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Ik ken de kracht van televisie. Toen ik als tienjarig jonge-

tje langs de lijn stond bij de bekerwedstrijd Quick Boys 

tegen NAC, scande ik ‘s avonds de uitzending van Stu-

dio Sport of ik in beeld was. Het was een andere tijd, 

met twee publieke netten en nog niet elke match werd 

live uitgezonden en driemaal herhaald. En daar zag ik 

mezelf, met een blauwe jas. De bal rolde toevallig naar 

me en ik was vol in beeld. De dag erna op school was ik 

de populairste jongen van de vijfde klas (groep 7 heet 

dat tegenwoordig).

Ik was ook bij een nieuwsprogramma op tv. ZEMBLA. 

Het ging over C2000 en ik ben journalist en expert op 

het gebied van portofonie. Er volgden Kamervragen 

naar aanleiding van de uitzending en hopelijk krijgen 

onze dienders nu betere apparatuur. Ik vond het een 

kick om op de beeldbuis te zijn. Een maand later her-

kende een marktkoopman me nog.

Dat de uitzending van ZEMBLA over legionella impact 

heeft, is een understatement. De telefoon stond rood-

gloeiend hier en iedereen was blij met de aandacht. 

Veel mensen gaven aan dat de uitzending grotendeels 

dankzij hem of haar tot stand was gekomen. Succes 

heeft vele vaders. 

Er was er maar één die zich niet op de borst klopte. Ik 

weet dat hij veel heeft geholpen bij het maken van de 

ZEMBLA-uitzending. Zijn woorden? “Ik hoop dat er wat 

verandert nu.”

Ik hoop het ook.

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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Binnenlaten. Binnenhouden. 
Buitensluiten!

Bij de meeste overheidsgebouwen, zoals onderwijs-
instellingen, opvangcentra, zwembaden, kazernes, 
detentiecentra, gerechtsgebouwen en theaters, staat 
de deur open voor bezoekers. In de meeste van deze 
gebouwen kun je min of meer vrijelijk in- en uitlopen. 
Al dan niet met een degelijke toegangscontrole aan 
de poort of de deur. Bij mensen is de keuze tussen 
binnenlaten, binnenhouden of buitensluiten relatief 
snel en makkelijk gemaakt. Bij de legionella-
bacterie is dat helaas niet het geval. Die is binnen 
voor je er erg in hebt en laat zich niet zo eenvoudig 
weer verwijderen. Behalve als de toegangscontrole 
gebeurt met een Ulfima Ultrafiltratiesysteem. 

De poortwachter die de bacterie al bij de inkomende 
waterleiding tegenhoudt. En dat is een gerust-
stellende gedachte. Voor bezoekers, bewoners én 
personeel.

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 
service. Volledige ontzorging. Dát is HG Ulfima®. 
Meer informatie? 
Bel met Pascal Lagrand op +31 6 54 39 77 33 of 
bezoek onze website www.hg-ulfima.nl 

hg-ulfima.com

Member of Hotraco Group
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Uit meetresultaten die De Staver op 12 december 
ontving, bleek dat het babybad een te hoge 
concentratie van de legionellabacterie bevatte. 
De Staver heeft onmiddellijk maatregelen 
genomen en de relevante instanties op de 
hoogte gesteld. Hoewel de Omgevingsdienst 
Midden-Holland meldde dat kon worden volstaan 
met het buitengebruik stellen van een sproeier, 
besloot de directie om elk risico uit te sluiten en 
het babybad tijdelijk te sluiten. Hiermee zijn de 
risico’s voor bezoekers beperkt gebleven.
De Staver neemt nu maatregelen om nieuwe 
besmetting te voorkomen en laat daarna 
opnieuw onafhankelijk onderzoek verrichten naar 
de aanwezigheid van de legionellabacterie. Pas 
als metingen aantonen dat de waarden weer 
normaal zijn, gaat het babybad weer open. 

NIEUWS

Tijdens een routinecontrole is een te hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen in het babyzwembad van 
sport-en recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. De directie van De Staver heeft het babybad daarom uit voorzorg 
gesloten. Het babybad gaat pas weer open als nieuw onderzoek aantoont dat het weer aan de normen voldoet. 

Babybad zwembad 
De Staver tijdelijk gesloten door legionella

Rioolwaterzuivering 
‘s Hertogenbosch besmet met legionella

In de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch is legionella 
aangetroffen. Waterschap Aa en Maas heeft uit voorzorg 
direct aanvullende maatregelen getroffen om de kans op 
verspreiding te minimaliseren. De besmetting is aangetroffen 
tijdens periodieke metingen, zo laat het waterschap weten. 
Over de oorzaak van de besmetting is nog geen duidelijkheid 
te geven. 

Er bestaat een kans dat de bacterie is verspreid, aldus het waterschap. 
De besmette demonreactoren zijn afgedekt met tentdoek. Voor het 
schoonmaken van ruimtes en voorwerpen wordt in verband met de 
besmetting water uit de Dieze gebruikt. De direct betrokkenen onder 
het personeel zijn op extra voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd in 
het bijzijn van een GGD-arts en een arbodeskundige. Verder gelden er 
aangescherpte maatregelen voor medewerkers en bezoekers. Medewerkers 
dragen verplicht mondkapjes en er worden geen rondleidingen meer 
gegeven of bezoekers op het terrein van de rwzi toegelaten.

Al sinds de uitbraak in 1999 in Bovenkarspel, 
waarbij 32 mensen om het leven kwamen, is 
strenge wetgeving van toepassing voor alle hoog-
risico locaties zoals zorginstellingen en hotels. 
Maar in plaats van een afname van het aantal 
slachtoffers is er sprake van een toename.
Vorig jaar heeft Kennisinstituut ISSO een enquête 
in de markt uitgezet, om te achterhalen waarom 
legionellapreventie in de bouw nog onvoldoende 
heeft geleid tot meer veiligheid. Uit deze enquête 
bleek dat de bouw nog altijd niet integraal 
samenwerkt op dit punt. Drinkwaterinstallaties 

in gebouwen zijn vanaf oplevering regelmatig 
niet inherent legionellaveilig. Is er eenmaal 
een normoverschrijding voor legionella 
aanwezig, dan zien gebouweigenaren zich vaak 
genoodzaakt tot duur en/of arbeidsintensief 
beheer. ISSO pleit daarom al langer voor een 
integrale aanpak, waarbij in de ontwerpfase 
nagedacht wordt over de drinkwaterveiligheid. 
Waterleidingen zijn nog te vaak het stiefkindje 
in de bouw. Momenteel is ISSO in gesprek met 
het ministerie van Binnenlandse Zaken om te 
bekijken hoe de gewenste kwaliteitsverbetering 

bereikt kan worden. Dat hierbij een belangrijke 
rol is weggelegd voor architecten en bouwkundig 
ontwerpers staat buiten kijf. Hiervoor heeft ISSO 
al in 2008  publicatie 811 opgesteld. Ook voor 
installateurs en adviseurs zijn diverse richtlijnen 
voorhanden.
Gebouweigenaren kunnen sinds begin dit jaar 
bij ISSO de LegionellaScan raadplegen, die in 
enkele korte stappen door de wet- en regelgeving 
leidt en adviseert over uit te voeren acties.

Irene van Veelen, projectcoördinator ISSO en voorzitter TVVL expertgroep Sanitaire Techniek, vraagt zich af waarom het 
niet lukt om bronnen van legionella op te sporen. En waarom er jaarlijks zo veel mensen ernstig ziek worden.

“Legionella vraagt om 

integrale aanpak”
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NIEUWS

STOWA extra alert 
bij warme deelstroombehandelingen op RWZI’s

In een artikel in het Brabants dagblad van 22 september jl. werd gerefereerd 
aan legionellabesmettingen veroorzaakt door aerosolen van een industriële 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (iazi) van een vlees- of slachtafvalverwerkende 
industrie. Ook worden er in het buitenland sporadisch gevallen van 
legionellabesmetting gemeld, veroorzaakt door afvalwaterzuiveringen. Eerdere 
studies van STOWA (onder andere Risico van blootstelling aan Legionella 
op rwzi’s, 2002-16) gaven aan dat gezondheidsrisico’s veroorzaakt door 
legionella niet uitgesloten konden worden, maar ook niet aannemelijk waren. 
Er zijn, voor zover bekend, ook geen besmettingen van legionella bij RWZI-
medewerkers voorgekomen in Nederland. Er was daarom toen geen reden 
om aan te nemen dat ook RWZI’s een verhoogd gezondheidsrisico hebben. 
Recentelijk blijkt echter dat bij enkele warme industriële en communale 
deelstroombehandelingen in Nederland legionella is aangetroffen. Dit 
gecombineerd met de besmetting in Brabant was zoals gezegd voor STOWA 
aanleiding met waterschappen die een warme deelstroombehandeling 
hebben, om de tafel te gaan zitten. Er is voorgesteld intensiever te gaan 
monitoren, extra te alert zijn op de ARBO voor medewerkers en gezamenlijk 
na te gaan denken over verdere onderzoeken.

STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland, gaat RWZI’s inten-
siever monitoren, is extra alert op Arbo-regels en denkt na over verder onderzoek. Dat meldt het centrum op hun eigen site.

Blom: “Ik vond het een hele gedegen uitzending 
van ZEMBLA, die goed in beeld bracht waar de 
schoen wringt. Een terugkerend thema was dat 
gebouweigenaren worstelen met het nemen van 
verantwoordelijkheid om voldoende preventieve 
maatregelen te nemen of met het naar buiten 
treden met informatie over besmettingen.”
“Het lijkt er helaas vaak op dat het veel bedrijven 
nauwelijks interesseert, dat ze alleen maar den-
ken ‘waar kom ik mee weg?’ Dat merk ik zelf ook, 
bijvoorbeeld in de toeristische sector. Er worden 
gecalculeerde risico’s genomen, waarbij niet of te 
weinig aan medewerkers, klanten of bezoekers 
wordt gedacht. Men denkt: ‘Legionellapreventie is 
omslachtig en kost veel tijd en geld. De kans dat 
het fout gaat en dat we ons voor een rechtbank 
moeten verantwoorden en een hoge straf opge-
legd krijgen, is toch miniem’. Ik kan me daar erg 
kwaad over maken.”
De expert Sanitaire Technieken hoort nog regel-
matig vanuit het veld dat adviesbureaus voor 
bodemprijzen een beheersplan (moeten) sa-

menstellen of installateurs niet de mogelijkheid 
krijgen om een optimale installatie te realiseren, 
met alle risico’s van dien. “Als je geld steekt in 
legionellapreventie, dan moet je het als gebou-
weigenaar voor de volle honderd procent doen, 
niet voor veertig of tachtig procent.” 

TUNNELVISIE
Van der Blom ergerde zich tijdens de uitzending 
van ZEMBLA aan de houding van de betrokken 
minister. “Door de minister werd geschrokken ge-
reageerd op de bevindingen van ZEMBLA, maar 
dit soort misstanden zijn al veel langer bekend. 
Kom op zeg. Daarnaast vind ik dat er sprake is 
van een tunnelvisie. Men is erg bezig met water-
leidingen, maar kijk bijvoorbeeld eens naar de 
besmettingen via koeltorens. Het is een schande 
dat er nog steeds geen landelijk goed functione-
rend registratiesysteem is waarin alle koeltorens 
zijn opgenomen. Ongelofelijk zelfs.”
De vakspecialist Sanitaire Technieken is daar-
naast teleurgesteld in de GGD. “Ze waren niet 

goed ingevoerd in de risico’s op besmetting bij 
afvalwaterzuiveringsinstallaties, bleek wel tijdens 
de uitzending. Dan loop je achter qua kennis, 
want ook dat is al langer bekend.”

ANDEREN AAN ZET
“De installatiebranche heeft het thema legionel-
lapreventie al lang opgepakt, ik vind dat nu de 
andere betrokken partijen aan zet zijn. Er moet 
eerst eens gedegen onderzoek worden verricht 
onder auspiciën van het RIVM, om vast te stellen 
welke bronnen van besmetting er zijn. Vervolgens 
is het de taak van de overheid om een coherent 
beleid uit te stippelen en de naleving te borgen.”
Uiteindelijk, zo zegt Van der Blom, draait het niet 
alleen om legionellapreventie. “Heel Nederland is 
gebaat bij schone en optimaal werkende wate-
rinstallaties, want op die manier waarborg je niet 
alleen de gezondheid, maar ook het (gebruikers)
comfort en bespaar je energie.”

Er zijn nog talloze misstanden op het gebied van legionellapreventie. Hoe kijkt de installatiebranche daar tegenaan? Eric 
van der Blom, vakspecialist Sanitaire Technieken van Uneto-VNI blikt terug op de uitzending van ZEMBLA op 13 december 
jongstleden. “Gebouweigenaren denken nog te vaak: ‘waar kom ik mee weg?’”

Door: Wietse Buma Foto’s:  Shutterstock.com

Gebouweigenaren 
calculeren risico op legionella in

Defensiemedewerker 
ziek door legionella
Een medewerker van Defensie is ziek geworden als 
gevolg van een legionellabesmetting. Dat blijkt uit 
onderzoek dat ZEMBLA doet naar legionellapreventie 
in onder meer overheidsgebouwen. Een woordvoerder 
van het ministerie van Defensie heeft de besmetting 
van de medewerker, die begin vorige maand bij het 
ministerie bekend werd, bevestigd.

De medewerker is werkzaam in de Frederikkazerne In Den Haag, 
waar onder meer de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
is gehuisvest. Ook bracht de medewerker er de nacht door, al-
dus de woordvoerder. Hoewel het nog niet vaststaat dat de de-
fensiemedewerker op de kazerne de legionellabesmetting heeft 
opgelopen, laat Defensie het complex momenteel bemonsteren. 
Volgens de woordvoerder worden de resultaten van deze bemon-

stering ieder ogenblik verwacht.  
Bronnen melden ZEMBLA dat de medewerker zelf ervan overtuigd 
is dat hij de besmetting in de kazerne heeft opgelopen. Hij zou 
zijn werkgever daarover hebben ingelicht, daarbij verwijzend naar 
eerdere normoverschrijdingen van legionella bij Defensie. 
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Verzorgingshuizen met een speciale installatie om waterleidingen legionellavrij te houden, mogen die 
installatie niet meer gebruiken als ze worden omgezet naar serviceflats of seniorencomplexen. 
Op straffe van hoge boetes van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moeten deze 
installaties uit de gebouwen worden verwijderd. Dat blijkt uit onderzoek van ZEMBLA.

ACTUEEL

Minister onderzoekt 
regels rond prioritair beleid

Seniorencomplexen onvoldoende beschermd tegen legionella

laties te verwijderen. Doen ze dit niet, dan riskeren ze een boete van 
tienduizenden euro’s. Daardoor lopen ouderen die in deze woningen 
wonen meer risico met legionella besmet te worden.
“Misschien zouden wij het wel op een boete laten uitkomen. Ik vind 
dit echt een principiële discussie,” zegt directeur Peter Boerenfijn van 
Woningcorporatie Habion in ZEMBLA. Habion huisvest ouderen in zowel 

verzorgingshuizen als in seniorenwoningen waar ouderen zelfstandig 
wonen. “Het gaat om veiligheid van mensen. En als het gebouw van 
kleur verandert, moet de installatie eruit en is het probleem weer terug. 
Dan lopen de mensen het risico dat de legionella weer terugkomt en 
mensen besmet raken en daaraan overlijden.” 

Ook geldt voor deze gebouwen niet langer de wettelijk verplichte legi-
onellapreventie. Daardoor 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 le-
gionella. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Leefomgeving en Trans-
port kondigt in ZEMBLA aan de kwestie te zullen onderzoeken. 

In veel, vooral oudere gebouwen waar senioren wonen is legionella een 
hardnekkig probleem. Het toepassen van koper-zilverionisatie is vaak 
het laatste redmiddel om het pand legionellavrij te houden. Deze tech-
niek brengt kleine deeltjes (ionen) koper en zilver in de waterleidingen, 
waardoor legionella zich niet kan ontwikkelen. Het onderzoeksprogram-
ma ZEMBLA ontdekte dat de ILT gebouweigenaren dwingt deze instal-

Foto’s: Shutterstock.com
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ACTUEEL

ONDERZOEK
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Leefomgeving en Transport is ver-
antwoordelijk voor het beleid voor legionellapreventie. In een reactie 
zegt ze in ZEMBLA: “Mij gaat het erom dat mensen zo gezond mogelijk 
kunnen leven en dat je ze tegen allerlei risico’s wilt beschermen. Als 
daar in wet- en regelgeving dingen krom in elkaar zitten, dan moeten 
we daarnaar kijken en moeten we dat aanpakken. Op basis van dit 
signaal ga ik dat zeker onderzoeken.”
De regelgeving voor legionellapreventie bepaalt dat koper-zilverionisa-
tie alleen mag worden toegepast in zogeheten prioritaire gebouwen, 
maar niet in niet-prioritaire gebouwen. Prioritaire gebouwen zijn onder 
meer zwembaden, sauna’s, ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeg-
huizen. Niet-prioritaire gebouwen zijn bijvoorbeeld sporthallen, scholen 
en kantoren, maar ook serviceflats en seniorencomplexen waar oude-
ren wonen. 
Het omzetten van een verzorgingshuis in een serviceflat of senioren-
complex is een landelijke trend, omdat de overheid wil dat ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen. Op basis van de regels voor legionel-
lapreventie verandert het gebouw dan van prioritair naar niet-prioritair. 

RIVM
Epidemioloog Petra Brandsema van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) zegt in ZEMBLA dat ouderen in deze ser-
viceflats onvoldoende worden beschermd. “Ja, dat kan ik niet ontken-
nen,” aldus Brandsema. 
Volgens het RIVM stijgt het aantal ziektegevallen door legionella. Een 
recordaantal van 561 mensen is vorig jaar als gevolg van een legi-
onellabesmetting, opgenomen in het ziekenhuis. Van hen zijn er 31 
overleden. In 2016 raakten 454 mensen besmet, van wie er twintig 
zijn overleden. De toename hangt volgens het RIVM mogelijk samen 
met de verandering van het klimaat en met de toename van het aantal 
ouderen in de samenleving.  
Serviceflat De Meerpaal van woningcorporatie ZVH in Zaandam was tot 
januari 2016 een verzorgingshuis waar 24-uurszorg werd gegeven aan 
ouderen. Daarna werd deze locatie een serviceflat waar de bewoners 

zelf hun zorg inkopen. ZVH heeft tot mei dit jaar acht jaar lang een 
koper-zilverinstallatie gehad die het complex legionellavrij hield. 
“De Inspectie heeft ons daarop aangesproken. Ze zeggen dat de regel 
is dat als je geen prioritaire instelling bent, je niet zo’n installatie mag 
gebruiken,” aldus ZVH-directeur Frank van Dooren in ZEMBLA. 
“We hebben tegengas gegeven, want hij werkte goed,” zegt Van Dooren, 
“Maar we hebben een aanwijzing gekregen met een dwangsomboete 
van 75.000 euro als die niet binnen twee maanden weg was.” Desge-
vraagd zegt een woordvoerder van de ILT in ZEMBLA: “De Inspectie is 
gehouden aan de regels die anderen stellen.”  

Verbergen
Programmamaker Ton van der Ham van Zembla stapte een voor 

hem onbekende wereld binnen. “Ik kwam vooral gemotiveerde en 

toegewijde mensen tegen die gek zijn van hun werk. Het was niet 

zo heel moeilijk om contact te leggen met deskundigen en onder-

nemers in de sector. Lastiger werd het om gebouweigenaren on-

the-record te spreken. Legionella is een enorm gevoelige materie. 

Men is als de dood om geassocieerd te worden met de bacterie. 

Of het nou ging om woningbouwverenigingen, de overheid of bij 

een fabriek: er was een taboe op dit onderwerp.”

“Dat merkte ik toen we onderzoek deden naar legionella bij De-

fensie. Het was duidelijk dat er normoverschrijdingen waren, dat 

er veel achterstallig onderhoud was. De zorgen over legionella 

waren terecht. Vanaf het moment dat ik contact zocht met verte-

genwoordigers van Defensie merkte ik de grote verkramping. Dan 

vraag ik me af: wat heb je dan toch te verbergen?”

“Wat er achter de schermen gebeurt, weet ik niet. In Den Haag is 

men heel zenuwachtig als je het over legionella hebt. De eerste 

reactie in het Haagse is dat ze vooral gaan zoeken wat ze kunnen 

stilhouden, hoe gesloten ze kunnen zijn. Dat terwijl juist openheid 

iedereen verder helpt.”

“Als het gebouw 
van kleur verandert, 

moet de installatie 
eruit en is het 

probleem weer 
terug”

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

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
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UVIDIS
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De Stichting Veteranenziekte heeft met haar onderzoek in kaart willen bren-
gen van welke restverschijnselen overlevenden van een legionellabesmet-
ting tientallen jaren na hun besmetting nog last hebben. De meerderheid 
van de mensen met veteranenziekte geven aan dat zij de onbekendheid 
rond een legionellabesmetting en de restverschijnselen erg vervelend vin-
den. Hierdoor komen besmettingen volgens hen nog te veel voor, wordt er 

niet altijd juist gehandeld door zorginstellingen en voelen zij zich onbegre-
pen.
Slechts tien procent van de respondenten heeft helemaal geen last meer 
van restverschijnselen. Negentig procent van de respondenten heeft dat 
wel. Vermoeidheidsklachten en pijn aan de spieren en gewrichten zijn de 
meest voorkomende restverschijnselen.

Daarnaast geeft 36% van de respondenten met restverschijnselen aan dat 
zij na hun legionellabesmetting een andere ziekte of diagnose hebben ge-
kregen. Hieronder werd onder andere veel astma en COPD genoemd. Daar-
naast gaven enkele respondenten aan problemen met het hart en/of kan-
ker te hebben gekregen, maar wat betreft deze problemen kan niet worden 
gezegd of dit wel of niet samenhangt met de eerdere legionellabesmetting. 

Overige restverschijnselen die veel voorkomen zijn concentratieproblemen, 
problemen met het geheugen en psychische problemen. Enkele respon-
denten hebben moeite met spreken en hebben het gevoel sneller vatbaar 
te zijn voor bacteriën.
De helft van de respondenten heeft in coma gelegen, de andere helft niet. 
Door deze gelijke verdeling is het goed mogelijk om te kijken naar eventuele 

Onderzoek Stichting Veteranenziekte naar restverschijnselen

THEMA OVERHEID

Negen van de tien 
slachtoffers heeft na jaren nog steeds last
Negentig procent van de mensen die besmet zijn met legionella heeft jaren 
later nog steeds last van restverschijnselen. Dat blijkt uit een onderzoek van de 
Stichting Veteranenziekte naar de restverschijnselen en andere ervaringen van 
legionellosepatiënten in Nederland.
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verschillen in restverschijnselen tussen patiënten die wel in coma hebben 
gelegen en patiënten die niet in coma hebben gelegen. Beginnend met het 
gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten gaven wat betreft de ernst 
van hun restverschijnselen. Hierbij ging het over de klachten die ze ervoeren 
in het dagelijks leven. De schaal liep van cijfer ‘één’ tot ‘tien’, waarbij ‘één’ 
amper last is, en ‘tien’ daarentegen zeer ernstig last. De overlevenden die 
wél in coma hebben gelegen gaven als gemiddelde cijfer voor hun klachten 
een 6.0. Overlevenden die daarentegen niet in coma hebben gelegen gaven 
als gemiddeld cijfer een 4.8. Er zou dus gezegd kunnen worden dat bij over-
levenden die in coma hebben gelegen de restverschijnselen heftiger wor-
den ervaren dan bij overlevenden die niet in coma hebben gelegen. Meer 
in detail tredend wordt gezien dat de pijn aan gewrichten en spieren (en 
daardoor een beperkt bewegen) voorkomt bij 58% van de overlevenden die 
in coma hebben gelegen. Deze specifieke klachten worden maar door 32% 
ervaren binnen de groep overlevenden die níét in coma hebben gelegen. 
Op basis hiervan zou gesteld kunnen worden dat de coma ergere pijn aan 
spieren en gewrichten veroorzaakt. Alle andere restverschijnselen (anders 
dan gewrichts-/spierpijn) komen zowel bij de groep overlevenden die wel 
in coma heeft gelegen, als de groep die niet in coma heeft gelegen even-
veel voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vermoeidheid, concentratieproble-
men en geheugenproblemen. Dit spreekt de stelling dat restverschijnselen 
voornamelijk veroorzaakt worden door coma dus tegen, aangezien al deze 
klachten net zo veel voorkomen onder de coma als non-coma patiënten. 
Zoals we aan het eerder gegeven rapportcijfer kunnen zien, zou het wel zo 
kunnen zijn dat er een verschil zou kunnen zijn in de ernst/hevigheid van de 
klachten tussen de coma en non-coma overlevenden. Een opvallend overig 
detail is dat van de groep overlevenden die in coma gelegen heeft, vijftien 
procent daarna nog moeite heeft gehad met spreken. Dit is onder de over-
levenden die niet in coma heeft gelegen maar bij twee procent het geval.

De ruime meerderheid (79,5%) gaf aan langer dan vijf jaar last te hebben 
(gehad) van de restverschijnselen. 34,1% van de respondenten gaf aan in 
het dagelijks leven geen enkel tot weinig last te hebben van de restverschijn-
selen. 65,9% gaf echter aan gemiddeld tot extreem veel last te hebben van 
de restverschijnselen, en dus ook gemiddeld tot extreem beperkt te zijn in 
het dagelijks leven door de restverschijnselen van de legionellabesmetting. 
4,6% van de totale groep respondenten gaf aan niks te kunnen zeggen over 
zijn of haar restverschijnselen, aangezien er bijvoorbeeld sprake was van 
andere medische problemen waardoor deze groep niet met zekerheid kon 
zeggen dat de problemen in het dagelijks leven door de eerder opgelopen 
legionellabesmetting veroorzaakt waren.

WERKGEVERS
Ook werd ondervraagd in welke mate het werkende leven beperkt werd door 
de restverschijnselen van de legionellabesmetting. Van de respondenten 
gaf 32% aan geen of weinig last van de restverschijnselen te hebben in het 
werkende leven. Zij konden hun baan nog uitvoeren als voorheen. Hierte-
genover staat echter 68% van de respondenten die veel tot extreem veel 
last van de restverschijnselen in het werkende leven ondervond. Zij gaven 
aan dat bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen of ge-
heugenproblemen het moeilijk tot onmogelijk maakten hun werk nog goed 
uit te kunnen voeren. Sommigen zijn hierdoor bijvoorbeeld minder gaan 
werken, aangezien zij het aantal uren werk per dag, of het aantal dagen per 
week dat ze voorheen werkten, niet meer aankonden. Anderen zijn vanuit 
huis gaan werken, aangezien ze thuis in een meer rustige omgeving konden 
werken, in plaats van omringd te zijn door collega’s. Van de respondenten is 
echter 25% volledig arbeidsongeschikt geworden en heeft sinds hun legio-
nellabesmetting helemaal niet meer gewerkt.
Vervolgens is ondervraagd hoe de aanpak van werkgevers en/of bedrijfs-

THEMA OVERHEID

25 Procent van de respondenten is zeer teleurgesteld in 
zijn of haar werkgever

Foto: Shutterstock.com
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artsen door de respondenten is ervaren. 75% van de respondenten gaf 
aan dat hun werkgever een goede tot extreem goede omgang met de pro-
blematiek na de legionellabesmetting hanteerde. Hierbij werd bijvoorbeeld 
genoemd dat werkgevers volledig begrepen dat volledig herstel van de be-
smetting belangrijker was dan gelijk weer aan het werk gaan. Op basis van 
dit argument werd hen alle tijd verstrekt die ze nodig hadden om voldoende 
te herstellen en revalideren.
Daarentegen was 25% van de respondenten zeer teleurgesteld in zijn of 
haar werkgever. Zij gaven aan dat hun werkgever een slechte tot extreem 
slechte omgang met de problematiek hanteerde. Zo werd van hen verwacht 
dat zij gelijk weer aan het werk konden nadat zij het ziekenhuis hadden 
verlaten. Zelfs nadat door de respondenten werd aangegeven dat werken 
voorlopig niet mogelijk zou zijn door de restverschijnselen van de legionel-
labesmetting, werd dit door de werkgever niet gerespecteerd of zelfs gezegd 
dat dit onzin zou zijn. Ook werd door deze 25% van de werkgevers geen 
akkoord gegeven wat betreft het verzoek van de werknemer om minder uren 
te kunnen werken, of te werken vanuit huis.
Wanneer er veel problemen waren met de werkgever, werd in veel gevallen 
de bedrijfsarts ingeschakeld. Ook het handelen van deze bedrijfsarts is on-
dervraagd. Door 63% werd dit handelen van de bedrijfsarts als goed tot 
extreem goed ervaren. Zo gaven respondenten aan dat de bedrijfsarts de 
problematiek die komt kijken bij een legionellabesmetting beter begreep 
en ook meehielp met het zoeken naar oplossingen op werkgebied. Hierdoor 
kwamen werkgever en werknemer uiteindelijk tot overeenstemming over bij-
voorbeeld een aangepast aantal uren of werkdagen.
Hiertegenover staat 37% van de respondenten die de aanpak van de be-
drijfsarts als slecht tot extreem slecht beoordeelde. Door hen werd aange-
geven dat de bedrijfsarts niks voor hen kon 
betekenen. De meesten beargumenteerden 
dit met het feit dat de bekendheid wat be-
treft legionella bij de bedrijfsarts veel te laag 
was en daarom niet begreep dat ze niet (op 
dezelfde manier als vroeger) weer aan het 
werk konden.

ADEQUAAT
De reactie van de huisarts is op twee ma-
nieren ondervraagd. Allereerst is er gevraagd 
hoe de reactie van de huisarts is ervaren bij 
diagnose. Vervolgens is ook gevraagd hoe 
de reactie van de huisarts was bij de na-
behandeling. De reactie van de huisarts bij 
diagnose is door 44% van de respondenten 
als goed tot extreem goed beoordeeld. Res-
pondenten die dit positief hadden beoor-
deeld gaven bijvoorbeeld aan dat zij goed 
zijn opgevangen en de huisarts adequaat 

heeft gehandeld, ze bijvoorbeeld gelijk heeft doorgestuurd naar het zieken-
huis. Echter ervoer de meerderheid, namelijk 56% van de respondenten, 
de reactie van de huisarts bij diagnose als slecht tot extreem slecht. Res-
pondenten die de reactie bij diagnose negatief beoordeeld hadden, gaven 
bijvoorbeeld aan dat er niet adequaat en/of respectvol is reageert door de 
huisarts. Zo werden hun problemen bijvoorbeeld niet serieus genomen. Het 
grootste deel van hen werd weer naar huis gestuurd met een paracetamol 
omdat de huisarts de symptomen als een griep beoordeelde.
De meningen van de respondenten over de aanpak van de huisarts bij 
diagnose waren zeer uitgesproken. Er werd constant nadruk gelegd op het 
feit dat het belang van adequaat handelen door de huisarts zo ontzettend 
groot is.

HUISARTS
Daarnaast is de reactie van de huisarts in de nabehandeling ondervraagd. 
Hier waren de respondenten duidelijk positiever over. Door de ruime meer-
derheid, 62%, werd de nabehandeling door de huisarts goed tot extreem 
goed beoordeeld. Ze gaven bijvoorbeeld aan begripvol behandeld te zijn 
door de huisarts en goed te zijn geholpen met hun restverschijnselen. Zo 
gaven ze aan dat de huisarts medicijnen heeft voorgeschreven die de rest-
verschijnselen verlichtten. Een minderheid van 38% beoordeelde de aan-
pak van de huisarts in de nabehandeling als slecht tot extreem slecht. Het 
voornaamste argument hiervoor was dat de klachten door de huisarts niet 
serieus genomen werden, of dat de huisarts aangaf niks aan de restver-
schijnselen te kunnen doen.
Naast de aanpak van de huisarts, zijn ook de ervaringen van de responden-
ten wat betreft de aanpak van het ziekenhuis ondervraagd. Het ziekenhuis is 

vergeleken met de huisarts zeer positief beoordeeld. De ruime meerderheid, 
namelijk 83%, ervoer de aanpak van het ziekenhuis gemiddeld tot extreem 
goed. Zo gaven zij voornamelijk aan dat er gelijk met de juiste behande-
ling is gestart en dat ze hierdoor zijn hersteld van de legionellabesmetting. 
Daarnaast gaven veel respondenten aan dat zij goed zijn gemonitord in het 
ziekenhuis, zowel overdag als ‘s nachts. Ten slotte waren de respondenten 
te spreken over het feit dat ze na afloop van de besmetting nog geregeld 
werden gecontroleerd in het ziekenhuis. Aan de hand van longfoto’s werd 
bijvoorbeeld gecontroleerd of de longen goed herstelden en functioneer-
den en of alles in orde was. Hiertegenover staat nog zeventien procent van 
de respondenten die de aanpak van het ziekenhuis als slecht tot extreem 
slecht beoordeelde. Respondenten die het ziekenhuis niet positief beoor-
deelden gaven bijvoorbeeld aan dat hen niet direct de juiste antibiotica 
werd toegediend, waardoor hun herstel onnodig lang duurde. Hiernaast was 
een belangrijk argument het feit dat ze na de genezing van de besmetting 
eigenlijk direct weer op zichzelf aangewezen waren en het gevoel hadden 
hier nog niet klaar voor te zijn. Hierin hadden ze gehoopt meer begeleiding 
te krijgen van de artsen.

GGD
Om een beter zicht te krijgen op de hulpverlening vanuit zorginstanties na 
het ziekenhuisverblijf, is onder andere de ervaring met bijvoorbeeld fysio-
therapeuten en revalidatiecentra, maar ook de GGD ondervraagd. Zeer op-
vallend is dat de zorgverlening van de fysiotherapeut (eventueel binnen 
een revalidatiecentrum) als zeer positief ervaren werd. 82,5% van de res-
pondenten ervoer de hulp van de fysiotherapeut goed tot extreem goed. 
Zij gaven aan dankzij de hulp van de fysiotherapeuten veel progressie te 
hebben geboekt in hun herstel, voornamelijk wat betreft beweeglijkheid. Zo-
als eerder genoemd hadden veel overlevenden na hun legionellosebesmet-
ting veel problemen met bewegen en dagelijkse activiteiten waren hierdoor 
vaak een grote uitdaging voor hen. De fysiotherapeut hielp hen met het 
opnieuw aanleren van dagelijkse activiteiten zoals (trap)lopen. Hiernaast 
werden ook meer geavanceerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld fietsen en 
zwemmen, opnieuw aangeleerd. Door veel respondenten werd benadrukt 
hoe belangrijk dit voor hen was, dat ze hierdoor weer een stuk zelfstandiger 
werden.
Echter werd er door veel respondenten aangegeven dat het niet vanzelf-
sprekend is dat je in een revalidatiecentrum behandeld kan worden. Velen 
deelden mee dat zij door het ziekenhuis gewoon naar huis werden gestuurd 
en er zich verder geen enkele mogelijkheid aandiende om in een revalida-
tiecentrum geholpen te worden.
De GGD daarentegen werd aanzienlijk minder positief beoordeeld door de 
respondenten. Van de respondenten werd zeventig procent door de GGD 
benaderd tijdens of na de besmetting. Dertig procent echter werd helemaal 
niet benaderd door de GGD en had hier naar eigen zeggen wel behoefte 
aan gehad. Van de benaderden ervoer veertig procent de hulp van de GGD 
als goed tot extreem goed. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat er is achterhaald 
waar zij de besmetting hebben opgelopen en ervoeren het als prettig dit 
te weten. Daarentegen ervoer de meerderheid (zestig procent) de hulp van 
de GGD helaas als slecht tot extreem slecht. Sommige respondenten gaven 
aan dat de GGD aangaf niks voor hen te kunnen betekenen, wanneer de 
respondent als enige op een locatie besmet is. Volgens de GGD moesten er 

minimaal twee of meer gevallen van legionella op een locatie zijn, voor zij 
een onderzoek konden starten.
Wanneer de GGD wel onderzocht waar de besmetting precies opgelopen 
kon zijn, was dit volgens de respondenten dan ook het enige dat ze konden 
doen en dit vond de meerderheid van de respondenten zeer tegenvallen. 
Zij gaven aan dat zij gehoopt hadden dat de GGD meer had kunnen doen 
dan dat. Bovendien werd het als negatief ervaren dat wanneer de plaats 
van besmetting eenmaal was achterhaald er geen vervolgstappen door de 
GGD werden genomen. Velen gaven aan het niet te begrijpen dat er niet 
gestraft werd.  

De meerderheid  ervoer de hulp van de GGD als slecht 
tot extreem slecht

Het onderzoek
Van de 91 respondenten die benaderd zijn via de telefoon, hebben er 

85 (93,4%) deelgenomen aan de enquête. Van de 85 meewerkende 

respondenten waren er negen respondenten die geen restverschijn-

selen hebben opgesomd om verschillende redenen. Aangezien ande-

re relevante vragen echter wel door hen zijn beantwoord, zijn deze 

respondenten niet uitgesloten van analyse.

Van de respondenten binnen de steekproef was 40,7% vrouw en 

59,3% man. De grote meerderheid van de respondenten (86%) liep 

de besmetting meer dan tien jaar geleden op. Bij een klein deel 

(9,3%) was dit zes tot tien jaar geleden en een enkeling liep de 

besmetting één tot vijf jaar geleden op. Bijna de helft van de respon-

denten (48,8%) was op het moment van de besmetting tussen de 51 

en 60 jaar oud. Ongeveer een vijfde van de respondenten (23,3%) 

was tussen de 41 en 50 jaar oud en 17,4% was tussen de 61 en 70 

jaar oud. Enkel 10,5% was jonger dan 40 jaar oud op het moment 

van de legionellabesmetting.

Het grootste deel van de respondenten, (48,7%), had geen enkele 

vorm van een verminderde weerstand ten tijde van de besmetting. 

Een derde (31,6%), had een verminderde weerstand door roken op 

het moment van de besmetting en 15,8% van de respondenten had 

destijds een verminderde weerstand door ziekte. Bijna de helft van 

de respondenten (49,4%) denkt de besmetting te hebben opgelopen 

in het buitenland. Een deel (38,8%) denkt dat dit bij hen in het 

binnenland is geweest en een kleine minderheid (11,8%) heeft geen 

idee of de legionellabesmetting in het binnenland of buitenland is 

opgelopen.

Wat betreft de locatie geeft ruim een derde (35,8%) aan de besmet-

ting te hebben opgelopen in een hotel. 37% geeft aan het op een 

“overige” locatie te hebben opgelopen. Hier werd onder andere vaak 

Bovenkarspel genoemd. Daarnaast zijn voorbeelden van genoemde 

overige locaties stranddouches of douches op een andere buiten-

locatie. Ook gaven enkelen aan het opgelopen te hebben van hun 

eigen tuinslang of van hun eigen bubbelbad. Het is bij ongeveer de 

helft van de respondenten (51,9%) officieel bevestigd op welke lo-

catie de besmetting is opgelopen. Bij de andere helft (48,1%) is dit 

niet officieel bevestigd. 

Foto: DutchMen / Shutterstock.com
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Volgens de Europese Richtlijnen voor de preventie en beheersing van legionella worden de ge-
vallen van tijdens een reis opgedane aandoeningen (Travel-associated Legionnaires’ Disease, 
TALD) anders beheerd als ze worden geclassificeerd als sporadisch of als onderdeel van een 
cluster. Er worden strengere controlemaatregelen ingezet nadat clusters zijn geïdentificeerd. 
Wat als de huidige clusterdefinitie wordt veranderd in: ‘Twee of meer gevallen van veteranen-
ziekte bij mensen die twee tot tien dagen voor het begin van de ziekte op dezelfde commer-
ciële accommodatielocatie verbleven. Zonder tijdsbeperking’.
Dat is een tegenstelling met de huidige definitie, die alleen gevallen binnen twee jaar van 
elkaar beschouwt als cluster. Een Italiaans team wilde hiermee de vraag beantwoorden: 
als we de definitie van TALD aanpassen, kunnen we dan vaker een uitbraak voorkomen? 
TALD-gevallen die zich voordeden in Italië en op de Balearen tussen 2005 en 2015 wer-
den geanalyseerd aan de hand van de huidige definitie van het GSDS-cluster (ELDSNet) 
van het Europees Legionnaires-ziektebezoek. In een steekproef van geselecteerde ac-
commodaties met meerdere gevallen werd ook een microbiologische studie uitgevoerd. 
Met de nieuwe definitie werden 63 bijkomende sites (16,4% toename) en 225 extra 
gevallen geïdentificeerd (toename van 19,5%). Legionella pneumophila sg1 werd ge-
isoleerd van 90,7% van de geselecteerde woonlocaties. Het gebruik van de hier voor-
gestelde TALD-clusterdefinitie zou een volledig onderzoek voor elk nieuw geïdentifi-
ceerd geval rechtvaardigen. Deze aanpak moet daarom het aantal locaties verhogen 
dat een risicobeoordeling vereist en, in aanwezigheid van een verhoogd risico, de 

Wanneer is sprake van een 
cluster als het gaat om op reis 
opgedane aandoeningen? De 
huidige regels bepalen dat 
bij een legionella-uitbraak op 
een vakantieplek, er twee jaar 
tussen de legionellagevallen 
mag zitten. Een Italiaanse stu-
die wijst uit dat die marge van 
twee jaren eigenlijk niet ver-
standig is. Locatie, niet de tijd is 
bepalend voor clustervorming.

ONDERZOEK

Zonder tijdsbeperking 

meer gevallen 
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goedkeuring van controlemaatregelen om hopelijk bijkomende geval-
len te voorkomen.

CLUSTERDEFINITIE
In 1987 werd het Europese surveillanceschema voor reisgerelateerde 
veteranenziekte (TALD), later EWGLINET genaamd, voor het eerst ge-
introduceerd en sinds april 2010 wordt de regeling het Europese net-
werk voor surveillance van ziekten van legionella (ELDSNet) genoemd. 
Het wordt gecoördineerd door het Europees Centrum voor ziektepre-
ventie en -bestrijding (ECDC), gevestigd in Stockholm, Zweden.
De definitie van reisgebonden legionella is in de loop van de tijd ver-
anderd. Tot 2001 werd een cluster van TALD gedefinieerd als twee of 
meer legionellagevallen die tijdens de incubatieperiode op dezelfde 
accommodatie verbleven en waarvan het begin zich binnen een pe-
riode van zes maanden bevond. Plekken met eerdere gevallen meer 
dan zes maanden eerder werden gecategoriseerd als ‘gekoppeld’.
Begin 2001 werd een wijziging in de definitie van het cluster doorge-
voerd en in 2002 geratificeerd door de Europese richtsnoeren voor 
legionellapreventie en -bestrijding. Volgens de nieuwe definitie werd 
een cluster gedefinieerd als twee of meer gevallen van legionella die 
in de twee tot tien dagen vóór het begin van de ziekte dezelfde locatie 
bezochten en waarvan het begin binnen dezelfde periode van twee 
jaar lag. Door deze wijziging in de definitie van clusters steeg het aan-
tal geconstateerde clusters van 28 in 2000 naar 72 in 2001, waarvan 
43 (60%) zou hebben voldaan aan de oude clusterdefinitie.
Logies die verband houden met TALD-clusters die door het netwerk 
zijn onderzocht en die in een periode van twee jaar met ten minste 
één extra geval werden geassocieerd, werden gedefinieerd als ‘recidi-
verende sites’. Alle gevallen die meer dan twee jaar vóór de eerste ca-
sus of twee jaar na de laatste casus in een cluster voorkomen, worden 
door de huidige clusterdefinitie als sporadisch beschouwd. Dit heeft 
belangrijke gevolgen, omdat TALD-gevallen anders worden beheerd 
als ze worden geclassificeerd als sporadisch. Als ze onderdeel van 
een cluster uitmaken worden strengere beheersmaatregelen toege-
past nadat clusters zijn geïdentificeerd. Identificatie van een cluster 
vereist onmiddellijke actie door het ELDSNet coördinatiecentrum en 
de volksgezondheidsautoriteiten in het betrokken land, terwijl voor 
sporadische gevallen de volksgezondheidsinstanties alleen moeten 
zorgen dat de aangemelde site de checklist ontvangt met goede prak-
tijken voor het minimaliseren van het risico op legionella.

ITALIË EN DE BALEAREN
In de studie werden TALD-gegevens verzameld tussen 2005 en 2015 
in Italië en de Balearen, twee prominente toeristische bestemmingen 
in Europa. De TALD-gegevens werden geanalyseerd met behulp van 
de huidige ELDSNet-clusterdefinitie en de nieuw voorgestelde clus-
terdefinitie. In een steekproef van geselecteerde accommodaties, die 
geassocieerd waren met meerdere gevallen en tenminste één positie-
ve microbiologische omgeving, vond ook een analyse van de karakte-

ristieken van geïsoleerde legionellastammen plaats.
Met behulp van de nieuw voorgestelde definitie werden 63 extra 
sites (16,4% toename) en 225 extra gekoppelde gevallen (19,5% 
toename) geïdentificeerd (60 locaties en 210 gevallen in Italië en 3 
locaties en 15 gevallen op de Balearen). Het gemiddelde tijdsinterval 
tussen het eerste en het tweede geval was ongeveer vier jaar, het 
tweede geval trad op binnen drie tot vier jaar vanaf het eerste geval in 
55% en van 5 tot 9 jaar op 25% van de woonlocaties.
De 54 accommodaties (meestal hotels) die in verband met terugke-
rende gevallen opgenomen waren in de microbiologische beoordeling 
van deze studie, waren geassocieerd met in totaal 419 TALD-gevallen 
(gemiddeld zeven gevallen per locatie).
Volgens het ECDC werd in Europa tussen 2010 en 2015 een jaarlijks 
gemiddelde van ongeveer 900 TALD-gevallen gerapporteerd, met een 
toename van twintig procent tussen 2014 en 2015. Ongeveer dertig 
procent van deze gevallen maakte deel uit van clusters, uitbraken of 
gevallen verbonden met dezelfde locatie. Italië behoort tot de landen 
die het grootste aantal gevallen van TALD melden in Europa, terwijl 
de Balearen elk jaar een paar gevallen melden. Interessant is dat 
ondanks de verschillende omvang, de twee datasets vrij gelijkaardig 
zijn in termen van percentages en beide in overeenstemming zijn met 
Europese gegevens: ongeveer 60-65% zijn sporadische gevallen, 35-
40% zijn clustercases en 18-23% zijn recidiverende sites.
De bevindingen suggereren dat, in vergelijking met de ELDSNet-defini-
tie, de nieuw voorgestelde clusterdefinitie de identificatie mogelijk zou 
maken van een groter aantal clustergevallen (+ 19,5%) en bijgevolg 
van met clusters geassocieerde logies (+ 16,4%). ). Dit zou op zijn 
beurt een grondiger onderzoek mogelijk maken (met inbegrip van een 
verplicht milieuonderzoek) van de extra cluster-gerelateerde logiessi-
tes, zoals vereist door de Europese richtlijnen.

CONTROLE
In de nieuwe operationele ELDSNet-procedures staat dat wanneer 
een enkele TALD-zaak wordt vastgesteld, de kennisgeving ook het 
aantal eerdere gevallen van de afgelopen vijf jaar moet bevatten. 
Wanner een hotel in de afgelopen vijf jaar in verband werd gebracht 
met legionella, is het ELDSNet-contactpunt in het land van infectie 
alleen vereist om ervoor te zorgen dat de betreffende accommoda-
tie-site wordt ontvangen als er meer dan twee jaar na het laatste geval 
is verstreken. Als de hier voorgestelde definitie (dat wil zeggen accom-
modatieplaatsen met meer dan één geval over een periode van vijf 
jaar, ongeacht wanneer de gevallen zich voordoen als clusters) wordt 
toegepast, moet een grondig onderzoek worden vereist. Deze wijziging 
in de procedure zou grote gevolgen hebben voor de preventie van 
legionellagevallen, aangezien volksgezondheidsautoriteiten ook actief 
die logies zouden onderzoeken die verband houden met meerdere ge-
vallen die niet onder de huidige clusterdefinitie vallen. En, waar nodig, 
kunnen aanvullende controlemaatregelen worden aanbevolen om te 
voorkomen dat zich nog meer gevallen voordoen. 

De nieuw voorgestelde clusterdefinitie zou de identificatie 
mogelijk maken van een groter aantal clustergevallenItaliaans onderzoek naar clusters op vakantieplekken
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“Nederland kan een gidsland zijn op het 

gebied van legionella” 

‘Veilig water ambassadeur’ Leo de Zeeuw: 

Verrassend, Leo de Zeeuw is niet de oprichter van Holland Water. Hij 
heeft het gekocht. Daarvoor had hij een bedrijf dat met innovatieve 
bodemsaneringstechnieken grond reinigde. In de krant las hij over ko-
per-zilverionisatie en hij was gefascineerd. Die techniek zou wellicht 

passen bij zijn werk: stroom gebruiken om iets voor elkaar te krijgen. 
“Maar de techniek was nog niet ver genoeg ontwikkeld. Onze techni-
sche man, Wiebe Pool, is ermee aan de slag gegaan. Een jaar heeft hij 
gesleuteld en toen ontstond het Bifipro-systeem, een robuuste oplos-
sing tegen legionella.”

GEËFFEND
Een apart wereldje, merkte De Zeeuw. Het adagium was jarenlang: als 
je installatie op orde is, hoef je niets te doen. “Alles was daarop inge-
richt”, zegt De Zeeuw. “We hadden daarom een beetje ‘geluk’ dat de 
gevangenissen problemen hadden. Hun installatie was prima op orde 
en toch hadden ze problemen met legionella. Wij toonden dat onze 
oplossing werkte. In 2010 kregen we de Ctgb-toelating voor drink- en 
koelwater. We waren het eerste bedrijf dat die toelating kreeg. Voor 
koeltorens zijn wij nog steeds het enige bedrijf met een Ctgb-toelating 
voor koper- en zilverionisatie. We hebben het pad geëffend voor ande-
ren die zich richten op koper-zilverionisatie.”
De Zeeuw is heel rechtlijnig in zijn doelen. Hij wil legionella een pand 
uitwerken. “Dat betekent overigens niet dat de klant direct alles uit zijn 
handen kan laten vallen en wij het probleem oplossen. We zoeken een 
mechanisme waarbij de klant actief meehelpt om resultaat te krijgen. 
We begeleiden de klant om de problemen geëlimineerd te krijgen. Ik 
merk in de markt dat niet iedereen zo een legionellaprobleem voor de 
klant aanpakt. Een gemiddelde installateur wil vooral installeren. Een 
gemiddelde adviseur wil vooral uren maken. Ik kom ergens waar soms 
voor tonnen is verbouwd en toch nog steeds een legionellaprobleem 
aanwezig is. Dat kan toch niet? Terwijl legionella vaak zo is op te lossen.”

PATROON
Een installatie moet op orde zijn, weet ook De Zeeuw. “Maar het is 
een lastige markt. Dit omdat er allerlei belangen spelen die niet per 
se het belang van de klanten dienen. Vaak zijn er allerlei maatregelen 
die technisch prima in orde zijn, maar er is nog steeds het legionel-
laprobleem. Twee van de tien installaties heeft legionella, dat is nou 
eenmaal zo. Je doel moet dus zijn dat je het probleem en de daar-
mee gepaard gaande risico’s zelf zo snel mogelijk onder controle krijgt. 
Daarna komen de beheersmaatregelen.” 
Volgens hem ziet een goede adviseur direct of er een probleem is dat 
snel, bijvoorbeeld met een paar installatietechnische ingrepen, kan 
worden opgelost of dat er een structureel probleem is. In dat geval 
moet vlot worden gekozen voor een structurele oplossing zoals koper- 
en zilverionisatie.
In andere landen is er hetzelfde patroon. “Ik zie het in Italië, Polen en 
het Midden-Oosten: onbekendheid. Eerst dacht men dat legionella zich 
alleen in warm water manifesteerde. Maar legionella blijkt zich vooral 
voor te doen in (opgewarmd) koud water. Ondanks allerlei installa-
tieaanpassingen en intensieve beheersmaatregelen kunnen gebouwei-
genaren toch geconfronteerd worden met legionella. Welke techniek 
gebruik je dan?”
De Zeeuw geeft aan dat hij in gebouwen komt waar misschien wel 
zes verschillende systemen hebben gestaan, die uiteindelijk allemaal 
niet afdoende bleken. “Mijn inzet is dat als we een systeem plaatsen, 

INTERVIEW

Anderhalf decennium Holland Water

Holland Water bestaat vijftien jaar. In deze periode heeft het bedrijf van Leo de Zeeuw zich laten gelden 
als bijna een activistische ondernemer. Hij hekelt het verschil tussen prioritair en niet-prioritair en vindt 
dat de kennis van legionella in Nederland een uitstekend exportproduct zou kunnen zijn. 
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het blijft staan. Een systeem hoort bij de waterhuishouding en heeft 
gewoon een functie. Want als er risico blijft bestaan, moet je dit risico 
voor eens en voor altijd elimineren. Anders zal er op termijn echt wel 
legionella komen.”

IMPACT
Holland Water ondersteunt al jaren de Stichting Veteranenziekte. “Ik 
schrok de eerste keer dat ik bij een bijeenkomst was van de stichting. 
Wat een impact kan deze ziekte hebben. Daarom mag je legionella 
ook niet bagatelliseren. Want als het jezelf, vrienden of familie over-
komt, dan piep je anders. Het voelt goed dat ik weet dat we met onze 
oplossing kunnen voorkomen dat mensen ziek worden. Of erger. Zoiets 
als de ramp in Bovenkarspel of wat gebeurd is in Amsterdam mag niet 
meer voorkomen.”
Hoe cru ook, de legionella-uitbraak in Bovenkarspel heeft er wel voor 
gezorgd dat de kennis over de bacterie in Nederland groot is. “Ne-
derland kan een gidsland zijn op het gebied van legionella”, vindt De 
Zeeuw dan ook. “Maar we moeten als bedrijf en als BV Nederland wel 
bereid zijn om terug te kijken en een review maken over wat wel en wat 
niet werkt. En we moeten de wetgeving aanpassen waar het nodig is. 
De huidige wetgeving bestaat nu ongeveer twintig jaar. Op zich zit het 
behoorlijk goed in elkaar, maar op detailpunten kan het beter. Zo is het 
verschil tussen prioritair en niet-prioritair niet uit te leggen. En het is ook 
niet houdbaar. Daarnaast vind ik ook dat je als overheid de moed moet 
hebben om systemen die de toets der kritiek niet hebben doorstaan in 
de afgelopen jaren, niet langer toe te staan. Of hier nu een certificaat 
op zit of niet; dat doet, in de praktijk, op een zeker moment niet meer 
ter zake. Iedereen weet inmiddels dat bepaalde technieken in bepaal-
de situaties niet of onvoldoende werken. De ervaring van de afgelopen 
twintig jaar leert ons dat. Daar moet de overheid ook van leren lijkt mij.”
Concrete verbeteringen zijn volgens De Zeeuw door te voeren door een 
serieuze review over de afgelopen twintig jaar uit te voeren en waar 
nodig aanpassingen te doen van bestaande wet- en regelgeving. En 
door het verschil tussen prioritair en niet-prioritair af te schaffen. “Er 
mag best een drempel aanwezig zijn. Niet elk gebouw hoeft een even 

streng legionellabeleid te hebben. 
Maar zoals het nu is, is de ondui-
delijkheid te groot.” Ook pleit De 
Zeeuw voor onaangekondigde in-
specties. “Op dit moment zijn er 
te veel belangen die ervoor zor-
gen dat het legionellaprobleem 
wordt misbruikt om handel te ge-
nereren. Er is een perverse prikkel 
voor adviseurs en installateurs 
om de wetgeving in te zetten om 
hun eigen handel te vergroten.”
“Als we dit goed doen, kunnen we 
legionella zelfs als exportproduct 
inzetten”, vindt De Zeeuw. 
Gebouwen zijn overal ter wereld 
ongeveer even warm binnen. 

Overal is hetzelfde probleem. Maar de wet- en regelgeving is niet overal 
hetzelfde. In Polen wordt bijvoorbeeld alleen warmwater geanalyseerd. 
De Zeeuw: “We nemen per land de wet- en regelgeving onder de loep. 
Hoe is deze opgebouwd? Welke technieken worden ingezet tegen het 
probleem. En elk land geeft ook andere prioriteiten aan de bestrijding 
van legionella, dat begrijp ik. In Nederland hebben we het goed en dus 
de middelen om er veel aandacht aan te besteden. In Siberië zijn er 
wellicht andere, grotere uitdagingen.”

KOELTORENS
De Zeeuw verwacht voor zijn eigen bedrijf nog genoeg groei de ko-
mende vijftien jaar. “We zetten ons nu steeds meer in op de markt van 
koeltorens. Vaak wordt deze markt nog gedicteerd door een gevestigde 
orde die veel geld aan chemicaliën verdient. Gebouweigenaren hebben 
in de regel niet veel toezicht op de werkzaamheden. Ze zijn blij dat 
een leverancier op papier de verantwoordelijkheid op zich neemt voor 
legionella bij een koeltoren. Maar of het effectief is of in welke mate 
het slecht voor het milieu is, weet zo’n gebouweigenaar niet. Terwijl, en 
dat vergeet men nogal eens, de verantwoordelijkheid voor het legionel-
labeheer wel bij de gebouweigenaar ligt. Vergelijk het met een slechte 
dokter. Een slechte dokter stopt zijn patiënt vol met pillen. De ene pil 
moet de nadelige effecten van de andere pil opheffen. Dat terwijl veel 
mensen waarschijnlijk met veel minder pillen beter functioneren. Als je 
bepaalde chemicaliën gebruikt in je koeltoren tegen legionella, moet 
je ook weer chemicaliën toevoegen tegen corrosie. En ga zo maar door. 
Waarom? Zoek een duurzame oplossing, in plaats van telkens lapmid-
delen toepassen.”
De Zeeuw wordt fel. Is hij dan toch een beetje een legionella-activist? 
“Ambassadeur vind ik een leuker woord, maar we zijn inderdaad wel 
actief en serieus bezig. Het kan en moet anders. Ik zie de praktijk en 
wat de bacterie kan aanrichten. Het kost mensenlevens en veroorzaakt 
groot leed, terwijl het niet altijd hoeft. En misschien is het statistisch 
gezien niet het grootste probleem in Nederland of in de wereld, maar 
wie gaat de familie vertellen dat hun geliefde statistisch gezien niet is 
overleden?”

INTERVIEW ACTUEEL

Reacties naar aanleiding van uitzending ZEMBLA 

“De politiek 
 moet hier iets mee”

“Het was een hele goede uitzending”, zegt Paul Debets. Hij is CEO bij 
WeL Inspectie. “Ik vind het belangrijk dat ook voor de leek de belangrijke 
punten benoemd zijn, zoals de risico’s op legionella bij waterzuivering 
en koeltorens. Maar ook is goed uitgelegd hoe de zorgplicht werkt en 
wat het verschil is tussen prioritair en niet-prioritair.”
Debets hoopt dat er naar aanleiding van de uitzending betere 
opsporing komt voor legionella bij koeltorens. “Het kan toch niet 
zo zijn dat een eigenaar van een koeltoren zelf de melding moet 
maken en dat, wanneer een koeltoren voor 2001 in gebruik is 
genomen, er dan helemaal geen melding nodig is? Er zou een goed 
opsporingsbeleid moeten worden opgesteld. Met name bij oudere 
koeltorens is geen gedegen waterbehandeling. Wereldwijd is gebleken 

dat koeltorens een risico vormen. Kijk naar de waterzuiveringen; er was 
een clusterbesmetting op twee locaties. De overheid doet daar niets 
aan. Ik ken de lotgenoten. Die mensen zijn ontzettend ziek geweest 
en vaak hebben ze nog steeds klachten. Als je dan hoort dat er een 
clusterbesmetting is en er gebeurt niets, dan kun je je voorstellen hoe 
kwaad ik daarvan kan worden.”

De uitzending van ZEMBLA over legionella heeft veel teweeg gebracht. Het onderzoeksjournalistieke 
programma dook in de jacht op de legionellabacterie. Mensen uit de sector van legionellabestrijding 
hopen dat nu de overheid is wakker geschud. “Men komt er achter dat legionella een redelijk groot 
probleem is.”

“Bij wetgeving hoort 
handhaving”
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AANDACHT
Debets bezoekt internationale congressen, zoals het jaarlijkse ESGLI-
evenement. Daar heeft hij geleerd dat internationaal allang het een 
en ander bekend is over de risico’s van koeltorens en rwzi’s. Zo heeft 
een expertcommissie in Duitsland al een paar jaar geleden onderkend 
dat waterzuiveringen een potentieel risico zijn. “Wordt er wel gesproken 
met de landen om ons heen”, vraagt hij zich af. “In de internationale 
onderzoekswereld worden allerlei zaken benoemd. Daar gebeurt 
blijkbaar te weinig mee.”
Sterker: de Nederlandse overheid houdt vast aan het adagium dat 
er relatief geen groot probleem is, als het om legionella gaat. “Maar 
de cijfers waarop zij zich baseren, kloppen niet. Dankzij aandacht, 
zoals de ZEMBLA-uitzending, komen de daadwerkelijke cijfers meer 
en meer naar boven. Men komt erachter dat legionella een redelijk 
groot probleem is. Zo denkt men alleen dat ouderen met verminderde 
weerstand slachtoffer kunnen worden. Ik weet ook van jongere mensen 
die problemen hebben.”
Hoe nu verder? “Ik denk dat een aantal zaken moeten worden 
opgepakt. Voor koeltorens een gedegen beleid en onderzoek doen naar 
waterzuiveringen. En kijk naar de installaties. De NEN 106 zoals hij 
nu is, is een goede basis om legionellapreventie in te kaderen. Maar 
dan moeten wel alle installaties daaraan voldoen. En getoetst worden. 
In een discussie vijf jaar geleden over ketensamenwerking was de 
conclusie dat de aannemer de belangrijke schakel is. Die zal geld vrij 
moeten maken. En de overheid moet toezien op de correcte uitvoering. 
Bij wetgeving hoort handhaving.”

VERTALEN
Erwin Nijlant, directeur van het adviesbureau voor waterveiligheid 
Xigna, werkte mee aan de uitzending van ZEMBLA. Hij stelt dat de 
omvang van het legionellaprobleem niet bekend is, omdat onderzoek 
daarnaar ontbreekt, waardoor met name ouderen nodeloos risico 
lopen op een besmetting: “In Duitsland werd in 2008 bij alle mensen 
met een longontsteking onderzocht of er een verband is met legionella. 
Bij vier procent van de patiënten was dat zo. Recent onderzoek in 
Nieuw Zeeland laat dezelfde cijfers zien. Als we deze cijfers naar de 
Nederlandse situatie vertalen, komen we niet op 561 besmettingen 
met legionella in het afgelopen jaar, maar 2244 en ligt het dodental 
niet op 31, maar op 124. Het is zaak dat het probleem ook in Nederland 
in volle omvang in kaart wordt gebracht.”

RISICO-WOONCOMPLEXEN
Bij de invoering van de legionellawetgeving is een lijst gemaakt van 
instellingen die de waterveiligheid volgens wettelijk vastgestelde regels 
moeten garanderen. Op die lijst staan onder andere ziekenhuizen, 
zorginstellingen en zwembaden. Maar wooncomplexen voor ouderen 
verdwijnen van die lijst. Daardoor worden ouderen nodeloos 
blootgesteld aan het gevaar van legionellabesmetting. Deze kans 
neemt toe met het stijgen van de leeftijd.
Nijlant: ”Er komen steeds meer risico-wooncomplexen voor ouderen 
die buiten de lijst vallen. Dit komt doordat woonzorgcomplexen voor 
ouderen administratief worden omgezet naar zelfstandige woonvormen 
zoals serviceflats en zorgappartementen. Ouderen wonen daardoor 

formeel zelfstandig, maar er verandert fysiek niets aan die gebouwen. 
Het blijven wooncomplexen met een gezamenlijke drinkwatervoorziening 
waarin een groeiende groep kwetsbare ouderen woont. In die risico-
wooncomplexen wordt de waterveiligheid niet of niet langer volgens de 
wettelijke regels gegarandeerd.”
Nijlant stelt dat het in Nederland mogelijk gaat om honderden 
wooncomplexen, waarin honderdduizenden senioren wonen. Volgens 
Nijlant is het zaak in kaart te brengen of senioren in deze complexen 
gevaar lopen om met legionella besmet te worden: “De politiek moet 
hier iets mee. We kunnen pas gerust zijn als de risico-wooncomplexen, 
die buiten de wettelijke regeling vallen, in beeld zijn gebracht en 
op de lijst van ‘prioritaire instellingen’ zijn gezet. Alleen dan is de 
waterveiligheid gegarandeerd.”

SERIEUS
Alphons Stevens is sales-operation manager Nederland bij Rentokil 
Specialist Hygiene. Hij vond de uitzending van ZEMBLA erg goed. 
“Zeker om het feit dat hier kritische Kamervragen uit zijn gekomen 
richting de minister. Het is natuurlijk niet goed dat wij in Nederland, 
waar ontzettend veel kennis op het gebied van water aanwezig is, nog 
met zo veel onwetendheid zitten op het gebied van legionella en de 
bijkomende risico’s. Dat we bijvoorbeeld niet weten waar koeltorens 

staan, of waar bedrijven met processen die aerosolvorming creëren 
zich bevinden.”
Het onderwerp is weer eens onder de aandacht gebracht. Hiermee is 
een zaadje geplant, waaruit een serieus thema gaat komen. Stevens 
hoopt dat het RIVM en de regering meer en beter met elkaar gaan 
communiceren.
Het steekt Stevens dat het onderwerp legionella vaak wordt gemeden. 
“Legionella lijkt niet een taboe, maar is dat wel. Terwijl het niet nodig 
is. Het wordt veroorzaakt door onwetendheid. Wanneer iemand zich 
niet houdt aan de zorgplicht van een installatie kunnen er problemen 
ontstaan. Je laat toch ook ieder jaar je CV-ketel onderhouden, omdat 
je in de winter niet in de kou wilt zitten? En je hebt een regelmatige 
check van je auto, zodat je niet langs de weg eindigt? Als je preventief 
je installatie goed onderhoudt en besef hebt van hetgeen in je object 
en proces gebeurt, kun je anticiperen op risico’s, om problemen te 
voorkomen. Denk aan kranen die niet meer gebruikt worden, jaarlijks 
sediment verwijderen uit je waterinstallaties, et cetera. Ik kan me 
voorstellen dat een eigenaar van een object niet verantwoordelijk wil 
zijn voor het ziek maken of voor sterfte door legionella, veroorzaakt 
door zijn installatie. Door onwetendheid doet men er alles aan om de 
verantwoordelijkheid bij iemand anders onder te brengen.” 

ACTUEEL

Legionella 2018

“Legionella lijkt niet een taboe, maar is dat wel”
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Over het algemeen bieden aerobe biologische systemen een optimale 
omgeving voor de groei van legionella vanwege de hoge organische 
stikstof- en zuurstofconcentraties, ideale temperaturen en de aanwe-
zigheid van protozoa. Er zijn echter weinig studies die het optreden 
van legionella in RWZI’s hebben onderzocht. Er blijven veel vragen met 
betrekking tot de interacterende factoren die de verspreiding en het 
in stand houden van legionella in deze behandelingssystemen stimu-
leren. Een beter begrip van de omstandigheden die het voorkomen 
van legionella in RWZI’s bevorderen, zal bijdragen tot de ontwikkeling 
van verbeterde technologieën voor afvalwaterzuivering en innovatieve 
benaderingen om toekomstige legionella-uitbraken tot een minimum 
te beperken, meent een Duits onderzoeksteam in de studie ‘legionella 
occurrence in municipal and industrial wastewater treatment plants 
and risks of reclaimed wastewater reuse: Review’.

KWEEKMETHODE
De detectie en kwantificatie van legionella in afvalwater is een uitda-
ging vanwege de complexe chemische en biologische samenstelling 
van de afvalwatermatrix in vergelijking met drinkwater. Op dit moment 
zijn er verschillende methoden voor de kwantificering van legionella, 
maar de meeste onderzoeken naar het voorkomen van legionella in 
RWZI’s gebruikten de kweekmethode en de real-time polymerase chain 
reaction (qPCR)-methode.
De kweekmethode die wordt gebruikt om legionella te kwantificeren in 
watermonsters is beschreven in de internationale norm ISO 11.731: 
2017. Deze methode wordt beschouwd als de ‘gouden standaard’ om-
dat het levensvatbare en teelbare legionella kwantificeert. De resulta-
ten worden uitgedrukt in kolonievormende eenheden. De cultivatie van 
legionella is verbeterd door het gebruik van specifieke agarformulerin-

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn tot op heden onderschatte bronnen van 
legionella. Ze spelen een belangrijke rol in lokale uitbraken van de veteranenziekte. Toch is er 
weinig onderzoek naar gedaan. Een Duits onderzoeksteam zet alles op een rijtje en vraagt 
om meer duidelijkheid rond afvalwaterzuiveringsinstallaties.

ONDERZOEK

Duits onderzoek: volg legionella en 

verbeter proces RWZI’s
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gen en voorbehandelingen van monsters om de groei van deze bacte-
riën te bevorderen en de groei van ongewenste micro-organismen te 
onderdrukken. Het meest gebruikte vaste medium voor het cultiveren 
van legionella is het gebufferde houtskoolgistextractagar (BCYE) aan-
gevuld met cysteïne, ijzerzouten en a-ketoglutaraat. 
De qPCR-methode is een moleculaire methode die veelvuldig is ge-
bruikt voor de kwantificering van legionella in afvalwatermonsters. Het 
principe van de werkwijze berust op de amplificatie en kwantificatie 
van een doelwit-DNA-sequentie en de resultaten worden uitgedrukt in 
kopie-aantallen of genomische eenheden.

VOORSCHRIFTEN
Het volgen van het voorkomen van legionella in RWZI is cruciaal van-
uit het perspectief van de volksgezondheid. Voor zover bekend bij 

het onderzoeksteam, is er echter tot nu toe slechts één verordening 
voor zelfcontrole van legionella in RWZI’s. Deze verordening, uitge-
geven in 2016 door het Ministerie voor Klimaatbescherming, Milieu, 
Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming van de deelstaat 
Noord-Rijnland-Westfalen, was gebaseerd op het rapport van een 
commissie van deskundigen, opgericht na de grootste legionella-uit-
braak in Duitsland. 
Het legionella zelfmonitoringprogramma moet het eerste jaar elk kwar-
taal worden uitgevoerd. Als de resultaten als ‘niet abnormaal’ worden 
beschouwd (de verordening definieert de concentratielimieten voor 
legionella niet), moet de monitoring in de komende jaren ten minste 
eenmaal per jaar tijdens de zomermaanden worden voortgezet. De 
kwantificering van legionella spp. moet worden gedaan volgens de 
kweekmethode vastgesteld in ISO 11.731 (de nieuwste versie). In het 
geval dat de concentratie van legionella spp. is 10.000 CFU / L, dan 
moeten de Legionella pneumophila-concentratie en de respectievelij-
ke serogroepen ook worden bepaald.
De deskundigencommissie beveelt in haar rapport de volgende pre-
ventieve en controlemaatregelen aan die moeten worden genomen 
als bepaalde legionella-concentraties worden overschreden:
1. Wanneer de legionellaconcentratie <10.000 CFU / L is, zijn geen 

preventieve maatregelen nodig.
2. Voor concentraties tussen 10.000 en 100.000 CFU / L moeten 

de werknemers en de teruggewonnen afvalwatergebruikers worden 
geïnformeerd over de gemeten concentraties en mogelijke risico’s 
voor de volksgezondheid; legionellasoorten en subgroepen moe-
ten worden bepaald, en verdere monitoring moet worden uitge-
voerd in alle behandelingsstappen van de faciliteit.

3. Wanneer de concentratie is 100.000 CFU / L, moeten controle-
maatregelen om legionella te verminderen worden genomen; ver-
dere monitoring moet worden uitgevoerd in watersystemen die het 
gezuiverde afvalwater ontvangen, in luchtmonsters die boven de 
beluchte tanks en in de influenten van de afvalwaterzuiveringsin-
stallatie worden genomen om de bron van legionella te bepalen.

De belangrijkste redenen voor de verordening om zich te concentreren 
op behandelde effluenten zijn de volgende: 
1. Door bewaking en bestrijding van legionella in gezuiverd afvalwater 

geloosd in oppervlaktewater of direct hergebruikt in teruggewon-
nen systemen, kan de besmetting van andere voorzieningen, die 
tegelijkertijd grote aerosolgeneratoren zijn – zoals irrigatiesyste-
men of koeltorens – worden voorkomen.

2. De verordening heeft de kweekmethode volgens de norm ISO 

Meer duidelijkheid nodig rond afvalwateringsinstallaties
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Het Europees Agentschap 
erkent RWZI’s met 
actief-slibbekkens als 
mogelijke bronnen van 
legionella-infecties
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Meer info op www.schell.eu.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid.

Het intelligente eSCHELL-Watermanagement-Systeem 

is het antwoord op de gestegen eisen voor hygiëne 

en een modern Facility-Management in openbare

sanitaire ruimtes. Omdat met eSCHELL kranen zich nu 

heel eenvoudig via RLAN of kabel laten verbinden.

De perfecte oplossing voor efficiënte, comfortabele 

en centrale sturing van hygiëne functies, zoals stagna-

tiespoeling en thermische desinfectie. Inclusief slimme 

functies voor kraananalyse en volledige documentatie.

Sanitaire kranen slim in 
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SPECIALISTISCHE REINIGING 
EN DESINFECTIE!

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

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

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

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

VCA*	systeem	/	Kiwa-Ata	gecertificeerde	producten	/	ISO	9001	/	
BRL	k-14032	/	Ctgb	goedgekeurde	producten

11.731 voor de kwantificering van legionella spp. in behandeld af-
valwater als voorkeur. Deze methode is relatief goedkoop en wordt 
geïmplementeerd in veel gecertificeerde laboratoria voor analyse 
van water en afvalwater. De resultaten verkregen met de kweekme-
thode in monsters van geactiveerd slib zijn echter niet bevredigend 
vanwege de extra groei van andere bacteriën in de platen.

Tot slot omvatten de aanbevelingen om aerosol te verminderen door 
het bedekken van open kanalen die met legionella vervuild afval-
water vervoeren. Ook geactiveerde slibtanks, zuivere zuurstof of fijne 
bellenbeluchtingen en luchtfiltratie zouden moeten worden afgedekt. 
Het gebruik van ademhalingsbescherming tijdens reinigings- en on-
derhoudsactiviteiten, de behandeling van slib en verwijdering van bio-
films wordt ook aanbevolen.
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 
erkent RWZI’s met actieve slibbekkens als mogelijke bronnen van door 
de gemeenschap verworven legionella-infecties. Om blootstelling van 
de RWZI-exploitanten aan het pathogeen te voorkomen, beveelt het 
agentschap het gebruik van ademhalingsbeschermende apparatuur 
aan. Bovendien moeten koeltorens die worden gebruikt om de afval-
watertemperatuur te verlagen, worden gereinigd en onderhouden in 
overeenstemming met het Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding en de legionellarichtlijnen van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie.
Hoewel optimale groeicondities de overhand hebben in veel RWZI’s, is 
Legionella pneumophila slechts in enkele gevallen gemeld. Dat geeft 
aan dat de specifieke omgevingsfactoren die de groei en instandhou-
ding van deze ziekteverwekker veroorzaken nog steeds onbekend zijn. 
Bij een uitgebreid onderzoek in RWZI’s van de papierfabriekindus-
trie in de Scandinavische landen bleek een duidelijk verband tussen 
temperatuur en het voorkomen van Legionella pneumophila; bij een 
temperatuur gelijk aan of hoger dan 30 ° C in de aerobe biologi-
sche behandelingssystemen was Legionella pneumophila aanwezig, 
in andere situaties kon het niet worden gedetecteerd. Een dergelijk 
duidelijk verband tussen het voorkomen van legionella en omgevings-
parameters kon niet worden verkregen voor andere industriële en ge-
meentelijke afvalwaters.

KENMERKEND
Om de groei van legionella in deze zuiveringssystemen te minimali-
seren, moeten het behandelingsproces zelf of de bedrijfsomstandig-
heden worden aangepast. Om dit doel te bereiken moet onderzoek 
worden uitgevoerd onder de heersende operationele en omgevings- 
omstandigheden die kenmerkend zijn voor deze systemen. Het onder-
zoeksteam doet de volgende aanbevelingen:
• De diversiteit van protozoaire gastheren voor legionellagroei bij ge-

activeerd slib bij verschillende temperaturen moet verder worden 
onderzocht. Er is ook een gebrek aan informatie over de dynamiek 
van protozoa en legionella in actief-slibsystemen. De rol van proto-
zoa in de groei en instandhouding van legionella in actief slib kan 
een sleutelpunt zijn in de ontwikkeling van effectieve eliminatie- of 
bestrijdingsmaatregelen in RWZI’s.

• De methoden om legionella in biologische behandelingssystemen 
te beheersen, vertonen een aantal beperkingen die verder moeten 
worden onderzocht. Zo werd UV-desinfectie gemeld als een effec-
tieve methode om legionella in behandeld afvalwater te bestrijden. 
Niettemin laat UV-straling geen resterende ontsmetting achter en 
zijn legionellabacteriën in staat om teruggewonnen watersystemen 
opnieuw te koloniseren. Ook kunnen legionellabacteriën het door 
het UV-licht veroorzaakte DNA repareren, wat betekent dat legio-
nella niet direct na de UV-behandeling kan worden gedetecteerd, 
maar na een bepaalde tijd of enkele kilometers stroomafwaarts 
van het lozingspunt.

Ozonisatie is ook gerapporteerd als een effectieve desinfectieme-
thode voor Legionella pneumophila in gemeentelijk afvalwater. Ozon 
vormt echter geen restconcentratie in water en kan daarom legio-
nella’s hergroei in teruggewonnen watersystemen niet voorkomen. Er 
bestaat onderzoek naar de evaluatie van de meest effectieve ont-
smettingsmiddelen die de hergroei van legionella in teruggewonnen 
watersystemen minimaliseren, zoals in irrigatiesystemen, toiletspoe-
ling of koeldoeleinden. De ontwikkeling van nieuwe en innovatieve 
afvalwaterzuiveringstechnologieën en het gebruik van specifieke rem-
mers zouden uitvoerbare oplossingen kunnen zijn om de groei van 
legionella in RWZI’s te voorkomen.
• Om de emissie van verontreinigde aërosolen uit industriële en 

gemeentelijke RWZI’s, met name die met een hoger risico op le-
gionella-kolonisatie, te minimaliseren, moeten verschillende alter-
natieven, zoals dakbedekking of luchtfiltratie, worden geëvalueerd 
om toekomstige legionellagevallen in de behandelingsinstallatie of 
in de nabije omgeving te voorkomen.

• Correlaties tussen het voorkomen van legionella- en afvalwaterka-
rakteristieken, het type behandeling, operationele parameters en 
microbiële gemeenschappen, zijn niet alleen nodig om de omstan-
digheden waaronder de ziekteverwekker groeit te evalueren, maar 
ook om betere managementpraktijken toe te passen met focus op 
RWZI’s die hogere risico’s inhouden op legionellabesmetting.

• Monitoringsbenaderingen van legionella in afvalwater hebben dis-
crepanties tussen cultuur en moleculaire methoden. Het is belang-
rijk om nieuwe richtlijnen en beleidslijnen te ontwikkelen die bepa-
len welke methoden geschikter zijn om de legionellaconcentraties 
in het milieu en de bijbehorende metingen te bepalen.
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LEGIONELLA ALERT

Uitbraak legionella 
in ziekenhuis in het 

Amerikaanse 
MadisonTwee mannen in kritieke 

toestand in ziekenhuis in 

Hong Kong

Ambtenaren van de gezondheidszorg zei-
den dat het “niet kan worden bevestigd of 
één van de gevallen werd blootgesteld aan” 
de bacteriën die de ziekte veroorzaken tij-
dens een bezoek aan het resort omdat de 
bacterie “van nature voorkomt in het mili-
eu en een incubatieperiode van veertien 

dagen heeft, waardoor het moeilijk wordt 
om de exacte locatie van de blootstelling 
te bepalen.” Het management van het ca-
sino helpt bij het onderzoek door “het wa-
tersysteem te behandelen en stappen te 
ondernemen om informatie te verstrekken 
aan vroegere en huidige gasten.”

Gezondheidsfunctionarissen in Noord-Carolina onderzoeken verschillende geval-
len van de veteranenziekte bij mensen die een casino resort in het westen van 
Noord-Carolina hebben bezocht. Het gaat om drie mensen die het Cherokee Casino 
Resort in Cherokee hebben bezocht van mei tot en met november 2018.

Vier ziekenhuispatiënten van het UW Ziekenhuis in de 
Amerikaanse staat Madison hebben de veteranenziekte 
opgelopen. Tien anderen testten positief, maar werden 
niet ziek. Het ziekenhuis voert testen uit om te bepalen 
of de bacterie gerelateerd is aan het watersysteem van 
het ziekenhuis.

De veteranenziekte wordt veroorzaakt door bacteriën die 
meestal in lage concentraties in leidingwater aanwezig 
zijn. UW Hospital gebruikt een waterbehandelingssys-
teem dat is ontworpen om het niveau laag te houden, 
maar ambtenaren zeggen dat een recente aanpassing 
aan dat systeem mogelijk de functie ervan heeft aan-
getast.
UW zegt dat het risico alleen komt van warm water in 
de vorm van druppeltjes in de lucht, zoals water uit een 
warme douche. Koud leidingwater vormt geen risico. De 
Wisconsin State Journal meldt dat functionarissen het 
gebruik van de ziekenhuisdouches hebben gestopt. 

Twee mannen in Hong Kong, 61 en 69 jaar oud, 
zijn in kritieke toestand met de veteranenziekte 
opgenomen in een ziekenhuis in Hong Kong. Ze 
woonden in het Wings IIIA complex in Tseung 
Kwan O, aldus het Center for Health Protection.

De twee in kritieke toestand werden behandeld 
in het Tseung Kwan O-ziekenhuis. Een derde pa-
tiënt, een 76-jarige vrouw, was reeds ontslagen 
uit het United Christian Hospital in Kwun Tong. 
Ambtenaren hebben op 26 november voor het 
eerst twee van de gevallen aangekondigd. Gene-
tische analyse vond een identieke bacteriestam 
in de luchtwegen van zowel de 61-jarige man als 
de vrouw. 
Een woordvoerder van het centrum zei dat het 
centrum watermonsters had verzameld van po-
tentiële bronnen van infectie, waaronder een wa-
terfontein bij de hoofdingang van het landgoed 
en een waterval tussen Towers 2 en 3. Hij zei 
dat het management de werking van de fontein 
en waterval had opgeschort als een voorzorgs-
maatregel. 
Het management bij The Wings IIIA zei dat het 
zeer bezorgd was over de gevallen. De aannemer 
had alle opslagtanks voor drinkwater schoon 
gemaakt, voegde het toe. Het landgoed had de 
richtlijnen van de afdeling Watervoorziening ge-
volgd, waarin stond dat watertanks om de drie 
maanden moeten worden schoongemaakt, al-
dus het management. Het beloofde ook om het 
schoonmaakwerk op te voeren.
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In Duitsland wordt de veteranenziekte meestal veroorzaakt door de soort Legionella 
pneumophila. Terugkerende gevallen van veteranenziekte worden zelden gemeld en zijn 
het gevolg van een tweede infectie (herinfectie) of een terugval van een vorig geval. Toch 
is er een geval van terugkerende veteranenziekte bij een 86-jarige vrouwelijke patiënt 
besmet met Legionella pneumophila serogroep 1, monoklonaal antilichaam-subtype 
Knoxville, sequentie-type onbekend. 

Tussen de twee ziektegevallen door was de patiënt volledig hersteld. Legionella pneumop-
hila werd gedetecteerd in het drinkwater van het appartement van de patiënt. Blootstelling 
aan gecontamineerd drinkwater werd onderbroken na de eerste incidenten, door het ge-
bruik van waterfilters op basis van punten. De filters werden later verwijderd als gevolg van 

lage waterdruk en de tweede ziekte 
trad daarna op. Het is onduidelijk of 
immunologische aanleg heeft bijge-
dragen tot dit geval van waarschijnlij-
ke herinfectie van de veteranenziekte. 
Klinische, microbiologische en epide-
miologische informatie samen duiden 
erop dat dit een geval van herinfectie 
van de veteranenziekte is. In gevallen 
van recidiverende ziekte van legionel-
la is een volledige verzameling van 
patiënt- en watermonsters noodza-

kelijk om terugval van herinfectiegevallen te differentiëren, om de bron van infectie te 
impliceren en om meer bewijs te verkrijgen voor de rol van immunologische predispositie.
Als herhaalde gevallen van legionella zich in de toekomst voordoen, moet zoveel mogelijk 
informatie worden verzameld, inclusief watermonsters en patiëntmonsters om te verdui-
delijken of een herinfectie of een terugval heeft plaatsgevonden, welke bron de infectie 
veroorzaakte en of er specifieke immuundeficiënties aanwezig zijn die vatbaar kunnen zijn 
voor infectie met legionella.

Een rechter van het hooggerechtshof 
van Quebec heeft een schikking goed-
gekeurd voor slachtoffers van een uit-
braak van legionellabesmettingen in 
Quebec City. Rechter Clément Sams-
on keurde de overeenkomst “zonder 
aarzeling” goed omdat “het eerlijk en 
redelijk is”, leest zijn beslissing. De 
uitspraak vereist dat 7,5 miljoen dollar 
wordt verdeeld onder 200 slachtoffers.

De rechtbank stelde de honoraria van 
advocaten vast op $ 1,365 miljoen, la-
ger dan de $ 2,1 miljoen die ze hadden 
geclaimd in een aanvraag van 360 pagi-
na’s. Het verschil zal worden overgedra-
gen aan de slachtoffers, oordeelde de 
rechter van het hooggerechtshof. 
Samson ontdekte dat de kosten geen 
rekening hielden met het reële risico van 

de zaak en de echte inspanningen die 
erin werden geïnvesteerd.
De uitbraak van de veteranenziekte 
veroorzaakte veertien doden en maak-
te ongeveer tweehonderd mensen ziek. 
Gezondheidsautoriteiten bevestigden 
dat een luchtbehandelinginstallatie aan 
de bovenkant van een kantoorgebouw in 
Quebec City de oorsprong van de bacte-
riën was. Het gebouw was eigendom van 
de Centrale des syndicats du Québec.
De CSQ, de volksgezondheidsafdeling 
en de regering van Quebec waren ge-
daagden in de zaak. De rechtszaak, die 
in 2016 werd goedgekeurd als een class 
action, zei dat volksgezondheidsautori-
teiten onvoldoende reageerden op de 
crisis en dat de regering van Quebec 
niet genoeg deed om de uitbraak onder 
controle te houden. 

Dr Matthew Zahn van het Orange County 
Health Care Agency getuigde begin december 
voor een rechter bij de California Occupati-
onal Safety and Health Administration. Zahn 
zei dat tests rond het tijdstip van de uitbraak 
hoge niveaus van legionellabacteriën vertoon-

den in twee Disneyland-koeltorens. Hij zei dat 
vervuilde druppels zich waarschijnlijk zouden 
verspreiden naar mensen in het park en daar-
buiten. Hij gaf ook aan dat hij er niet honderd 
procent zeker van kon zijn dat Disneyland de 
bron was zonder aanvullende tests.

Een koeltoren die mist verspreidt om bezoekers van Disneyland in Californië af te koelen, is 
waarschijnlijk de oorzaak van 22 gevallen van legionellabesmetting. De uitbraak was vorig jaar 
in de buurt van het attractiepark.

Duitse vrouw kreeg 
herinfectie legionella

7,5 miljoen dollar
voor slachtoffers in Quebec

Disneyland waarschijnlijk bron 
22 gevallen van veteranenziekte

Uitbraak veteranenziekte in 
casino Noord-Carolina (VS)
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PRODUCTNIEUWS

In utiliteitsgebouwen waar veel mensen ko-
men, zoals bijvoorbeeld kantoren, scholen, 
showrooms en restaurants, is dit ideaal. Een 
groot voordeel van de slangen is dat ze niet in 
de constructie van een gebouw verwerkt zitten, 
waardoor de luchtverdeling in een gebouw 
eenvoudig aan te passen is bij herinrichtingen 
en renovaties.
Vlint uit Lelystad biedt luchtverdeelslangen 
die qua materiaal en ontwerp speciaal op om-
gevingen zijn afgestemd; in winkels en horeca-
gelegenheden werkt Vlint luchtverdeelslangen 
perfect weg in het interieur, voor fabrieken 
worden antistatische slangen ontworpen, en 
in ziekenhuizen monteert Vlint bacteriedoden-
de luchtverdeelslangen.
Het periodiek demonteren en reinigen van de 
luchtverdeelslangen verzorgt de wasservice 
van het bedrijf. Reiniging komt precies omdat 
onjuiste wasprogramma’s of wasmiddelen 
kunnen resulteren in beschadiging van het 
materiaal, krimp, ongelijkmatige reinheid of 

het verloren gaan van de brandwerendheid. 
Vlint heeft in samenwerking met één van de 
grotere industriële wasserijen een waspro-

cedé ontwikkeld waarbij grondige reiniging 
plaatsvindt met behoud van de originele ma-
teriaalkenmerken.

Met de uitbreiding op de NOZ2 biedt Biddle een mogelijkheid om 
vanuit één toestel zowel te verwarmen als koelen. Centraal staat de 
optimale luchtverdeling door inductietechnologie. Door het induc-
tie-effect en instelbare uitblaaspatronen (via zes nozzles), realiseert 
het systeem een hoge luchtverplaatsing over een groot oppervlak bij 
een relatief laag energieverbruik.

Verder beschikt de oplossing over een gebruikersvriendelijke 
(optionele) regelaar die bijdraagt aan een eenvoudige bediening 
en onderhoud. NOZ2 Cooling zuigt warme lucht aan, koelt deze en 
verdeelt hem vervolgens gelijkmatig over de ruimte. De condens 
wordt verzameld 
met een ingebouw-
de demister terwijl 
de automatische 
regeling automatisch 
de warmteafgifte en 
ventilatorsnelheid 
aanpast aan de 
behoefte.

Luchtverdeling met luchtverdeelslangen, soms airsocks genoemd, wordt steeds populairder. De slangen zijn in tegenstelling tot luchtkanalen 
snel te monteren, roesten niet en kunnen zonder tochtverschijnselen de luchtstroom in een ruimte tot in detail reguleren. 

Deze combinatie draagt bij aan een 
optimale temperatuurregulering gecombi-

neerd 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 bewegende delen tot een minimum 
is beperkt. Door het grote membraan is de 
instelkracht tot zestig procent hoger.

Vlint: luchtverdeelslangen 
voor iedere sector

Verwarming- en  koelsysteem NOZ2 

van Biddle

Air Excellent 
luchtverdeelsysteem 

Kombi TRV radiatorafsluiter van Honeywell

Het luchtverdeelsysteem is universeel toepasbaar op iedere me-
chanische ventilatie-unit, vraaggestuurd en niet-vraaggestuurd in 
combinatie met C-systemen (mechanische ventilatie) en D-systemen 
(Warmte Terug Winning). Doordat het Air Excellent systeem bestaat 
uit flexibele kanalen die zonder aftakkingen vanuit een luchtverdeel-
kast gaan naar de desbetreffende ventilatiepunten, ventileert het 
waar nodig (een radiaal systeem). Doordat er geen aftakkingen zijn 
kent het systeem lagere drukverliezen dan traditionele luchtverdeel-
systemen. Dit heeft een positieve invloed op het energieverbruik en 
het geluidsniveau van de geïnstalleerde ventilatie-unit. Air Excellent 
is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is volledig anti-statisch en 
anti-bacterieel.
Door de flexibele ventilatiekanalen en de vele hulpstukken zijn er 
vrijwel geen beperkingen bij het ontwerpen en plaatsen. De montage 
is eenvoudig, want het systeem is makkelijk in te korten, te koppelen 
en ter plaatse op maat te maken. De innovatieve koppelstukken 
garanderen een luchtdichte aansluiting, zonder toepassing van tape. 
Met de beugels fixeert men de kanalen, zowel los als geschakeld. De 
verwerkingstemperatuur is -20°C tot +60°C.
Men kan kiezen uit de 800 Serie luchtverdeelkasten en de compacte 
200 Serie luchtverdeelkasten voor beperkte installatieruimte. Met 
behulp van restrictieringen aan de binnenzijde van de luchtverdeel-
kast regelt men het systeem in. Inspectie, reinigen en aanpassen van 
de restrictieringen is eenvoudig door het uitnemen van het deksel. 
De juiste configuratie van de restrictieringen berekent men snel met 
de online configurator www.aeconfigurator.nl.

Het Ubbink Air Excellent luchtverdeelsysteem is een innovatief 
en modulair systeem, dat geschikt is voor alle mechanische 
ventilatiesystemen met of zonder warmteterugwinning. De 
eenvoudige koppeling van ronde en halfronde kanalen geeft optimale 
ontwerpvrijheid. Dit maakt Air Excellent geschikt voor zowel nieuwbouw 
als renovatie van woningbouw en kleine utiliteitsgebouwen. Het 
luchtverdeelsysteem met optimaal verwerkersgemak is ook zeer 
geschikt voor vraaggestuurde ventilatiesystemen, omdat de kanalen 
eenvoudig naar ieder ventilatiepunt aangebracht worden.

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

0180 – 55 23 00 www.immolab.nl
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Ik denk dat ik je heb gevonden. Het is een hele zoektocht hoor. Ik zocht 
diegene die heeft bedacht dat er verschil is tussen prioritair en niet-pri-
oritair. Ik denk dat je een linguïst bent. Een ambtenaar die na zijn studie 

Nederlands een plekje kreeg bij het ministerie van Volksgezondheid. Het 
was misschien niet je roeping, maar een carrière als ster-auteur zat er 
toch niet in. En je wist zelf ook wel: slecht 0,7 procent van de Nederland-
se schrijvers kan leven van de edele kunst van het romanschrijven.

Maar schrijven kan je, dat is zeker. En toen je meerdere op het ministe-
rie je vroeg om een oplossing te vinden voor een bezuinigingsprobleem, 
greep je je kans. Want er moest iets worden gevonden op dat lastige feno-
meen legionella. Want als het echt zo gevaarlijk is, dan zouden heel veel 
gebouwen moeten worden gecontroleerd. Dat kost veel geld en – laten 
we eerlijk zijn – het is ook lastig te handhaven. Al die verzorgingshuizen, 
ziekenhuizen, aanleunwoningen. 

Jouw list? Een semantisch onderscheid. Had je wel eens eerder ergens 
gezien. Toen de minister een snoeiharde bezuiniging eufemistisch een 
ombuiging had genoemd. Of bij de vorige reorganisatie (‘we worden toe-
komstbestendig’, noemde de HR-manager dat), toen vaste banen werden 
ingeruild voor uitzendkrachten. Dat was een flexibilisering van arbeid, 
werd gezegd.

Dat kon jij ook. En je bedacht prioritair versus niet-prioritair. De ene wel, 
de ander niet. En nu is het dus zo dat gebouwen met een logiesfunctie 
(hotels, pensions, groepsaccommodaties, B&B’s met meer dan vijf slaap-
plaatsen) wel prioritair zijn. En B&B’s met vijf of minder niet. 

Je zou maar legionella oplopen in een klein hotelletje met vier bedden. Je 
kan er een boek over schrijven.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Open brief aan de prioritair/
non-prioritaire ambtenaar
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toegankelijke manier biedt Legionella informatie 
aan voor zowel experts als beleidsmakers. 
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