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Ook al zou je alleen kunnen horen, dan nog weet je precies de 

eerste zonnige zondag van het jaar te herkennen. Op die dag 

halen namelijk alle huismannen hun hogedrukreiniger van stal 

en ‘poetsen’ de patio, het platje of de pui. Hollandse mannen, 

zucht. Als er maar een associatie met ‘bar’ is, dan zijn ze er wel 

voor te porren, ook al is het in dit geval 1 Newton op een vier-

kante centimeter. Ik ben dus ook zo iemand. Afgelopen zondag 

stond ik braaf met mijn Kärcher in de hand. Het ding was na-

tuurlijk de hele winter niet gebruikt, dus heb ik voorzorgsmaat-

regelen ten aanzien van legionella genomen. Toch voelde ik me 

niet helemaal senang, terwijl ik door de nevel van miljoenen 

waterdeeltjes ons terras schoonspoot. Sinds ik dit blad maak, 

maak ik me meer zorgen om de bacterie dan ooit.

Ik had het daarover met Jan Bruntink van Pure Water. Hij vertel-

de me over wat hij allemaal tegenkomt op schepen. “Nog meer 

locaties waarover ik me zorgen moet maken”, schoot al door 

m’n hoofd. Maar Bruntink stelde me – alsof hij m’n gedachten 

kon lezen – gerust. “We moeten normaal doen over legionella”, 

zei hij. Legionella is namelijk een vast gegeven. Het is er en 

het zal er blijven. En dus moet je ernaar handelen en het niet 

wegdrukken alsof het een taboe is. 

En dat is natuurlijk zo. We moeten oppassen voor legionella, 

maar we moeten net zo goed oppassen voor het verzwijgen van 

legionella. Het is alsof je die brief van de belasting waar je al 

een tijdje voor vreest, niet opendoet. Je bent namelijk bang dat 

deze rijksdienst erachter is gekomen dat je zeven jaar geleden 

had opgegeven dat je woon-werkverkeer twaalf kilometer was, 

terwijl nu blijkt dat het er maar tien waren. Zo lang je de enve-

loppe niet opent, weet je niet wat er in de brief staat en is het 

dus ook niet gebeurd. Zo is het dus niet: de brief van de Belas-

tingdienst is gestuurd en de aanslag is reëel. 

En legionella is er, of we het er nu over hebben of niet. Dan kun 

je maar beter zorgen dat je kennis hebt van de bacterie en er 

dus mee omgaat. 

Legionella is gevaarlijk, maar niet eng. Ik ben een klein beetje 

gerustgesteld, ook omdat ik pas weer de volgende eerste zonni-

ge zondag van 2020 het platje ga schoonspuiten.

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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IN BEELD

Schoon bier
Bierbrouwer Heineken wil haar afvalwaterverwerking verbeteren. Vooral in 
Afrika moeten nog stappen worden gemaakt. Dat blijkt uit het onlangs door 
het bedrijf gepubliceerde visiedocument ‘Every Drop’.

Het brouwerijproces genereert een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater dat organische ma-
terialen en reinigingsmiddelen bevat. “Ons streven is om al ons afvalwater op een hoog 
niveau te behandelen, voordat we het terugbrengen naar het systeem voor verder gebruik 
of terug in het milieu. We hebben sinds 1999 onafgebroken geïnvesteerd in afvalwaterzui-
veringsinstallaties voor onze activiteiten, ook op markten waar geen afvalwaterwetgeving 
bestaat. De bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie vereist planning, investeringen en 
engagement. We boeken goede vooruitgang met betrekking tot onze verbintenis voor 2020, 
maar we hebben nog steeds werk te doen, vooral in Afrika”, meldt Heineken in hun rapport.
Tegen het einde van 2018 werd 97 procent van het productievolume van afvalwater vóór 
ontslag behandeld (58,3 miljoen m3). Er waren echter nog elf locaties zonder behande-
lingsinstallatie: tien drankverwerkingsinstallaties en één mouterij, goed voor drie procent 
van het productievolume.
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NIEUWS

Markt voor legionellatests 
groeit bijna tien procent komende zes jaar

Een van de sleutelfactoren die de verwacht-
te snelle groei van de markt stimuleren, is 
de groeiende vergrijzing. Volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) wordt bij-
voorbeeld voorzien dat de wereldwijde ge-
riatrische populatie, die in 2010 ongeveer 
524 miljoen bedroeg, tegen 2050 bijna 2 
miljard zal zijn. Bejaarden hebben vaker last 
van legionellabesmettingen vanwege hun 
verzwakte immuunsysteem, waardoor deze 
factor van vitaal belang is voor de legionel-
latest-markt.
Op testtype wordt de markt wereldwijd 
gedomineerd door de urine-antigeentest 
(UAT). De urine-antigeentest zal in de prog-

noseperiode 2017-2025 zeer waarschijn-
lijk een groot aandeel hebben in de markt 
in termen van inkomsten, omdat het een 
vroege diagnose van de ziekte biedt.

REGIO
Per regio is de wereldwijde legionel-
latest-markt verdeeld in Noord-Amerika, 
Europa, Azië-Pacific, Latijns-Amerika en 
het Midden-Oosten en Afrika. Noord-Ame-
rika domineerde de wereldwijde legionel-
latest-markt in 2016, gevolgd door Europa. 
Azië-Pacific is een snelgroeiende markt.
De verwachting is dat de markt in deze regio 
met een robuuste 14,1% zal groeien tijdens 

de periode 2017-2025 als gevolg van het 
toenemende bewustzijn over legionellatests 
en de toepassing van nieuwe technieken, 
groeiende gezondheidszorginfrastructuur 
en toenemend medisch toerisme. De waar-
dering van de Aziatisch-Pacifische markt 
voor legionellatesten zal waarschijnlijk 
in de prognoseperiode bijna drievoudig 
groeien, waarbij de markt naar verwachting 
zal stijgen van USD 42 miljoen naar USD 
121,1 miljoen. De legionellatest-markt in 
Noord-Amerika zal naar alle waarschijnlijk-
heid de wereldwijde cijfers domineren, met 
een geschatte opbrengstwaarde van USD 
141,8 miljoen tegen 2025.

De wereldwijde legionellatest-markt werd in 2017 geschat op 193,9 miljoen 
USD en zal waarschijnlijk een robuuste 9,4% groei vertonen van 2017-2025, met 
een waarde van USD 398,7 miljoen. Diagnostische labs zullen waarschijnlijk de 
vraag domineren als gevolg van groeiende investeringen.

Het Leger des Heils werd al in februari 2015 
gewaarschuwd dat het waterleidingennetwerk 
in Almere niet voldeed aan het legionellabe-
heersplan. Er moesten technische aanpassin-
gen gedaan worden. Bij een hercontrole in het 
najaar van dat jaar bleek dat wederom niet 
alles op orde was. Daarvoor kreeg de stichting 
een boete van 5000 euro.

Het Leger Des Heils weigerde die boete te be-
talen. Volgens een medewerker was de organi-
satie na de waarschuwing gelijk aan de slag 
gegaan, maar was het ondoenlijk om de hele 
renovatie van de leidingen binnen een paar 
maanden voor elkaar te krijgen. Het pand 
moest daarvoor fors worden verbouwd, terwijl 
het ondertussen ook bewoond werd. 

Het Leger des Heils moet van de rech-
ter 2.500 euro boete betalen, omdat 
in de opvang in Almere in 2015 on-
voldoende maatregelen zijn genomen 
tegen legionellabesmetting, zo meldde 
Omroep Flevoland afgelopen februari.

Leger des Heils beboet 
voor legionellarisico opvang

Aquador 25 jaar in onderhoud 
drinkwaterinstallaties
Aquador uit het Zuid-Hollandse Hoogblokland bestaat 25 
jaar. Het bedrijf heeft zich na de legionella-uitbraak in 
1999 in Bovenkarspel gespecialiseerd in het reinigen en 
desinfecteren van leidingwaterinstallaties en het leveren 
van legionellapreventieproducten.

Sinds 1994 onderhoud Aquador drinkwaterinstallaties bij waterlei-
dingbedrijven. Aquador reinigt en desinfecteert (drink)waterreser-
voirs, beluchtingstorens, zandfilters, onderdelen en leidingsystemen. 
Daarnaast is het bedrijf in de Benelux actief als specialist op het 
gebied van bacteriologisch onderhoud van drinkwaterinstallaties.
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In sommige EU-landen wordt al decennialang intensief gebruikgemaakt van regenwater in woningen. 
Dit is in veel gevallen veel gunstiger dan het gebruik van drinkwater, dat rechtstreeks door water-
bedrijven wordt geleverd. Maar de waarden van de microbiologische parameters duiden op 
verontreiniging en een gezondheidsrisico. Ook legionella komt voor. Om deze reden moet 
regenwater worden behandeld voor drinkbaar gebruik. Een overzicht van grijswaterher-
gebruik: kwaliteit, risico’s, barrières en mondiale scenario’s.

ACTUEEL

Grijswaterhergebruik mondiale kans 
FECALE VERONTREINIGING
Over het algemeen wordt aangenomen dat grijswater veiliger is dan zwart 
water, maar als het niet op de juiste manier wordt gebruikt, kan grijswater 
aanzienlijke effecten op de gezondheid hebben. ‘Ruw’ grijswater van huis-
houdens bevat een hoge concentratie aan verbindingen met potentieel 
schadelijke effecten op de bodem en de totale omgeving. 
Grijswater bevat lage niveaus van fecale verontreiniging, mits het efficiënt 
wordt gescheiden. Het risico hangt niet alleen samen met de concentra-
tie van pathogenen, maar ook met de mate van blootstelling, de gezond-
heid van het individu en de leeftijd. Hoewel de meeste pathogenen die 
worden gedetecteerd in afvalwater van enterische oorsprong zijn, werden 
ook niet-enterische bacteriële pathogenen, zoals legionella in afvalwater 
geïdentificeerd. Darmstoffen kunnen in het afvalwater terechtkomen via de 
feces van zieke gastheren, hetzij door directe uitscheiding of door vervui-
ling van grijswaterstromen met afvalwater uit septic tanks. Darmparasieten, 
zoals wormen (nematoden en lintwormen), kunnen grijswater via de feca-
le transmissie besmetten. Ascaris lumbricoides (rondworm), Ancy-lostoma 
duodenale of Necator americanus (haakworm) en Trichuris trichiura (zweep-

worm) zijn veel voorkomende wormparasieten in afvalwater. Virussen heb-
ben een vrij beperkt gastheerbereik en kunnen grijswater bijna uitsluitend 
via de mens besmetten.

GEVAREN
Waterschaarste en uitputting van zoetwaterbronnen hebben geleid tot een 
verandering in de patronen van waterverbruik en -beheer. Om het hergebruik 
van grijswater op wereldwijde schaal te bevorderen, is gedetailleerde infor-
matie nodig over de eigenschappen van grijswater uit verschillende bronnen. 
Veel landen hebben een reeks richtlijnen en normen voor het hergebruik van 
grijswater; er zijn er echter maar heel weinig streng geweest in de uitvoering 
ervan. 
Het is belangrijk om de risico’s en gevaren die gepaard gaan met het ge-
bruik van onbehandeld grijswater te begrijpen en te beoordelen. Gerecycled 
grijswater kan worden gebruikt voor irrigatietoepassingen en binnentoepas-
singen, zoals het doorspoelen van het toilet. De variabiliteit in kwaliteit en 
kwantiteit kan mogelijk worden verminderd door zorgvuldig de mogelijke 
scenario’s te analyseren en te begrijpen.   

Grijswater is afvalwater dat wordt verzameld uit huishoudelijke bronnen, zon-
der input van toiletstromen. Ook regenwater is grijswater. Gezien de huidige 
prognoses over acute waterschaarste in veel regio’s van de wereld, kan het 
belang van waterbeheer niet over het hoofd worden gezien. Een gedecentra-
liseerde aanpak, waarbij afvalwaterstromen van een huishouden met goede 
sanitaire voorzieningen, gescheiden worden, is een potentiële optie voor het 
recyclen van grijswater. Het verbruik van huishoudelijk water is in elk land 
anders, wat leidt tot een aanzienlijke variatie in de hoeveelheid grijswater 
en de kenmerken ervan. Leefnormen, geografische locatie, beschikbare in-
frastructuur, gebruiken en gewoonten veroorzaken variaties in kwantiteit en 
kwaliteit van grijswater. 

RICHTLIJNEN
De kwaliteit van grijswater hangt voornamelijk af van de watertoevoerbron, 
het type waterdistributiesysteem (bijvoorbeeld lekken of biofilmvorming op 
de wanden van pijpen) en de huishoudelijke activiteiten. Afhankelijk van de 
bron kan grijswater worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: grijs-

water met een hoge belasting door verontreinigende stoffen (van was en/of 
keuken) en grijswater met een lage belasting van verontreinigende stoffen 
(bijvoorbeeld van badkamers).
Veiligheid, hygiëne, esthetiek en milieutolerantie zijn de vier belangrijke cri-
teria waaraan moet worden voldaan voor het hergebruik van grijswater. Welk 
type behandeling het grijswater moet krijgen, hangt af van de toepassingen 
voor hergebruik en de specifieke vereisten daarvoor. Het hergebruik van 
grijswater was in het verleden beperkt vanwege het ontbreken van duidelijke 
kwaliteitsrichtlijnen of -normen. Er zijn slechts enkele richtlijnen opgesteld 
voor het recyclen en hergebruiken van grijswater en ze zijn vooral gericht op 
gezondheids- en milieu-effecten. In de niet-beperkte en beperkte richtlijnen 
die in 2006 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden vrijgege-
ven voor toepassingen met grijswater in landbouwirrigatie, werd bijvoorbeeld 
meer aandacht besteed aan microbiële parameters dan aan fysieke en che-
mische parameters. Niettemin kunnen vastgestelde richtlijnen voor het her-
gebruik van stedelijk afvalwater worden gebruikt als basis voor het opstellen 
van richtsnoeren voor hergebruik en recycling van grijswater.

Foto: Shutterstock.com

Grijswaterrecyclage wordt overal ter wereld op 

grote schaal toegepast, meestal in ontwikkelde 

landen. Recent heeft een aantal ontwikkelings-

landen greywater-recycling ingevoerd om de be-

lasting van zoetwatervoorraden te minimaliseren. 

Voor een succesvolle uitvoering van een project 

speelt de publieke acceptatie een cruciale rol. 

Dit zijn de ontwikkelingen wereldwijd:

 ●  Australië heeft vele oplossingen geïmplemen-

teerd om de zoetwaterconsumptie te minimali-

seren; één daarvan is om behandeld grijswater 

opnieuw te gebruiken. Het gebruik van terug-

gewonnen grijswater voor niet-drinkbare acti-

viteiten, anders dan het wassen van wasgoed 

in huishoudens, is nu een gangbare praktijk in 

Australië. Geregenereerd grijswater wordt ook 

gebruikt voor industriële en irrigatieactivitei-

ten. 

 ●  De watervoorraden in China worden overmatig 

en inefficiënt gebruikt en zijn ernstig vervuild 

door industrieel en menselijk afval. Volgens 

de State Environmental Protection Authority 

heeft meer dan de helft van de grote steden in 

China niet voldoende drinkwatervoorziening. 

Vanwege watertekort, uitputting van natuurlij-

ke waterbronnen en watervervuiling, zijn veel 

richtlijnen opgesteld voor waterafvoer en her-

gebruik. Beijing is verreweg de meest succes-

volle provincie in het hergebruik van gezuiverd 

afvalwater in China en naar verluidt is het her-

gebruikspercentage ongeveer zestig procent. 

In 65 procent van alle provincies in China is 

echter een hergebruikspercentage lager dan 

8,8 procent gemeld.

 ●  In India is de Central Pollution Control Board 

(CPCB) verantwoordelijk voor het opstellen 

van richtlijnen en beperkingen voor het herge-

bruik van grijswater. De CPCB heeft richtlijnen 

vastgesteld voor industriële koeling.

 ●  In Jordanië wordt vanwege watergebrek in 

samenwerking met de WHO intensief gewerkt 

aan hergebruik van grijswater, waaronder de 

bouw van kleine wetland-systemen. Het In-

ter-Islamic Network on Water Resources De-

velopment (INWRDAM) in Amman promoot 

onderzoeksactiviteiten over het hergebruik van 

grijswater in Jordanië.

 ●  De Israëlische grijswaterstandaarden bevat-

ten wereldwijd de strengste normen. In Israël 

wordt grijswater op verschillende manieren 

verzameld. Grijswater wordt gescheiden van 

het verzamelsysteem en gaat dan de centrale 

behandelingseenheid binnen, die een bezink-

tank, een zeef/filtreercomponent en een bio-

logisch proces omvat. De biologische eenheid 

kan membraantechnologie of geconstrueerde 

wetlandcomponenten omvatten. Het behan-

delde grijswater wordt vaak gebruikt voor ir-

rigatie op de werf en / of toiletspoeling. Een 

kleine UV-lamp en / of chlorering worden ge-

bruikt voor desinfectiebehandelingen.

 ●  Grijswater omvat vijftig tot tachtig procent 

van het totale afvalwater in een huishouden 

in Ierland. De kwaliteit van het grijswater kan 

worden verbeterd door: (1) basale tweetraps-

systemen – de meest bekende technologie die 

wordt gebruikt is grove filtratie met behulp van 

een metalen zeef om zwevende deeltjes en ver-

ontreinigende stoffen vast te houden, gevolgd 

door chloordesinfectie; (2) fysische processys-

temen – in het bijzonder membraanfiltratie die 

in staat is om een efficiënte opheldering van 

water te verkrijgen. 

 ●  In Europa loopt Spanje het grootste risico 

op watertekort en opdroging. Vooral Catal-

unya is een regio die worstelt met de levering 

van hoogwaardig water. Sinds het begin van 

de jaren 2000 heeft de Catalaanse regering 

echter aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de 

implementatie van waterbeheerstrategieën, 

in samenwerking met de werkgroep ‘nieuwe 

watercultuur’ van het Netwerk van Steden en 

Gemeenten naar Duurzaamheid, gevormd door 

negen Catalaanse gemeenten.  

Risico’s en gevaren onbehandeld 
grijswater beter begrijpen en beoordelen

Wereldwijde scenario’s voor hergebruik van grijswater
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Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn bronnen van legionella, maar zetten onderzoekers voor 
raadselen. Hoewel optimale groeicondities de overhand hebben in veel RWZI’s, is L. pneumophila 
slechts in enkele gevallen gemeld, wat aangeeft dat de specifieke omgevingsfactoren die de 
groei en persistentie van dit pathogeen veroorzaken nog steeds onbekend zijn. 

ACTUEEL

zijn in de ontwikkeling van effectieve eliminatie- of controlemaatregelen 
in RWZI’s.
De methoden om legionella in biologische behandelingssystemen te 
beheersen, vertonen enkele beperkingen die verder onderzocht zouden 
moeten worden. Zo werd UV-desinfectie gemeld als een effectieve me-
thode 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 repa-
reren, wat betekent dat legionella 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 desinfectiemethode voor L. pneumophila in gemeentelijk 
afvalwater. Ozon vormt echter geen restconcentratie in water, en kan daar-
om de regeneratie van legionellabacteriën in teruggewonnen watersys-
temen niet voorkomen. Er bestaat onderzoek naar de evaluatie van de 
meest effectieve ontsmettingsmiddelen die de hergroei van legionella in 
teruggewonnen watersystemen minimaliseren, zoals bijvoorbeeld in irri-

gatiesystemen, toiletspoelingen of koeldoeleinden. De ontwikkeling van 
nieuwe en innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologieën en het gebruik 
van specifieke remmers zouden uitvoerbare oplossingen kunnen zijn om 
de groei van legionella in RWZI’s te voorkomen.
Om de emissie van verontreinigde aërosols uit industriële en gemeentelij-
ke RWZI’s, met name die met een hoger risico op legionellakolonisatie, te 
minimaliseren, moeten verschillende alternatieven, 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 afvalwaterkarakte-
ristieken, het type behandeling, operationele parameters en microbiële 
gemeenschappen, zijn niet alleen nodig om de omstandigheden waaron-
der het pathogeen groeit, te evalueren, maar ook om betere management-
praktijken toe te passen, met een focus op RWZI’s die een hoger risico 
vormen op legionellabesmetting.
Monitoringsbenaderingen van legionella in afvalwater leiden tot discre-
panties tussen cultuur en moleculaire methoden. Het is belangrijk om 
nieuwe richtlijnen en beleidslijnen te ontwikkelen, die bepalen welke 
methoden het meest geschikt zijn om de legionellaconcentraties in het 
milieu en de bijbehorende mitigatie- en controlemetingen te bepalen.  

Uit uitgebreid onderzoek in RWZI’s van de papierfabriekindustrie in de 
Scandinavische landen bleek een duidelijk verband tussen temperatuur 
en het voorkomen van L. pneumophila. Bij een temperatuur gelijk aan of 
hoger dan dertig graden Celsius in de aerobe biologische behandelings-
systemen, was L. pneumophila aanwezig. In andere situaties kon het niet 
worden gedetecteerd. Een dergelijk duidelijk verband tussen het voorko-
men van legionella en omgevingsparameters kon niet worden verkregen 
voor andere industriële en gemeentelijke afvalwateren.

DIVERSITEIT
Er zijn dus nog genoeg lacunes in onderzoek en in wet- en regelgeving, 
voordat adequate behandelingsmethoden kunnen worden geïmplemen-

teerd in RWZI’s en in teruggewonnen watervoorzieningen voor afvalwater 
en slib verontreinigd met legionella. Om de groei van legionella in deze 
zuiveringssystemen te minimaliseren, moeten het behandelingsproces zelf 
of de bedrijfsomstandigheden worden aangepast. Om dit doel te bereiken 
moet onderzoek worden uitgevoerd onder de heersende operationele en 
omgevingsomstandigheden die kenmerkend zijn voor deze systemen.
De diversiteit van protozoaire (eencellige organismes die zelfstandig leven 
of op andere levensvormen parasiteren) gastheren voor legionella-groei 
in geactiveerd 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 protozoa in de 
groei en persistentie van legionella in actief slib kan het belangrijkste punt 

Foto’s: Shutterstock.com

Lacunes in onderzoek en in wet- en regelgeving

Mysteries rond 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bier
Ook brouwerijen zijn 

niet veilig voor de le-

gionellabacterie. De 

samenstelling van het 

afvalwater van brou-

werijen is afhankelijk van het type proces dat wordt gebruikt 

voor de productie van bier. Dit afvalwater is gemakkelijk bio-

logisch afbreekbaar. Afvalwater van brouwerijen wordt meestal 

verzameld in vereffeningstanks om de stroom en concentraties 

te reguleren. Deze tanks kunnen worden belucht om een eer-

ste biologische afbraak te bieden. Zowel aëroob (geactiveerd 

slib, wervelbedreactor) als anaerobe processen (EGSB, UASB) 

werden gebruikt voor de behandeling van afvalwater. Wanneer 

anaërobe processen worden toegepast, is echter een na-behan-

deling nodig om stikstof te verwijderen voordat het rechtstreeks 

kan worden geloosd in waterlichamen.

Tijdens de grootste legionella-uitbraak in Duitsland in Warstein 

in 2013 werd legionella gevonden in een industrieel riool, dat 

brouwerijafvalwater transporteert. Om de bron van legionella te 

elimineren, werden verschillende controlemaatregelen geïmple-

menteerd. De druppelfilters werd uitgeschakeld, de geactiveer-

de slibtanks werden afgedekt en de beluchting met perslucht 

werd vervangen door zuivere zuurstof om de productie van aero-

solen te minimaliseren. 
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“Ik zie voor onze zwembaden geen stijgende trend”, zegt Ingrid Raben, 
QSE-manager bij Optisport, met 76 zwembaden een van de grootste zwem-
badexploitanten van Nederland. “Er zijn niet meer of minder legionellabe-
smettingen dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Als Optisport hebben 
wij locaties waar nog nooit legionella is geconstateerd, maar er zijn ook 

locaties waar dat wel is gebeurd en waar de bacterie ook heel hardnekkig 
kan zijn. In oude gebouwen bijvoorbeeld, die verbouwd zijn. Dan kan het 
een hele zoektocht zijn om de bacterie te bestrijden. Soms zijn niet alle 
bouwtekeningen meer voorhanden waardoor we het leidingsysteem niet 
goed in kaart kunnen brengen.”

Voor zwembadwater in Nederland ligt de norm voor het aantal legionella-
bacteriën op minder dan 100 KVE per liter. Wordt deze norm overschreden, 
dan geldt een meldingsplicht aan de wettelijk toezichthouder, ofwel de pro-
vincie waarin de zwem- of badinrichting zich bevindt. “Wij zijn heel conse-
quent met melden. Als exploitant kunnen we ons ook niet anders permitte-

ren”, zegt Raben. “Wordt ergens een overschrijding geconstateerd, dan gaat 
er netjes een melding naar het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport, 
red.) of bij een besmetting in het zwembadwater naar de Omgevingsdienst.”

STRENGE WETGEVING
Dat zwembaden prioritaire locaties zijn, vindt Raben logisch, maar de wet-
geving vindt ze streng. “Zwembaden zijn warm en vochtig en legionella 
groeit goed in de biofilm onder deze temperaturen. Hierdoor snap ik dat er 
voor zwembaden strengere regels gelden. Er komen immers veel ouderen in 
zwembaden, een van de risicogroepen. Maar of de wetgeving zo streng moet 
zijn als die nu is, dat vraag ik me af.”

In omliggende landen is de wet beduidend minder streng. “In België bijvoor-
beeld, waar wij ook locaties hebben, ligt de norm vele malen hoger”, weet 
Raben. “In België is ook niet zo’n uitgebreid legionellabeheersplan vereist 
als in Nederland. Het is wel gek dat we als landen aan elkaar grenzen, maar 
dat de wet- en regelgeving toch zo enorm van elkaar verschilt. En of je met 
al die regelgeving nou echt een uitbraak kunt voorkomen..., ik weet het niet.”
Ook Paul te Brake, exploitant van sportcentrum De Helster in Elst (GL), zet 
zo zijn vraagtekens bij de huidige wet. Het zwembad dat hij namens de 
gemeente Overbetuwe beheert is prioritair, de aanliggende sportgebouwen 
niet. “Ik kan niet oordelen of deze wet nu wat over de top is. Je zou kunnen 
zeggen dat het overdreven is, zeker als ik kijk naar hoeveel uren het kost om 
eraan te voldoen en de enorme kosten die ermee gepaard gaan. Mogelijk 
zou een beoordeling gericht op de output (legionellavrij) ruimte bieden om 
de legionellapreventie efficiënter te organiseren. Maar als er een keer een 
uitbraak is, zeggen we: ‘Hadden we maar….’

Te Brake, die in het verleden wel eens te maken heeft gehad met een mini-
male overschrijding van de legionellanorm, weet precies waar de risicopun-
ten in zijn zwembad zitten. “Daar zijn we heel scherp op. Maar toch moeten 
we het hele programma afwerken omdat de wet dat eist. Dan denk ik: we 
zouden de wet misschien wat beter kunnen interpreteren. Maar we werken 
met een bureau dat ons hierin begeleidt en ook zij houden zich strikt aan 
de geldende normering en procedures, dus we hebben ons er maar aan te 
houden.”
Hij vervolgt: “Ik vraag me echter wel af, doen we dingen nu omdat we er heel 
erg de noodzaak van inzien of doen we het omdat de wetgever het eist? 
Dat is het gevoel dat het oproept. Wat is de echte motivatie? Daar kun je 
je vragen bij stellen. Maar we zullen ons absoluut aan de regels houden, 

Kenners zetten vraagtekens bij strenge wetgeving rond prioritaire locaties

Door: ????? Foto’s: Shutterstock.com THEMA ZWEMBADEN

 “Zwembaden zijn warm 
en vochtig en legionella

groeit goed in de biofilm 
onder deze temperaturen”

“Is het noodzaak of doen 
 we het omdat de wetgever het eist?”

Ondanks dat zwembaden prioritaire locaties zijn, komen ze toch met enige regelmaat in het nieuws 
vanwege een legionella-uitbraak. Zo werd vorig jaar juni legionella ontdekt in de douches van het 
Hessenbad in Hoog-Keppel. Vlak voor Kerst sloot babybad De Staver in Sommelsdijk zijn deuren nadat 
legionella werd aangetroffen. Kampen zwembaden steeds vaker met legionella of is dit slechts schijn? 
En valt er nog winst te boeken op het gebied van wet- en regelgeving rond legionellapreventie bij 
zwembaden? We maakten een rondje langs de kenners.
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en dat doen we ook. Daar is geen enkele discussie over. We behandelen al 
onze sportgebouwen als prioritair, daarin trekken we één lijn.”

VRIJWILLIG INSTRUMENT
Voor Stichting Zwembadkeur maakt het label - prioritair dan wel zorgplich-
tig - geen verschil. “Zwembaden hebben te maken met heel veel wet- en 
regelgeving. Wij nemen de situatie zoals die is en volgen de wet”, zegt pers-
woordvoerder Marjolein van Tiggelen. 

Het Keurmerk Veilig & Schoon is een vrijwillig instrument dat een zwem-
bad zelf kan aanvragen. Soms vraagt een gemeente, als eigenaar van het 
gebouw, om het keurmerk. Om het keurmerk te verkrijgen moet een zwem-
bad voldoen aan de wettelijke minima. Daarnaast is er nog een aantal 
bovenwettelijke criteria. Van Tiggelen: “Bij alle criteria geldt dat er uitgebreid 
wordt getoetst op de wettelijke eisen en op de aanvullende criteria. Bij de 
wettelijke eisen toetsen wij of de inspecties die vanuit de handhavende rol 
uitgevoerd moeten worden ook daadwerkelijk zijn gedaan. Deze worden niet 
overgedaan. Daarvoor is er de handhaver en wij gaan niet op de stoel van 
de handhaver zitten.” Voor legionellapreventie geldt voor het keurmerk geen 
bovenwettelijk kader. “Wel kijkt een auditor bijvoorbeeld of een inspectie-
bureau is langs geweest.”

HANDBOEK ALS MANAGEMENTTOOL
Heeft een zwembad het keurmerk aangevraagd, dan moet het binnen een 
aantal maanden worden gekeurd. Volgens Van Tiggelen is het keurmerk in 
de eerste plaats een communicatiemiddel naar de consument toe, maar 
vinden zwembadexploitanten het Handboek Veilig & Schoon - aan de hand 
waarvan de keuring plaatsvindt - vooral ook een waardevol management-

tool, waarmee een zwembad grip krijgt op alle zaken waaraan moet worden 
voldaan.
“Eerst zorg je als zwembad dat je aan het handboek voldoet, daarna vraag 
je een keuring aan. Vervolgens komt er een auditor van een keuringsbureau 
langs. We werken met drie keuringsbureaus. De auditor neemt de keuring 
met je door. Een jaar later volgt een audit, gevolgd door een tweede audit 
weer een jaar later. Na die driejarige cyclus gaat een zwembad over naar 
een ander keuringsbureau. Voldoe je niet aan de criteria, dan bestaat de 
kans dat je het keurmerk (tijdelijk) kwijtraakt”, legt Van Tiggelen uit.
“Het is heel prettig om los van de handhaver als zwembad langs de meetlat 
te worden gelegd en dat er jaarlijks iemand bij je langskomt en alles met 
je doorneemt. Dan weet je niet alleen als management waar je staat, maar 
het is ook naar de gemeente toe een waardevol instrument omdat je daar-
mee kunt aantonen dat je je zaken op orde hebt.”  

THEMA ZWEMBADEN

Keurmerk Veilig & Schoon
Voor de Whvbz(Wet hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden) 

moeten provincies circa 1500 zwembaden handhaven. Daarvan zijn 

650 tot 700 zwembaden openbaar toegankelijk. De overige 800-850 

zwembaden zijn semi-openbaar, zoals zwembaden op campings en 

bungalowparken, of niet openbaar toegankelijke zwembaden, zoals 

hotelzwembaden uitsluitend toegankelijk voor  gasten, zwembaden 

voor sauna’s en therapiebaden.

Het eerste keurmerk werd uitgereikt in 2002. Vooralsnog is het Keur-

merk Veilig & Schoon gericht op openbaar toegankelijk zwembaden. 

Op dit moment dragen 234 van de circa 650 openbaar toegankelijke 

zwembaden in Nederland het Keurmerk Veilig & Schoon.

Klaar voor de zomer? 
Zekerheid op belangrijke parameters in uw 
zwembadwater met Kiwa Inspection & Testing.

Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
+31 (0)10 - 208 84 81 
info@kiwa-inte.com

UV Lifeshower
De veiligste manier van douchen

A Final and Conclusive Solution against Legionella
NATUURLIJK ZUIVER WATER

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

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

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

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

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

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

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

 

Permanente KIWA Watermerk BRL 14010-1 gecertificeerde legionella veilige douche

  

  

Specialists in UV-Disinfection

U

  

UVIDIS

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

“Door onze kennis en kunde te combineren, kunnen we advies uitbren-
gen aan instanties die zich bezig houden met de wet- en regelgeving”, 
zegt ing. Egbert Leiting, voorzitter van de werkgroep Legionella en legio-
nella-expert bij Kalsbeek BV. In eerste instantie bestond de werkgroep 
uit maximaal twaalf leden, maar in een later stadium is deze openge-
steld voor alle leden van ENVAQUA. Leiting: “We wilden de werkgroep 
beheersbaar houden. Vergaderen met twaalf leden was voor ons een 
maximum, maar de aanvragen bleven maar binnenkomen.” In aanloop 
naar deze uitbreiding is de adviesgroep Legionella Beheerstechnieken 
opgericht, die advies uitbracht aan de werkgroep. “Nu de werkgroep 
is opengesteld voor alle leden hebben we de werkgroep opgedeeld in 
drie subcategorieën: alternatieve technieken, koel- en proceswater en 
advies”, aldus Leiting. 

PRIORITAIR VS NIET-PRIORITAIR
Ondanks strikte wet- en regelgeving op het gebied van legionella-     
preventie, is het aantal besmettingen de afgelopen vijf jaar juist flink 
toegenomen. Leiting: “Dit komt onder andere door veranderingen in de 
zorg. Een aantal zorginstellingen vallen namelijk niet meer onder de 
noemer prioritair, waardoor zij minder verplichtingen hebben op het ge-
bied van legionellapreventie en geen gebruik meer mogen maken van 
elektrochemische technieken om de eventuele aanwezigheid van de 
legionellabacterie in het water tegen te gaan.” Om legionella tegen te 
gaan zijn er verschillende technieken, zoals ultraviolet licht, ultrafiltra-
tie, geavanceerde oxidatietechnologie en elektrochemische technieken 
met koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie. “En juist die laatste 
twee zijn bij ex-prioritaire instellingen niet meer toegestaan. Hierdoor 

lopen kwetsbare personen nu meer risico dan eerder het geval was. 
Vaak gaat het erom dat gebouwen nu zelfstandig bewoond worden, 
maar de kwetsbaarheid van de bewoners is in feite niet is veranderd. 
Eind vorig jaar wijdde tv-programma Zembla hier een uitzending aan, 
waarbij het zo’n instelling bezocht. Sindsdien is dit onderwerp weer vol-
op in beeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”, aldus 
Leiting. Ondanks dat Leiting de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
benadrukt wil dat nog niet zeggen dat alle ex-prioritaire instellingen dit 
predicaat weer terug moeten krijgen. Wel pleit hij voor de toevoeging 
van bepaalde groepen mensen. “Binnen de zorg is sprake van een 
groter risico. Dan leidt het predicaat prioritaire instelling tot de verplich-
ting van risico-inventarisatie, periodieke monstername en beheer. Het 
is echter van belang om de kosten en risico’s goed tegen elkaar af te 
wegen”, zegt Leiting. 

WERKGROEP KOELWATER
Naast een subcategorie binnen de werkgroep Legionella, bestaat er 
binnen ENVAQUA ook een werkgroep Koelwater. De wetgeving rondom 
legionella voor koel- en proceswater is minder strikt dan voor drinkwa-
terinstallaties en in 2006 vielen er dan ook dodelijke slachtoffers na 
blootstelling aan de legionellabacterie, door een vervuilde en besmette 
koeltoren in Amsterdam. “De werkgroep Koelwater is enige tijd geleden 
een samenwerking aangegaan met Stichting Kennisuitwisseling Indus-
triële Watertechnologie (SKIW) om specifieke problemen in kaart te 
brengen. Een pluspunt van deze samenwerking is dat veel bedrijven en 
opdrachtgevers hierbij betrokken zijn”, vertelt Leiting. Verder verzamelt 
ENVAQUA al langere tijd geanonimiseerde legionella-uitslagen van di-
verse bedrijven, om in beeld te krijgen hoeveel koeltorens en -systemen 
momenteel besmet zijn met de legionellabacterie. Leiting: “Deze uitsla-
gen presenteren wij vervolgens aan het ministerie, zodat op dit gebied 
meer wetgeving komt. Door de samenwerking met SKIW is de pool voor 
monstername groter geworden, waardoor we een beter beeld kunnen 
vormen. We zien regelmatig tellingen van bedrijven die veel aandacht 
aan hun koeltorens besteden, wat ons het idee geeft dat er een kans 
bestaat dat de waterkwaliteit bij minder beheerde koelwaterinstallaties 
misschien wel slechter is.”

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN
Behalve een actieve bijdrage aan wet- en regelgeving wil ENVAQUA 
ook de ruimte in de markt opnemen. Zo zijn er steeds meer innova-
tieve technieken beschikbaar ter preventie van legionella. Daarnaast 
zorgt de energietransitie er ook voor dat gekeken moet worden naar de 
mogelijkheid om de minimale temperatuur van warmwaterinstallaties 
te verlagen van 60 °C naar 50 °C. Leiting: “We stappen momenteel 
langzaam over naar onder andere warmtepompen en veel van deze 
systemen werken niet met temperaturen van 60 °C. ENVAQUA is dan 
ook aan het lobbyen bij het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat om deze mogelijkheid in overweging te nemen. Natuurlijk moet 
dit op een veilige manier gebeuren. Simpelweg de temperatuur verla-
gen brengt risico’s met zich mee.” Uit een Duits onderzoek dat ook bij 
het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL) is besproken, 
blijkt dat er weinig ruimte is om zomaar de temperatuur te verlagen. “Je 

ziet al snel vervelende types van de legionellabacterie verschijnen, die 
voor problemen in het warmwaternet zorgen. Om deze reden pleiten wij 
als brancheorganisatie voor meer onderzoek naar alternatieve technie-
ken die gecombineerd kunnen worden met deze temperatuurverlaging. 
Voor enkele technieken is het onder voorwaarde al wel mogelijk om de 
temperatuur te mogen verlagen”, vertelt Leiting. 
Gezien het tekort aan onderzoek, start de branchevereniging nu zelf 
met een aantal pilots bij grotere collectieve installaties. Parallel hier-
aan loopt er een onderzoek vanuit het ministerie, waar ENVAQUA graag 
zijn bijdrage aan levert. Verder is ook het huidige meetprotocol (dat is 

opgenomen in de drinkwaterregeling) bij de Werkgroep aan de orde ge-
komen. Leiting: “De werkgroep heeft aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat een voorstel gedaan om dit meetprotocol duidelijker en 
efficiënter te maken.”

DIVERSE COMMISSIES
Naast een samenwerking met SKIW zitten de leden van ENVAQUA ook 
bij diverse commissies. Zo praten zij mee over de NEN 1006 (leiding-
waterinstallaties) en waterwerkbladen. Daarnaast nemen de leden 
plaats bij het LOPL en vindt er twee keer per jaar overleg plaats met 
de Inspectie, Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Verder is de werkgroep betrokken 
bij de ontwikkeling van de ISSO-publicatie 55.1 handleiding legionel-
lapreventie in leidingwater en bij KIWA BRL commissies. 

Geïnteresseerd of lid worden? Kijk op www.envaqua.nl

“Simpelweg de temperatuur 
verlagen brengt risico’s met zich mee”

Inmiddels is het twintig jaar geleden dat één van de grootste legionella-uitbraken ter wereld 
plaatsvond in Bovenkarspel. Eén jaar later richtte branchevereniging ENVAQUA (voorheen Aqua 
Nederland) de werkgroep Legionella op. Het liep storm met aanmeldingen. Inmiddels meerdere 
werkgroepen rijker houdt ENVAQUA zich actief bezig met wet- en regelgeving en onderzoek naar 
nieuwe technieken op het gebied van legionellapreventie.

Op zoek naar de beste oplossing ter preventie van legionella

Tellingen bij beheerde 
koeltorens; hoe is de 
waterkwaliteit dan bij minder 
beheerde koelwaterinstallaties?

Door: Indra Waardenburg Foto: Shutterstock.com



19Legionella 201918

“We zijn niet meer bang voor legionella”, zei de secretaris Gevaarlijke 
Stoffen en Veiligheid bij de binnenvaartclub CBRB in het vorige nummer 
van legionella. Volgens hem heeft de binnenvaart deze bacterie suc-
cesvol aangepakt. Jan Bruntink, directeur en mede-eigenaar van Pure 
Water betwijfelt dat ten zeerste. “Negentig procent van de Nederlandse 
binnenscheepvaart vaart met een legionellaprobleem rond”, stelt Jan 
Bruntink. Hij baseert zijn uitspraak op jarenlange ervaring met legionella 
in de scheepvaart. Het bedrijf Pure Water, dat zich richt op de particuliere 
en de zakelijke markt, is  in  2004  opgericht  door  Marjan  Peters  en  
Jan  Bruntink. In  2009  kwam de scheepvaart erbij als specialisatie. 
“Wij hebben intussen meer dan tweehonderd binnenvaartschepen als 
klant en het is opvallend dat de beginbemonstering vaak zwaar onder 
de maat is.”
De oorzaak van de grote aanwezigheid van legionella op schepen is sim-
pel: er is te weinig aandacht voor. Bruntink: “Je merkt dat men het vaak 
gedoe vindt. Daarnaast worden schepen vaak verkeerd gebouwd, waar-
door ze technisch niet in orde zijn. Een hydrofoor bijvoorbeeld vinden we 
goed, maar het staat wel op te warmen met een membraanzak erin, waar-
in legionella kan groeien.” Ook de UV-installatie is vaak onder de maat.

DUIM
Hoe erg is het probleem? Dat ligt een beetje aan de leeftijd van een 
schip. Zo hebben oudere schepen vaak minder last, omdat het lei-
dingnet van koper is. Jongere schepen hebben kunststoffen leidingen. 
“Of jonge schepen hebben last van de zogenoemde Chinese golf. Veel 
Chinese scheepsbouwers hebben het goedkoopste staal gebruikt, dat 
houdt geen stand. Ik heb aanzuigleidingen van een schip van tien jaar 
oud gezien van een duim die op een pinkje na helemaal dicht zaten.”
Hij merkt dat vooral de nieuwere generatie  schippers aandacht hebben 
voor legionella. “ Veel oudere schippers boeit het minder. Die zeggen dat 
het vroeger ook geen probleem was. Het is een beroepsgroep die niet 
veel klaagt, dus als ze ziek zijn, is het in hun ogen gewoon een griepje. 
Maar vergis je niet, in Nederland zijn er jaarlijks dertig tot veertig doden 
dankzij deze bacterie.”

ADVIES
Pure Water pakt legionella op een unieke manier aan, via een zes-stap-
pen-plan. Hierbij is het uitgangspunt dat je een optimaal waterklimaat 
moet creëren. 

In de vorige editie van dit blad sprak de voorman van het Centraal Bureau voor de Rijn- 
en Binnenvaart zich uit over legionella. Niets aan de hand, volgens hem. 
Jan Bruntink van Pure Water bestrijdt dit te positieve beeld. Legionella is volgens hem een 
groot en onderkend probleem op het water. Hij hoopt dat de binnenvaart alerter wordt. 
“Belangrijk is dat we legionella uit het verdomhoekje halen.”

INTERVIEW

“Negentig procent van de 
binnenscheepvaart heeft een legionellaprobleem”
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Stap 1 is een risicoanalyse. Daarin beoordeelt Pure Water beschikbaar 
gestelde informatie, zoals recente tekeningen, situatieschetsen, platte-
gronden en dergelijke van de waterinstallatie. Ook kijkt het bedrijf naar 
installatietechniek, gebruik en beheer in het kader van legionellapre-
ventie en wordt zowel de warm- als koudwaterleiding gecontroleerd. 
Stap twee is het onderbouwen van het beheersplan en de logfiles. 
Bruntink: “De maatregelen en adviezen voor de omgang met alle bij het 
watercircuit behorende elementen worden vastgelegd in het beheers-
plan. In tegenstelling tot veel andere marktpartijen heeft Pure Water 
er niet voor gekozen om het beheersplan en de bijbehorende logfiles 
op papier aan te leveren. In plaats daarvan is een geautomatiseerd 
programma ontwikkeld, wat gebruiksvriendelijker is voor het varende 
personeel. Het draait op een speciaal daarvoor ontwikkelde website: 
www.legionellaveilig.nl , waarop ieder aangesloten schip zijn eigen om-
geving heeft met een eigen inlogcode en eigen specificaties.” Dit wordt 
dit jaar verder uitgerold.
Een technische sanering is stap drie. In het technisch advies worden 
naar aanleiding van de risicoanalyse maatregelen voorgesteld om tot 
een legionellaveilige situatie te komen of deze te behouden. Het kan 

zijn dat niet gebruikte leidingdelen verwijderd moeten worden of dat 
machines moeten worden voorzien van een terugstroombeveiliging.
Stap 4: Implementatie geadviseerde Water Kwaliteit Unit (WKU). In dit 
systeem worden UV-C energie, ontharding en – wanneer nodig –  een 
peroxide injectie gebruikt, eventueel in combinatie met thermische 
desinfectie. Niet alleen worden de bacteriën bestreden, maar ook het 
nestelen van de bacteriën wordt voorkomen.
De werking van de WKU is als volgt: de positie is bij het ‘point of entry’ 
als een soort poortwachter aan het begin van de watervoorziening. Via 
een voorfilterunit (polyether en carbonfiltratie, voorzien van een spoel-
bypass) gaat het water de UV-kamer in. Deze UV-kamer is gemaakt van 
roestvaststaal. Binnen deze kamer bevindt zich een UV-C lamp, die om-
geven wordt door een quartzbuis. Deze quartzbuis isoleert de UV- lamp 
van het koude(re) water, zodat het optimaal functioneren gewaarborgd 
blijft. Het water stroomt langs de UV-C lamp en alle langskomende 
bacteriën, dus ook de legionellabacterie, worden voor 99,9% gedood.
Daarna gaat het water door een onthardingsunit op basis van gecom-
primeerde hars, die ervoor zorgt dat het water zacht wordt. Dat is niet 
alleen aangenaam in het gebruik, maar zorgt er ook voor dat aangroei 
(biofilm) in de leidingen wordt voorkomen en zelfs bestaande aangroei 
wordt gereduceerd.
Aan dit systeem kan een injectie-unit worden toegevoegd. Met deze 
injectie-unit kunnen de leidingen met zeer kleine hoeveelheden water-
stofperoxide geïnjecteerd worden, zodat eventuele aanwezige bacteriën 
alsnog gedood worden. Ook kan het totale systeem periodiek volledig 
gespoeld worden met dit reinigingsmiddel. Dit is een watertechnisch 
veilig middel, met KIWA-ATA toelatingsnummer, op basis van waterstof-
peroxide. Tevens komt er altijd een klein R.O. systeem in de keuken of 
ander ‘point of use’ zodat de opvarenden altijd kunnen beschikken over 
veilig en lekker drinkwater.
Na plaatsing van de WKU kan worden overgegaan tot reiniging van het 
complete waterleidingsysteem. Dit is stap vijf. Tot slot is er de laatste 
stap: de implementatie van het beheersplan aan boord en de introduc-
tie van het serviceprogramma. 
Het unieke van de aanpak van Pure Water is niet dat alles technisch 
opgelost wordt, maar dat er een gedeelde verantwoordelijkheid wordt 
aangegaan met de opvarenden, waardoor er een wederzijdse inves-
tering blijft plaatsvinden. Dit leidt ertoe dat een schip legionellaveilig 
gehouden kan worden.

STRENG
“Ik nodig Michael Zevenbergen uit om met mij de Nederlandse binnen-
vaart te bezoeken. Er is een Arbowet en er is de Wet Zorgplicht. Daarin 
zit een clausule over het bestrijden en preventief aanpakken van legio-
nella. Maar het is niet zo streng als de Waterwet. In de praktijk betekent 
het dat wanneer iemand van de wal op een schip stapt, hij zich niet 
geremd voelt door wetgeving.”
In Duitsland is de inspectie al wel bezig om meer te controleren. Brun-
tink: “Hopelijk komt ook hier een betere controle. Maar belangrijker 
is dat we legionella en waterhuishouding uit het verdomhoekje halen. 
Daar is kennis en advies voor nodig. Goed drinkwater is het belangrijk-
ste wat er is.”  

Bruntink (Pure Water) bestrijdt te positief beeld scheepvaart

Foto: Fokke Baarssen / Shutterstock.com
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voor de sector in het algemeen”, zegt Muller. Om over de basiskennis 
te beschikken volgde Muller wel de cursus Vakbekwaamheid water-
leidingtechniek bij Kenteq en bij Kiwa de cursus Legionellapreventie 
Adviseur. Bovendien heeft de oud-eigenaar nog zo’n drie jaar mee-
gewerkt in het bedrijf. Muller is desondanks wel van mening dat de 
meeste kennis in de praktijk moet worden opgedaan. “Bovendien 
hebben wij veel ervaren mensen in dienst. Deze ervaring kunnen we 
het beste dan ook goed benutten.”   

VAN BEGIN TOT EIND
Aquative heeft vier verschillende afdelingen. De afdeling advieswerk 
voert onder andere risico-analyses en nieuwbouwcontroles uit. Voor 
het controleren van de kwaliteit van het (drink)water heeft Aquative 

een monsternemer in dienst die gedetacheerd is bij een laboratori-
um en exclusief monsters neemt voor klanten van Aquative. Verder 
beschikt Aquative over een afdeling voor beheer en onderhoud en 
als laatste nog een afdeling voor de installatietak. Muller: “Zo kan 
de klant van het begint tot eind bij ons terecht. Wij bieden een tota-
le dienstverlening die we kunnen uitvoeren met eigen medewerkers, 
waarbij wij alles in eigen beheer houden. Dit is misschien wel waarin 
wij ons onderscheiden van andere adviesbureaus en installateurs.”
De afdeling installatietechniek wordt bijvoorbeeld ingezet bij een 
wijziging van gebruiksfuncties van gebouwen. “Dit zien we veelal 
in de zorg. Verzorgingshuizen worden bijvoorbeeld omgebouwd tot 
zelfstandige woningen, wat weer van invloed is op de bestaande in-
stallaties”, aldus Muller. De medewerkers van Aquative kunnen dan 
ingezet worden voor het ontwerp van de installatie; van het verwij-
deren van overtollige installatiedelen en het realiseren van nieuwe 
installatiedelen tot aan het aanpassen van de installatietekeningen 
en het beheersplan. Muller: “Een goede installatie dient te voldoen 
aan de NEN 1006, waardoor deze goed functioneert en we dan ook 
geen preventiemaatregelen hoeven te nemen, zoals bijvoorbeeld ko-
per/zilver-ionisatie. Sommige installaties zijn echter dusdanig slecht 
gebouwd dat legionellaproblemen niet op te lossen zijn met het uit-
voeren van aanpassingen aan de installatie en goed beheer. Dan zou 
je het hele gebouw neer moeten halen, wat natuurlijk geen optie is.”

AUTOMATISERING VAN HET BEHEER
Sinds een aantal jaar richt Aquative zich ook op de automatisering 
van het beheer. Op deze manier kunnen beheerstaken verminderd 
worden. “Zo moet zowel de warmwater- als de koudwatertemperatuur 
van drinkwaterinstallaties maandelijks worden gemeten en geregis-
treerd, wat natuurlijk een intensieve klus is voor onze klanten. Be-
staande innovaties moeten het werk van klanten dan ook makkelijker 
maken”, zegt Muller. Door sensoren te plaatsen vindt er 24 uur per 
dag monitoring plaats. De meetresultaten kunnen klanten vervolgens 
raadplegen via het dashboard op de website. De bijbehorende app 
waarvan Aquative dealer is, is door het bedrijf LegionellaDossier ont-
wikkeld. Muller: “We hadden misschien zelf met een ICT-oplossing 
kunnen komen, maar we hebben gekozen om dit niet te doen. Ten-
slotte zijn wij geen ICT-bedrijf. Bovendien werkt Legionelladossier met 
meerdere dealers, waardoor ze een schaalvoordeel hebben en snel-
ler kunnen innoveren. Wel geven wij vanuit onze expertise advies en 
input over de toekomstige ontwikkelingen en behoeften.” Inmiddels 
zijn diverse locaties al voorzien van sensoren en werken al heel wat 
klanten met de app. Wat Muller ook ziet is dat klanten die eerst een 
pilot hebben gedaan met dit automatiseringssysteem op één locatie, 

De voorganger van Muller, die eerder werkzaam was bij een water-
bedrijf en in de adviesgroep voor legionellapreventie zat, richtte het 
installatiebedrijf op in 2002, een periode waarin de legionellapro-

blematiek hoogtij vierde. Toen Muller in 2013 het bedrijf overnam 
was hij nog niet bekend met de sector. “Ik kom echter uit een onder-
nemersfamilie en zag voldoende uitdagingen, zowel voor mezelf als 

Een overstap vanuit het bankwezen naar de installatietechniek ligt niet voor de hand. Toch waagde 
Marcel Muller zes jaar geleden de sprong en werd hij eigenaar van Aquative, een bedrijf in Putten dat 
zich gespecialiseerd heeft in drinkwaterinstallaties. “Ik kende de oud-eigenaar en ik had een positief 
gevoel over de sector. Toen was alles vrij snel beklonken.”

Totale dienstverlening bij Aquative
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Van ontwerpfase tot het testen van de waterkwaliteit in de installatie “Het hele gebouw 
neerhalen is natuurlijk 
geen optie”
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RIVM past Richtlijn legionella aan

De richtlijn behandelt de indeling van waterinstallaties naar de mate 
van risico op legionellose. Deze risico-indeling is onderdeel B van de 
LCHV-richtlijn ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’ 
en wordt gebruikt door GGD’en voor het beantwoorden van vragen en 
om een risico-inschatting te maken. Dat biologische afvalwaterzuive-
ringsinstallaties (AWZI) zijn toegevoegd, komt omdat twee AWZI’s in Ne-
derland zijn gematcht met meerdere patiënten. Ook internationaal is er 
casuïstiek met AWZI’s. Bij het RIVM loopt een onderzoek om te bepalen 
welke typen AWZI’s legionella kunnen verspreiden naar de omgeving. 
Vooralsnog is een omschrijving toegevoegd die overeenkomt met de 
twee AWZI’s die een bevestigde bron waren.

PSYCHISCH 
Ook zorgwoningcomplexen met een populatie die behoort tot de risico-
groep zijn toegevoegd. Dit is in overleg met de VGN (Vereniging Gehan-
dicaptenzorg Nederland) toegevoegd. In deze complexen kunnen men-
sen verblijven die vallen onder de risicogroep, zoals mensen die een 
groot deel van de dag aan de beademing liggen of verpleegd worden 
vanwege een chronische ziekte. Eerder werd gedacht dat in zorgwonin-
gen alleen mensen woonden die in enige mate voor zichzelf kunnen 
zorgen en met betrekking tot hun gezondheid niet veel afwijken van de 
algemene populatie. Dit blijkt echter niet altijd het geval. Zorgwoning-
complexen waar dit wel het geval is, bijvoorbeeld omdat er alleen spra-

Het RIVM heeft de richtlijn ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’ aangepast. Onder 
andere biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), ‘grijs water’ en zorgwoningcomplexen met 
een populatie die behoort tot de risicogroep zijn toegevoegd.

Zorginstelling erbij, tuincentra weg

deze manier van werken nu vaker gaan uitrollen op meerdere loca-
ties. Hierdoor wordt veel tijd bespaart, is de continuïteit gewaarborgd 
en kunnen de loonkosten omlaag.

EIGEN VLEES KEUREN
Doordat Aquative een totale dienstverlening aanbiedt, kan er bij een 
melding van de normoverschrijding direct gehandeld worden. “We 
gaan daarbij heel pragmatisch te werk om dit op te lossen. We wer-
ken altijd vanuit de visie van de klant en zorgen voor een oplossing 
op de lange termijn”, aldus Muller. Aquative ziet met deze manier 
van dienstverlening weinig verloop van klanten, wat resulteert in een 
langdurige klantrelatie. Muller: “Deze klantbinding maakt het ook 
mogelijk om een dossier te vormen dat altijd voorhanden is. Zo kun 
je direct zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat niet.” Door-
dat Aquative zelf advies geeft en keuringen uitvoert luidt de kritische 
vraag die Muller weleens gesteld krijgt: ‘Zijn jullie als bedrijf niet jullie 
eigen vlees aan het keuren?’. Muller geeft stellig aan dat dit niet het 
geval is. “Onze klanten voldoen waaraan ze moeten voldoen. Het zit 
in het DNA van onze monteurs om ervoor te zorgen dat de kwaliteit 
van de installatie op peil blijft, zonder onnodige werkzaamheden. De 
grootste uitdaging blijft toch om te zorgen dat klanten niet worden 
geconfronteerd met normoverschrijdingen.”

VAN ZORGINSTELLING TOT ZWEMBAD, SAUNA’S EN 
SPORTHALLEN
De klantenkring van Aquative is heel divers. Zo is het bedrijf onder 
andere werkzaam voor het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, 
maar kan Muller ook de gemeente Barneveld en GGZ Centraal tot 
zijn klantenkring rekenen. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn door 
de overheid gelabeld als prioritaire instelling, die volgens het drink-
waterbesluit de verplichting hebben om een legionella risicoanalyse 
op te stellen en een beheersplan uit te voeren. Gemeentes zijn veelal 
verantwoordelijk voor diverse gebouwen met collectieve drinkwate-
rinstallaties. Muller: “In het kader van de zorgplicht zijn zij dan ook 
verantwoordelijk om voor deugdelijk drinkwater te zorgen.” Naast het 
bedienen van een  vaste klantenkring, wordt Aquative zo nu en dan 
ingehuurd door installatiebedrijven. “Dit kan zowel betrekking heb-
ben op ondersteuning tijdens de ontwerpfase als op het  uitvoeren 
van bouwinspecties. Met name het ontwerp van de drinkwaterinstal-
latie is van essentieel belang voor de borging van de drinkwater- 
kwaliteit. Met een goed ontworpen installatie, die voldoet aan de 
geldende normen en wet- en regelgeving, kunnen veel problemen 
worden voorkomen en beheerskosten worden bespaard gedurende 
de exploitatie. Daarnaast speelt het uitvoeren van goed beheer van 
de installatie natuurlijk een belangrijke rol”, aldus Muller.  

“Klanten voldoen waar ze aan moeten voldoen”
Legionella 201922

Het uitvoeren van legionellapreventie kan leiden tot 
onnodige onrust en overbodige investeringen
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ke is van psychische hulpverlening, vallen nog steeds in risicocategorie 
4 en legionellapreventie is bij deze locaties niet noodzakelijk.

BEVALBAD
Bij mistsystemen in de buitenlucht (bijvoorbeeld verwerkt in kunst-
werken zoals bij de Dom in Utrecht) is vooralsnog legionellapreventie 
niet noodzakelijk. Mistsystemen die gebruikt worden voor verkoeling 
op terrassen en onder een luifel zijn geplaatst vallen wel onder de 
omschrijving. Reden toevoeging: er is geen casuïstiek bij mistsystemen 
in de buitenlucht maar wel in een overdekte ruimte. Bij brononderzoek 
blijven deze waterinstallaties wel een aandachtspunt vanwege de vele 
relevante aerosolen die worden geproduceerd en de mogelijke bloot-
stelling van grote groepen mensen aan deze aerosolen. 
Ook bevalbaden in ziekenhuizen zijn toegevoegd. Het betreft alleen ba-
den waarmee het water verwarmd kan worden tot boven de 25 °C en 
meer dan één keer worden gebruikt. Reden van de toevoeging is dat er 
meerdere publicaties zijn over pasgeborenen die een legionellapneu-
monie hebben gekregen na de bevalling in een bad.
‘Tuincentra’ zijn verwijderd bij ‘verneveling bedrijfsproces’ en nu op-
genomen als voorbeeld bij ‘sproei-installaties’ die vernevelen in het 
openbaar. Reden is dat het vooral gaat om sproei-installaties, waarbij 
bezoekers een verhoogd risico kunnen lopen. Grijs water als voorbeeld 
in risicocategorie 3 is verwijderd. Reden: Hoewel nog geen duidelijk 
verhoogd risico, kan niet worden uitgesloten dat toekomstige duurzame 
(groene) initiatieven met grijs water wel leiden tot een verhoogd risico. 
Aangezien in deze categorie alleen voorbeelden staan is besloten dit 
voorbeeld te verwijderen.

OPZET
Leidend bij de indeling zijn niet de mogelijke gunstige groeicondities 
voor en de aanwezigheid van legionellabacteriën in een waterinstal-
latie, maar is de kans dat de aanwezigheid en verspreiding van le-
gionellabacteriën leidt tot ziektegevallen. De indeling is dus gemaakt 

vanuit volksgezondheidsperspectief. De risico-indeling bestaat uit vier 
risicocategorieën:

CATEGORIE 1
In ziekenhuizen verblijven veel mensen met een sterk verminderde af-
weer. Deze groep kan legionellose krijgen door gebruik van tappunten 
waar weinig aerosolen worden gevormd, zoals gewone kranen. Voor 
deze locatie wordt daarom legionellapreventie geadviseerd voor de 
gehele leidingwaterinstallatie, ongeacht of dit aerosolvormende tap-
punten betreft (categorie 1). Ook bij andere waterinstallaties op het 
ziekenhuisterrein is legionellapreventie noodzakelijk.

CATEGORIE 2
 · Voor waterinstallaties genoemd in categorie 2 wordt legionellapre-

ventie alleen geadviseerd als er sprake is van relevante aerosolvor-
ming (1-10 μm). Relevante aerosolen worden onder meer gevormd 
door (Pru17):

 · waterinstallaties waar water onder druk door een nauwe opening 
wordt geperst (bijvoorbeeld douches, sproeiers van fonteinen of 
koeltorens);

 · beluchting van baden/bassins (bijvoorbeeld whirlpools of afvalwa-
terzuiveringsinstallaties);

 · ultrasoontechnieken waarmee een fijne mist wordt gevormd, zoals 
koelers of luchtbevochtigers.

CATEGORIE 3
Niet bij alle aerosolvormende waterinstallaties hoeft legionellapreven-
tie te worden uitgevoerd (categorie 3). De meeste leidingwaterinstalla-
ties zijn niet of zeer zelden als bron vastgesteld, ondanks dat hier dou-
ches gebruikt kunnen worden en er tijdens bronopsporing of periodieke 
bemonstering legionella in het drinkwater kan worden gevonden. Op 
basis van de huidige gegevens is het niet aannemelijk dat legionella- 
preventie bij deze locaties zal leiden tot een significante verlaging van 

het aantal legionellosepatiënten. Legionellapreventie is bij deze loca-
ties niet noodzakelijk en het nemen van (controle)maatregelen zoals 
periodieke monstername kan leiden tot onnodige onrust en overbodige 
investeringen.

CATEGORIE 4
Hetzelfde geldt voor de leidingwaterinstallaties van woningen (cate-
gorie 4). De kans is zeer klein dat iemand ziek wordt door gebruik te 
maken van de drinkwaterinstallatie in een woning. Een aantal mensen 
heeft echter door gebruik van de drinkwaterinstallatie in een woning 
legionellose gekregen. Het betrof veelal mensen met een (sterk) ver-
minderde afweer of een hoge leeftijd. De onderbouwing om geen legi-
onellapreventie bij woningen te adviseren:
 · Voor de totale bevolking is de kans op infectie in woningen zeer laag. 

Iedereen maakt gebruik van leidingwaterinstallaties in woningen en 
in de afgelopen jaren hebben slechts enkele personen, veelal met 
een verminderde afweer, legionellose in de eigen woning opgelopen.

 · Wanneer legionella in een woning wordt aangetoond, is de kans dat 
de bewoners legionellose oplopen zeer klein. In veel gevallen gaat 
het om een minder ziekmakende variant van de legionellabacterie in 
het leidingwatersysteem. Maar ook als een bewoner ziek is gewor-
den, blijft het risico voor medebewoners beperkt. Het is bekend van 
grotere uitbraken van legionellose, waarbij veel mensen zijn bloot-
gesteld aan een bijzonder ziekmakende variant van de legionella-
bacterie, dat minder dan vijf procent van de blootgestelden in de 
algemene bevolking ziek wordt. De blootstelling bij een woning is 
beperkt tot hooguit enkele mensen en niet iedere bewoner heeft een 
verminderde weerstand. Het komt dan ook zelden voor dat meerdere 
mensen die verblijven in dezelfde woning ziek worden.

Het is daarom vanuit volksgezondheidsperspectief niet noodzakelijk 
legionellapreventie uit te voeren bij woningen (huizen en appartemen-
ten). Dit is ook niet nodig als er mensen verblijven uit de risicogroep, 
tenzij er eerder patiënten met legionellose zijn gelinkt aan de woning.
Het uitvoeren van legionellapreventie kan leiden tot onnodige onrust 
en overbodige investeringen, terwijl het risico op legionellose laag is. 
Daarnaast kan legionellapreventie lastig uitvoerbaar zijn in een privé- 
(zorg)woning. Wel dient te worden voldaan aan de regels opgenomen 
in het Bouwbesluit en bijbehorende NEN 1006.”

Meerdere 
publicaties over 
pasgeborenen die 
een legionella- 
pneumonie hebben 
gekregen na 
de bevalling in 
een bad

Risicocriteria
De waterinstallaties zijn ingedeeld op basis van vijf risicocriteria:

 ● Casuïstiek uit brononderzoek en internationale wetenschappelijke 

literatuur: in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften gepubli-

ceerde casus of geregistreerde casus bij het CIb van een gevonden 

moleculaire overeenkomst tussen een locatie (bron) en één of meer-

dere patiënten met legionellose (=match), of een locatiecluster van 

twee of meer patiënten binnen twee jaar gerelateerd aan dezelfde 

bron, of een patiënt bij CIb geregistreerd bij een type bron waarbij 

geen andere bronnen mogelijk zijn (voorbeeld: een patiënt die de 

hele incubatieperiode uitsluitend op betreffende locatie is geweest).

 ● Verblijf personen die verhoogd vatbaar zijn voor legionellose: een lo-

catie waarvan het merendeel van de personen (populatie) die daar 

één of meerdere dagen achtereen overnachten, bestaat uit mensen 

die verhoogd vatbaar zijn voor legionellose en daar kunnen worden 

blootgesteld aan relevante aerosolvorming. Dit betreft de volgende 

risicogroepen:

-  mensen met chronische longaandoeningen (astma of COPD)

-  mensen met diabetes

-  mensen met een ernstige immuunstoornis (bijvoorbeeld 

 personen die afweerremmende medicijnen gebruiken, inclusief 

 hoge doses systemische corticosteroïden, TNF-alfaremmers, of 

 mensen die recent chemotherapie hebben ondergaan)

-  mensen met een chronische nierziekte

-  mensen met een verhoogd risico op aspiratie of met 

 slikproblemen

-  mensen met ander ernstig onderliggend lijden zoals kanker, 

 vooral hematologische maligniteiten of longkanker

-  mensen van ‘hoge leeftijd’. Een exacte leeftijd kan niet worden 

 gegeven omdat de kans op legionellose geleidelijk toeneemt 

 met de leeftijd. Verder kan worden gesteld: hoe ouder de 

 persoon, hoe groter de kans dat een persoon verblijft in een 

 zorginstelling

 ● Continue verneveling: de aanwezigheid van grote hoeveelheden rele-

vante, inadembare aerosolen in een ruimte of omgeving, veroorzaakt 

door aerosolvormende waterinstallaties die niet verbonden zijn aan 

het collectieve drinkwatersysteem (bijvoorbeeld: whirlpools, koelto-

rens, mistsystemen, luchtbevochtiging en overdekte fonteinen) of 

(drink)waterinstallaties die grote hoeveelheden relevante inadem-

bare aerosolen produceren in een openbare warme vochtige ruimte 

(zwembaden, saunacomplexen, wellnesscentra).

 ● Tijdelijke overnachting elders: hotels en vergelijkbare logiesgebou-

wen of terreinen met een bedrijfsmatige logiesfunctie waar mensen 

voor een vastgestelde periode overnachten en kunnen worden bloot-

gesteld aan relevante aerosolvorming.

 ● Tijdelijk aangelegde drinkwaterinstallatie: locaties waar gedurende 

een vooraf vastgestelde periode een drinkwaterinstallatie wordt aan-

gelegd met vernevelende tappunten (drinkwaterinstallatie is geen 

permanent onderdeel van de inrichting) en die na het aflopen van de 

termijn weer wordt ontmanteld/verwijderd.



27Legionella 201926

Foto’s: Shutterstock.com

“Vanaf de herfst van 2016 tot de winter van 2017-2018 waren er 
twee clusters van patiënten met legionellose in een gemeente in het 
werkgebied van GGD Hart voor Brabant. In totaal waren hierbij veertien 
patiënten betrokken. Zoals vaker bij legionellose-uitbraken was het 
vinden van de veroorzaker complex. Het relatief incidentele karakter 
van de meldingen en de periodes zonder patiënten zorgde voor een 
uitdagende zoektocht naar de besmettingsbron. ‘Is de bron er nog, is 

hij uitgeschakeld, gereinigd of gaat het om een mobiele bron?’ Deze 
vragen hielden de GGD bezig. Vasthoudendheid en goede samenwer-
king met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en 
de omgevingsdienst waren hierbij de sleutel tot het vinden van een 
voor Nederland ongebruikelijke bron van besmetting, namelijk een 
biologische afvalwaterzuivering op het industrieterrein.”

Christian Beulens werkt bij de GGD Hart voor Brabant. De arts infectiebestrijding kreeg met zijn team 
vorig jaar ineens te maken met een aantal mensen met legionella in zijn werkgebied. In het RIVM-bul-
letin Infectieziekten van februari van dit jaar beschreef hij zijn ervaringen. 

MARKT

“De uitbraak was bijzonder 
 en heeft ons team maandenlang bezig gehouden”

26

TWEE CLUSTERS
“Begin november 2016 ontving de GGD Hart voor Brabant de eerste 
melding over een bewoner met een legionellapneumonie uit de be-
treffende gemeente. De patiënt was de eerste van een cluster van zes 
patiënten. Vier van de zes patiënten woonden in dezelfde gemeente 
en twee patiënten werkten op het industrieterrein van deze gemeen-
te. De eerst ziektedag van de patiënten was tussen 28 oktober en 
11 december 2016. Bij navraag bleek geen van de patiënten een 
recente reishistorie te hebben en ze konden niet gekoppeld worden 
vanwege bezoek aan eenzelfde locatie. Op verdenking van een geo-
grafisch cluster werden de artsen-microbiologen en de huisartsen in 

de regio gevraagd om alert te zijn op legionellose bij patiënten en 
sputum af te nemen voor onderzoek.
“Op 14 december werden vijf koeltorens en één fontein in de ge-
meente bemonsterd, waarbij geen legionella werd aangetroffen. Om-
dat er niet meer meldingen van patiënten binnenkwamen, veronder-
stelde de GGD dat er sprake was geweest van een tijdelijke bron.
“Bij twee van de zes patiënten werd legionella aangetoond in spu-
tum. In februari 2017 meldde het Streeklaboratorium Haarlem dat 
bij typering van deze kweken hetzelfde type legionella(ST1646) was 
aangetoond. Bij twee andere patiënten werd de typering met PCR op 
serum uitgevoerd. Hoewel de resultaten van deze typeringen onvol-
ledig waren, bleek het niet te gaan om ST1646 en ook verschilden 
ze van elkaar.”

PIEKMAAND
“Sinds 2013 was het legionellatype ST1646 maar af en toe gevon-
den bij patiënten in de regio van GGD Brabant-Zuidoost, en besmet-
tingsbronnen waren nooit gevonden. De laatste melding dateerde 
van september 2016. GGD Hart voor Brabant besloot dan ook het 
onderzoek naar de oorzaak van de besmettingen te richten op mo-
biele bronnen, zoals mobiele koeltorens en (publieke) schoonmaak-
werkzaamheden, zoals straat- en gevelreiniging. Samen met GGD 
Brabant-Zuidoost is gekeken of daar een gemeenschappelijke factor 
aan te wijzen was, maar de benodigde informatie was moeilijk en 
beperkt te verkrijgen en leverde geen aanknopingspunten op. In april 
2017 werd het onderzoek stilgelegd, omdat er geen nieuwe opties 
voor andere mogelijke bronnen waren en geen nieuwe patiënten wa-
ren gemeld.
“Half juli 2017 kreeg de GGD Hart voor Brabant weer een melding 
uit de gemeente. Omdat juli normaal een piekmaand is voor legio-
nellameldingen, werd niet direct een verband gelegd met het eerdere 
cluster. In de tweede helft van augustus volgde echter een tweede 
melding. Ook bleek dat een andere patiënt met legionellose uit een 
nabijgelegen plaats, de genoemde gemeente had bezocht binnen 
de incubatietijd. Uiteindelijk werd een tweede cluster aangetoond 
van acht patiënten met een eerste ziektedag tussen 10 juli en 3 
november 2017. Ook hier kon anamnestisch geen besmettingsbron 
worden aangetoond. Het enige wat de patiënten gemeenschappelijk 
hadden was verblijf of bezoek aan de gemeente gedurende de in-
cubatietijd. In september 2017 werden de koeltorens en de fontein 
in de gemeente nogmaals bemonsterd, en ook een kleine koeltoren 

GGD’er Beulens over legionella bij bedrijfsafvalwaterzuivering Brabant
“Deze uitbraak leert ons dat 
bij geografische clusters 
van legionellabesmettingen 
(biologische) 
afvalwaterzuiveringen een 
besmettingsbron kunnen zijn”



29Legionella 201928

ACTUEEL

en een bedrijfssproei-installatie die de 
vorige keer niet waren onderzocht. Er 
werd weer geen legionella aangetroffen. 
Ook hernieuwd onderzoek naar poten-
tiële mobiele bronnen leverde niets op. 
Ondertussen bleven er meldingen over 
patiënten binnenkomen.”

BENEDENWINDS
“Na overleg tussen het RIVM, de omge-
vingsdienst en GGD Brabant-Zuidoost 
werd besloten om in de GGD-regio ook 
minder gebruikelijke locaties, zoals een 
rivier (als mogelijke verspreider, niet als 
aerosolbron), een bedrijfsafvalwaterzui-
vering op het industrieterrein en een 
rioolwaterzuivering, te bemonsteren. 
Dit bleek een goede beslissing te zijn 
want er werden hoge concentraties legi-
onella aangetroffen in de bedrijfsafval-
waterzuivering. De testuitslagen van de 
overige locaties waren allemaal negatief. Typering van de aangetroffen 
legionellastam toonde hetzelfde type legionella (ST1646) aan als bij 
vijf van de veertien patiënten. De bedrijfsafvalwaterzuivering was hier-
mee vermoedelijk de bron van besmetting en dit werd onderschreven 
door de plek waar het bedrijf was gelegen: de meeste patiënten woon-
den namelijk benedenwinds van het bedrijf, uitgaande van de meest 
voorkomende, zuidwestelijke, windrichting. De biologische afvalwa-
terzuivering bestaat uit drie grote bassins met een hoogte van zeven 
meter. In twee van deze bassins wordt het water belucht. Voor het rei-
nigingsproces wordt gebruik gemaakt van bacteriën. De temperatuur 
bij dit proces (circa 30 –36 ̊C) in combinatie met het voedingsrijke 
afvalwater en de beluchting, draagt bij aan een geschikt groeiklimaat 
voor de legionellabacterie. Bij de laatste stap in het zuiveringsproces 
wordt het water door een membraanfilter gescheiden van het slib. Na 
het aantonen van het legionellarisico adviseerde de GGD om de twee 
bassins waarin het water belucht werd, af te dekken. Verder werd het 
membraanfilter hersteld, omdat in het gereinigde afvalwater ook legi-
onella was aangetoond. Hierna was het water legionellavrij.
“In overleg met de gemeente en omgevingsdienst werd besloten om, 
conform de Wet Milieubeheer, maatregelen te nemen om herhaling 
van de situatie te voorkomen. Hierop zal de omgevingsdienst toezicht 
houden. Het afvalwaterzuiveringsbedrijf kreeg de opdracht om zelf met 
een voorstel te komen. Er zal onder andere een vaste overkapping van 
één van de bassins komen en de lucht boven de bassins zal voortdu-
rend worden afgezogen en gereinigd.”

BIJZONDER
“De legionella-uitbraak is om meerdere redenen bijzonder en heeft 
ons team maandenlang bezig gehouden. Het niet-explosieve verloop 
van de meldingen, gecombineerd met een periode zonder nieuwe pa-

tiënten, maakte het lastig om te bepalen waar de bron gezocht moest 
worden. Ook was het opmerkelijk dat bij typering een zeldzaam type 
legionella werd aangetoond, waarvoor nog niet eerder een bron werd 
vastgesteld. In samenwerking met het CIb/RIVM kon een lijst met al-
ternatieve, minder voor de hand liggende mogelijke besmettingsbron-
nen worden opgesteld om te bemonsteren. Hierbij is de input vanuit 
de omgevingsdienst van grote waarde geweest, omdat zij de bedrijven 
op het industrieterrein kenden en wisten hoe en waar met water ge-
werkt werd. Deze uitbraak leert ons dat bij geografische clusters van 
legionellabesmettingen (biologische) afvalwaterzuiveringen een be-
smettingsbron kunnen zijn. 
“Het is dan ook goed dat dit type bron in de laatste update van de 
richtlijn Legionella van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrij-
ding (LCI) vermeld wordt. In 2016 waren bij het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) 209 biologische afvalwaterzuiveringen bekend. Er 
is meer informatie en onderzoek nodig om na te kunnen gaan of en 
wanneer deze afvalwaterzuiveringen een risico (kunnen) vormen voor 
het verspreiden van legionella. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft eind 2018 alle omgevingsdiensten gevraagd om de 
specifieke kenmerken van deze installaties te inventariseren. Het RIVM 
werd gevraagd om verder onderzoek te verrichten naar de risicofac-
toren. Voor de GGD is het goed om te weten dat bij het aantonen 
van risico op verspreiding van legionella, de omgevingsdiensten na 
afstemming met de gemeente of provincie passende maatregelen mo-
gen voorschrijven.”  

Noot: Dit verhaal is grotendeels eerder gepubliceerd in het Infectie-
ziekten Bulletin van het RIVM in februari 2019. Zie: https://maga-
zines.rivm.nl/2019/01/infectieziekten-bulletin/legionella-een-afval-
waterzuivering-geen-schone-zaak 

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

Meer weten? www.technalia.nl

TECHNALIA
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Toenemende regenval als gevolg van klimaat-
verandering kan een rol spelen. Een andere 
theorie is dat voertuigen die op natte opper-
vlakken rijden, de verstoven bacteriën verder 
kunnen verspreiden. “Mijn zorg is dat het 
aantal slachtoffers kan toenemen als gevolg 
van de opwarming van de aarde, die naar 
schatting de neerslag in sommige regio’s zal 
verhogen. Het probleem is dat veel artsen 
legionella beschouwen als een zeldzame 
ziekte, maar feit is dat legionella één van de 
belangrijkste oorzaken is van ernstige CAP.”
Opwarming van de aarde en de zeeën zul-
len sommige micro-organismen ten goede 
komen, die goed gedijen in warme, vochtige 
omgevingen, weet Sakamoto. In de Verenig-
de Staten zijn er jaarlijks 900.000 gevallen 
en 900 sterfgevallen als gevolg van droogte 

en overstromingen, geassocieerd met door 
water overgedragen ziekten. En het is niet 
alleen legionella dat toeneemt. Vibrio-infec-
ties nemen toe en veroorzaken wereldwijd 
gastro-intestinale ziekten. Daarnaast komt 
de niet-tuberculeuze mycobacteriën-long-
ziekte veel voor in staten met een oneven-
redig aantal weer-gerelateerde rampen. 
Hoewel legionella te vinden is in water en 
vochtige grond, is de meest voorkomende 
gemeenschappelijke route naar de mens 
door verstuifde druppeltjes die de bacteriën 
bevatten; meestal via douches en koeltorens 
met verdamping.
Longartsen zullen meer dan alleen zeeni-
veaus zien toenemen, met lucht- en water-
gedragen ziekteverwekkers die mensen met 
ademhalingsziekten bedreigen. 

Warmere temperaturen wereldwijd zullen 
leiden tot groeiende insectenpopulaties, 
waarvan de verspreiding is gedocumenteerd 
in plaatsen zoals Alaska, waar allergische in-
sectenbeten niet eerder waren gemeld. Toe-
nemende vervuiling zal leiden tot een toena-
me van ziektesymptomen (exacerbaties ) bij 
patiënten met astma. In een literatuurover-
zicht van milieueffecten op de gezondheid, 
hebben meer dan zeventien onderzoeken 
natuurbranden gekoppeld aan toenames van 
bezoeken aan spoedeisende hulpafdelingen 
of ziekenhuisopnames wegens exacerbaties 
van aandoeningen van de luchtwegen.
Men waarschuwt voor vochttoename in hui-
zen door de zeespiegelstijging en verhoog-
de vervuiling in bevolkte gebieden, samen 
met een grotere blootstelling aan rook en 
deeltjes door bosbranden, als gevolg van 
hittegolven. Hiervan wordt verwacht dat ze 
bijdragen aan een algemene toename van 
luchtwegaandoeningen.

Universitair hoofddocent Ryota Sakamoto van de universiteit van Kyoto in Japan onderzoekt 
legionellose. Hij vreest dat de opwarming van de aarde één van de oorzaken is van de toe-
name van legionella wereldwijd. 

LEGIONELLA ALERT

Legionella-uitbraak in het 
ziekenhuis van Wisconsin 

leidt tot drie doden
Een uitbraak van de veteranenziekte in een ziekenhuis in Wiscon-
sin heeft drie mensen gedood. Woordvoerster van het ziekenhuis, 
Lisa Brunette, vertelde in een verklaring dat er veertien bevestigde 
gevallen van de ziekte zijn geweest. Van die veertien stierven drie 
mensen.

“Laboratoriumtests van drie patiënten hebben bevestigd dat de 
stam van legionella bij die patiënten dezelfde stam is die eerder 
werd aangetroffen in het watersysteem van het ziekenhuis,” zei ze in 
de verklaring. Daaraan voegde ze toe dat “sommige patiënten geen 
monsters konden leveren die nodig waren voor dergelijke testen.”
De drie patiënten die stierven hadden andere “ernstige, levensbe-
perkende gezondheidskwesties”, meldde de Wisconsin State Jour-
nal. Hoewel een patiënt in het ziekenhuis verblijft voor “voortduren-
de behandeling van ernstige gezondheidsproblemen”, zijn tien van 
de patiënten die besmet waren “ontslagen en zij doen het goed”, 
aldus Brunette.
De uitbraak was waarschijnlijk het gevolg van een “beslissing om 
de waterstroom in het ziekenhuis te verminderen, tijdens perioden 
met een lage vraag”, vertelde Nasia Safdar, de medische directeur 
van infectiebeheersing bij UW Hospital, aan de krant. Het vermin-
deren van de waterstroom kan het meer “kwetsbaar voor besmet-
telijke bacteriën maken”.
De waterstroom is sindsdien weer normaal en is gechloreerd. “De 
testen die tot nu toe zijn voltooid laten een verwachte vermindering 
van de bacteriën zien,” vertelde de woordvoerster in de verklaring. 
“UW Health zal intensief toezicht houden op het watersysteem, om 
de veiligheid van de patiënt te waarborgen.”

Legionella 201930

Dr Harriet Whiley van Flinders 
University: “We ontdekten dat 
75 procent van de douches le-
gionella bevatte en 64 procent 
Legionella pneumophila, de soort 
die het meest waarschijnlijk tot 
ziekte leidt.” Warmwatersystemen 
ingesteld op lagere temperaturen 
hadden hogere concentraties van 
de bacteriën, samen met dou-
ches die niet regelmatig werden 
gebruikt.
Uit een enquête onder huishou-
dens bleek ook dat het grote pu-
bliek niet op de hoogte was van 
het verband tussen legionella 
en douches, wat aanleiding was 
voor oproepen tot een volksge-
zondheidscampagne. “We moe-
ten ervoor zorgen dat ze worden 
geïnformeerd over hoe ze zichzelf 
kunnen beschermen tegen din-
gen als legionella,” zei Dr Whiley. 
Onderzoekers zeggen dat de ver-
grijzing en de toename van het 
aantal ouderen dat langer in hun 

eigen huis verblijft, het pleidooi 
voor meer bewustzijn versterkt. 
Het onderzoek vond geen enkel 
verband tussen het type warm-
watersysteem, de leeftijd van de 
bewoners, of de leeftijd van het 
huis.

In 75 procent van de huizen in het Australische Adelaide is legionella 
gevonden. De alarmerende resultaten werden onthuld in een studie 
van Flinders University.  Onderzoekers namen monsters van water uit 
de douches in een reeks van 68 nieuwere en oudere Adelaide huis-
houdens.

Australisch onderzoek: 

legionella in drie-
kwart badkamers 

‘Legionella kan toenemen als 

gevolg van opwarming aarde’
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PRODUCTNIEUWS

Het geoptimaliseerde ontwerp garandeert zeer lage drukverliezen 
en een optimale doorstroming, zonder dode ruimten. Geavanceerde 
verwerkings- en controlefuncties, zoals de precieze persbegeleiding 
en de diameterafhankelijke kleurgecodeerde folie, die na het persen 

gemakkelijk te verwijderen is, zorgen voor een nog snellere installatie. 
De S-Press PLUS koppelingen zijn verkrijgbaar in de diameters 16 tot 
32 mm en zijn honderd procent compatibel met de bestaande meer-
lagenleidingen en persgereedschappen van Uponor. S-Press PLUS 
vervangt de bestaande S-Press en PPSU-koppelingen en combineert 
het beste van beide bestaande koppelingen in één unieke perskop-
peling voor drinkwater- en verwarmingssystemen.
De geoptimaliseerde vorm van de pershulzen en de nieuw ontworpen 
aanslagring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de persbek. 
Zichtvensters in de roestvrijstalen pershulzen maken een eenvoudige 
controle van de insteekdiepte van de leiding mogelijk, voordat deze 
geperst wordt. De roestvrijstalen pershulzen zijn omhuld met een di-
ameterafhankelijke folie, voorzien van een QR-code. De folie kan ge-
makkelijk worden verwijderd na het persen. Samen met de ‘ongeperst 
niet dicht’ functie, biedt de verwijderbare folie een dubbele perscon-
trole. De kleurcodering en de duidelijk leesbare diameterindicatie zijn 
altijd gemakkelijk te herkennen. Installeren en persen van het KOMO/
KIWA gecertificeerde systeem lukt hierdoor zelfs in omstandigheden 
met weinig licht of in krappe werkomgevingen.

De branche-onderscheiding is vorig jaar ingesteld om oplossingen voor 
de energietransitie te stimuleren. Flamco introduceerde het thermisch 
laadstation deze maand als oplossing om met name woningen zonder 
gasaansluiting van voldoende warm tapwater te voorzien. Het toestel 
zet elektriciteit direct om in warmte en slaat die op voor 
warmwatervoorziening.
Deze jury, bestaande uit Paul Smorenburg (Techniek Ne-
derland), Henry Kruiper (NVKL) en Jaap de Knegt (DHPA), 
koos de winnaar uit veertien inzendingen. Het oordeel was 
als volgt: “De FlexThermo Eco is een zeer innovatieve ther-
mische batterij, die oneindig vaak kan op- en ontladen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. In zijn 
voordeel sprekend is de ultracompacte uitvoering van de 
FlexTerm Eco, die wordt geleverd in drie modellen met een-
zelfde vermogen van CW5. De batterij is bovendien een-
voudig te installeren en onderhoudsarm. De jury ziet ook 
nog doorontwikkelingspotentieel als deze batterij in de 
toekomst kan worden opgeladen door watergevoerde op-
wekkers, zoals warmtepompen.”

Daikin introduceert de R-32 Daikin Intergas Monobloc hybride / add-
on warmtepomp. De introductie gaat gepaard met sessies in het land, 
waarin de warmtepomp wordt voorgesteld aan zakelijke relaties en 
installatiepartijen. De lucht/water-warmtepomp wordt gepresenteerd 
als een hybride- of add-on oplossing. De warmtapwatervoorziening 
kan dus via de gasketel blijven verlopen.

De nieuw ontwikkelde 230V-aansluitstekker is schroefbaar uitgevoerd 
en heeft een rechte kabeltoevoer, wat de montage van aansluitkabels 
vereenvoudigt. Alle kabeltypes ompen met een bouwlengte van180 
mm zijn seriematig voorzien van voorgemonteerde isolatieschalen.

Het nieuwe koppelingensysteem S-Press PLUS van Uponor voldoet aan de meest kritische eisen van werkvoorbereiders en installateurs, 
waardoor de voorbereiding en de verwerking nog eenvoudiger en betrouwbaarder is geworden. De hoogwaardige en voor hygiënisch drinkwa-
ter geoptimaliseerde materialen zijn bestand tegen zeer sterke mechanische krachten, uiteenlopende drinkwaterkwaliteiten en chemische 
bestanddelen in beton. 

Flamco heeft de Best Innovation Award 2019 gewonnen voor de   
FlexTherm Eco, een thermisch laadstation voor warm tapwater. De jury 
noemt het toestel niet alleen zeer innovatief, maar ook ultracompact 
en met ontwikkelingspotentieel voor de toekomst. De prijs werd uitge-
reikt op de eerste beursdag van Duurzaam Verwarmd.

Uponor S-Press PLUS 
nieuwe generatie perskoppelingen voor meerlagenleidingen

Batterij voor 
warm tapwater 

wint Duurzaam Verwarmd 
onderscheiding

Monobloc Daikin 
schakelt automatisch tussen 
warmtepomp en cv-ketel

Buis voor prefab 
cv-installaties

De nieuwe drie meter lange Prestabo-buis (model 1103.3) 
vormt een aanvulling op het bestaande buisprogramma. De 
kortere lengte maakt deze buis geschikt voor prefab-verwar-
mingsinstallaties, waar veel wordt gewerkt met compacte, 
kant-en-klare modules. Deze worden in de werkplaats volle-
dig voorbereid en op locatie samengesteld tot één verwar-
mingssysteem.
De Prestabo-buizen maken deel uit van het Prestabo-sys-
teem dat daarnaast ook persfittingen omvat. Het systeem 
wordt geleverd in verschillende maten tot en met 108 mm. 
De nieuwe buis van ongelegeerd staal is uitwendig ther-
misch verzinkt voor optimale corrosiebestendigheid.
De buisverbindingen kunnen snel en betrouwbaar worden 
vastgeperst. Voor alle systemen en leidingdiameters kan 
gebruik worden gemaakt van dezelfde persmachine. Dank-
zij de draaibare perskop zijn op de bouwplaats persingen 
onder een hoek van negentig graden en in kleine ruimten 
te maken.
Het Prestabo-systeem is uitgevoerd met de SC-Contur vei-
ligheidsfunctie van Viega. Hiermee worden abusievelijk 
niet-geperste buisverbindingen onmiddellijk herkend. Door 
het speciale Viega V-contour kunnen alle fittingen bovendien 
in één arbeidsgang worden geperst. De cilindrische buisge-
leiding zorgt er bovendien voor dat de O-ring veilig is opge-
sloten, vrij van vuil is en niet kan worden aangestoten bij het 
monteren op de buis.

Modulair bouwen wint aan populariteit. Steeds kleinere of 
complexere bouwlocaties en de toenemende belangstelling 
voor BIM, maken prefab ook in de installatietechniek steeds 
interessanter. Viega speelt hierop in met de introductie van 
een nieuwe Prestabo-buis, waarvan de lengte aansluit bij 
de prefab-trend.

Foto: Robbert Schimmel (Flamco) ontvangt de award van de jury. V.l.n.r.: 
Jaap de Knegt, Paul Smorenburg, Henry Kruiper, Robbert Schimmel en Rolf 
Heijnen (beursorganisatie Good)
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Ik ben begeleider van het voetbalteam van mijn zoon. Hij speelt in de E’tjes (JO11, 
tegenwoordig genoemd). Afgelopen weekend was er de uitwedstrijd tegen een 
team uit Roelofarendsveen. De jongens waren tegen elkaar opgewassen en alle 

ingrediënten waren er voor een heerlijk ouderwetse voetbalpot in de polder. 
Eén kleine uitdaging: er was even geen scheids voorhanden. De coach van de te-
genstander bood zich aan om te fluiten. Geen probleem, dacht ik aan het begin van 
de wedstrijd. Het gaat om de E2 van hun tegen de E3 van ons. Er stonden nog geen 
Champions League-belangen op het spel. 
Achteraf hoorde ik van onze spelers dat de scheids in het veld ook coachte. “Nu 
diep gaan” en “Terug in je verdediging”. Onze jongens stoorden zich eraan, maar 
speelden gewoon door. Het voorval drong bij mij de gedachte op: kun je zowel coach 
als scheids zijn? En als dat niet kan, is dat erg? Tijdens de terugreis vanuit Roelofa-
rendsveen kwamen we tot de conclusie dat het niet te combineren valt.

Hoe zit het met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die ziet toe op de naleving 
van de regels voor legionellapreventie in drinkwater, gebaseerd op het Drinkwater-
besluit. Het Drinkwaterbesluit kwam van het toenmalige ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. En waar valt die Inspectie onder? Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, een samenvoeging van de voormalige ministeries van Verkeer en Wa-
terstaat met delen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. 

De Inspectie Leefomgeving is een agentschap. Dat is een zelfstandig onderdeel van 
een ministerie dat een eigen beheer voert. Een agentschap heeft een eigen directie, 
een eigen begroting en een eigen financiële administratie, die los staan van de be-
grotingsadministratie van het ministerie waartoe het behoort. De minister is echter 
de hoogste baas en de ministeriële verantwoordelijkheid geldt onverminderd voor 
een agentschap.  

Pieter van Vollenhoven pleit voor de oprichting van een nationale veiligheidsinspectie 
die te vergelijken is met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Deze nationale 
veiligheidsinspectie moet volgens Van Vollenhoven worden opgericht vanuit de be-
staande inspecties. Met een nieuwe overkoepelende organisatie denkt hij dat er be-
ter toezicht kan worden gehouden op de dagelijkse gang van zaken in alle sectoren.

Ik ben het volledig eens met Van Vollenhoven. Ik vermoed dat ook hij ooit langs de 
velden heeft gestaan bij een wedstrijd van één van zijn zonen. En u? Durft u de taken 
te scheiden?

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

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

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

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 
service. Volledige ontzorging. Dát is HG Ulfima®.

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