me 
voorstellen. Wat is de analyse van het RIVM met betrekking tot legionella? “Vaak opgedaan 
vanuit (drink)water in het buitenland. Dit hangt dus niet samen met het Nederlandse (drink)
waterbeleid”. Een buitenlandersprobleem, zou xenofoob rechts zeggen. “Het watersysteem moet 
maatschappelijke functies kunnen vervullen. Overschrijding van de normen leidt tot maatregelen 
gericht op de bronnen van de betreffende stoffen en/of de oorzaken van de onvoldoende ecologi-
sche toestand. Het beleid omvat onder andere een lozingsvergunningenstelsel.”
Een lozingsvergunningenstelsel. Want uiterlijk in 2027 moet er geen sprake meer zijn van over-
schrijding van de normen, en dat fixt u met een lozingsvergunningenstelsel.
Nu denk ik dat cynisme niemand verder helpt, dus lees ik hoopvol verder in de Briefpublicatie. 
Want ik wil wel weten hoe dat allemaal wordt geregeld tot 2027. “De beleidsdoelen zijn geba-
seerd op gezondheid, tenzij ook expliciet op de ecologische toestand is ingegaan. Voor enkele 
onderwerpen wegen de invalshoeken economie en/of maatschappij mee in de beleidsdoelen. 
Bij het beleidsmatige basisbeschermingsniveau wordt, waar mogelijk, ingegaan op de huidige 
veiligheidssituatie en de huidige beleidsaanpak. Wij raden aan deze tabel te lezen in combinatie 
met de factsheets in de bijlagen van dit rapport.”
Dan komt er iets over kleurschakeringen en kleurcodes. Nog wat gebrabbel van “Veiligheids-
vraagstukken raken verweven en hun complexiteit neemt toe. Deze vraagstukken staan in een 
maatschappelijke context. Aangenomen wordt dat technologische ontwikkelingen belangrijke 
“kosten-effectieve” oplossingen kunnen leveren.”
Beste papieren tijger van IenW. Ik waardeer de inzet. Nogmaals, cynisme is lelijk. Maar een rap-
port over veiligheidsbeleid publiceren, waarbij bullshit-aanpak wordt gepropageerd dat in 2027 
(is er echt nog iemand die dan iets weet van deze Briefpublicatie?) moet zijn uitgevoerd ... het is 

moeilijk om niet cynisch te worden.

Maar ik laat me graag verrassen in de mogelijke briefroman die we 
vanaf nu kunnen schrijven.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Aan mijnheer P. Tijger
        Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

COLUMN

Colofon
Vakblad Legionella biedt een mix van nieuws, 
achtergrondverhalen en interviews. Op een 
toegankelijke manier biedt Legionella informatie 
aan voor zowel experts als beleidsmakers. 
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Vakblad Legionella verschijnt zes maal per jaar. 
Toezending geschiedt op abonnementsbasis en 
middels controlled circulation.
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www.hollandwater.com

Holland Water - Marktleider en Expert op het gebied van
Koper- en Zilverionisatie voor drink- en koelwater.

Holland Water - Marktleider en Expert op het gebied van

• Best beschikbare techniek
• Chemicaliën vrij
• Continue monitoring
• Complete water behandeling

• ROI < 4 jaar
• Legionella preventie
• Duurzaam

Koelwater behandeling
voor NU en de TOEKOMST
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