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Het was een zware bevalling, dit nummer. Niet omdat er 

niets te schrijven viel. In tegendeel. Nu nationale media 

steeds meer inzien dat legionella een serieus probleem 

begint te vormen, staat de bacterie meer en meer in de 

schijnwerpers. En geloof me, er komt snel meer over 

legionella in de landelijke media. 

Nee, het was vooral lastig omdat een van de groepen 

die te maken heeft met legionella een beetje angstig 

waren. Misschien zelfs wel schrikkerig. Het gaat om de 

installatiewereld. En meer specifiek: de warmtepomp-

wereld. Er speelt daar een fundamentele discussie. Als 

je aan de slag gaat met lage temperaturen – en dat 

kan prima met een warmtepomp – kom je onder de 60 

graden Celsius. En die temperatuur is precies wat ver-

eist is om legionellabacteriën te vernietigen. Maar ja, 

dat gaat dan weer ten koste van het rendement van 

een warmtepomp. En dat rendement, dat is nou precies 

waar niemand aan mag toornen. 

Ik begrijp het wel een klein beetje. Eerder was er ophef 

in warmtepompland, omdat er sprake zou zijn van her-

rie. Warmtepompen zouden lawaaierig zijn. Zo’n irritan-

te zoem. Dat speelde het imago van de warmtepomp 

parten. Elke kritische noot wordt met angst en beven 

tegemoet gezien.

Ik vind het jammer dat er zo veel angst is. Angst is 

een slechte raadgever. Beter is samenwerking. In dit 

nummer pleit bijvoorbeeld Isso voor een betere samen-

werking in de hele bouwkolom. Lijkt me een uitstekend 

plan. 

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella

Herrie

en verder:
4  Nieuws
26  Legionella Alert
28  Productnieuws
30  Colofon / Open brief 

Actueel
8  ‘DNA-match niet altijd nodig 

 voor toekennen schadevergoeding bij 

 legionellabesmetting’

Thema
12  Nog te weinig bekend over legionella 

 in woonhuizen

16  Samenwerking in woningbouw kan beter

Markt
19 Water in warmtedistributie is geen 

 warm water voor douche

22  Onderzoek naar afvalwaterzuiveringen 

 als bron legionella

Inhoud

2 Verbinding  mei 2017

R
MREPEATER

MEDIA

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

PUBLIC RELATIONS

MARKETING

COMMUNICATIE-
       ADVIES

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



5Legionella 20184

Peter van der Linde, directeur bij Holland Water, 
is verguld met deze bijzondere orders. “De in-
ternationale concurrentie is moordend geweest, 
maar de sterke positie van onze partner Culligan 
in deze regio, de intensieve samenwerking tus-
sen onze bedrijven en de bewezen kwaliteit van 
het Bifipro-systeem hebben ertoe bijgedragen 
dat we nu als ‘hofleverancier’ bestempeld mogen 
worden”, aldus Van der Linde. “De ‘best-available’ 
techniek van koper- en zilverionisatie is daardoor 
prominent aanwezig om deze projecten veilig wa-
ter aan te bieden.”
Het Holland paviljoen dat dit jaar wederom op de 
Wetex in Dubai acte de présence geeft, is grootser 
van opzet dan in eerdere jaren. Belangrijke reden 
hiervoor is dat het ook gebruikt wordt als podium 
van de Nederlandse EXPO 2020 campagne. Ook 
zal voor het eerst de Holland Water Bar, fysiek ook 
uitgerust met een Bifipro-systeem, centraal staan 
in de verbindende rol die Nederland wil spelen 
op het gebied van water, energie en voeding.

EXPERTISE
“Nederland richt zich op het hoofdthema ‘Duur-
zaamheid’ en specifiek de nexus Water – Energie 
– Voedsel”, zegt de Nederlandse ambassadeur in 
de Verenigde Arabische Emiraten, Frank Mollen. 
“Wij zijn wereldleiders in het ‘holistisch’ kijken 
naar water, energie en voedselvraagstukken. In 
die combinatie heeft Nederland unieke expertise 
en die gaan we in 2020 in het Holland Paviljoen 
op de EXPO laten zien. Dat een bedrijf als Holland 
Water, in 2016 winnaar van het Oranje Handels 
Missie Fonds, nu al zo actief bij EXPO 2020 be-
trokken is en dit zakelijke succes boekt, geeft aan 
dat er voor het Nederlandse bedrijfsleven veel 
kansen liggen”, aldus de ambassadeur.
Stefanie Schachtschabel, chairman van NBC, 
Netherlands Business Council, voegt daaraan 
toe: “Het is onze kernactiviteit om de Nederland-
se bedrijven die lid zijn van NBC op alle mogelijke 
manieren te ondersteunen en zo hun activiteiten 
in de Verenigde Arabische Emiraten te laten flo-

reren. Holland Water is daarvan een mooi voor-
beeld en het is fantastisch dat zij richting EXPO 
2020 nu al zoveel succes boeken.”
Ook Simon Boyd, Managing Directory van Culli-
gan Middle East, is uiterst content over de sa-
menwerking met Holland Water. “We hebben 
samen goed nagedacht over de marktbenadering 
en we hebben keuzes durven maken”, zegt hij. 
“De gebundelde kracht van twee marktleiders is 
een sterk fundament voor toekomstig succes”.
De nieuwe orders zijn wederom opstekers voor 
Holland Water, dat zich steeds steviger buiten 
Nederland profileert en met name in de Golfre-
gio zeer succesvol is met zijn Bifipro-systeem. De 
afgelopen jaren is hierin veel geïnvesteerd en is 
vooral gehamerd op het belang van kwaliteit. Pe-
ter van der Linde: “Toen wij zo’n tweeënhalf jaar 
geleden startten in deze regio, zat er weinig struc-
tuur in de markt en was men vooral op zoek naar 
goedkope systemen om hiermee de concurrentie 
af te troeven”, stelt hij. “Wij hebben continu be-
nadrukt dat goedkoop duurkoop is. Immers: wan-

neer een systeem wordt geplaatst dat wellicht 
goedkoop is, maar niet of onvoldoende werkt, 
dan ontstaan er problemen. En die kunnen in het 
geval van legionella desastreus zijn”, aldus Van 
der Linde.

VEILIG WATER
“Daarnaast blijken veel marktpartijen onvol-
doende kennis in huis te hebben om de vaak 
complexe drinkwaterinstallaties te doorgronden. 
Die kennis hebben Holland Water en Culligan 
gelukkig wel. We kunnen zelfs al onze systemen, 
dus ook in de Golfregio, op afstand monitoren 
en bijsturen. Hierdoor zorgen we ervoor dat de 
gebouweigenaar geen omkijken naar het systeem 
heeft.” Ook voor de toeristenbranche, de econo-
mische motor van de UAE, is dit veilige gevoel 
belangrijk. Van der Linde: “Wij leveren, net als in 
Nederland, echt toegevoegde waarde: schoon 
water, minder energie- en waterverbruik en de 
risico’s op legionellabesmettingen worden door 
ons geëlimineerd.”

NIEUWS

Holland Water uit Driebergen is er samen met Culligan, partner in de Verenigde Arabische Emiraten, opnieuw in geslaagd 
grote orders te verwerven in Dubai. Gezamenlijk gaat het om ruim twintig systemen, die in de komende maanden geleverd 
gaan worden in Dubai.

Holland Water 
hofleverancier voor Dubai Expo 2020

Sporters in 
Panningen 
mogen niet douchen
In sporthal Piushof in Panningen is eind oktober de legionel-
labacterie aangetroffen in de leidingen. De douches zijn na de 
ontdekking van de bacterie voor tenminste een week gesloten. 

Bij het ter perse gaan van deze editie van vakblad Legionella konden hon-
derden sporters nog niet douchen na het sporten. De leidingen werden 
gereinigd en het was nog niet duidelijk wanneer de douches weer gereed 
voor gebruik zouden zijn. Er wordt hard gewerkt om te achterhalen waar de 
legionella-besmetting vandaan komt.

Ondertekening contracten in Dubai op de WETEX beurs in het Holland Paviljoen (zie foto). Dit in het bijzijn (v.l.n.r.) 

van ambassadeur Frank Mollen, consul generaal en commissioner general Nederlandse paviljoen Expo 2020 Hans 

Sandee, Stefanie Schachtschabel van de Netherlands Business Council, Simon Boyd van Culligan, en Peter van der 

Linde, directeur van Holland Water.

Forum voor Democratie heeft de vragen uitgezet 
in de kamer omdat de partij veel klachten krijgt 
over de uitbraak van de bacterie. De militairen 
kunnen al ruim een jaar geen gebruik meer 
maken van de aanwezige douches en toiletten 
op de kazerne. De leiding van de kazerne heeft 
dixies geplaatst als oplossing. Op de kazerne is 
op dit moment ook geen drinkwater beschikbaar.
Forum voor Democratie (FVD) heeft volgens 
eigen zeggen berichten uit verschillende 
hoeken over een legionella-uitbraak op de 
kazerne te Schaarsbergen ontvangen. Het gaat 
hier om onbruikbare toiletten en douches 
op werkplekken, tot besmet drinkwater op 
slaapkamers. De leiding zegt dat er geen budget 
is om de legionellabacterie te bestrijden. 

FVD roept de minister op om orde op zaken te 
stellen en heeft kamervragen gesteld. Zo wil de 
partij weten of bekend is dat er al ruim een jaar 
geen werkzame toiletten en douches zijn op de 
werkplekken en dat militairen aangewezen zijn 
op een dixie. Ook stelt de partij vragen over 
legionella in de slaapkamers op de kazerne. 
“Is de minister bekend met het feit dat de 
meldingen van militairen bij de leiding tot nu toe 

geen gehoor hebben gekregen? Is de minister 
dan ook bekend met het feit dat de leiding 
heeft aangegeven om de douches maar een uur 
te laten spoelen, ondanks het feit dat dit geen 
enkel effect heeft op de legionellabacterie? Zo 
ja, deelt de minister de opvatting dat de leiding 
hierin tekort is geschoten?”, aldus FVD in zijn 
schriftelijke vragen.

Een woordvoerder van Defensie heeft 
bevestigd dat de legionellabacterie ge-
vonden is op en rond de militaire kazer-
ne in Schaarsbergen. Defensie wil niet 
veel informatie vrijgeven over de ont-
dekking. De terughoudendheid heeft 
te maken met de kamervragen die de 
politieke partij Forum voor Democratie 
heeft gesteld aan minister Ank Bijle-
veld. Op dit moment wil Defensie alleen 
bevestigen dat op en rond de kazerne 
de legionellabacterie aangetroffen is.

Legionella op militaire kazerne Schaarsbergen 
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NIEUWS

Opnieuw legionella aangetroffen in MFA 
Oldeberkoop

Om besmetting in de toekomst te voorkomen zijn destijds 
uitgebreide maatregelen genomen en beheersmaatregelen 
getroffen. Naar nu blijkt is dit niet afdoende geweest. Het 
MFA-bestuur heeft deskundigen ingeschakeld om de ont-
stane situatie te beoordelen. Ook deze deskundigen zijn 
verrast. Er wordt hard gezocht naar een oorzaak en verkla-
ring. Het gevolg is dat de gebruikers van de accommodatie 
voorlopig geen gebruik kunnen maken van de douches. 

Bij de jaarlijkse controle op legionella is wederom een 
te hoge concentratie van de bacterie aangetroffen bij 
de Multi Functionele Accommodatie Oldeberkoop (MFA 
Oldeberkoop) in het gelijknamige dorp in de gemeente 
Ooststellingwerf in Friesland. Begin van het jaar was dit 
ook het geval. 

De legionella-uitbraak in Boxtel vond plaats in 
twee verschillende kleine clusters, in plaats van 
in een meer typische enkele cluster van gevallen 
in een korte periode. De verhoogde legionella-in-
cidentie in de stad in vergelijking met historische 
waarden en de overeenkomende sequentiërings-
resultaten van klinische isolaten suggereerden 
echter een gemeenschappelijke bron voor beide 
clusters.
Het sequentie type ST1646, gevonden in vijf pati-
entisolaten en in de omgevingsmonsters, identifi-
ceerde de waterzuiveringsinstallatie als de meest 
waarschijnlijke bron voor beide legionellaclusters. 
Sinds 2013 is dit zeldzame sequentietype gede-
tecteerd in zeven andere gevallen in dezelfde re-
gio en twee gevallen elders in Nederland. ST1646 
is niet eerder gedetecteerd in milieumonsters.
De uitkomst van de transmissiemodellen, die 
een enkele hotspot in de buurt van de waterzui-
veringsinstallatie vormt, biedt verdere ondersteu-
ning voor het vermoeden dat de waterzuiverings-
installatie de bron van de infectie is. De afstand 
van de hotspot, op 650 meter, ligt ruim binnen 
het bereik van een mogelijke bron die met dit mo-
del in een eerdere studie is berekend.

STAMMEN
Twee andere klinische stammen van cluster 1 
werden niet gevonden in enig milieumonster. De 
beluchtingsvijvers kunnen echter verschillende 
genotypen hebben. Detectie van meerdere ge-
notypes die legionellagevallen veroorzaken door 
blootstelling aan een enkele waterbehandelings-
installatie, is eerder beschreven.
Waterzuiveringsinstallaties zijn geïdentificeerd 
als de bron van eerdere legionella-uitbraken. 
Verschillende risicofactoren voor amplificatie en 
transmissie van legionella waren aanwezig in de 
waterzuiveringsinstallatie in Boxtel: een water-
temperatuur van rond de 35 graden, voedselrijk 
water en aërosolvorming door beluchting.
Gedocumenteerde uitbraken geassocieerd met 
waterzuiveringsinstallaties, hebben een extra ver-
spreider van besmette aerosolen, zoals een rivier. 
Meestal kenmerkt zich dit door een plotselinge 
toename van de gevallen. Bij de uitbraak in Boxtel 
bekeken de onderzoekers de directe verspreiding 
van bacteriën van de waterzuiveringsinstallatievij-
vers naar de patiënten, wat de sporadische aard 
van de epidemische curve zou kunnen verklaren, 
met nul tot twee gevallen per week verspreid over 

twee perioden van acht tot zestien weken.
Uit documentatie blijkt dat overdracht van ae-
rosolen via koeltorens voorkomt op een afstand 
van maximaal twaalf kilometer, terwijl directe ae-
rosolverspreiding uit waterzuiveringsinstallaties is 
gedetecteerd op een afstand van maximaal 300 
meter. In deze uitbraak vond de veronderstelde 
overdracht van bacteriën van de waterzuiverings-
installatievijvers naar de patiënten plaats over 
een afstand van meer dan 1,6 km. Transmissie 
rechtstreeks vanuit de verhoogde beluchtingsvij-
vers is plausibel met de heersende windrichting. 
De onderzoekers kunnen echter niet uitsluiten 
dat koeltorens, luchtwassers of beide in de 
buurt van de waterzuiveringsinstallatie Legionella 
pneumophila-bevattende aerosolen verspreid-
den, hoewel de testresultaten voor deze installa-
ties negatief waren.

BEDEKT
Hoewel het voorkomen van legionella onder de 
bevolking in Nederland sinds 2013 is toegeno-
men, worden infectiebronnen zelden gevonden. 
Omdat de resultaten duiden op directe versprei-
ding over een grote afstand van meer dan 1,6 
km, zou verder onderzoek moeten uitgaan naar 
niet-traditionele legionellabronnen, zoals water-
zuiveringsinstallaties als mogelijke haarden voor 
sporadische legionellagevallen.
De beluchtingsvijvers in Boxtel waren bedekt, 
maar of deze maatregel voldoende is om alle 
blootstellingsrisico’s van dit type installatie te 
verminderen, is nog onduidelijk. Omdat biolo-
gische beluchtingsvijvers in toenemende mate 
worden gebruikt in moderne (energieproduceren-
de) afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland, 
is meer onderzoek nodig naar de potentiële ge-
zondheidsrisico’s die aan waterzuiveringsinstalla-
ties zijn verbonden.

Een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie werd in 2016 en 2017 geïdentificeerd als een gemeenschappelijke bron 
voor twee opeenvolgende legionellaziekteclusters in Nederland. Onderzoek duidt op directe en langeafstandstransmissie 
van legionella. Dit blijkt uit een eerste studie naar de uitbraken in Noord-Brabant.

Waterzuiveringsinstallaties 
als bron van eerdere legionella-uitbraken

Eerste resultaten ‘Boxtel’
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Onlangs ontving een 66-jarige Hagenaar, die ruim een jaar geleden tijdens zijn vakantie besmet 
raakte met de legionellabacterie, smartengeld en een schadevergoeding van in totaal 14.000 euro 
van reisorganisator Sunweb. De man kreeg het geldbedrag, omdat bewezen werd geacht dat 
Sunweb aansprakelijk is voor het oplopen van de veteranenziekte tijdens een pakketreis. 
Dat is bijzonder, want zo heel eenvoudig is het niet om dat aan te tonen.

ACTUEEL

‘DNA-match niet altijd
nodig voor toekennen schadevergoeding bij legionellabesmetting’

Hagenaar krijgt geld van reisorganisatie 
na oplopen bacterie tijdens vakantie

nam om de geleden schade op Sunweb te verhalen. “Het duurt en-
kele dagen voordat de klachten zich openbaren. Je moet dus kunnen 
aantonen waar in je in die tijd bent geweest. Ben je in verschillende 
hotels geweest en kun je niet exact aantonen in welk hotel je de legi-
onellabacterie hebt opgelopen, dan wordt het wellicht lastig. Weet je 
precies waar je bent geweest én kun je bewijzen dat die plek of partij 
verantwoordelijk is voor jouw legionellabesmetting, dan zou je er een 
zaak van kunnen maken.”

DUBBELE LONGONTSTEKING
Dat is precies wat de 66-jarige Hagenaar deed. In zijn geval was het 
overduidelijk dat hij de bacterie had opgelopen tijdens zijn verblijf in 
een hotel in Montenegro, ruim een jaar geleden. Slechts een paar da-

gen na thuiskomst van vakantie werd hij ziek. Na een bezoek aan de 
huisarts belandde de man in het ziekenhuis, alwaar een legionellabe-
smetting werd geconstateerd. Waarschijnlijk had hij de bacterie opge-
lopen door met de legionellabacterie besmet water in het hotel in Mon-
tenegro, waar andere gasten in die tijd ook klachten zouden hebben 
gehad. De man verbleef een week in het ziekenhuis met een dubbele 
longontsteking. Nu, ruim een jaar later, heeft hij nog steeds last van 
longklachten, vermoeidheid en concentratiestoornissen, en ook zijn 
hobby’s kan hij als gevolg van de infectieziekte niet meer uitoefenen.

“De man had via Sunweb een pakketreis geboekt”, vertelt Lieben. “Een 
pakketreis bestaat uit een reis met een hotelovernachting. In dit geval 
verbleef de man meerdere dagen in het desbetreffende hotel in Mon-

In 2011 haalde een 47-jarige vrouw nog bakzeil, toen ze Sunweb voor 
de rechter daagde wegens een opgelopen legionellabesmetting tijdens 
haar vakantie in Turkije. De rechter oordeelde dat er onvoldoende be-
wijs was dat de vrouw de bacterie opliep in het appartementencom-
plex waar zij destijds verbleef.

Daar zit ‘m meteen de crux. “Je moet niet alleen een verantwoordelij-
ke kunnen aanwijzen, je moet ook kunnen aantonen hoe en waar je 
de legionellabacterie hebt opgelopen”, legt letselschadejurist Frederik 
Lieben uit. Lieben is tevens operationeel directeur van het letselscha-
debureau JBL&G, het bureau dat de man uit Den Haag in de arm 
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“Met legionella is het heel lastig om 
de bron en de patiënt tot op DNA-

niveau met elkaar te matchen”

Door: Lisette Biesenbeek
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ACTUEEL

tenegro. In Nederland ben je als reisorganisator aansprakelijk als de 
pakketreis niet verloopt zoals men had gehoopt of mag verwachten. 
Met andere woorden, verloopt een van de onderdelen van zo’n pak-
ketreis – de reis of de overnachting – niet naar verwachting, dan kun 
je daar een schadevergoeding voor krijgen. In dit geval is Sunweb een 
contract aangegaan met het hotel in Montenegro, waar de man de 
legionellabacterie heeft opgelopen. Deze man had niet hoeven ver-
wachten dat hij legionella zou oplopen tijdens één van de door Sunweb 
georganiseerde activiteiten, zoals de hotelovernachting. De man kon 
dus Sunweb aanspreken op de schade die daaruit is voortgevloeid.”

STEKEN LATEN VALLEN
Aanspreken is één ding, maar je gelijk krijgen is een tweede. Sunweb 
is tegen aansprakelijkheid verzekerd bij MS Amlin, die de zaak grondig 
heeft onderzocht. De verzekeraar kwam tot de conclusie dat de reisor-
ganisatie wel degelijk steken heeft laten vallen. Lieben: “Het hotel in 
Montenegro had zijn zaakjes niet helemaal op orde wat betreft hygiëne 
en veiligheid. De verzekeraar heeft geconcludeerd dat de waterleiding- 
en niet naar behoren waren. Bovendien zijn er in diezelfde periode 
meerdere mensen in dat hotel besmet geraakt met legionella en heb-
ben daar ook last van ondervonden. De gevolgen daarvan komen op 
het bord van Sunweb terecht.”
De reisorganisatie Sunweb stuurde de man meteen al een bloemetje, 
maar heeft via haar verzekeraar nu ook smartengeld en een schade-
vergoeding betaald. Een paar maanden geleden werd al een voorschot 
van 4.000 euro overgemaakt, onlangs volgde de slotbetaling van 
10.000 euro.

MATCH OP DNA-NIVEAU
Bijzonder, vindt ook Monique Bastmeijer, bestuurslid bij de Stichting 
Veteranenziekte. “Met legionella is het heel lastig om de bron en de 
patiënt tot op DNA-niveau met elkaar te matchen. De meeste bedrij-
ven gaan pas over tot het uitkeren van schadevergoeding of erkenning 
van schuld op het moment dat die match op DNA-niveau er is. Dat wil 
zeggen: als er een match is tussen de sequence types van de bacterie 
van zowel de locatie als van de patiënt.”
Om door te kunnen kweken is sputum nodig van de patiënt. Bast-
meijer: “Dat wordt niet heel vaak afgenomen, omdat het als belastend 
kan worden ervaren voor de patiënt of omdat al snel antibiotica wordt 
gegeven, wat uiteraard ook belangrijk is voor de patiënt. Vaak blijft het 
bij een urine-antigeentest en eventueel nog een bloedtest. Blijkt het 
legionella, dan treden artsen handelend op en krijgen mensen anti-
biotica toegediend. Of het blijft al ‘hangen’ bij de huisarts omdat de 
huisarts weliswaar legionella vermoedt, maar antibiotica voorschrijft 
die ook op legionella werken. In deze gevallen is er dus helemaal geen 
sputum en kan dus ook nooit met honderd procent worden bewezen 
wat de bron is.”
Bij de patiënt in Den Haag is geen sputum afgenomen, weet Lieben. 
“Dit is heel lastig te bewerkstelligen, want dan zou je bij wijze van 
spreken elke huisarts moeten ‘aanleren’ om bij iedere patiënt met ver-
gelijkbare klachten een DNA-test te laten uitvoeren. Zo werkt dat op dit 

moment gewoonweg nog niet. Daarom is het in dit geval ook niet ge-
beurd. Het was zo aannemelijk waar de man de legionellabesmetting 
had opgelopen, dat het voor Sunweb niet nodig was om de aanspra-
kelijkheid middels een DNA-test rond te krijgen. Sunweb had er ook 
anders mee om kunnen gaan, maar ze hebben de zaak het voordeel 
van de twijfel gegeven. Dat siert hen.”
Stichting Veteranenziekte pleit er al jaren voor dat de medische wereld 
sputum bij de patiënt probeert op te halen vóórdat antibiotica wordt 
gegeven. Bastmeijer: “Ik heb wel de indruk dat het iets bekender begint 
te worden bij artsen, want ik hoor steeds vaker dat het wél gebeurt. 
Maar ik vind het mooi om te horen dat Sunweb in het geval van de 
patiënt in Den Haag heeft gezegd: er is zoveel reden om aan te nemen 
dat deze patiënt de besmetting in dat hotel heeft opgelopen, dat we 
ervan uitgaan dat het zo is.”

PRECEDENT
Of de zaak een precedent vormt is volgens letselschadejurist Lieben 
moeilijk te zeggen. Tot nog toe hebben zich volgens hem nog geen 
andere vakantiegangers bij JBL&G gemeld. “Het zou mooi zijn als men-
sen die ziek zijn geworden door legionella de verantwoordelijke partijen 
hierop kunnen aanspreken. Mocht je besmet raken met de legionella-
bacterie en mocht iemand anders daar verantwoordelijk voor zijn, of 
iemand heeft een bepaalde zorgplicht ten aanzien van jou verzaakt, 
dan kun je die aanspreken op het niet bieden van de veiligheid die 
mag worden verwacht. En dan kan het zijn dat diegene daarvoor moet 
opdraaien.”

Reisorganisatie Sunweb is ook benaderd voor dit artikel, maar kan 
omwille van privacy en/of lopende zaken geen uitspraken doen. 

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

www.kiwa-inte.com

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

info@kiwa-inte.com

+31 (0)10 208 84 81

Kiwa Inspection & Testing is een gespecialiseerd 
microbiologisch laboratorium dat met een persoonlijke benadering haar 
relaties ondersteunt en ontzorgt bij controle op mogelijke aanwezigheid 
van potentiële ziekteverwekkers.

Kiwa Inspection & Testing heeft haar accreditatie voor 
het analyseren van Legionella en andere parameters in water alsmede 
lucht- en hygiëne onderzoek met betrekking tot binnenmilieu kwaliteit.

Kiwa Inspection & Testing

Recordaantal 
legionellabesmettingen
De man uit Den Haag was niet de enige Nederlander die vorig 

jaar een legionellabesmetting opliep. Maar liefst 561 mensen 

liepen de bacterie op. Van hen zijn er 31 overleden, zo maakte 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vorige maand 

bekend. Het gaat om een flinke toename: in 2016 raakten 454 

mensen besmet, van wie er twintig zijn overleden.

Ook dit jaar is het aantal legionellabesmettingen in Nederland 

fors gestegen. In het eerste halfjaar van 2018 zijn ongeveer 35 

procent meer legionellagevallen gemeld dan een jaar geleden. Vo-

rig jaar waren er rond de zomer 190 slachtoffers, nu zijn het er al 

260. Dat blijkt uit cijfers van de Atlas Infectieziekten. Oorzaken 

van deze stijging zijn onder andere het warmere weer en het feit 

dat meer ouderen – een risicogroep – langer actief op reis gaan.
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“Aangezien woonhuizen niet bij wet verplicht zijn het water te controleren 
noch zorgplicht hebben, wordt er eigenlijk bijna nooit gemonsterd op de 
aanwezigheid van legionellabacteriën. Bij oudere mensen thuis, waar wei-
nig gebruik wordt gemaakt van de tappunten, zou een verhoogd risico op le-

gionellabesmetting mogelijk zijn”, zegt Wietze Boonstra, directeur bij Uvidis. 
Het bedrijf dat gevestigd is in Lelystad heeft zich de afgelopen twintig jaar 
gespecialiseerd in UV-C waterdesinfectie. “Met onze methode wordt thermi-
sche desinfectie overbodig. Spoelen is naar mijn mening sowieso niet altijd 

de juiste oplossing. Hierbij ben je afhankelijk van de watertemperatuur en 
het kost heel veel water, wat uiteindelijk veel kosten met zich meebrengt 
voor de consument.” 
Uvidis levert met name producten voor collectieve installaties, maar heeft 

ook enkele particuliere klanten. “De risico’s omtrent legionellabesmettingen 
zijn bij veel huiseigenaren niet bekend. Dit zou veel beter duidelijk moeten 
worden gemaakt. Vaak treffen particulieren pas voorzorgsmaatregelen als zij 
iets hebben meegemaakt in de nabije omgeving”, aldus Boonstra. 

“Alles na de watermeter verantwoordelijkheid bewoner”

Door: Indra Waardenburg

Woontoren Amsterdam Foto:  Ewa Studio / Shutterstock.com

THEMA

Nog te weinig bekend over legionella in 

woonhuizen
Het aantal legionellabesmettingen in Nederland stijgt. Uit de cijfers van 
het RIVM blijkt 2017 een recordjaar te zijn met ruim 550 meldingen van 
longontsteking door legionella. Bij het merendeel hiervan blijkt de ziekte te zijn 
opgelopen binnen Nederland, maar hoe groot is het risico dat men deze ziekte 
gewoon thuis oploopt? 
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oplossing. “De kwaliteit van het water kan zelfs al van mindere kwaliteit zijn 
bij binnenkomst.” Gezien het feit dat de schuldvraag moeilijk kan worden 
neergelegd, wordt de constatering van legionella volgens Buijs regelmatig 
intern gehouden. “We willen ook geen onrust zaaien als dit niet nodig is.”

HUURWONINGEN VS. KOOPWONINGEN
Ondanks het feit dat Buijs al in meerdere gebouwen de aanwezigheid van 
legionella heeft geconstateerd, kan zij niet zeggen of er een verschil is tus-
sen huurwoningen en koopwoningen. 
“Ons bedrijf wordt niet zo snel betrokken 
bij koopwoningen. Wel geven wij een en-
kele keer advies tijdens de opstartfase 
van nieuwbouwwoningen, al gaat het 
dan ook vaak over appartementencom-
plexen. Aangezien appartementencom-
plexen te maken hebben met een groot 
en complex (drink)waterleidingsysteem 
zie ik hier wel de meerwaarde van een 
poortwachtersysteem. Verder is de ma-
nier van bouwen van invloed op het 
ontstaan van legionellabesmetting. 
Bepaalde bouw bevordert het ontstaan 
van hotspots, zo ook duurzaam bouwen 
waarbij alles warmer wordt. Het beste 
poortwachtersysteem blijft namelijk 
gewoon een koude ruimte waarbij het 
water onder de 25 °C blijft.” De rol die 
is weggelegd voor woningcorporaties 
op het gebied van legionellapreven-
tie is volgens Buijs ook niet altijd even 
duidelijk aan te wijzen. “We zien dat de staat van locaties van eenzelfde 
verhuurder enorm kan verschillen, waaruit blijkt dat een grote rol is wegge-
legd voor het beheer van de (drink)waterinstallaties. Vaak is dit het geval 
bij zorginstellingen, die dezelfde verhuurder hebben maar verschillen in de 
manier van waterbeheer.” 
Wat betreft koopwoningen ziet Buijs wel een risico op legionellabesmetting 
in luxe woontorens zoals degene gebouwd aan het IJ in Amsterdam. Buijs: 
“Vaak gaat het om appartementen die door buitenlandse zakenlui worden 
aangeschaft. De appartementen worden dan nauwelijks bewoond en keer-
kleppen houden legionella dan ook niet tegen. Verder zorgt de keuze voor 
luxe sanitair, zoals thermostaatkranen en whirlpools, ook voor een toene-
mende groei van legionella. Doordat kranen veel in de mengstand worden 
gebruikt, kan het binnenwerk van de kraan verkalken. Dat is natuurlijk een 
mooie voedingsbodem.”

HERZIENE BRL 6010
Boonstra en Buijs zien allebei dat de installateur een grote rol speelt bij 
legionellapreventie. “De installateur moet voldoende kennis hebben over 
sanitair en leidingverloop. Om deze reden ben ik heel blij met de op han-
den zijnde herziene BRL 6010, waarbij een nieuw examen wordt ingesteld 
en aan hogere eisen moet worden voldaan. Ik zou eigenlijk ook graag zien 
dat de legionellapreventie-adviseur meer kennis heeft op het gebied van 
installatie, dan wel op bacteriologisch gebied.”

Verder zou Buijs ook graag zien dat de markt zich meer zou richten op 
de risico’s van legionellabesmetting en de voorlichting hierover. “Ik zie dat 
seniorenreizen de aanschaf van douchekoppen met legionellafilter promo-
ten, waardoor er meer kans is op ophopingen in de leiding en systeembe-
smettingen. Naar mijn mening brengen deze voorzorgsmaatregelen juist een 
extra risico met zich mee als hier geen duidelijke beheerfunctie in wordt 
aangebracht. Daarnaast blijven ouderen, die weinig gebruik maken van tap-
punten, langer thuis wonen, wat ook weer een risico met zich meebrengt”, 
aldus Buijs. Daarnaast vindt zij het jammer dat legionellapreventie steeds 
meer een commerciële tak lijkt te worden. “Advisering op het gebied van 
legionellapreventie is vaak gekleurd en leidt daardoor tot het onnodig aan-
schaffen van dure producten, terwijl de basis ligt bij kennis en kunde van 
de installateur, voorlichting van de risico’s en het gebruik van ons gezonde 
verstand.”  

UV LIFESHOWER
Naast het regelmatig laten doorstromen van alle tappunten in huis, biedt 
Uvidis diverse producten aan ter preventie van legionellabesmetting, die 
ook geschikt zijn voor huurders of huiseigenaren. Zo kan een klein sys-
teem worden geplaatst bij de watermeter met een filter en een UV lamp. 
Boonstra: “Daarnaast bieden wij ook oplossingen voor aërosolvormende 
tappunten zelf. Zo beschikken wij over de UV LifeShower, een eenvoudig 
te monteren douche met ingebouwd filter en reactorkamer met UV lamp. 
Gezien de geplande toepassing in penitentiaire inrichtingen hebben we de 
douche ook zo robuust mogelijk ontworpen.”
Ondanks dat er weinig bekend is over de aanwezigheid van legionellabac-
teriën in de (drink)waterleidingen van woonhuizen, krijgt men hier tijdens 
renovatieprojecten wel een enkele keer mee te maken. “Op zo’n moment 
zie je weleens dat de installatie te wensen heeft overgelaten. Zo kan de di-
ameter van de leidingen te groot zijn waardoor er meer kans is op stilstand 
water of zien we hotspots te dichtbij liggen. Glad wegwerken geniet dan 
vaak de voorkeur.” 

VERANTWOORDELIJKHEID NA DE WATERMETER
Een veelvoorkomend probleem dat zich voordoet als er wel legionella wordt 
gevonden in (drink)waterleidingen in huur- en koopwoningen, is de vraag 

wie hier vervolgens verantwoordelijk voor is. Boonstra: “Veel watermaat-
schappijen hanteren de regel dat alles na de watermeter onder de verant-
woordelijkheid valt van de gebruiker.” Ook Mirjam Buijs, die tot voor kort 
nog werkzaam was als bedrijfsleider bij Uvidis, herkent dit probleem. “In 
een wijk in Leeuwarden heeft Vitens maatregelen getroffen nadat hier de 
aanwezigheid van legionellabacteriën was geconstateerd. Maar niet alle 
watermaatschappijen reageren zo adequaat. Sommige maatschappijen 
reageren helemaal niet en anderen komen met een contramonster uit een 
brandkraan die eerst vijftien minuten is doorgespoeld”, zegt Buijs. Gezien 
het feit dat huurders en huiseigenaren niet verplicht zijn om hun (drink)wa-
terleidingen te laten controleren, is de status van legionella in woonhuizen 
onbekend, maar Buijs denkt wel dat dit vaker voorkomt dan dat we eigenlijk 
willen weten. Buijs: “Vanuit mijn huidige functie ben ik momenteel veel be-
trokken bij renovatieprojecten en heb ik al meerdere flatgebouwen mogen 
controleren op de aanwezigheid van legionellabacteriën. De resultaten van 
dit onderzoek zijn toch wel even schrikken; bij recente bemonsteringen van 
flatgebouwen en appartementencomplexen werd bij één een lichte con-
centratie van legionellabacteriën in het water gevonden terwijl de anderen 
te maken hadden met een hoge concentratie. Zo zijn er waardes gemeten 
van meer dan 20.000 kve (kolonievormende eenheden, red.).” De oplos-
sing in de vorm van spoelen is ook volgens Buijs niet altijd de gewenste 

“Particulieren treffen pas voorzorgsmaatregelen als 
zij iets hebben meegemaakt in de nabije omgeving”

“Aangezien appartementencomplexen te maken 
hebben met een groot en complex (drink) 

waterleidingsysteem zie ik hier wel de meerwaarde van 
een poortwachtersysteem”

THEMA
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“Er zijn veel technische oplossingen die legionella kunnen voorkomen”

Samenwerking 
in woningbouw kan beter

Vooral installateurs zijn nog te vaak het sluitstuk van een bouwproces. 

Wat Irene van Veelen van Isso betreft, moet de installateur eerder bij 

het bouwproces betrokken worden. Van Veelen, ISSO-projectcoordinator 

Water & Gas, zet zich in voor het ontwikkelen en overdragen van ken-

nis over installaties op dat thema. Dit omvat drinkwater, warmtapwater, 

Legionellapreventie, binnenriolering en hemelwaterafvoer, aardgas en 

rookgasafvoer.

Begin oktober kwam de door haar gecoördineerde herziende ISSO-publi-

catie 30 Leidingwaterinstallaties in woningen uit. Dit biedt een leidraad 

voor ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwate-

rinstallaties in woningen. “De update was hard nodig”, zegt Van Veelen. 

“Wet- en regelgeving is veranderd, zoals de NEN 1006 en de Waterwet. 

Ook hebben we publicatie 30.4 over douche-WTW en 30.5 over legio-

nella opgenomen in de vernieuwde publicatie-30. En het is duidelijk dat 

de werkwijze erg is veranderd. In 2003 zag je een verandering van koper 
naar kunststof in vloeren en duurzamere tapwateropwekkers. Dat hebben 
we allemaal omgezet.”
De publicatie is nog ‘vers’, maar vanuit de installatiewereld ontvangt ISSO 
geregeld vragen en komen installateurs langs met tekeningen. Opvallend 
vindt Van Veelen dat steeds vaker consumenten ISSO vinden als vraag-
baak. “Nieuwe bewoners kijken mee bij de bouw van hun nieuwbouw-
woning en die zien bijvoorbeeld dat een waterleiding is vergeten in te 
tekenen en dat die dan wordt ingefreesd boven de vloerverwarming. Die 
consumenten willen weten of zoiets wel mag. En onlangs was er iemand 
die vragen had over de kruipruimte tijdens de bouw. Die is na oplevering 
niet meer bereikbaar, maar die consument zag dat waterleidingen zonder 
mantelbuizen in het zand lagen en dat doorvoeren geen mantelbuizen 
hadden, maar dichtgepurd waren.”
Technisch bekijkt ze zulke vragen, maar juridisch zal ze geen oordeel vel-
len. “Mensen moeten geschillen met hun aannemer zelf oplossen, daar 
kunnen en mogen we geen rol bij spelen. Maar ik vind het goed om te 
zien dat consumenten alerter worden en ISSO weten te vinden.”

UITGANGSPUNTEN
Volgens Van Veelen is voor een juist ontwerp en aanleg een integrale 
benadering van bouw en installaties onontbeerlijk. Bewust is gekozen 
om dit werk procesmatig op te splitsen. Heel veel zaken liggen namelijk 
in het voortraject al vast. Maar bijvoorbeeld positionering van kruisingen 
van de leidingen niet. “We willen dat soort zaken zo vroeg mogelijk in 
het traject duidelijk hebben. De installateur moet uitgangspunten kunnen 
neerleggen, zodat consequenties van veranderingen binnen een bouw-
project duidelijk zijn. ISSO-publicatie 30 is te gebruiken om alles goed te 
documenteren en het werk van een installateur inzichtelijk te krijgen. De 
inrichting van sanitair is te lang van tevoren bepaald geweest. Nu hopen 
we dat in een bouwproces de installateur de publicatie 30 kan gebruiken 
om de eigen positie te bepalen en te versterken.”

BETROKKEN
Barry Lenting, technisch directeur bij Lenting, is zeker niet negatief over 
de manier waarop bouwers omgaan met installaties. Zijn bedrijf Lenting 
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“De installateur moet uitgangspunten kunnen 
neerleggen, zodat consequenties van veranderingen 

binnen een bouwproject duidelijk zijn”

Gebrek aan ketensamenwerking, complexe wetgeving en de wijze van aanbesteden staan 
volgens de Monitor Bouwketen van het EIB innovatie in de weg. Ketensamenwerking is 
volgens architecten, ingenieurs, aannemers en installateurs een belangrijke succesfactor voor 
de implementatie van innovaties. Deze samenwerking kan beter, is de conclusie.
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De belangrijkste preventieve maatregel tegen legionella is het verhogen van 
de temperatuur. Dat is ongunstig voor het jaarrendement van de installatie, 
terwijl energetische efficiëntie juist de belangrijkste reden is om voor een 
warmtepomp te kiezen. Beide effecten zijn echter van een andere orde: de 
thermische desinfectie hoeft voor individuele systemen maar één keer per 

week of per veertien dagen plaats te vinden en heeft voor circa tien procent 
invloed op het primaire energierendement. De overgang van HR-ketel naar 
warmtepomp betekent hier echter ruwweg een halvering van het primaire 
energiegebruik. Het legionellavraagstuk vraagt vooral om technische oplos-
singen, stelt Onno Kleefkens, projectleider van de HPT-IEA Annex 46, een 

Water in warmtedistributie 
is geen warm water voor douches

Is hogetemperatuur-eis voor tapwater zinvol van 
toepassing op collectieve warmtepompen?

Een interessante paradox. Een lagere temperatuur voor warmtepompen is goed voor de 
energie-efficiëntie. Maar thermische legionellabestrijding moet volgens de voorschriften 
met een verhitting tot 55 – 60 °C in eengezinswoningen en tot 70 °C in collectieve 
systemen. Warmtepompen kunnen eenvoudig aan deze eisen van thermische legionella-
bestrijding voldoen, maar dit gaat wel ten koste van de efficiëntie.

MARKTTHEMA

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

Techniek BV is projectmatig actief in de westelijke helft van Nederland 
voor realisatie van sanitaire-installaties (design & build) voor  nieuwbouw 
of renovatie van onder ander utiliteitsgebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, 
scholen en appartementencomplexen.
Zijn bedrijf heeft ook Lenting Waterservice. Die maken legionellarisicoin-
ventarisaties en -beheersplannen (BRL 6010). Het bedrijf voert beheers-
maatregelen uit óf past installaties aan om beheersmaatregelen te verge-
makkelijken. Daarnaast voert het bedrijf reinigen en desinfecties uit om 
een 0 stelling te creëren bij installaties.
Hiervoor hebben zij een mobile technische ruimte welke 25 kuub wa-
ter per uur van 70 graden kunnen verwerken. Hij merkt zelf niet dat de 
installateur vaak aan het einde zit van een proces en dat installaties zo 

goedkoop mogelijk moet worden geplaatst. “Dit heeft niet zozeer met het 
beheer te maken, maar met het ontwerp van de installatie.  Lenting merkt 
daar niets van omdat wij veelal bij ontwerp betrokken zijn. We hebben 
daarom ook niet de ervaring dat installaties een ‘ondergeschoven kindje’ 
zijn binnen de woningbouw. Wij hebben vooral ervaring met horizontale 
samenwerking. We werken in een team aan een goed product. We zetten 
onze expertise in op dat wat het team van ons verwacht. Daarnaast den-
ken wij bij het ontwerp al na over het beheer.”

EXPERTISE
Wel merkt hij dat er minder aandacht wordt besteed aan beheer van 
de drinkwaterinstallatie, terwijl dat wel een wettelijk verplichte taak is. 
“Legionella voorkom je niet alleen door een goed ontwerp. Wanneer er 
niet goed beheerd wordt, groeit legionella ook in een goed ontworpen 
installatie.” De cijfers wijzen op een groei van legionella in Nederland, 
vooral als het gaat om in Nederland opgedane besmettingen. Lenting 
herkent dat beeld niet. “Bij Lenting hebben we de nodige expertise en 
ervaring opgebouwd.” 
Er is veel aandacht voor installatietechnische oplossingen (onder andere 
Uneto-VNI en ISSO hebben veel werk hier verricht). Desondanks blijft 
legionella. De technische middelen zijn echter onderhand nog niet uitge-
put, weet Lenting. “Zeker niet. Er zijn veel technische oplossingen die legi-
onella kunnen voorkomen. Onze insteek daarbij is: begin met een goede 
inventarisatie van de installatie om daarna een installatie te ontwerpen 
die rekening houdt met het beheer.” 
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internationaal onderzoeksproject rond tapwaterwarmtepompen in woning-
bouw. “De uitdaging bestaat vooral voor collectieve systemen. Daar moet 
in het ontwerp van de installatie rekening mee worden gehouden. Er moet 
bijvoorbeeld voor korte uittapleidingen worden gekozen en op worden gelet 
dat er geen dode leidingeinden in zitten. En de temperatuurniveaus moeten 
goed beheersbaar zijn. Dit is vooral een managementvraagstuk onafhanke-
lijk van warmtepompen.”
Conform de ISSO-publicaties 30.5 (LegionellaCode woninginstallaties) en 
55.1 (Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater) moet in Nederland 
een warmtepompboiler wekelijks worden gedesinfecteerd. Dit kan op drie 
temperatuurniveaus. Wanneer de hele boilerinhoud tot 60°C wordt door-
verwarmd moet die temperatuur minimaal twintig minuten worden vastge-
houden. Als tot 65°C wordt doorverwarmd moet die temperatuur minimaal 
tien minuten worden vastgehouden, en bij 70°C gaat het om minimaal vijf 
minuten. Voor een warmtapwatervoorraadtoestel in een woninginstallatie 
zonder circulatiesysteem is het 55°C.
Op Europees niveau is er weliswaar een concepttekst met richtlijnen (‘Eu-
ropean Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation 
of Infections caused by Legionella species’), maar ten aanzien van nor-
mering is Europese harmonisatie van wet- en regelgeving nog altijd een 
uitdaging, stelt Kleefkens. “Duitsland en Frankrijk hanteren bijvoorbeeld de 
zogenaamde drieliter-regel. Die houdt in dat bij kleine tapwaterinstallaties 
met een leidinginhoud van maximaal drie liter tussen het opwarm- en tap-
punt geen maatregelen hoeven te worden getroffen. In Nederland wordt van 
heel andere richtlijnen uitgegaan, conform ISSO 55.1. Bij mengleidingen 
met een lengte boven de vijf meter en een inhoud groter dan één liter moet 

wekelijks worden gedesinfecteerd. ISSO 55.1 (feitelijk alleen voor prioritaire 
installaties, maar als vergelijking goed bruikbaar) stelt dat bij mengleidin-
gen langer dan vijf meter (inhoud > één liter) er wekelijks gedesinfecteerd 
moet worden. Het risico in de woningbouw is niet anders dan bij de utili-
teitsbouw, als de boiler meer dan vijf meter bij de tappunten (bad, wastafel, 
keuken) vandaan staat.
Voor individuele woningen is dit ook voorgeschreven bij tappunten zoals de 
wastafel en in de keuken. Tappunten die juist geen risico vormen voor een 
legionellabesmetting.

KENNIS
De risico’s van legionellabesmetting zijn aanwezig in de opslag van warm 
water bij relatief lage temperaturen en in collectieve systemen. Hoe groter 
en gecompliceerder een warmtedistributiesysteem, hoe groter het risico 
voor de groei van legionellabacteriën. Door gebruik te maken van de kennis 
van hoe water- en verwarmingsinstallaties ontworpen zouden moeten wor-
den, kan de groei van legionellabacteriën worden voorkomen. Kortom, het 
is een kwestie van installaties schoon houden, het koude water koud en 
het hete water heet. De risico’s voor eengezinswoningen zijn veel kleiner en 
er kan over gedebatteerd worden of er enig risico is, omdat de leidingsys-
temen zelden meer dan drie liter bevatten en het water in het systeem 
regelmatig wordt ververst.
Warmtepomptechnologieën voor eengezinswoningen en in collectieve sys-
temen voor gebouwen met meerdere gezinnen, sportcentra, ziekenhuizen, 
et cetera zijn goed uitgerust en in staat om de vereiste temperaturen te 
leveren. De vraag is of een thermische bestrijding op deze manier in alle 

gevallen echt nodig is  Uit microbiologische onderzoeken met betrekking tot 
de mogelijke besmetting van een systeem met legionella is vooral naar uit-
voering van de temperatuurcriteria gekeken. Zonder andere mogelijkheden 
te overwegen. De aanbevelingen voor het temperatuurniveau van centrale 
drinkwaterverwarmingssystemen zijn gebaseerd op de temperaturen aan 
het tappunt van de drinkwaterinstallatie. Daaruit volgt de minimaal toelaat-
bare temperatuur in de circulatie en de voorschriften voor de cycli van de 
opslagdesinfectie.
Zo zorgden installatiefouten en tekortkomingen in het beheer in het ver-
leden ervoor dat in Duitsland een herziening was van de wetgeving en 
richtlijnen voor collectieve warmwatercirculatiesystemen in gebouwen met 
meerdere wooneenheden. Voor dit soort gebouwen was niet langer een 
temperatuuraanvoer van 55 °C en een retour van 50 °C vereist. Dat moest 
aan allebei de zijdes vijf graden hoger: meer dan 60 °C heen en meer dan 
55 °C retour. De energiegevolgen van het verhogen van deze temperaturen 
zijn dus ernstig, vooral voor warmtepompen. 
De gewenste gebruikstemperatuur is echter 30-40 °C. Dit betekent dat het 
temperatuurverschil tussen water en de omgeving verdubbelt en dat dit een 
negatief effect heeft op de energie-efficiëntie van productie van warm wa-
ter. Vooral in collectieve systemen creëert men met een circulatiesysteem 
extra warmteverliezen door de verdubbeling van de leidinglengtes en de 
constante stroom met warm water voor huishoudelijk gebruik. Bovendien 
circuleert een pomp het circulatiecircuit, wat een direct gebruik van elek-
trische energie betekent. Daarnaast is een sanitair warmwatersysteem met 
een warmtepomp bijzonder gevoelig voor de circulatie. Enerzijds heeft de 
circulatieretourtemperatuur een sterke invloed op de gelaagdheid van de 
buffertank voor warm water. Wanneer dit wordt verstoord, wordt de presta-
tiecoëfficiënt van de warmtepomp verlaagd door de verhoogde retourtem-
peratuur in de condensor. Bovendien nemen als gevolg van het mengen de 
temperaturen in de opslag snel af, wat frequenter opladen veroorzaakt. Ten 
derde, het warm water voor huishoudelijk gebruik moet worden aangepast 
aan de ‘minst gunstige’ ontvanger. De vuistregel zegt dat een verhoging van 
de temperatuur een verlaging van de jaarlijkse COP (SCOP) met maximaal 
2,5%/K veroorzaakt. 

RISICO 
Buffervaten worden aanbevolen om op 60 °C te worden gehouden, op 
basis van het risico op legionella. De temperatuur van heet water die no-
dig is bij het apparaat varieert (bijvoorbeeld douche 40 °C, bad 44 °C, 
keukenafvoer 55 °C). Daarom mengen we koud water met het hete water 
uit het buffervat om de gewenste temperatuur te krijgen. Dit roept dan ook 
de vraag op welk effect de temperatuur van de warmwaterboiler heeft op 
de CO2-uitstoot (omdat hogere opslagtemperaturen resulteren in hogere 
warmteverliezen).
In een onderzoek (Energy Saving Trust, 2008) van 120 huizen waren de 

wateropslagtemperaturen aanzienlijk lager dan de algemeen aangenomen 
60 °C (52,9 °C ± 1,5 °C voor systeemketels, 49,5 ± 2,0 °C voor combike-
tels). Als deze waarden representatief zijn voor de bredere woningvoorraad, 
roept dit wel een belangrijke vraag op over legionella. Een voorlopige bere-
kening met behulp van het Water Energy-model geeft aan dat het verhogen 
van de opslagtemperaturen die in het onderzoek zijn gerapporteerd tot de 
aanbevolen temperatuur van 60 ° C, de CO2-emissies van warm water met 
ongeveer vijf  tot tien één procent zou verhogen.
Het risico van legionellacontacten met huishoudelijke watervoorzieningen 
is onduidelijk. Hoewel er geen meldingen zijn dat legionella wordt gevonden 
door huishoudelijke douchekoppen, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te be-
wijzen dat het risico klein is. Het meest voorkomende gevolg van legionella 
is longontsteking en aangezien de medische behandeling voor door de ge-
meenschap verworven pneumonie hetzelfde is, ongeacht de onderliggende 
bacteriële infectie die deze veroorzaakt, wordt de verantwoordelijke bacterie 
niet routinematig geïdentificeerd.

RELATIEF
De vraag is echter: hoe groot zijn de relatieve risico’s van directe warmwa-
tersystemen? De meeste warmwatersystemen voldoen niet aan de aanbe-
velingen voor opslagtemperatuur, maar dit lijkt niet een impact te hebben 
op de aanwezigheid van legionella in het warm water dat mensen gebrui-
ken. Legionella-bacteriën komen van nature voor en zijn alomtegenwoordig 
in zoet water, inclusief grondwater en bodem. Ze worden een risico voor de 
menselijke gezondheid wanneer ze zich snel vermenigvuldigen als gevolg 
van warmwatertemperaturen tussen 25 - 45 °C. Het handhaven van de 
temperatuur van warm- en koudwatersystemen om de groei van legionella 
te voorkomen of te minimaliseren, is een belangrijke controlemaatregel om 
het risico van legionella-infectie te voorkomen. Watersystemen moeten dus 
temperaturen tussen 25-45 °C vermijden, door koud water onder 20 °C te 
houden en warm water boven 50 °C te houden. 

Hoe groot zijn de relatieve risico’s van directe 
warmwatersystemen?
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“Deze bron lag niet voor de hand voor de situatie in Noord-Brabant”

Onderzoek naar 
afvalwaterzuiveringen als bron legionella

In de omgeving van Son en Boxtel zijn tussen 2013 en 2016 22 mensen 
besmet met legionella. De waterzuiveringsinstallatie van vleesverwerker 
Vion in Boxtel werd in december 2017 als oorzaak aangewezen. Bij de 
installatie van destructiebedrijf Rendac in Son gebeurde dit pas in maart 
2018. Eén van de patiënten uit Son overleed aan de gevolgen van de 
legionellabesmetting. Verspreiding van de legionellabacterie bij waterzui-
veringsinstallaties in Son en Boxtel had voorkomen kunnen worden. Die 
informatie zagen de GGD’s Hart voor Brabant en Brabant-Zuidoost tijdens 
het bronnenonderzoek over het hoofd. 

ONVERKLAARD
In december 2017 kwam bij de GGD in Brabant de eerste melding bin-
nen van ziektegevallen die waarschijnlijk gerelateerd waren aan een bio-
logische afvalwaterzuivering. Het RIVM onderzocht vervolgens of er meer 
onverklaarde ziektegevallen waren in de nabijheid van afvalwaterzuive-
ringen, op basis waarvan het tweede geval werd ontdekt. De GGD heeft 
in samenwerking met bedrijven, de gemeente en omgevingsdiensten de 
aanpak bij de betreffende twee Brabantse afvalwaterzuiveringen geco-
ordineerd en gezorgd voor maatregelen om verdere verspreiding tegen 
te gaan. Het gaat hier om biologische afvalwaterzuiveringen bij bedrij-
ven, dus niet om de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van de wa-
terschappen.
Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in de regio Eindhoven sinds 2013 meer 
melding is gedaan van patiënten met een legionellabesmetting dan in 
de periode ervoor. In de plaatsen Son, Best en Eindhoven zijn in de pe-
riode 2013 tot het tweede kwartaal van 2018 in totaal 54 patiënten 
gemeld die de ziekte in Nederland hebben opgelopen. Het is niet precies 
aan te geven hoeveel van deze 54 patiënten besmet werden door een 
biologische waterzuiveringsinstallatie. In totaal overleden drie van de 54 
patiënten. Bij vijftien van de 54 patiënten was de legionellabacterie die 
de infectie veroorzaakte beschikbaar voor vergelijking met omgevings-
bronnen. Hiervan hadden zeven patiënten precies dezelfde bacteriestam 
(ST1646) als werd aangetroffen in de waterzuivering in Son.
In de omgeving van Boxtel zijn in 2016-2017 in totaal veertien 
patiënten gemeld. Van de patiënten uit Boxtel werd bij vijf pa-
tiënten een identiek legionellatype gevonden (de bacteriestam 

ST1646) die ook in de waterzuivering in Boxtel werd aangetoond. Geen 
van de patiënten in Boxtel is overleden.

MAATREGELEN
Het heeft enige tijd gekost voordat de GGD in Brabant en het RIVM de link 
hebben kunnen leggen tussen de ziektegevallen en de betreffende be-
drijven. De oorzaken van deze legionellaverspreiding zijn nog onbekend. 
Onmiddellijk hierna hebben deze bedrijven in opdracht van de Omge-
vingsdienst kortetermijnmaatregelen genomen om verdere verspreiding 
tegen te gaan. De omgevingsdiensten werken hierin nauw samen met de 
GGD en het RIVM.
Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga hierover: “Omdat de relatie 
tussen afvalwaterzuivering en legionellaverspreiding tot voor kort niet be-
kend was, zijn in de regelgeving geen eisen hiervoor opgenomen. Ik laat 
daarom nu in kaart brengen wat nodig en mogelijk is om ook voor afval-
waterzuivering eisen op te nemen met betrekking tot legionella. Daarvoor 
is echter specifiek wetenschappelijk vervolgonderzoek nodig om de risi-
cofactoren goed in beeld te krijgen. Zonder dit inzicht is het niet mogelijk 
normen op te stellen en structurele maatregelen te nemen om besmet-
ting te voorkomen. Ik heb het RIVM gevraagd dit onderzoek op te pakken.”

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen 
Wijbenga Foto:  Nick van Ormondt

Volgens Zembla was al eerder bekend dat 
afvalwaterzuiveringen risicofactoren vormden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
gaat een onderzoek instellen naar risico’s op  
legionella bij afvalwaterzuiveringen. Dit leidt 
mogelijk tot nieuwe langetermijnmaatregelen en 
nieuwe eisen. Deze stappen komen na uitbraken 
van legionella in Noord-Brabant de afgelopen jaren. 
Afvalwaterzuiveringen in de buurt bleken de bron 
daarvan te zijn.
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OVERZICHT
Om nieuwe ziektegevallen te kunnen voorkomen moet op zo kort moge-
lijke termijn meer inzicht worden verkregen in de aard en omvang van 
het probleem. Daartoe is nodig dat de omgevingsdiensten een actueel 
overzicht hebben van alle biologische afvalwaterzuiveringen met de spe-
cifieke kenmerken die relevant kunnen zijn voor de verspreiding van le-
gionella en de hier genomen maatregelen. Het ministerie heeft hierover 
reeds contact opgenomen met de omgevingsdiensten en zal waar nodig 
ondersteunen. Ook RIVM zal zijn kennis hiervoor beschikbaar stellen.
Nadat op basis van het overzicht is vastgesteld welke installaties als 
meest risicovol moeten worden beschouwd, kan het RIVM onderzoeken 
of er vanuit de afvalwaterzuivering verspreiding van legionella naar de 
omgeving plaatsvindt en of er in het verleden ziektegevallen zijn geweest 
die mogelijk aan deze afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn gekoppeld. 
Tevens kan dan nader onderzoek naar passende maatregelen worden 
gedaan. Indien hoge concentraties legionella worden gevonden in het 
water, dan wel verspreiding naar de omgeving plaatsvindt, zullen de om-
gevingsdiensten via maatwerkvoorschriften passende maatregelen moe-
ten voorschrijven. Het terugdringen van het aantal besmettingen vereist 
dus verschillende maatregelen, waarbij op een deel van de risicofactoren 
geen directe invloed is uit te oefenen.

VERSPREIDING
Opvallend is de vraag of het ministerie van Van Nieuwenhuizen Wijbenga 
had kunnen weten dat afvalwaterzuiveringen mogelijk risicovol zouden 
kunnen zijn. De minister zelf is overtuigd van niet. “Hoewel biologische 
afvalwaterzuiveringen als potentiële bron van legionellose in beeld wa-
ren bij het RIVM, lag deze bron niet voor de hand voor de situatie in 
Noord-Brabant. Internationaal zijn er niet eerder gevallen bekend met 
directe verspreiding van legionellabacteriën over langere afstand door 
biologische afvalwaterzuiveringen. Wel is verspreiding over lange afstand 
in het buitenland beschreven, waarbij andere installaties betrokken zijn 
bij de verspreiding. Bij die situaties was er sprake van een groot aantal 
patiënten in heel korte tijd. De situatie in Brabant was sterk afwijkend van 
buitenlandse uitbraken door waterzuiveringen.”
Er is volgens haar wel eerder onderzoek gedaan naar milieueffecten bij 
afvalwaterzuiveringen, ook waar het gaat om aanwezigheid van legionel-
labacteriën. Zo is in het buitenland onderzoek gedaan naar het aanwezig 
zijn van legionella in biologische afvalwaterzuiveringen. Een Noors onder-
zoek beschrijft dat Legionella pneumophila aantoonbaar was in veel van 
de onderzochte biologische waterzuiveringen. Legionella werd daar onder 
meer gevonden bij de papierindustrie, lederindustrie, houtverwerkende 
industrie, petrochemische industrie en voedselindustrie. Ook zijn er en-

kele vervolgonderzoeken gedaan naar de omstandigheden waarin legi-
onella groeit in afvalwaterzuiveringsinstallaties. “Maar daarbij was nog 
geen inzicht gekregen in de risicofactoren voor legionellaverspreiding over 
langere afstand, zoals bij Boxtel en Son. Uiteraard is na de uitbraken in 
Boxtel en Son ook hier onderzoek gedaan. Met deze onderzoeken is meer 
inzicht gekregen in wat risicofactoren zijn voor legionellaverspreiding, 
namelijk (onder andere) warm water, beluchting, en voedingsrijk water. 
Hiermee weten we echter nog niet wat de kenmerken zijn van installaties 
waardoor verspreiding kan plaatsvinden.”
Volgens het onderzoeksjournalistieke programma Zembla was het echter 
al eerder bekend dat afvalwaterzuiveringen risicofactoren in zich hadden. 
Navraag door Zembla bij de Australische professor Faisal Hai, verbonden 
aan de Universiteit van Wollongong en expert op het gebied van milieu-
techniek, leert dat waterzuiveringsinstallaties al langer bekend zijn als 
bronnen van legionella. Hij wijst onder meer op wetenschappelijke stu-
dies in Finland en Noorwegen uit 2010 over waterzuiveringsinstallaties 
van waaruit legionella is verspreid.

“We weten nog niet wat de kenmerken zijn van 
installaties waardoor verspreiding kan plaatsvinden”

Bronnen
In Boxtel en Son zijn meer potentiële bronnen aanwezig, zoals natte 

koeltorens van bedrijven. Hoewel er geen legionella werd aangetoond 

in de koeltorens, kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat deze 

toch een rol hebben gehad in de verspreiding. Het RIVM heeft echter 

verschillende aanwijzingen om de afvalwaterzuiveringsinstallaties als 

meest waarschijnlijke bron te duiden, namelijk:

• Hoge aantallen legionella in het afvalwater

• Optimale temperatuur voor groei van de bacterie

• Duidelijk sprake van aerosolvorming, waarbij hele kleine water-

deeltjes zich via de lucht verspreiden

• Gemeten verspreiding van legionella-positieve aerosolen (tot 

300m gemeten)

• Het tijdsverloop met af en toe patiënten over een lange periode, 

duidend op een minder efficiënte verspreidingswijze van legionel-

la dan verwacht bij een koeltoren.

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

TECHNALIA
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LEGIONELLA ALERT

Twee ziekenhuizen op 
Honolulu besmet

Dr. Arthur Humphrey, 
arts van Canterbury, zei 
dat de man, jonger dan 
45 jaar, werd gediagnos-
ticeerd vanwege bloot-
stelling aan compost. 
Vorig jaar werden 62 
inwoners van Canter-
bury in het ziekenhuis 
opgenomen met de ve-
teranenziekte en dertien 
daarvan hadden intensieve zorg nodig. 
Eén patiënt werd gedurende 42 dagen 
opgenomen op de intensive care.
De gezondheidsdeskundige van Canter-
bury zegt dat tuinders een groter risico 
lopen op legionellabesmetting. Volgens 
hem moeten tuinders voorzichtig zijn met 
potaarde en compost. “Legionellabacte-
riën hebben de neiging om redelijk goed 
te groeien in warme omstandigheden. We 

hebben een warme winter gehad en ver-
wachten een warme zomer”, zei hij.
Humphrey gaf aan dat er vijf belangrijke 
acties zijn die tuinders kunnen nemen om 
de ziekte te voorkomen: voorzichtig ope-
nen van de potgrond, een veiligheidsmas-
ker dragen bij het tuinieren, de potgrond 
met compost of water temperen, met pot-
grond in een goed geventileerde ruimte 
werken en handen grondig wassen.

De Health Board van het Australische Canterbury waarschuwt mensen voorzichtig te 
zijn bij het tuinieren om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen. Een man 
uit dat gebied liep de veteranenziekte op en bracht ongeveer twee weken door op de 
intensive care.

Een patiënt van het Kaiser Permanente Moanalua Medi-
cal Center (MMC) in Honolulu heeft in het ziekenhuis de 
veteranenziekte opgelopen. Het is het eerste gerappor-
teerde geval van de ziekte op Hawaï sinds een uitbraak 
in juni bij een ander ziekenhuis in Honolulu, The Queen’s 
Medical Center. Bij die uitbraak werden vier mensen ziek 
en stierf één slachtoffer. 

De MMC-patiënt, wiens leeftijd en geslacht niet werden 
vrijgegeven, is hersteld en zal naar verwachting binnen-
kort naar huis mogen. Het incident werd gemeld aan het 
Hawaii State Department of Health (DOH). “Het is ondui-
delijk waar deze infectie vandaan kan komen, maar we 
zijn al begonnen aan een intensief onderzoek en nemen 
extra voorzorgsmaatregelen om onze leden en medewer-
kers te beschermen tegen de mogelijkheid van een in-
fectie”, aldus een verklaring van ziekenhuismedewerkers. 
“In een eerste beoordeling zien we geen indicatie dat er 
andere gevallen zijn opgetreden in ons medisch centrum 
en we zullen nauw blijven samenwerken met het ministe-
rie van Volksgezondheid. De veiligheid en het welzijn van 
onze patiënten hebben onze hoogste prioriteit. “
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Legionella, dat voorkomt in stilstaand water tus-
sen de 25 en 55 graden Celsius, is een sluipmoor-
denaar in de pluimveestal. Daarvoor waarschuwt 
ABZ Diervoeding. Stilstaand water komt in grote 
mate voor in de nevelkoelsystemen van pluim-
veestallen. Nevelkoelsystemen werken met sproei-
ers die kleine druppels water in de stal sprayen 
waardoor deze verdampen. Wanneer deze water-
damp bacteriën als legionella bevat is dit zeer 
gevaarlijk. 

Vooral omdat legionella alleen gevaarlijk is wan-
neer deze wordt ingeademd. „We hebben nu net 
een warme periode gehad, maar als er over een 
aantal weken, of volgend jaar weer warme dagen 
komen en het koelsysteem slaat weer aan, dan 
is legionella een gevaarlijk risico”, waarschuwt de 
voerfabrikant.  
Stilstaand water kan voorkomen in de leiding tij-
dens leegstand in de stal, maar kan ook veroor-
zaakt worden door dode hoeken in de leiding. Zo-
dra er na stilstand druk op de leiding komt, kunnen 
er grotere hoeveelheden legionella vrijkomen in de 
lucht en dit kan een potentieel gevaar vormen voor 
de medewerkers.

PREVENTIE
Het is van groot belang dat er gelet wordt op de 
koelsystemen, maar ook op de waterbron en water-
leidingen na warmere dagen. Wanneer men werkt 
met sproeiers of nevel moet ten alle tijden gedacht 
worden aan de mogelijkheid van een legionellabe-
smetting.
“Om die reden is het belangrijk om uw koelsysteem 
na een warme periode regelmatig door te spoe-
len, of leeg te laten lopen. Voorkom bij de aanleg 
van een nieuw koelsysteem of waterleidingsysteem 
dode hoeken en zorg voor een automatisch spoel-
systeem dat het spoelwater direct afvoert, zowel 
van uw koeling als van de waterleiding”, adviseert 
ABZ. 
“Als het aftappen of doorspoelen met een emmer 
gebeurt, neem dan ook de veiligheid in acht en 
zorg dat u niet in aanraking komt met het water, ze-
ker niet als dit al enkele weken in uw leiding heeft 
gestaan. ‘Last but not least’: laat ook uw douche 
regelmatig doorlopen”, raadt de voerfabrikant aan. 

De gezondheidsraad van het Ameri-
kaanse Cuyahoga County (CCBH) heeft 
een rapport van twintig pagina’s gepu-
bliceerd over de uitbraak van de vetera-
nenziekte in Parma, Ohio. De conclusie 
is dat  het koelsysteem in de St. Co-
lumbkille kerk de waarschijnlijke bron 
was van de legionellabacterie, die één 
dodelijk slachtoffer heeft geëist deze 
zomer. 

“Het onderzoek toont aan dat het ont-
werp, de werking en de locatie van het 
huidige koelsysteem in de St. Columb-
kille-kerk een aanzienlijk risico voor legi-
onella opleverden,” volgens het rapport. 
Het CCBH-onderzoek bestreek de perio-
de van 1 juni tot 31 juli. Onderzoekers 
identificeerden 31 gevallen van vete-
ranenziekte die zich binnen een straal 
van tien mijl rond de kerk voordeden. 25 
daarvan werden met succes gecontac-
teerd en ondervraagd. Elf van hen meld-

den het bijwonen van St. Columbkille 
tijdens hun incubatieperiode.
Alle elf zieken - acht vrouwen en drie 
mannen - waren parochianen in de kerk. 
Ze werden besmet tussen 4 juni en 10 
juli. Hun leeftijd varieerde van 74 tot 93 
jaar oud; het enige dodelijke ongeluk 
was een 93-jarige vrouw.

Volgens de centrale overheid werd het gebouw 
niet genoemd, omdat een dergelijke aankon-
diging zou kunnen leiden tot risicovol gedrag. 
Dit omdat mensen kunnen veronderstellen 
dat dit de enige plaats van risico is.
Maar woordvoerder Walt Secord, lokale volks-
vertegenwoordiger, drong er bij de regering op 
aan om de plek een naam te geven en zei dat 
de gemeenschap het recht had om het te we-
ten. “Niemand profiteert van een cover-up. Het 
is gebruikelijk dat NSW Health de locatie van 
de incidenten rapporteert als onderdeel van 

hun volledige onderzoeken, om de gemeen-
schap in het algemeen te beschermen,” zei 
hij.”Dit is belangrijk, want als iemand symp-
tomen vertoont, kunnen ze dringend medisch 
advies inwinnen.”
De centrale overheid, vertegenwoordigd door 
Shopna Bag, vertelde echter dat autoriteiten 
routinematig geen besmette plaatsen noe-
men. Ze zei dat er niet één plek was bezocht 
door alle vijf patiënten, en sommigen kwamen 
niet dichter in de buurt van de vervuilde toren 
dan 500 meter.

“Aangezien legionellabacteriën zich over kilo-
meters kunnen verspreiden, is kennis van de 
mogelijke besmettingsplaats niet noodzakelijk 
voor het publiek om te weten of het mogelijk 
is blootgesteld,” zei Dr Bag. “Deze afstand kan 
ook worden beïnvloed door de richting van de 
pluimen en de heersende weersomstandighe-
den, zoals temperatuur, windrichting, zonlicht 
en relatieve vochtigheid.”

De gezondheidsautoriteiten van Sydney hebben besloten om het gebouw waar recent een uitbraak van legionella was, niet te noemen. Na 
de uitbraak werden 22 waterkoeltorens en fonteinen gecontroleerd en werd legionella op één locatie gevonden. De uitbraak trof vijf mensen. 

‘Legionella kan een sluipmoordenaar 
in de pluimveestal zijn’

Koelsysteem waarschijnlijk 
bron van infectie in 
kerk Cleveland

Besmet gebouw in Sydney 
blijft ‘anoniem’

Australische overheid waarschuwt: 
voorzichtigheid bij tuinieren
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PRODUCTNIEUWS

De laatste update van Isso-publicatie 30 
stamde nog uit 2003. Sindsdien is er veel 
veranderd. Materialen en werkwijzen, voor-
schriften en regels. Veelal onder invloed van 
de aangescherpte eisen aan energiepresta-
ties. De beperkingen aan het energiegebruik 
van woningen en de eisen ten aanzien van het 
aandeel duurzame energie hebben belangrij-
ke gevolgen voor de inzet van warmtapwater. 
Duurzame technieken als warmtepompen de-
den hun intrede in de woning en de beschik-
baarheid van warmtapwater is daarmee niet 
meer zo vanzelfsprekend als bij de cv-ketel. 
De grootte van het buffervat bepaalt in be-
langrijke mate het comfort en de energiezui-
nigheid. Bij een te klein vat zal elektrisch bij-
verwarmen vaker nodig zijn of komt men vaker 

onder een koude douche te staan.
De nieuwe NEN 1006 voor veilig drinkwater, 
inclusief de bijbehorende Waterwerkbladen 
en het aanvullingsblad A1:2018 is verwerkt 
in de nieuwe publicatie. In de ISSO-publicatie 
is een aantal zaken aangepast op basis van 

de richtlijnen in de nieuwe NEN 1006. Ook 
kreeg het voorkomen van legionellabesmet-
ting een prominentere rol. Nieuwe inzichten 
op dat gebied zijn verwerkt in de update van 
de publicatie, waarbij bijvoorbeeld het voorko-
men van hotspots extra aandacht krijgt. Een 
groot voordeel van de nieuwe ISSO-Publica-
tie 30 is dat er, naast alle NEN-normen, de 
ISSO Checklist hotspots en Waterwerkbladen, 
ook andere relevante ISSO-publicaties in zijn 
verwerkt. Zo zijn ISSO-Publicaties 30.4 voor 
warmteterugwinning uit douchewater en 30.5 
met de titel Legionella-Code woninginstalla-
ties hierin opgenomen. Daarnaast komt ook 
de systematiek van ISSO/SBR 811 Integraal 
ontwerpen van legionellaveilige woningen en 
delen van het Kleintje Water erin terug.

Na installatie van de blokken en slangen wordt de doorvoerope-
ning aan weerszijden afgewerkt met een kitlaag van 15 of 20 
mm. Deze blokken zijn uitsluitend bedoeld als doorvoermodule 
en niet als afdichtingsblok dat nog moet worden samengedrukt.
Verder zijn in het programma doorvoerramen van HR kunststof 
opgenomen die onderling zijn te koppelen en in het beton zijn 
te storten. De kabeldoorvoeringen zijn getest conform EN 1366-
3:2009 en verder zeewater-, UV-, ozon- en weerbestendig.

ISSO-Publicatie 30 voor het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in woningen is vernieuwd. Isso-publi-
catie 30 is een handzaam en compleet naslagwerk dat alle betrokkenen aan de hand van de nieuwste inzichten door het traject leidt.

Onder de naam Controfil biedt Beele Engineering een af-
dichtsysteem voor de gecontroleerde vulling van multi-ka-
beldoorvoeringen. Het systeem bestaat uit een combinatie 
van doorvoerblokken en multi-doorvoerslangen, vulslangen en 
blokvullers. 

De serie Easytop systeemarmaturen van Viega zijn uitgevoerd 
met een volledig roestvaststalen klepzadeleenheid, met stan-
daard gevulkaniseerde afdichting. Bij het sluiten wordt deze 
afdichting op de roestvaststalen klepzitting gedrukt, waarvan 
de rand dient als metalen aanslag. Deze constructie voorkomt 
overmatige belasting van de klepafdichting met behoud van de 
functionele betrouwbaarheid.

Verder zijn de systeem- armaturen uitgevoerd met een bovendeel 
dat zich onder andere kenmerkt door het ergonomisch gevormde 
handwiel en de signaal-
kleurige positie-aandui-
ding aan de niet-stij-
gende spindel. Deze 
bovendelen zijn onder-
houdsvrij, veerbelast en 
vrij van dode ruimtes, wat 
deze producten geschikt 
maakt voor toepassing in 
drinkwaterinstallaties.

Nieuwe Isso-publicatie 30

Controlfil gas- en waterdicht 
afdichtsysteem van Beele Engineering

Kombi TRV 
radiatorafsluiter van 
Honeywell

Easytop systeemarmatuur 
met afdichtingsconcept 

van Viega

Deze combinatie draagt bij aan een optimale temperatuursregulering, 
gecombineerd met een eenvoudige automatische waterzijdige inregeling, 
ongeacht de variërende drukomstandigheden in het verwarmingssysteem.
Omdat de afsluiter direct op het verwarmingssysteem wordt geplaatst, is 
hij geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Kenmerkend 
is verder het veilige en eenvoudige ontwerp, waarbij het aantal bewegen-
de delen tot een minimum is beperkt. Door het grote membraan is de 
instelkracht tot zestig procent hoger.

Het Honeywell Home-portfolio voor waterzijdig inregelen van 
tweepijpsverwarmingssystemen, is uitgebreid met de Kombi-TRV: een 
thermostatische radiatorafsluiter met ingebouwde drukregelaar. 

De serie Evosta van DAB Pumps omvat intelligente, 
waterdichte circulatiepompen voor cv- en zonnesystemen, 
airco- en koudwaterinstallaties en drinkwatersystemen. 
Door toepassing van Smart Energy-concepten in combinatie 
met een frequentieregeling, ligt de EEI-index onder de 0,19. 
Hiermee vallen de ergonomische pompen in de categorie 
‘energiezuinig’.

Daarnaast zijn de pompen eenvoudig te installeren en in 
bedrijf te stellen. Zo is de intuïtieve gebruikersinterface met 
één insteltoets te bedienen, is de display goed verlicht én 
geeft directe feedback. Dankzij een speciale voedingscon-
nector is de pomp met automatische deblokkering boven-
dien eenvoudig te koppelen aan connectoren van derden, 
zonder de noodzaak alle elektrische aansluitingen opnieuw 
te bedraden.

Circulatiepompen 
Evosta van DAB Pumps
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Je hebt sociale geografie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Een mooie stu-
die. Sociale geografie is de wetenschap die maatschappelijke verschijnselen in 
heden en verleden bestudeert vanuit een ruimtelijke invalshoek. Een ruimtelijke 

invalshoek? Nou, het gaat bij sociale geografie in eerste instantie om het ‘waar’ en het 
‘waarom daar’ van verschijnselen aan het aardoppervlak. In de huidige tijd komen daar 
ook vragen bij als ‘is het wenselijk’ en ‘kan of moet het veranderd worden’. 

Hoe zou je dat ruimtelijke kunnen toepassen op afvalwaterzuiveringen in Noord-Bra-
bant? In de omgeving van Son en Boxtel zijn tussen 2013 en 2016 22 mensen besmet 
met legionella waarbij afvalwaterzuiveringen als bron zijn aangemerkt. Maar omdat de 
relatie tussen afvalwaterzuivering en legionellaverspreiding tot voor kort niet bekend 
was, zijn in de regelgeving geen eisen hiervoor opgenomen. 

Dat is niet helemaal waar, beste Cora. Want biologische afvalwaterzuiveringen zijn al 
langer bekend als potentiële bron van legionellose. Ze waren zelfs in beeld bij het RIVM. 
Maar volgens jou lag het niet voor de hand in Noord-Brabant. Want er was geen inzicht 
in legionellabesmettingen over een langere afstand vooralsnog. 

Gelukkig volgen er keiharde maatregelen: een onderzoek. Je laat in kaart brengen wat 
nodig en mogelijk is om ook voor afvalwaterzuiveringen eisen op te nemen met betrek-
king tot legionella. En ook nog specifiek wetenschappelijk vervolgonderzoek.

Ondertussen zijn er honderden potentiële bronnen van legionella in de vorm van afval-
waterzuiveringen. Dat lijkt me – conform moderne sociale geografie – zeker niet wense-
lijk. Vraag dat maar aan de 22 mensen die nu al besmet zijn.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Beste Cora,

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. 

Jaargang 2, november 2018, nummer 5

Vakblad Legionella verschijnt zes maal per jaar. 
Toezending geschiedt op abonnementsbasis en 
middels controlled circulation.
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legionella

Er leeft meer onder uw 
huurders dan u denkt...
De legionellabacterie trekt zich weinig aan van ge-
sloten deuren. Die zoekt en vindt gewoon een fi jne 
woonomgeving en nestelt zich in (drink)waterleidin-
gen van woningen. Met name woningen die (kort-
stondig) leeg staan en waarvan de waterleiding 
niet wordt gebruikt zijn een ideale groeiomgeving. 
Met alle risico’s van dien. Woningcorporaties vallen 
onder de zogenaamde zorgplichtige instellingen, 
beheerders zijn verantwoordelijk voor een veilige 
drinkwaterinstallatie voor alle bewoners. 

Een Ultrafiltratiesysteem biedt hiervoor een uitste-
kende oplossing.
Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 
service. Volledige ontzorging. Neem geen risico en 
kies daarom voor HG Ulfima.

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

hg-ulfima.com

Member of Hotraco Group
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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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