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Het is nu twintig jaar na Bovenkarspel. Op 9 maart is

Inhoud

er een herdenking in het dorp in Noord-Holland. De ge-
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meente Stede Broec zal zelf niets speciaals doen. Ik
sprak met een communicatiemedewerker van de gemeente en ze gaf aan dat de gemeente nog wel denkt
aan het drama, maar niet meer actief herdenkt. Ik snap
heus wel hoe het werkt. Je wil niet continu dat mensen
een negatieve situatie koppelen aan de naam van je
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gemeente. Maar ik begrijp het niet. Dagelijks hebben
slachtoffers van de West-Friese Flora nog last van legionella-verschijnselen. Nog steeds rouwen mensen om
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hun geliefden.
In dit nummer twee verhalen die gaan over de slachtoffers. Eentje over de herdenking die de Stichting Vete-
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ranenziekte zelf houdt op 9 maart in Bovenkarspel. En
eentje over hoe de GGD en patiënten elkaar niet goed
verstaan. In beide gevallen zie je de moeilijke relatie
tussen overheid en maatschappij. Tussen procedures
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en mensen.
In een cynische bui zei ik ooit tijdens een forum over legionella dat de politici het probleem rond legionella pas
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zullen erkennen, als ze er zelf mee te maken gaan krijgen. Bijvoorbeeld tijdens de verbouwing van de Tweede
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Kamer, vanaf 2020. De tijd blijkt een ironische inborst
te hebben. Op het superministerie van Infrastructuur en
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Waterstaat (IenW) – zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen rond legionella – is legionella
aangetroffen. Het lijkt gelukkig mee te vallen en er zijn
nog geen slachtoffers. Maar misschien zijn er wel wat
mensen wakker geworden.
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Ook na twintig jaar moeten we alert blijven.

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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IN BEELD

De markt voor legionellatests
groeit bijna 10 procent de
komende zes jaar
De wereldwijde legionella-testmarkt werd in 2017 geschat op 193,9 miljoen
Dollar en zal waarschijnlijk een robuuste 9,4% groei vertonen van 20172025, met een waarde van 398,7 miljoen Dollar. Diagnostische labs zullen
waarschijnlijk de vraag domineren als gevolg van groeiende investeringen.
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De legionella-testmarkt zal naar verwachting de komende jaren snel groeien. Een van de
sleutelfactoren die de groei van de markt stimuleren, is de groeiende vergrijzing. Volgens
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt bijvoorbeeld verwacht dat de wereldwijde
geriatrische populatie, die in 2010 ongeveer 524 miljoen bedroeg, naar verwachting tegen
2050 bijna 2 miljard zal zijn. Geriatrische personen hebben vaker last van legionellabesmettingen vanwege hun verzwakte immuunsysteem, waardoor deze factor van vitaal
belang is voor de wereldwijde legionella-testmarkt.
Op testtype wordt de wereldwijde legionella-testmarkt gedomineerd door urine-antigeentest (UAT), die naar verwachting een groot aandeel zal hebben in de markt in de termen
van inkomsten in de prognoseperiode 2017-2025, omdat het een vroege diagnose van
de ziekte biedt.
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NIEUWS

Minister neemt maatregelen

Pameijer en Unica

om ouderen beter te beschermen tegen legionella

starten het jaar legionellaveilig

Verzorg- en verpleeghuizen die omgevormd zijn tot woonzorgcentra krijgen de
hoogste beschermingsstatus tegen legionella weer terug. Dat zegt minister Cora
van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending ‘De jacht op legionella’. In de brief erkent ze dat veel kwetsbare ouderen
onvoldoende beschermd zijn tegen legionella.

HOGE BOETES
Dit betekent dat ze niet meer de hoogste
bescherming tegen legionella krijgen en het
bijbehorende protocol verliezen. Gebouweigenaren werden gedwongen de installaties
voor koper/zilver-ionisatie in te leveren. Zo’n
installatie beschermt kwetsbare ouderen beter tegen legionella. In de ZEMBLA-uitzending
is te zien dat de Inspectie Leefomgeving en

Transport hoge boetes oplegt, wanneer de gebouweigenaren de installatie niet weghalen.
Wanneer de installatie is verwijderd, lopen
de kwetsbare bewoners volgens het RIVM
meer risico op legionellose, de gevreesde veteranenziekte. Juist onder ouderen stijgt de
laatste jaren het aantal ziektegevallen door
legionella.
Minister Cora van Nieuwenhuizen belooft de
Tweede Kamer nu dat ze deze situatie gaat
veranderen. Ze zet nieuwe regelgeving in gang
waarbij “legionellapreventie bij ‘zorgwoningen’
waar continu medische zorg wordt verleend
wel wenselijk wordt geacht.” De zorgwoningen
komen weer terug op de lijst met prioritaire
locaties.
Omdat er veel verschillende woonvormen bestaan voor ouderen geeft de minister het RIVM
de opdracht om samen met betrokken minis-

Foto: Nick van Ormondt

In die uitzending was te zien dat veel verzorgingshuizen worden omgevormd tot een
serviceflat of seniorencomplex waar ouderen
formeel zelfstandig wonen en zorg aan huis
krijgen. De overheid stuurt er namelijk op aan
dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Deze landelijke trend heeft een
keerzijde: de gebouwen verliezen hun zogeheten prioritaire status.

Unica Building Services gaat de drinkwaterveiligheid verzorgen bij de Rotterdamse zorginstelling Pameijer. Binnen de overeenkomst gaan het Inspectie en Beheerteam van Unica Rotterdam en Pameijer de komende tijd nauw samenwerken om de ruim 150 locaties van Pameijer volledig ‘legionellaproof’ te houden.
Unica neemt per 1 januari 2019 voor al deze
locaties de zorg voor veilig en schoon drinkwater
van Pameijer over. Het gaat hier om zowel
prioritaire instellingen - dit zijn instellingen
waarbij het risico op besmetting hoog is - als
niet-prioritaire (zorgplicht) locaties. Unica
start met het beoordelen van de kwaliteit en
veiligheid van alle huidige installaties en stelt
voor de prioritaire installaties een risicoanalyse
en beheersplan op. Daarnaast zorgt Unica voor
de periodieke beheersmaatregelen, controles en
advies bij technische aanpassingen. Belangrijk

en schoon drinkwater voor Pameijer en haar
cliënten.” Pameijer ondersteunt mensen voor
wie meedoen in de samenleving lastig is. Vanuit
150 woonvormen, buurtcirkels, werkplekken
en ontwikkelcentra helpt Pameijer kwetsbare
mensen met psychosociale, psychiatrische
problemen of een (licht) verstandelijke
beperking bij opgroeien, opvoeden, wonen,
werken, vrije tijd en sociale contacten. Bij
Pameijer zijn ruim 2.400 medewerkers in dienst
en wordt maandelijks aan 6.000 cliënten zorg
verleend.

teries te bekijken of er voor dit grijze gebied
een werkbaar onderscheid in woonvormen te
maken is. “Dit zou ertoe kunnen leiden dat op
termijn de lijst met prioritaire locaties verder
wordt uitgebreid.”

Legionella in

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

sportcomplex Leeuwarden
Er is legionella aangetroffen in het sportcomplex Wiarda in Leeuwarden. In de kleedkamers van de voetbalclubs FVC en Blauw Wit mag daarom voorlopig niet
gedoucht worden. Twee jaar geleden had het sportcomplex Wiarda ook last van de legionellabacterie.
Toen konden mensen er wekenlang niet douchen.

doel van de samenwerking is de beheerstaken
op het gebied van legionellapreventie voor de
lokale (zorg)medewerkers te minimaliseren.
André van der Veen, Directeur Unica
Building Services Rotterdam, zegt over de
samenwerking: “Ik ben blij dat we Pameijer
mogen ondersteunen bij deze belangrijke
zorgplicht. Wij hebben Pameijer leren kennen
als een partij die goed bij ons past qua
bedrijfsfilosofie en DNA. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat dit een duurzaam partnership
wordt waarin we samen verder werken aan veilig

de club KVC heeft mensen verboden om in de besmette kleedkamers te douchen, meldt Omroep Friesland.
Logboeken altijd up-to-date en veilig
Voortgangsbewaking en alarmering
Geen administratie, verlaging faal- en beheerkosten
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Leverancier onafhankelijk
Foto: Google Maps

De kleedkamers van een sporthal die aan het complex vast zit,
zijn niet besmet. Die douches worden nu gebruikt door de voetballers. Op de deuren van de ‘besmette’ kleedkamers hangen
briefjes waarop staat dat de normen overschreden zijn. Er zouden meer dan duizend kolonievormende eenheden (KVE) zijn
per liter water. Volgens het adviesbureau Hydroscope ligt de
norm op duizend KVW in een liter drinkwater. Het bestuur van

Zeer gebruikvriendelijk

WWW.UCARE4.NL
088 - 9446 222

Live support
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36 en 88 besmet zijn geraakt met legionella. De tweede uitbraak was
in Catalonië (Spanje) in 2006, waarbij twaalf bezoekers besmet zijn
geraakt. De gebruikte apparatuur is echter niet te vergelijken met de
huidige mistapparatuur.
De mistapparatuur werkt door het produceren van hele kleine waterdruppels, ook wel aerosolen genoemd, die vrij snel verdampen nadat
deze in de lucht komen. Hierdoor daalt de temperatuur van de producten in het schap met 5 tot 6 °C, waardoor het langer vers blijft. “Echter, met deze aerosolen kunnen tot ongeveer 1 µm legionellabacteriën
meeliften, waardoor supermarktbezoekers bij onvoldoende preventieve
maatregelen risico kunnen lopen op een legionellabesmetting”, zegt
Bartels.

WATERMONSTERS GEVRAAGD
Om advies te kunnen uitbrengen heeft het Landelijk Centrum Hygiëne
en Veiligheid van het Centrum Infectiezieken van het RIVM eerst geïnventariseerd hoeveel bedrijven mistapparatuur leveren aan supermarkten en welke maatregelen zij daarbij nemen om groei van legionellabacteriën te voorkomen. Uit deze inventarisatie bleek dat in Nederland
één bedrijf (Contronics, red.) mistapparaten levert aan supermarktketens. Bartels: “Het bedrijf geeft aan dat het effectieve maatregelen
neemt om de groei van de legionellabacteriën te voorkomen, zoals de
omgekeerde osmose (OO)-installatie die het leidingwater zuivert en
een ozongenerator die het aantal micro-organismen in het waterreservoir moet reduceren.”
Ondanks deze maatregelen kan door gebruik van plastic of rubber
in onderdelen en leidingen toch een biofilm met mogelijk pathogene
micro-organismen in het OO-water ontstaan. “Om de effectiviteit van
de maatregelen en de aanwezigheid van mogelijk andere schadelijke
micro-organismen te controleren zou het goed zijn om periodiek watermonsters te nemen en deze te laten analyseren. Zo kunnen defecten in
het systeem ook eerder aan het licht komen”, zegt Bartels. Contronics
neemt deze periodieke watermonsters echter niet. Wel vindt er jaarlijks
onderhoud plaats waarbij de plastic leidingen worden gereinigd met
antibacterieel polypropyleen, de overige leidingen worden gedesinfecteerd met chloor en de apparatuur wordt gecontroleerd op defecten.
In Nederland is het niet verplicht om een beheersplan uit te voeren om
legionellagroei in mistapparaten te voorkomen. Het RIVM adviseert wel
om een standaard preventieplan op te stellen, waarin naast preventieve maatregelen ook periodieke monstername van het waterreservoir
wordt meegenomen. “Wij kunnen deze monstername niet verplicht
stellen. Wij kunnen dit alleen adviseren aan instanties die het beleid
maken”, aldus Bartels.

Verse groente en fruit

met het risico op legionellabesmetting
Steeds meer supermarkten maken gebruik van zogenaamde mistapparaten om groente en fruit
langer vers te houden. Met het gebruik van deze apparaten neemt ook het risico op legionellose
toe. Hoe groot is dit risico en welke maatregelen kunnen worden getroffen om legionellabesmettingen tegen te gaan?

GELUK BIJ EEN ONGELUK
Door groente en fruit te bevochtigen met mist kunnen supermarkten
de derving hiervan met wel 25 procent terugdringen, wat kan leiden
tot een besparing van duizenden euro’s per jaar en wat tevens goed
is voor het milieu. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten die in 2017
door de Deense Universiteit DTU werden gepresenteerd. Vier jaar lang
analyseerden de Deense onderzoekers bij supermarkt Van Gurp in
8
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Roosendaal de omzet uit groente en fruit en de hoeveelheid die werd
weggegooid in verband met derving. Het eerste jaar was dit nog zonder bevochtiging met mist. De media-aandacht rondom de inzet van
deze mistapparatuur leidde tot vragen aan het RIVM over het risico op
legionellose.
“Het gebruik van mistapparatuur vergroot het risico op legionella-

besmetting. Hoe groot dit risico is kunnen we niet zeggen door het
ontbreken van casuïstiek. In het buitenland zijn wel twee legionellapneumonie-uitbraken bekend, die zijn veroorzaakt door het inzetten van
bevochtigingsapparatuur in supermarkten”, aldus Alvin Bartels, beleidsadviseur infectiepreventie bij het RIVM. De eerste uitbraak dateert
uit 1989 in Louisiana (VS), waarbij 33 personen in de leeftijd tussen

Ondanks dat het RIVM hamert op het afnemen van watermonsters,
wil het bedrijf Contronics liever preventief te werk gaan. “Uit een risicoanalyse, uitgevoerd door studenten van de HAS Hogeschool in Den
Bosch, blijkt dat onze apparatuur geen risico vormt voor de gezondheid”, vertelt Frank Bakker, directeur bij Contronics. Deze risicoanalyse
werd uitgevoerd in opdracht van de supermarktketen Albert Heijn, waar
9
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De veiligste manier van douchen
A Final and Conclusive Solution against Legionella

NATUURLIJK ZUIVER WATER

“Om de effectiviteit van de
maatregelen te controleren
zou het goed zijn om
periodiek watermonsters
te nemen en deze te laten
analyseren.”

Permanente KIWA Watermerk BRL 14010-1 gecertificeerde legionella veilige douche
De UV Lifeshower biedt als legionellapreventie systeem de zekerheid van geautomatiseerde, uiterst veilige en energiezuinige
uitvoering van Legionella preventie. Door op basis van UV -C
Licht en automatisch spoelen vindt desinfectie plaats met minimale 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 bacteriën bevattende amoeben tegenhoudt, een automatisch spoelsysteem die standaard bij 72 uur geen gebruik spoelt.
Ook blijft ophoping van bacteriën (accumulatie)) tot het minimum beperkt, dit ten opzichte van de gecertificeerde membraamfilter douchekoppen welke juist wel een bron zijn van
microbiologische infecties veroorzaakt door accumulatie. In
onze visie kunnen deze gecertificeerde filters dan ook niet worden aangemerkt als een definitieve oplossing.
De UV Lifeshower is uitstekend geschikt voor voor zowel prioritaire- 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 gebouwbeheersysteem
• 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 gecertificeerde definitieve point of use oplossing.

UVIDIS

Specialists in UV-Disinfection

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

Aanpak van
legionella begint
bij de bron, bij
Rentokil Hygiene
Rentokil Special Hygiene Nederland
Ruwekampweg 8, 5222 AT Den Bosch saleshyg@rentokil-initial.com
Tel. 0800 - 73 68 494
www.rentokil-hygiene.nl
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het bedrijf sinds vorig jaar ook mistapparatuur heeft geïnstalleerd.
Het idee om voedingswaren te bevochtigen om deze langer goed te
houden, dateert al uit de jaren tachtig. “Toentertijd werd deze apparatuur ingezet voor vleestoonbanken. Al snel bleek de apparatuur kwalitatief niet in orde te zijn, onder andere omdat er zich een biofilm van
micro-organismen vormde, waardoor deze in een hoek belandde. In
1996 hebben we een Europese subsidie gekregen om het apparaat
opnieuw te ontwikkelen, waarna we de huidige serie Sanifogger op de
markt hebben gebracht”, aldus Bakker. Het mistsysteem sloeg goed
aan in Frankrijk en in andere Zuid-Europese landen, waar groente en
fruit niet voorverpakt wordt.
In eerste instantie leverde Contronics alleen mistsystemen voor gekoelde opstellingen. Bakker: “Per ongeluk kwamen we erachter dat het
systeem voor ongekoelde opstellingen nog beter blijkt te werken. We
stonden in een beurs in Duitsland, waarbij we het verschil wilden laten
zien tussen groente en fruit met het mistsysteem en zonder dit systeem. De koeling werkte echter niet, maar dat bleek voor het groente
en fruit enkel beter te zijn.”

dodend werken.” Ondanks dat Contronics geen watermonsters neemt,
heeft het bedrijf het advies van het RIVM niet helemaal in de wind geslagen. Sinds vorig jaar voert Contronics namelijk eerst een indicatieve
test uit om de kwaliteit van het leidingwater te controleren, voordat
het bedrijf zijn apparatuur in de supermarkt aansluit. “Hiervoor tappen
we eerst water af, wat we vervolgens onderzoeken met behulp van een
Hydrosense testkit. Deze kit controleert op aanwezigheid van legionella
type 1”, zegt Bakker.
Inmiddels zijn er zo’n 35.000 installaties van Contronics actief in binnen- en buitenland. In tegenstelling tot landen als Duitsland, Frankrijk
en Groot-Brittanië, waar supermarktketens Rewe, Carrefour en Morrisons veelvuldig gebruik maken van deze mistsystemen, is het in Nederland nog in opbouw. Naast supermarktketens werkt Contronics ook
al aan mistsystemen voor het transport. Bakker: “Op deze manier oogst
je als het ware direct vanuit het schap.”

U

INDICATIEVE TEST

Bron: Bartels, A. Legionellarisico’s bij mistapparaten in supermarkten.
Infectieziekten Bulletin. https://magazines.rivm.nl/2018/01/infectieziekten-bulletin/legionellarisicos-bij-mistapparaten-nederlandse-supermarkten-0

Om de groei van legionellabacteriën en andere micro-organismen in
de apparatuur te voorkomen, is de apparatuur voorzien van diverse
preventieve maatregelen. Naast de eerder genoemde omgekeerde osmose-installatie en de ozongenerator, is er ook een bewakingssysteem
aanwezig dat het water voor en na de osmosefilter met elkaar vergelijkt.
Bakker: “Als het systeem kalk of andere voedingsstoffen in het water
detecteert, wat kan wijzen op een filterdefect, wordt de installatie direct automatisch uitgezet.” Verder is de apparatuur voorzien van een
spoelprogramma, waardoor het water in de roestvrijstalen leidingen elk
uur ververst wordt. “Bovendien laten we het waterreservoir leeglopen
als de apparatuur langere tijd niet gebruikt wordt”, aldus Bakker. Uit
het afstudeeronderzoek van de HAS-studenten blijkt dat het apparaat
pas een risico op legionellabesmetting kan vormen als alle preventieve
maatregelen falen, waardoor deze kans zeer klein is. Bakker: “Naast
deze preventieve maatregelen is het zo dat de turbulentie en ultrasone
trillingen, die nodig zijn om de mist te creëren, ook nog eens bacterie-

Omgekeerde osmosefilter
11
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Door: Marjolein Roggen

“We zien dat er meer
zuiveringsslib wordt
vergist om biogas op te
wekken”
het niet via aerosolen in de lucht verspreid wordt en zolang mensen het niet
inademen.”

NIET AAN GEDACHT
Een wake-up call voor de sector? “Tot nu toe hadden we hier niet aan gedacht”, erkent Uijterlinde. Na het drama in Bovenkarspel in 1999 heeft KIWA
(nu KWR) in 2002 voor STOWA uitgezocht wat de risico’s zijn bij rwzi’s. “In
het onderzoek is vastgesteld dat legioneIIa onderdeel kan uitmaken van de
micro-organismen in aerosolen op een rwzi”, valt te lezen in het rapport.
“Uitgaande van een ‘worst case’ benadering met de meest geschikte meetmethode, is het gehalte legionella laag in vergelijking met de concentraties
op bekende risicolocaties. Als daarbij in acht wordt genomen dat het gehalte
infectieuze legionella met de gebruikte meetmethode waarschijnlijk wordt
overschat, betekent dit dat een risico op legionellose voor rwzi-medewerkers
weliswaar niet kan worden uitgesloten, maar niet aannemelijk is.” De procestemperatuur is namelijk laag, te laag voor de 20-45 graden Celsius waarin
de bacterie goed gedijt.

Foto: Shutterstock.com

ENERGIEFABRIEK
Dat onderzoek is ondertussen zeventien jaar geleden en sindsdien bleef het
stil. Wat is er veranderd? “Bij ons zijn geen ziektegevallen bekend”, benadrukt
Uijterlinde. “De meeste rwzi’s werken nog steeds bij lage temperatuur. Dus
we denken dat daar niet zoveel veranderd is. De laatste tien, vijftien jaar zien
we wel dat er meer zuiveringsslib wordt vergist om biogas op te wekken. Er
zijn inmiddels twaalf rwzi’s die ook energiefabriek zijn (zie figuur).” Bij deze
vergisting komt stikstof vrij. Soms gaat het om zoveel stikstof dat het naar
de installatie wordt teruggebracht en in een speciale warme deelstroominstallatie behandeld wordt. Er zijn momenteel zo’n tien rwzi’s met een warme
deelstroombehandeling voor stikstof. “Omdat we daar de potentiële risico’s
het hoogste inschatten, gaan we die eerst beter monitoren”, zegt Uijterlinde.
“Je moet ergens beginnen.”

Waterschappen

willen weten hoe het echt zit met legionella in rwzi’s
Wat is het risico op legionella bij huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties? De waterschappen
gaan dit onder leiding van hun kennisinstituut STOWA tot op de bodem uitzoeken. Te beginnen bij de
installaties die warme zuiveringsprocessen toepassen bij het vergisten van zuiveringsslib.
Afgelopen najaar ontstond de nodige commotie in de media over het stijgende aantal legionellabesmettingen in Brabant. Dat is de directe aanleiding voor dit onderzoek, vertelt Cora Uijterlinde van STOWA. Het baarde
vooral opzien dat afvalwaterbehandelingsinstallaties van vlees- en slachtafvalverwerkende bedrijven de bron waren; Vion uit Boxtel en Rendac uit Son
om precies te zijn. Dat koeltorens via de lucht legionella kunnen verspreiden,
12 Legionella 2019

is wel bekend, maar nu is voor het eerst een link gelegd met industriële
afvalwaterzuiveringen. In reactie op Kamervragen heeft minister Cora van
Nieuwenhuizen het RIVM daarom de opdracht gegeven om alle biologische
en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties onder de loep te nemen.
Nu gaan de waterschappen niet over industriële installaties. Ze zijn verantwoordelijk voor de ruim 300 huishoudelijke rwzi’s. “Ook bij onze zuiverings-

FOCUS OP BRON
installaties zouden de warmere procescondities omstandigheden kunnen
creëren waarin legionella zich kan vermeerderen,” zegt Uijterlinde. Zo maakte
het Waterschap Aa en Maas afgelopen december melding van legionella in
de warme deelstroombehandeling van de rwzi in Den Bosch. De oorzaak
daarvan is nog niet bekend, maar voor de zekerheid is de reactor afgedekt
en dragen medewerkers mondkapjes. “legionella is geen probleem zolang

Hoewel het onderzoek van het RIVM formeel los staat van het onderzoek van
de waterschappen, zitten ze wel om tafel. “We stemmen onderling af hoe we
het aanpakken en welke meetmethodes we gebruiken. We moeten nog heel
veel leren.” Anders dan het RIVM, dat vooral luchtmetingen uitvoert, focust
STOWA zich op de bron: de procescondities in de reactoren. Uijterlinde:“We
willen weten waarom in de ene installatie hoge concentraties en in de andere
installatie geen legionella voorkomt. Heeft dat te maken met de pH-waarde,
13
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In Nederland zijn twaalf RWZI’s die tevens Energiefabriek zijn. Zij produceren biogas door zuiveringsslib te vergisten.

de temperatuur, de verblijftijd, de herkomst van het afvalwater? Als je dat
weet, kun je gericht verder zoeken en de kans dat ze als aerosolen in de
lucht terechtkomen onderzoeken. Zo kun je de meest effectieve preventieve
of curatieve maatregelen treffen. Je moet eerst weten waarom en wanneer het
voorkomt om het te voorkomen.”

HALF JAAR WACHTEN

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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Het onderzoek is net gestart en gaat nog wel even duren. “Het is niet even
twee monsters nemen en klaar”, verzekert Uijterlinde. “De waterschappen
nemen elke maand een monster uit de reactor. Het heeft geen zin om dat
elke dag te doen. Je wilt bovendien de seizoensinvloeden meenemen. Die
monsters moeten vervolgens geanalyseerd worden. De resultaten kunnen
daarom nog wel een half jaar tot een jaar op zich laten wachten.” Wat overigens niet betekent dat intussen geen actie wordt ondernomen. “We adviseren
waterschappen in elk geval de beluchtingsinstallatie uit te schakelen als ze
daar aan het werk zijn – hoe simpel kan het zijn -, mondkapjes te dragen of
de reactoren af te dekken. Dat kunnen ze naast zich neerleggen, maar we
merken dat ze heel blij zijn met deze adviezen. En als er eerder resultaten zijn,

schromen we niet om die naar buiten te brengen.” Is afdekken niet sowieso
een goed idee als je daarmee besmetting kunt voorkomen? “Afdekken kost
geld en het moet technisch haalbaar zijn”, aldus Uijterlinde. Een zeildoek
sluit de reactor niet hermetisch af. “Hoe goed werkt zo’n zeil? hoe duurzaam
is het materiaal? Je moet niet alleen een zeil spannen, maar ook de lucht
eronder afzuigen en behandelen, anders verplaats je het probleem.”

HANDSCHOEN
Rwzi’s hoeven voor hun primaire proces nu geen risicoanalyse en beheersplannen op te stellen voor legionella. “Tot nu toe was er geen aanleiding om
dit specifiek voor legionella te doen”, stelt Uijterlinde, “omdat er goede arbo-richtlijnen en geen ziektegevallen bekend zijn.” Zou het geen goed idee zijn
voor de waterschappen om die handschoen nu op te pakken? “Als STOWA
kunnen wij niets verplichten,” aldus Uijterlinde. “Mocht dit onderzoek daartoe
reden geven, dan zou het zo maar kunnen dat wij dat adviseren. De waterschappen voeren nu ook al de nodige risicoanalyses en beheersplannen uit,
bijvoorbeeld voor biologische agentia. Dit zou daarop een aanvulling zijn.”

“Het is niet even twee monsters nemen en klaar”
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Checklist schepen
en legionella

Binnenscheepvaart nam zelf maatregelen

Waterinname
•

Bunkeren: Aansluitpunten en laadslangen moeten voor gebruik
worden geïnspecteerd en grondig doorgespoeld.

•

Watermakers (alleen bij zeeschepen): De gangbare watermakers aan boord zijn onder normale omstandigheden geen bron
van besmetting.

Leidingwaterinstallaties
Het aanleggen van een veilig nieuw systeem is in het algemeen minder kostbaar dan het achteraf aanpassen van een onveilige installatie.
•

Leidingnet: Mag geen delen bevatten met slechte doorstroming
(“dode einden”). Bij aanleg van de installatie moet worden voor-

Foto: fokke baarssen / Shutterstock.com

komen dat koud- waterleidingen kunnen worden opgewarmd
door naastgelegen warmtebronnen. Hydrofoortanks moeten zoveel mogelijk buiten de machinekamer worden geplaatst.
•

Materiaal leidingnet: Het gebruik van koper wordt aanbevolen,
aangezien dit de bacteriegroei remt. Rubber en ruwe of onregelmatige oppervlakken of verbindingen moeten worden vermeden.

“We zijn niet meer

•

bang voor legionella”
Ongeveer twintig jaar geleden was legionella een groot probleem in de scheepvaart. De binnenvaart
nam ingrijpende maatregelen en is nu letterlijk gezond te noemen. “We hoefden niet te reageren,
maar als branche hebben we het aangepakt.”
Bij velen is het beeld van binnenvaart nog dat van de klassieke stille
bootsman die zijn rijnaak over de Hollandse rivieren stuwt, op weg naar
het Ruhrgebied. Romantiek en rust, waar de kinderen naar het schippersinternaat gaan en de witte was wappert op het voordek. Vandaag
de dag is de binnenschipperij een professionele bedrijfstak, die als
belangrijke schakel voor de Nederlandse en Europese economie geldt.
Volgens de laatste telling in 2013 telde de Nederlandse vloot 7547
binnenschepen, met een gezamenlijke capaciteit van 8,8 miljoen ton.
Dat waren bijna 4000 motorvrachtschepen, 1135 vrachtduwbakken,
1240 motortankschepen, 649 duwboten, 479 sleepduwboten en 51
tankduwbakken. De grootste schepen zijn 135 bij 22 meter en hebben
een tonnage van 8000. Grosso modo meten binnenschepen tussen
110 bij 11.40 meter en 85 bij 10,5 meter.
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gen < 25° of > 60° tot aan het tappunt (thermisch beheer).
•

Doorspoelen 60°, 15 minuten

•

Doorspoelen 65°, 10 minuten

•

Doorspoelen 70°, 5 minuten

•

Bij kans op groei van legionellabacteriën: ieder tappunt wekelijks doorspoelen (thermische desinfectie). Extra aandacht is

in Bovenkarspel. De problemen uitten zich vooral in de douches. We
hebben meteen actieplannen opgesteld. Het bleek dat vooral oude
stukken leiding de oorzaak waren.”

ACTIEPLANNEN

NASLEEP

Michael Zevenbergen is secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid bij
het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart). Al voormalig
schipper en opvarende en als expert op het gebied van gezondheid
kent hij legionella goed. “Binnenvaartschepen hebben een drinkwatertank aan boord. De grotere schepen hebben een reservoir tot 30
kuub. Die tank staat in de machinekamer van een schip. Daar is het
warm, dus staat de tank vaak aan de buitenkant van de kamer, tegen
de scheepswand aan.”
Die combinatie – water in een warme ruimte – is niet optimaal, weet
ook Zevenbergen. Misschien dat juist daarom de alertheid met betrekking tot legionella zo hoog is. “We hebben als branche last gehad
van legionella. Dat was ongeveer twintig jaar geleden, net na de ramp

De sector nam direct maatregelen. Zeker in de nasleep van Bovenkarspel was legionella een heet hangijzer. Zo worden de leidingen van
bestendiger materialen gemaakt en worden dode leidingen voorkomen,
afgekapt en weggehaald. Elke maand is er een spoelprogramma. Zevenbergen: “Bij de inname van drinkwater is er een procedure dat de
slang van de leverancier wordt ontsmet. Daarnaast loopt het water
twee tot drie minuten door, voordat het in het schip komt. Zo voorkomen we contaminatie zo veel mogelijk. Ook zit er tussen de drinkwatertank en de hydrofoor een UV-lamp. Er zijn ook nog schepen met een
koolstoffilter.”
Jaarlijks is er een controle op de kwaliteit van de installaties, meldt
hij. Tot slot is er een branche RI&E Binnenvaart. Omdat de schepen
niet-prioritair zijn, hoeft de branche helemaal niet een legionella-controle te houden, maar na de ervaringen van twee decennia geleden,
is men voorzichtig geworden. “We zijn niet meer bang voor legionella.

“De grotere schepen hebben een reservoir tot 30 kuub”

Temperatuur: In het gehele systeem, inclusief de retourleidin-

nodig wanneer een tappunt langere tijd niet is gebruikt.
•

Filters: Regelmatig schoonmaken en/of vernieuwen.

•

Desinfectie: Wanneer nodig in aanvulling op thermische maatregelen, bijvoorbeeld met behulp van Ultraviolet of chloor. Er
mag echter geen sprake zijn van onaanvaardbare bijeffecten op
de gezondheid van de opvarenden. Na een paar weken in de
tank is chloor ontleed en niet langer werkzaam. Daarom regelmatig chloor toevoegen.

•

Watermonsters: 1-2 x per jaar afhankelijk van soort schip, vaargebied en uitslag risicoanalyse.

•

Gepland langere tijd buiten gebruik: Leidingsysteem, inclusief
boiler aftappen. Voor ingebruikname doorspoelen, eventueel
met desinfectiemiddel.

Onze sector weet hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen en situaties.
Ongeveer tachtig procent van alle gevaarlijke stoffen vervoert Nederland over binnenwater. Naast, containers, kolen en staal vervoeren wij
allerlei constructies. Delen die niet over de weg kunnen, zoals vleugeldelen, moeten wel via ons. Wij zijn expert op speciaal vervoer en weten
dus ook goed hoe de regels werken. Ook die rond legionella.”
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“Het verbaast me dat ze niet eens ter plekke zijn gaan kijken”

Relatie slachtoffers
legionella en GGD broos

van mogelijke legionella naar de Inspectie voor de Leefomgeving gaat,
en daar wordt gecontroleerd of er wellicht meerdere meldingen over
een bepaalde plek zijn geweest. Dat blijkt (nog) niet het geval te zijn.
“Het verbaast me dat ze niet eens ter plekke zijn gaan kijken”, zegt
Abbink. “Het lijkt mij normaal dat wanneer er een melding binnenkomt, iemand ter plekke onderzoek gaat uitvoeren. Blijkbaar gebeurt
dat niet.”
De heer Abbink is assertief en neemt ook contact op met de vakantielocatie. “Ik kreeg een reactie per mail van het vakantieverblijf. Men
gaf aan dat er bij hen niets bekend is over een legionellamelding
door de GGD. Verder is er door de GGD of een andere instantie geen
onderzoek ingesteld. De hele situatie bevreemdt me. Ik weet dat ik
niets kan bewijzen over de oorsprong van de legionellabacterie, en de
communicatie met de GGD was open, maar waarom controleert deze
instantie niet?”

Foto: Shutterstock.com

OSIRIS

Slachtoffers van de legionellabacterie verwachten meer
openheid van de GGD. Terugkoppeling over een mogelijke
besmettingsbron is voor een
legionellaslachtoffer namelijk
belangrijk om zijn of haar ervaring te verwerken. De GGD wijst
echter naar de Inspectie voor
de Leefomgeving. “Het is voor
veel mensen erg frustrerend,
en dat is erg begrijpelijk”
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Hans Abbink en zijn vrouw werden op een woensdag opgevangen door het ziekenhuis in Twente.
Zij was kortademig en koortsig. De verplegers voerden een controle uit op basis van urine, en
de volgende dag werd bevestigd dat ze de veteranenziekte had opgelopen. “Het ziekenhuis
adviseerde ons om direct contact op te nemen met de GGD”, vertelt Abbink. Hij was begrijpelijkerwijs niet op de hoogte van alle protocollen bij legionella, maar handelde precies zoals
hem werd geadviseerd.
“Ik belde de GGD Enschede en had een prima gesprek met een hele sympathieke medewerkster van de dienst. Ik moest van haar een uitgebreide vragenlijst invullen. Die vragen
gingen over de mogelijke plaatsen waar mijn vrouw legionella zou kunnen hebben opgelopen in de twee weken voorafgaand aan ons ziekenhuisbezoek.”
Abbink ging voortvarend te werk. Ze waren in aanraking geweest met potgrond en met
tuinslangen. Het meest verdacht leek echter een vakantielocatie waar hij en zijn vrouw
waren geweest. Dat was de meest voor de hand liggende plaats waar zijn vrouw de
bacterie zou kunnen hebben opgelopen.
“Ik heb alles keurig gemeld. Uiteraard wil ik graag weten wat met de informatie is gebeurd. Daar konden ze bij de GGD geen mededelingen over doen. Dat heeft te maken
met privacy, begrijp ik. Dat gaf me toch een beetje een beklemmend gevoel. Is er nu
wel of geen controle geweest op de vakantieplek die ik heb aangewezen? Misschien
zijn er wel meer mensen besmet geraakt.”
De GGD houdt de kaken op elkaar. Wel deelt de organisatie mee dat er een melding

Hoe werkt de GGD? Een melding van legionella wordt afgehandeld
conform de richtlijn van de landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Het inventariseren van mogelijke bronnen gebeurt met een
vragenlijst. De GGD neemt bij voorkeur de vragenlijst met de patiënt
zelf door, maar deze is door de ziekte niet altijd in staat om alle vragen te beantwoorden. Daarom wordt de vragenlijst meestal met de
eerste contactpersoon van de patiënt doorgenomen, en dat gebeurt
telefonisch. Mogelijke bronnen worden gemeld in Osiris, het registratiesysteem van de LCI.
Irma Huiskes, communicatiemedewerker voor de GGD in de Regio
Twente (de regio van Abbink): “Op verzoek van de GGD probeert het
ziekenhuis een sputumkweek af te nemen bij de patiënt. Dit is één
van de criteria om bemonstering bij bronopsporing uit te kunnen voeren. Bij een positieve uitslag heeft de GGD contact met de Bemonsterings Eenheid Legionella, de BEL. Dat is onderdeel van het Streeklab
in Haarlem. Met hen worden afspraken gemaakt over bemonstering.”
Is er een negatieve sputumkweek, dan vraagt de GGD bij BEL of er,
betreffende de mogelijke bronnen, een locatiecluster of een geografisch cluster aan de orde is. Zo ja, dan worden afspraken gemaakt
over bemonstering. Zo nee, dan wordt door BEL twee jaar lang in de
gaten gehouden of er een tweede melding betreffende een mogelijke
bron binnenkomt, waarna alsnog kan worden bemonsterd. Wordt als
mogelijke bron een zorginstelling, sauna of jacuzzi aangewezen, dan
wordt er altijd bemonsterd.
Hoe is de informatievoorziening naar slachtoffers opgezet? Is er een
procedure voor? Huiskes: “Informatievoorziening is voor patiënten direct na een ziekmelding lastig, de meesten zijn er te ziek voor. De
patiënt of contactpersoon krijgt informatie over onder andere het
algemene ziektebeeld, risicofactoren en de kans dat bijvoorbeeld
medereizigers besmet kunnen zijn. Tevens wordt er schriftelijke informatie gemaild of verstuurd, en wordt het telefoonnummer van de GGD
achtergelaten zodat later altijd kan worden gebeld met vragen, en
soms ook nog aanvullende informatie over mogelijke bronnen kan
worden doorgegeven. In de folder staat de stichting Veteranenziekte
benoemd, en die wordt in het gesprek ook nog aangehaald. Bij het
afnemen van de vragenlijst komt aan de orde dat we een vragenlijst

willen doorlopen, maar dat het niet zegt dat we een bron kunnen
vinden. In de meeste gevallen lukt dat laatste zelfs niet.”
Met de vragenlijst en het in kaart brengen van mogelijke bronnen
probeert de GGD vooral te voorkomen dat anderen in de toekomst
besmet raken. Verder wordt benoemd dat er naast de mogelijke bronnen die in de vragenlijst staan ook bronnen kunnen zijn die mensen
niet kunnen zien, bijvoorbeeld koeltorens. In het eerste gesprek met
de patiënt of familie wordt afgesproken dat de GGD contact opneemt
als men conform de criteria kan gaan bemonsteren - of juist niet.
“Wordt er bemonsterd, dan wordt weer besproken dat het nog steeds
mogelijk is dat we de bron die iemand ziek heeft gemaakt niet kunnen
vinden. Wordt er niet bemonsterd, dan wordt besproken dat er wel
actie wordt ondernomen als er binnen twee jaar een tweede melding
binnenkomt. Dit is voor veel mensen erg frustrerend, en dat is begrijpelijk. Mensen denken regelmatig dat de GGD ook toezicht houdt op
mogelijke locaties van bronnen. Daarom leggen we uit dat het toezicht
bij veel instellingen, hotels en dergelijke bij de inspectie voor Leefomgeving en Transport ligt, en niet bij de GGD.”

BUNGELEN
Esther Huygen, voorzitter van de Stichting Veteranenziekte, herkent de
afwachtende houding van de GGD. “De GGD heeft nooit en te nimmer
contact met ons. Ik denk dat we te lastig zijn. Maar we willen gewoon
duidelijkheid, juist voor diegenen die ziek zijn geworden. Als je ziek
bent geworden, wil je graag weten waar je de bacterie hebt opgelopen. Die kennis heeft namelijk veel gevolgen voor het herstel en het
hele verdere traject dat je aflegt als slachtoffer.”
Ze geeft aan dat een delegatie van de Stichting Veteranenstichting
zelf maar op bezoek gaat bij de diverse GGD’s om meer informatie
los te krijgen. “Zo zijn we vorig jaar op bezoek geweest bij de GGD in
Drenthe. We hadden van lotgenoten begrepen dat ze weinig terugkoppeling kregen van de GGD. De gezondheidsdienst zag het heel anders.
Zij vonden dat we het zelf prima deden en juist goede terugkoppeling
geven aan lotgenoten.”
Het is de algemene stelregel dat wanneer er minimaal twee meldingen van legionella zijn gemaakt van een locatie, de GGD komt kijken.
“Als er niet meer dan twee meldingen worden gemaakt, gebeurt er
dus niets. Dat voelt niet goed. Ik zou het fijn vinden dat wanneer er
een melding wordt gemaakt van een mogelijke legionellabron, het
wordt uitgezocht en dat het resultaat daarvan wordt medegedeeld.
Het is belangrijk voor een patiënt om te weten waar hij of zij ziek is geworden. Als patiënten weten waar ze de bacterie hebben opgelopen,
kunnen ze misschien een antwoord vinden op de vraag ‘waarom’ ze
besmet zijn.”
Het irriteert Huygen dat de patiënten zo weinig horen. Onlangs was er
bijvoorbeeld een mevrouw die de GGD plat belde voor meer informatie. De GGD liet echter niet veel los. “Dat kan niet. Laat de mensen
weten waar ze aan toe zijn, nu blijven ze bungelen. Praat alsjeblieft.
Dat zouden we zo graag willen. Dan kun je van elkaar weten hoe alle
partijen de zaken aanpakken en kan iedereen van elkaar leren. Dat is
beter voor de patiënt en voor de GGD. Op de manier waarop het nu
gaat bagatelliseer je wat een patiënt meemaakt.”
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door: Lisette Biesenbeek

Experts hekelen Zembla-uitzending over legionella

‘Ook bij zorgplicht

val je onder wet- en regelgeving’

Het is deze maand op de kop af twintig jaar geleden dat zich op de West-Friese Flora in Bovenkarspel
een legionellaramp voltrok. Hierbij lieten 32 mensen het leven, meer dan 200 mensen werden ziek.
Ondanks de strengere regels die sindsdien gelden aangaande legionellapreventie, is het aantal
legionellaslachtoffers de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. TV-programma Zembla wijdde hier
eind vorig jaar een uitzending aan, getiteld ‘De jacht op legionella’. Een uitzending waarin een te
eenzijdig beeld werd neergezet, vinden Pascal Lagrand van HG Ulfima en Wietze Boonstra van Uvidis.
20 Legionella 2019

Sinds 2004 gelden voor gebouwen met een hoger risico extra strenge regels met betrekking tot legionellapreventie. Deze locaties worden
bestempeld als prioritaire locaties. Dit zijn locaties waar mensen extra
kwetsbaar zijn, zoals een ziekenhuis, een hotel of een zorginstelling.
Echter, veel zorginstellingen is het predicaat prioritair ontnomen, omdat
ze zijn omgedoopt van instelling waar eerst 24-uurs zorg werd geboden
tot een seniorencomplex waar mensen zelf hun zorg inkopen. In plaats
van prioritair zijn deze locaties nu zorgplichtig.
Zembla bezocht zo’n instelling in de uitzending. De instelling in kwestie
heeft een installatie voor koper/zilver-ionisatie. Zo’n installatie voegt
ionen toe aan het water, die voorkomen dat de legionellabacterie zich
reproduceert. Boonstra: “Koper/zilver-ionisatie is een systeem dat
goed kan werken – niet overal overigens – maar is wel een laatste
redmiddel, als je echt niks anders meer kunt doen.”

Deze installaties zijn echter alleen toegestaan voor prioritaire locaties.
De overheid wil op die manier voorkomen dat er onnodig koper-zilverdeeltjes in het water terechtkomen. Dat betekent dat de zorginstelling
die Zembla bezocht, de installatie voor koper/zilver-ionisatie moet
verwijderen, wil ze een boete voorkomen, en daarmee – althans, zo
werd het in de uitzending gebracht – zouden de bewoners niet meer
beschermd zijn tegen de legionellabacterie.

GRIJS GEBIED
Dat is veel te kort door de bocht, zeggen Pascal Lagrand en Wietze
Boonstra. Boonstra: “Het beeld dat werd neergezet is dat als je prioritair bent, je van alles moet doen binnen wet- en regelgeving, en dat
als je zorgplicht hebt, niks hoeft te doen. Dat is niet zo. Ook als je een
zorgplicht hebt, heb je verantwoordelijkheden en val je onder wet- en
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Erkenningen moeten terugkomen
lossing. Maar dat is niet zo. Er zijn technieken die uitzonderlijk goed
hun werk doen en de legionellabacterie buiten de deur houden. Bij
zorgplicht mag je die systemen gewoon toepassen.”
Dus er zijn in het kader van zorgplicht heel veel oplossingen voorhanden, zonder dat je alles hoeft te veranderen. Boonstra vervolgt: “Natuurlijk hebben mensen wel de verplichting dat ze beheer moeten uitvoeren. Maar dat geldt uiteindelijk voor alles. Ook als je geen techniek
hebt, moet je beheer uitvoeren. Met techniek wordt dat alleen maar
simpeler. En dan maakt het label prioritair of zorgplicht geen verschil.”

VERKEERDE AANDACHT

regelgeving.” “Alleen, dat is een grijs gebied”, vult Lagrand aan. “Je moet
zorgen voor deugdelijk drinkwater. Hoe je dat doet, daar zijn geen normen aan verbonden, zoals bij prioritair wel het geval is.”
Lagrand vervolgt: “Legionellapreventie staat of valt met beheer. Als je
prioritair bent en je biedt 24-uurs zorg, dan heb je dus toegang tot
elk tappunt en kun je elk tappunt spoelen. Ben je niet langer prioritair
maar zorgplichtig, omdat mensen hun eigen zorg inkopen, dan krijg je
te maken met particuliere verhuur. Op dit niveau kun je geen controle
meer uitvoeren op de installatie. Dan mag je niet zomaar meer ‘achter
die deur’. En daarmee heb je geen controle meer over het compleet
uitvoeren van het beheer.”

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN
Volgens Lagrand en Boonstra zijn er genoeg mogelijkheden om op andere manieren te voldoen aan de zorgplicht. Boonstra: “Er is in de
uitzending wat betreft techniek alleen gesproken over koper/zilver-ionisatie. Er is niet gesproken over andere technieken, zoals de fysische
technieken, waaronder ultrafiltratrie en uv-c licht, ook niet met de minister (die ook door Zembla werd geïnterviewd – red.). Deze fysische
technieken voegen niets toe aan het water, zoals met koper/zilver-ionisatie wel gebeurt, maar zorgen dat de legionellabacterie helemaal
niet binnenkomt. De zorginstelling die bezocht is, zei “we hebben alles
gedaan en een installatie voor koper/zilver-ionisatie was de enige op-

“Als je alle zorgplichtlocaties prioritair zou
maken, dan jaag je
bepaalde locaties onnodig
op kosten”
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Een positief gevolg van de uitzending is dat de kwestie de aandacht
heeft van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu).
Maar niet de aandacht die Lagrand en Boonstra graag zouden zien.
Lagrand: “Zembla heeft voor de uitzending geen contact opgenomen
met ENVAQUA, de overkoepelende brancheorganisatie. Waarom niet?
Daar komt juist alle kennis bijeen. In de uitzending werd erover gesproken om alle locaties die eerst prioritair waren en nu zorgplichtig, weer
als prioritair aan te merken. Alsof daarmee alles is opgelost. De techniek mag dan blijven. Maar om deze techniek honderd procent te laten
functioneren moet er op elk tappunt doorstroming gegarandeerd worden. Dit verandert niet door de stempel terug te zetten naar prioritair.”
Boonstra: “Zorgplicht mag je invullen op een manier zoals jij denkt dat
het goed is. Bij prioritair is dit vastgelegd. Als je alle zorgplichtlocaties
prioritair zou maken, dan jaag je bepaalde locaties onnodig op kosten.”
Lagrand: “Ik zou willen voorstellen om eens goed naar die zorgplichtlocaties te kijken en er het juiste label aan te hangen met de juiste
risicobepaling: wat moet deze locatie doen? Wat kunnen we in wet- en
regelgeving anders doen op basis van alle ervaringen die we de afgelopen jaren vergaard hebben? Hiermee kunnen we deze zorgplichtige
locaties prima op orde krijgen met een veilige en beheersbare drinkwaterinstallatie, al dan niet door middel van een BRL 14010-1 gecertificeerde techniek.”

VEILGHEIDSKLASSESYSTEEM
Hij pleit voor de invoering van een veiligheidsklassesysteem. “Neem de
lokale sportvereniging met vijftig douches. Daarvan weten we dat die
vaak te maken heeft met hoge temperaturen in de zomer – waarvan
wij als deskundigen allemaal weten wat het gevolg daarvan is – en
stilstand wegens een zomer- en winterstop. Zo’n club is zorgplichtig en
moet daar iets mee. Het zou natuurlijk heel raar zijn dat je bijvoorbeeld
in het weekend in een hotel zit waar alles goed is geregeld op het gebied van legionellapreventie, en maandag bij je sportvereniging komt
waar niks is geregeld.”
Lagrand en Boonstra zouden graag zien dat er vanuit de brancheorganisatie ENVAQUA een initiatief wordt genomen tot een gesprek met de
minister. Ook overwegen ze om op persoonlijke titel een brief naar de
minister te sturen. Boonstra: “Nu wordt 99,9 % overgeslagen. Maar er
is zoveel mogelijk, ook bij zorgplicht, om je beheer goed te doen. Daar
moet echt iets mee gedaan worden. Lagrand: “Het is een gemiste kans
als we dit nu laten liggen.”

Alphons Stevens (Rentokil):
“Een soort

‘Legionellapreventieas-a-Service’”

Een betere bestrijding van legionella is vooral een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. De
waterleidingmaatschappijen, installateurs en gebouweigenaren moeten legionella serieus nemen. Dat
vindt Alphons Stevens van Rentokil. “Wees alert. En maak goede installaties.”
Alphons Stevens heeft een markante kop en steekt zijn mening niet
onder stoelen of banken. De sales- en operation-manager Nederland
bij Rentokil zou er volgens eigen zeggen een boek over kunnen schrijven. En is daar ook daadwerkelijk mee bezig. Geregeld schrijft hij over
zijn ervaringen in de installatiewereld, waarin hij 31 jaar werkt. “Ik heb
alle facetten mogen meemaken, van ‘leidingaangevend’ monteur tot
directiefuncties”, zegt Stevens.
Hij maakt zich geregeld boos als het gaat om legionella. Die woede
concentreert zich op het vrijgeven van de installatiemarkt, als het gaat
om erkenningen van installateurs. “Daardoor is er een wildgroei aan

bedrijven ontstaan. Techniek is van ondergeschikt belang geworden,
zo lijkt het wel. Ik kom zo vaak tegen dat er niet is nagedacht over een
installatie. De belangrijkste drijfveer lijkt tijd te zijn: hoe kun je een klus
zo snel mogelijk klaren. En dus kiest men bijvoorbeeld voor buigzame
buizen die met perstangen aan elkaar worden geclusterd. Ongelofelijk.”

WAAROM IS DAT ZO ERG?
“Bij een kunststof buis is er meer sedimentvorming dan bij koperen of
rvs-buizen. Wel tien tot honderd keer meer. Het probleem rond legionella is dan al begonnen. En de technische levensduur van een installatie
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“Ik denk dat de belangrijkste taak bij de leverancier
van water ligt”
met dit soort buizen verkort snel als je omgaat met hogere temperaturen, die weer nodig zijn tegen legionella. Het is maar een voorbeeld,
maar toch raakt het de kern: de installaties moeten beter.”

JE MAAKT JE HARD VOOR INSTALLATIETECHNISCHE
OPLOSSINGEN TEGEN LEGIONELLA?
“Legionella zit in het water, daar kan je weinig aan doen. Je krijgt het
gratis en voor niets. Je moet er dus voor zorgen dat je installatie op
orde is. Daar begint de strijd. Daarnaast voorkom je groei door goed
beheer en onderhoud. Zorg er voor dat je sediment verwijdert, dat kranen automatisch worden gespoeld en dat wanneer het aantal KVE’s te
hoog is, maatregelen al gereed zijn om toe te passen. Wees alert. En
maak goede installaties.”

ZIJN INSTALLATEURS NIET GOED GENOEG?
“Er zijn hele goede installateurs en er zijn hele slechte installateurs, dat
is altijd al zo geweest. Het belangrijkste verschil is dat je vroeger een
bepaald niveau moest hebben om aan een waterinstallatie te sleutelen, een erkenning. Dat is vrijgegeven. Dat hoeft nog geen probleem te
zijn. Maar omdat er veel minder controle is, daalt de kwaliteit. Vroeger
kreeg je simpelweg geen watermeter als je je berekening of tekening
van de installatie niet had ingediend.”

WAAR LIGT DAN DE VERANTWOORDELIJKHEID?
“Ik denk dat twee partijen een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant
de controlerende instanties. Wat mij betreft gaan we terug naar de
tijd van erkende installateurs, zodat er een bepaalde basiskwaliteit is.
Daarnaast is de gebouwbeheerder eindverantwoordelijke en hij mag
ervan uitgaan dat een installatie goed is. Daarna is het onderhoud en
het beheer zijn pakkie-an.”

IS HET WEL EERLIJK, OM ZO’N VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE GEBOUWEIGENAAR TE LEGGEN?
“Dat is een lastige vraag. Want een eigenaar weet ook niet precies hoe
het zit met leidingen. Ik ben al van alles tegengekomen, tot en met een
installateur die een kraan afdopt met gietijzer doppen of een gootsteen
in een werktkast die zelden tot nooit wordt gebruikt. En een eigenaar
weet ook niet altijd hoe hij een installatie goed moet onderhouden. We
zien dat dit problemen oplevert en zijn daarom bezig met een eigen
model. De toekomst zou kunnen zijn dat Rentokil daarin verantwoordelijk wordt voor de installatie voor de komende 25 jaar. De gebouweigenaar huurt de installatie. Wij regelen vanuit Rentokil permanenten
spoeling, wij meten non-stop temperaturen en controleren -en vervangen waar nodig- keerkleppen. We zullen preventief chemisch reinigen
om sedimentgroei te voorkomen. Door de maatregelen structureel toe
te passen, zal de groei minimala zijn. Als er bijvoorbeeld meer dan honderd KVE in het water zit, grijpen we automatisch in. Een klant wil de
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zorgen rond legionella niet, die verantwoordelijkheid nemen wij op ons.
Op basis van KPI’s. Het is een soort ‘Legionellapreventie-as-a-Service’.”

KUN JE ZO’N VERANTWOORDELIJKHEID
OP JE NEMEN?
“Het is een onderwerp dat zich nog moet uitkristalliseren. Vergelijk het
met het dilemma rond zelfrijdende auto’s. Als er een ongeluk gebeurt
met een zelfrijdende auto, wie is dan verantwoordelijk? Zo is dat ook
met waterkwaliteit. Ik denk dat de belangrijkste taak bij de leverancier
van water ligt. Die moet stoppen met te zeggen dat hun werk ophoudt
bij de deur van een gebouw. De installatie gaat wellicht naar een andere eigenaar, maar het water is nog gewoon met elkaar in open verbinding. Al is dat via een keerklepje, dat maakt niet uit.”

HOE ZOU JE DAT WILLEN ZIEN? EEN LEVERANCIER
VAN WATER HEEFT TOCH GEEN INZICHT IN EEN
GEBOUW?
“Nu niet meer, maar twintig jaar geleden wel. Toen keurde het waterbedrijf de tekeningen goed of af. Dus de leverancier wist precies wat
de kwaliteit van een installatie was. Als de gebouweigenaar geen goed
onderhoud pleegt, voldoet de eigenaar niet aan zijn zorgplicht. Vergelijk
het maar weer met de zelfrijdende auto. Als je die niet update of als
je je dronken in die auto gaat laten rijden, voldoe je ook niet aan je
zorgplicht en ben je gewoon strafbaar.”

IS DIT NIET EEN HELE COMPLEXE, INTENSIEVE EN
DAARMEE DURE OPLOSSING?
“Het ligt er maar aan waar je als land je prioriteiten legt. Neem F-gassen. Daar is een heel stringent beleid voor ontwikkeld. Veel strenger
dan hoe we met water omgaan, terwijl we dat elke dag gebruiken. Een
gebruiker van F-gassen moet een certificaat hebben, een deelnemer in
het verkeer moet een rijbewijs hebben en wat als je deelnemer bent op
het gebied van water? Ik vind dat je dan ook moet aantonen dat je een
bepaald kennisniveau hebt.””

Rentokil

Rentokil is van oorsprong gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Van
daaruit is een afdeling opgestart die zich bezighield met hygiëne. Dat
ontwikkelde zich tot Rentokil Specialist Hygiene. Ook legionellabestrijding valt daaronder. Rentokil is BRL6010 gecertificeerd en biedt een
concept waarmee het beheer en onderhoud uit handen wordt genomen.
Zo is er een digitale monitoring van objecten, een continue draadloze temperatuurmonitoring via een sensor en een digitaal beheersplan
dat automatisch geüpdate wordt met de regelgeving. Zo zorgt Rentokil

TECHNALIA
Technalia maakt verhalen over en voor de techniek.
Door tekst, beeld en het gebruik van social media
vertellen we die verhalen aan de wereld. Over het
kloppende hart van een machine, over de structuren
van een cel of toekomst van 5G. Maar de verhalen gaan
vooral over de mensen. Want mensen maken techniek
mogelijk.

Meer weten? www.technalia.nl

ervoor dat een bedrijf voldoet aan de hygiëne-eisen van het Drinkwaterbesluit en NEN 1006.
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maar ook daarbij geldt iets dat typisch is aan Nederland: we hebben
net zo gemakkelijk 40.000 regels, maar er is geen waterdichte controle.”
Wat veel mensen niet meer weten, vertelt Menger, is dat de Westfriese
Flora jarenlang een mega-evenement was. Er kwamen in de ‘gouden’
jaren zeventig meer dan honderdduizend mensen naar Bovenkarspel.
“Daarom is langs de spoorlijn de extra halte ‘Bovenkarspel/Fora’ gemaakt, om die grote toestroom te kunnen verwerken. Al die bezoekers
kwamen niet alleen om de indrukwekkend grote en kleurrijke bloementuin te zien. De Flora, dat was immers de showroom van de bloembollentelers uit West-Friesland. Ze kwamen er ook voor de grote consumentenbeurs die steeds belangrijker werd. Aanbiedingen van allerlei soorten,
een vette hap, hebbedingetjes, het melkvee dat hier werd geëtaleerd: de
Flora was ooit een mensenmagneet en daarmee een lucratieve beurs.
Zo kwam het dat in 1999 op die consumentenbeurs ook een ondernemer stond die bubbelbaden aan de man bracht. In die baden werd
warm water verneveld, waarin zich de legionellabacterie had verspreid.”
Het bleek de bron van de eerste grote uitbraak in Nederland. Menger:
“In lokaal en regionaal opzicht heeft deze uitbraak definitief iets veranderd. De Westfriese Flora is niet meer. De naam bleek volgens de
wetten van de marketing besmet, de associatie van de mensen in het
land was er toch eentje van ‘daar ken je een enge ziekte oplopen’. Eerst
verdween de grootste bolbloemententoonstelling van Nederland naar
een andere plek, en er kwam een nieuwe naam.
Maar het ‘Holland Flower Festival’, dat was natuurlijk niet meer hetzelfde
als de ‘Floor’. Daarom is de show uiteindelijk verdwenen, en daarmee
welbeschouwd ook een bijzonder stukje regionaal erfgoed. Wat bleef,
is de herinnering aan een tragische uitbraak. West-Friesland hield ook
de tranen van het verlies. En een monument langs de Spoorsingel in
Bovenkarspel.”

Herdenking 20 jaar ‘Bovenkarspel’

De nasleep van de

Herdenking

Westfriese Flora

De Stichting Veteranenziekte, voorheen Stichting Flora Veteranenziekte,
is ontstaan na de grootste legionella-uitbraak ter wereld in maart 1999.
Door deze legionella-explosie tijdens de Westfriese Flora overleden

Twintig jaar geleden voltrok zich het drama in Bovenkarspel. Volgende maand vindt een herdenking in
het Noord-Hollandse dorp plaats. Journalist Martin Menger heeft alles meegemaakt. Volgens hem is de
impact van de ramp nog steeds voelbaar. “De overheden werden – misschien wel voor het eerst – gedwongen om zelf helder naar buiten te brengen wat er speelt.”

32 mensen aan de gevolgen van de veteranenziekte; meer dan 200
mensen werden ernstig ziek. Veel van deze mensen sloten zich aan bij
de stichting.
Op 9 maart 2019 zal de Stichting Veteranenziekte een herdenkingsbijeenkomst houden bij de Bomentuin aan de Spoorsingel (ter hoogte
van nr. 72) in Bovenkarspel. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. De

Op de vooravond van de Westfriese Flora in 1999 in Bovenkarspel zou
niemand hebben vermoed dat een van de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis op de loer lag. Tijdens de grootste overdekte bloemententoonstelling ter wereld stond in hal 3 een aantal bubbelbaden
tentoongesteld. Chloor zou niet nodig zijn in het water, want er zou toch
niemand in de borrelende baden plaatsnemen.
Een van de baden was gevuld met een brandslang die al lange tijd niet
was gebruikt. In het stilstaande water in de slang had zich een zeer agressieve variant van de Legionella pneumophila-bacterie ontwikkeld. In de
Westfriese Flora vond hierdoor de ernstigste uitbraak plaats sinds de
conferentie van de veteranenorganisatie American Legion in Philadelphia
in 1976. Het droeve resultaat: 32 doden en 206 ernstig zieken.
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‘FLOOR’
Journalist Martin Menger volgt ‘Bovenkarspel’ al vanaf het begin. De verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad heeft de afgelopen twintig
jaar alle betrokkenen rond het drama gesproken en de impact ervan
meegemaakt. De uitbraak van legionella op de Westfriese Flora in Bovenkarspel heeft volgens hem niet alleen grote gevolgen gehad voor Nederland: “De nasleep heeft er ook regionaal, in West-Friesland, stevig in
gehakt. Ook twintig jaar na dato is het voor sommige mensen allemaal
nog benauwend dichtbij.” Het gaat daarbij om mensen die iemand uit
het eigen gezin hebben verloren, of mensen die er nooit meer helemaal
bovenop zijn gekomen. “De nasleep van de uitbraak was dat bestuurlijk
Nederland voor het eerst werd geconfronteerd met een heuse crisis”,

vervolgt Menger. “Je had zomaar die uitbraak, mensen kwamen tot de
ontdekking dat dit de reden was van de plotse golf van sterfgevallen in
het ziekenhuis in Hoorn. Dat werd bekend bij de mensen in de directe
omgeving, en toen dat eenmaal doorsijpelde was de geest uit de fles.
De overheden werden daardoor – misschien wel voor het eerst – gedwongen om zelf helder naar buiten te brengen wat er speelde. In die
tijd hadden we nog niet eens de sociale media.”
Nog belangrijker is volgens de journalist dat de instanties daarna stapje
voor stapje tot het besef kwamen dat je ook in preventieve zin iets tegen legionella moet doen. En dat bleek erg weerbarstig: “Weer nieuwe
regels? Het bedrijfsleven probeert er steevast onderuit te komen. Niks
nieuws, het gebeurt nu ook met andere zaken. Er is wetgeving gekomen,

Stichting herdenkt dat het 20 jaar geleden is dat de legionellaramp zich
voltrok. Na de herdenking is er een kop koffie met versnaperingen in
het Roode Hert, Hoofdstraat 235 te Bovenkarspel (op 800m van deze
herdenkingsplaats).
Burgemeester Wortelboer van Stede Broec zal tijdens de herdenking op
9 maart samen met de Stichting Veteranenziekte bloemen leggen bij
het legionella-monument aan de Spoorsingel in Bovenkarspel. In het
dorp worden volgens de woordvoerder van de gemeente geen andere
activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de ramp.
Meer informatie en aanmelden kan via de website van de Stichting
Veteranenziekte: www.stichtingveteranenziekte.nl
27

ACTUEEL

Legionella in superministerie, personeel verkeerd ingelicht

“Wij weten niet wat de

legionellawaarden zijn”
Op het ‘superministerie’ in Den Haag is vorige maand legionella aangetroffen. ZEMBLA onthult dat op verschillende etages in het immense gebouw
normoverschrijdingen zijn vastgesteld. Legionella is een bacterie die in de
waterleidingen zit. Het ministerie verspreidde onjuiste informatie over de
legionellabacterie onder het personeel.
Minister Cora van Nieuwenhuizen, verantwoordelijk voor de bestrijding
van legionella, zit ook in het gebouw. Het Rijksgebouw is eigendom van
het Rijksvastgoedbedrijf. Het is in november 2017 na een grondige
renovatie opnieuw opgeleverd. Het ligt pal naast het centraal station van Den Haag en huisvest naast het ministerie van Buitenlandse
zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook diverse
overheidsdiensten, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

FEITELIJKE ONJUISTHEDEN
Het ministerie verspreidde via intranet onder het personeel een bericht
over de legionella in het gebouw waar feitelijke onjuistheden in staan.
Dat bevestigt de woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf, Steffart
Buijs. “We kennen dit bericht niet. De inhoud is niet conform onze communicatie hierover.” Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat
desgevraagd weten dat het bericht niet op hun deel van het intranet
heeft gestaan.
In het bericht staat dat het om een ‘ongevaarlijke beperkte verhoging
van legionella’ gaat. “De waarde viel ruim binnen de veilige marges.”
Terwijl er forse normoverschrijdingen waren. Woordvoerder Steffart
Buijs vertelt dat er vorige maand tien monsters zijn genomen. Bij vijf
monsters was sprake van een normoverschrijding. Dit is het geval wanneer per liter water honderd kolonievormende eenheden legionella
worden aangetroffen. Bij één monster lag het aantal op duizend, bij
een ander op 3400.
Het intranetbericht zegt verder dat de leidingen zijn doorgespoeld,
waardoor de bacteriën zijn gedood: “Na het spoelen was de legionella-

Bij één monster lag het
aantal op duizend KVE, bij
een ander op 3400
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waarde normaal.” Ook dat is onjuist volgens de woordvoerder: “Wij weten niet wat de legionellawaarden zijn. Wij verwachten de uitkomsten
volgende week. Wel is de kans groot dat op korte termijn de problemen
verholpen zijn.”

VEILIG DRINKBAAR
In het intranetbericht staat dat er extra maatregelen zijn genomen om
herhaling te voorkomen, met de opvallende toevoeging: “Het water uit
de kranen in onze kantoorpanden is en blijft dus veilig om te drinken.”
Je loopt alleen een legionellabesmetting op door het inademen van de
bacterie. Niet door besmet water te drinken.
Woordvoerder Steffart Buijs van het Rijksgebouw zegt dat er extra
maatregelen zijn genomen. “We hebben op verschillende plekken legionellafilters aangebracht en vervangen. Sommige waterleidingen zijn
verlegd.” Maar dat het probleem daarmee definitief is verholpen, zoals
het intranetbericht doet voorkomen, kan hij niet beamen: “We weten
niet wat de oorzaak is.”
Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten
blij te zijn dat ze op de fouten gewezen worden, omdat ze het belangrijk
vinden om juist te communiceren.

ALTIJD PROBLEMEN
De legionellabacterie is het volgende probleem voor het superministerie. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse zaken
moest vorige week tijdens het vragenuur uitleg geven over het hoofdpijndossier dat Rijnstraat 8 inmiddels is geworden. Door de VVD werd
hem toen gevraagd of er nog meer problemen waren. Knops’ antwoord
was: “Er zullen altijd problemen zijn bij panden. Kleine dingetjes die
spelen, die kunnen worden opgelost.” Hij zei toen niks over legionella, terwijl de normoverschrijdingen toen al weken bekend waren. Zijn
woordvoerder reageert tegenover ZEMBLA: “Dit heeft hij niet bewust
achtergehouden. De Kamervoorzitter hield hem tijdens de beantwoording erg kort, daarom is hij er niet aan toegekomen.”
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Totnes Community Hospital in Devon

Foto: Shutterstock.com

Een deel van een ziekenhuis in Devon is
gesloten na de ontdekking van legionella. Het gaat om de afdeling Eerste Hulp,
waar de bacterie is aangetroffen in de
kranen en douches. De rest van het ziekenhuis - inclusief klinische afdelingen
en poliklinieken – lijkt vrij van besmetting en functioneert normaal.

Legionella in twee

Drie toeristen overleden
in hotel Trente

ziekenhuizen in Brooklyn

De politie in het Italiaanse Trente heeft acht eigenaren van drie hotels opgepakt. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de dood
van drie Italiaanse toeristen. Volgens de beschuldiging hadden
de hoteleigenaren nagelaten om het sinds 2015 verplichte legionellarisicobeoordelingsplan op te stellen. Naast de drie dodelijke
slachtoffers hebben nog zestien toeristen een legionellabesmetting
in de hotels opgelopen.
De politie heeft na onderzoek geconstateerd dat de hoteleigenaren
het risico op legionellabesmetting ernstig hebben onderschat. Zo
was er geen goed onderhoud van de waterleidingen en was het beheer van de temperaturen in het interne distributienetwerk en de opslagtanks voor warm water veel slechter dan aanbevolen. Monsters
die in de zomer van 2018 zijn genomen, toonden verontreiniging in
bijna alle onderdelen van de installatie, in sommige gevallen tot een
bijzonder hoge graad. Er was geen bewijs voor de verontreiniging van
de gemeentelijke watervoorziening.
In een van de gebouwen waar een inmiddels overleden toerist verbleef, werd een slecht functionerende warmwatersysteemklep ontdekt. Twee andere geïnfecteerde toeristen bleken op verschillende
tijdstippen in dezelfde kamer als dit slachtoffer te hebben verbleven.
De meeste toeristen die ziek zijn geworden door de legionellabesmetting waren op oudere leeftijd.
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De Minor Injury Unit (MIU) van het ziekenhuis, die wordt gerund door Torbay en
South Devon NHS Foundation Trust, is
gesloten omdat er veel water wordt gebruikt en het watersysteem van de afdeling momenteel wordt gedesinfecteerd.
Vorig jaar werd ook al legionella aangetroffen in Paignton Health and Wellbeing
Centre.
Hoewel het niet abnormaal is dat legi-

onellabacteriën in oudere gebouwen
aanwezig zijn en het risico voor mensen
in een ziekenhuisomgeving minimaal is,
heeft de Trust als voorzorgsmaatregel besloten de MIU in het Totnes Community
Hospital tijdelijk te sluiten, terwijl desinfectie, verdere testen en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
“We voeren regelmatig testen uit bij al
onze gebouwen, en sluiten tijdelijk de
Minor Injuries Unit af terwijl we het watersysteem desinfecteren”, aldus Dr Selina
Hoque, directeur van Infection Prevention
and Control bij NHS Foundation Trust. “Ik
bied onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat wordt veroorzaakt door
de MIU-sluiting, maar de bescherming
van de gezondheid en veiligheid van
mensen is onze eerste overweging.”

Zowel in het New York Presbyteriaanse Brooklyn Methodist-ziekenhuis als het
Prospect Lefferts Garden-ziekenhuis in Brooklyn is legionella geconstateerd. De
uitbraak wakkert angst aan voor de bacterie, aangezien in 2015 in de Bronx
twaalf mensen bij een uitbraak stierven.

0180 – 55 23 00

www.immolab.nl

In het Prospect Lefferts Garden-ziekenhuis toonden tests
aan dat het water in de faciliteit
veel legionellabacteriën bevatte.
Inmiddels zijn het personeel en
de patiënten van het ziekenhuis
op de campus overgeschakeld
op gebruik van flessenwater. Het
ziekenhuis stelde in een verklaring dat het alle passende maatregelen neemt om het probleem
op te lossen. Niet ver van het
Prospect Lefferts Garden-ziekenhuis heeft ook het New York
Presbyteriaanse Brooklyn Methodist-ziekenhuis, gelegen in
Park Slope, met legionella te
maken, zo meldt ABC New York.

Burgemeester
van Portugees
dorp steunt klacht
tegen de staat

Foto: Shutterstock.com

Legionella ontdekt bij

De burgemeester van het Portugese dorp Vila Franca
de Xira schaarde zich onlangs achter de slachtoffers
van een legionella-uitbraak uit 2014. De groep diende
een klacht tegen de staat in, waarop de burgemeester
de rechterlijke beslissing over deze zaak bekritiseerde.
Daarin staat dat het meststofbedrijf Portugal (AdP), dat
de uitbraak veroorzaakte, geen 200.000 euro vergoeding
aan een van de 415 slachtoffers hoeft te betalen.
Burgemeester Alberto Mesquita (PS) van Vila Franca de
Xira, een dorp in de buurt van Lissabon, stelde dat deze
beslissing hem “verbijsterd en verbaasd” achterliet. Hij
oordeelde dat de Vereniging van Slachtoffers van Legionella goed werk heeft verricht door de Portugese staat
aan zijn verantwoordelijkheden te houden.
“De vereniging wil verder gaan met een zaak tegen de
staat en ik denk dat men een goede kans maakt. De
staat is uiteindelijk verantwoordelijk, omdat de wetgeving dusdanig beperkt is dat hij toestaat dat regelmatig
onderhoud van koeltorens van dit bedrijf onder de maat
is of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd”, aldus de burgemeester.
In maart 2017 heeft het Openbaar Ministerie (MP) het
meststofbedrijf Portugal, General Electric en zeven andere verdachten aangeklaagd voor hun rol bij de uitbraak,
die begon op 7 november 2014. De uitbraak had twaalf
doden tot gevolg en besmette meer dan 400 mensen.
Het MP kon echter alleen een causaal verband aantonen
bij 73 van de getroffen personen, en bij acht van de
twaalf dodelijke slachtoffers. De legionella-uitbraak van
november 2014 had vooral gevolgen voor de bevolking
van Vialonga, Póvoa de Santa Iria en Forte da Casa.
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Aqua free

Elektrische warmwateroplossing

AS DataLog

voor ieder huishouden

De AS DataLog verhoogt de veiligheid bij het
automatisch spoelen om de vorming van biofilm te
voorkomen. Het aantal spoelingen wordt automatisch
geregistreerd en vastgelegd door de meegeleverde
software, die overzichtelijke tweemaandelijkse
spoelprotocollen genereert.

Vaillant introduceert een serie warmtepompboilers, genaamd aroSTOR. Deze serie met label A+ en een COP hoger dan 2,5, bestaat uit vijf
warmwateroplossingen met verschillende capaciteiten, namelijk wandmodellen van 80, 100 en 150 liter en staande uitvoeringen van 200 en
270 liter. De boilers zijn zowel voor nieuwbouw als de renovatiemarkt geschikt.
Het nieuwe assortiment biedt een breed
scala aan producten. De boilers kunnen
in periodes met een laag elektriciteitstarief opwarmen en hebben een boostfunctie waarmee ze snel kunnen worden
opgeladen. Met het koudemiddel R290
voldoet de aroSTOR al aan de komende
F-gasregelgeving.
De tank van de 200- en 270literboilers
is gemaakt van roestvrijstaal. De wandmodellen zijn voorzien van een stalen
tank met een beschermingslaag en een
magnesiumanode met zeer lange levensduur. Op de tank zit vijf jaar garantie, de
overige onderdelen hebben een garantie
van twee jaar.
De aroSTOR-serie bestaat uit vijf verschillende capaciteiten. De boilers met een
capaciteit van 80, 100 en 150 liter zijn
geschikt voor huishoudens van 2 tot 4

personen. De systemen met 200 en 270
liter zijn geschikt voor huishoudens van 5
tot 6 personen. Alle versies zijn dankzij de
kleine diameter en het beperkte gewicht
flexibel in te zetten, voor verschillende situaties. De aroSTOR-warmtepompboiler
kan ook warmte gebruiken uit de ventilatielucht van een woning. De wandmodellen zijn te voorzien van een concentrisch
kanaal voor de aan- en afvoer van lucht,
waardoor slechts één muurdoorvoering
noodzakelijk is. Een ander voordeel is
dat er een breed scala aan apparaten
en accessoires beschikbaar is van één
fabrikant. De warmtepompboilers zijn
PV- en SG-ready. De warmtepompboilers
met de capaciteit van 80, 100 en 150 liter zijn verkrijgbaar vanaf april, de boilers
met een capaciteit van 200 en 270 liter
vanaf september.

Pompen voor
HVAC-systemen

met ‘nachtinstelling’

Inregelen van klimaatsystemen
Een verwarmingssysteem dat niet goed is ingeregeld, kost onnodig veel energie en gaat ten koste van het comfort. Dit komt vaak voor
en is simpel te verhelpen is. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland een kick-off bijeenkomst over
dit onderwerp.
Samen met belanghebbende partijen
wordt bekeken wat de beste aanpak is om
te komen tot een correcte inregeling van
verwarmingssystemen. Dat kan bijvoorbeeld
door het opstellen van een NTA (Nederlandse
Technische Afspraak) waarin wordt vastgelegd
waar de inregeling aan moet voldoen, hoe
er moet worden gemeten en waarin wordt
vastgelegd hoe de uitvoering moet worden
geborgd. Doel van de kick-off bijeenkomst is om
deze aanpak te toetsen met belanghebbende
partijen, en samen te komen tot een ‘go’ voor
de start van dit normalisatietraject.
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KSB introduceert de jongste generatie van zijn circulatiepompenseries Calio S en
Calio-Therm S. De pompen lenen zich voor circulatiesystemen in verwarmings-,
ventilatie- en klimaatinstallaties én voor drinkwatercirculatiesystemen. Bij de constructie ervan is de nadruk gelegd op eenvoudige bediening en naadloze aansluiting op bestaande systemen. Een ontluchtingsbout aan de voorzijde maakt het
mogelijk om de pomp handmatig te ontluchten en na lange stilstandtijd eventueel
te deblokkeren.
De nieuw ontwikkelde 230V-aansluitstekker is schroefbaar uitgevoerd en heeft
een rechte kabeltoevoer, wat de montage van aansluitkabels vereenvoudigt. Alle
kabeltypes tot een doorsnede van 1,5 mm2 kunnen worden aangesloten. Voor
toepassing in beperkte ruimten is ook een haakse stekker leverbaar. Zo kan men
ook zonder aanpassingen aan de elektrische bekabeling pompen van derden vervangen door een Calio S. Metingen in de akoestische testruimte van KSB leverden
geluidswaarden van minder dan 30 dB(A) op. De druktoetsen maken eenvoudige
bediening van het display met symbolen mogelijk. Een energiezuinig LCD-scherm
toont afwisselend de bedrijfsmodus, het actueel opgenomen elektrische vermogen
en de capaciteit, alsmede de opvoerhoogte.
De nieuwe pompen zijn uitgevoerd met de functie ‘nachtinstelling’. Wanneer deze
functie wordt geactiveerd, houdt de pomp rekening met een continue daling van
de mediumtemperaturen en een minimale behoefte aan verwarmingsvermogen. In
dat geval verlagen de pompen automatisch de ingestelde waarde met 30 procent.
Bij een stijgende behoefte aan verwarmingsvermogen stelt de pomp zich weer in
op de oorspronkelijk ingestelde waarde.
De pompen zijn in standaardbouwlengten van 130 en 180 mm in gietijzeren en
roestvrijstalen uitvoeringen leverbaar. Alle pompen met een bouwlengte van180
mm zijn seriematig voorzien van voorgemonteerde isolatieschalen.

De AS DataLog is een uitbreiding op het automatische spoelsysteem FLUSH 2.0. Om het aantal spoelingen en de duur van de spoelingen vast te leggen,
wordt het automatische spoelsysteem gekoppeld
aan de AS DataLog. Voor het installeren wordt de
ring van de temperatuursensor van de AS DataLog
op de uitgang van FLUSH 2.0 gemonteerd. De AS
DataLog registreert de door de spoeling veroorzaakte
temperatuurverandering en slaat de gegevens op de
geïntegreerde SD-kaart op. Spoelingen die langer
duren dan twee minuten worden geregistreerd. Ook
de temperatuur aan het einde van de spoeling wordt
geregistreerd en vastgelegd.
Zodra de geregistreerde gegevens naar een pc zijn
verzonden, analyseert de meegeleverde software de
gegevens automatisch. Een door Aqua free ontwikkeld algoritme berekent op basis van de temperatuurverandering tijdens het spoelen het start- en
eindmoment van het spoelen. De geregistreerde
spoelingen worden samengevat in een tweemaandelijks spoelprotocol. Het protocol legt de geslaagde
spoelingen of afwijkingen overzichtelijk vast. Het
tweemaandelijkse spoelprotocol is als PDF-bestand
beschikbaar en kan daardoor ingepast worden in een
legionella-beheersplan, als bewijs van de spoelingen.
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Beste Ironie,
N

ormaal had ik het niet zo op je. Ik vond je vervelend, betweterig zelfs.
Een beetje zeikerig. Dat de Fransen je ‘het wapen van de zwakke’
noemen, begrijp ik volledig. Een beetje iets zeggen wat je niet meent
en als je er op wordt aangesproken, uitwijken. Bah. Een stijlvorm waarvan
sommigen zeggen dat er een speciaal leesteken voor moet worden ontwikkeld, anders begrijpt men niet wat er staat. Nou, als je kunstgrepen moet
uithalen in een tekst om je punt te maken, kun je gewoon niet schrijven!
Daarnaast heb ik ooit het liedje ‘Ironic’ van Alanis Morissette in een karaoke-bar gezongen. Iemand heeft dat opgenomen en die opname dient nog
steeds als afpersmiddel.
Sorry, ironie, ik was geen fan van je. Maar wat je nu flikt, is buitengewoon.
Extraordinair. Fenomenaal. Ik kom superlatieven tekort om aan te geven hoe
magnifiek je laatste truc is. Onze vrienden van Zembla ontdekten namelijk
dat op het ‘superministerie’ in Den Haag vorige maand legionella is aangetroffen. Op verschillende etages in het immense gebouw zijn normoverschrijdingen vastgesteld. Het ministerie verspreidde onjuiste informatie over de
legionellabacterie onder het personeel. Minister Cora van Nieuwenhuizen,
verantwoordelijk voor de bestrijding van legionella, zit ook in het gebouw.
Ik ben benieuwd hoe dit nieuws is binnengekomen bij de minister zelf. Zou
ze verbaasd zijn dat ook in haar eigen gebouw legionella aanwezig is? En
dat haar organisatie onjuist wordt geïnformeerd over legionella? Zal ze het
bagatelliseren? Wellicht zal ze zeggen dat het nooit gevaarlijk was en dat
er geen problemen zijn. Dat de gezondheid nooit in het geding is geweest.
Maar dat er toch uitgebreide maatregelen zullen worden genomen in het
gebouw. Want wanneer het de eigen gezondheid betreft, liggen de kaarten
anders, vrees ik.
Tegen die tijd stuur ik een brief naar je van oorsprong eveneens Griekse
taalfamilielid: hypocrisie. Die is wel vaker in politieke kringen te vinden.

Colofon

Vakblad Legionella biedt een mix legionella
van nieuws,
achtergrondverhalen en interviews. Op een
toegankelijke manier biedt Legionella informatie
aan voor zowel experts als beleidsmakers.
Jaargang 3, februari 2019, nummer 1
Vakblad Legionella verschijnt zes maal per jaar.
Toezending geschiedt op abonnementsbasis en
middels controlled circulation.
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Waar water wordt versproeid, verneveld of belucht
ontstaan kleine waterdruppels die zich in de lucht
verspreiden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
luchtwasinstallaties, koelinstallaties, watersnijmachines, stoomturbines, luchtbevochtigers en
open warmtewisselaars. Maar ook bij doucheruimtes voor het personeel.

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

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

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale
service. Volledige ontzorging. Dát is HG Ulﬁma®.
Meer informatie? Bel met Pascal Lagrand op
+31 6 54 39 77 33 of ga naar www.hg-ulﬁma.com
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Koelwater behandeling
voor NU en de TOEKOMST

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

• ROI < 4 jaar
• Legionella preventie
• Duurzaam

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

www.hollandwater.com
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