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Nederland en water zijn als Hepie en Hepie, verjaardagen met 

stoelen in een kring en stamppot en een kuiltje jus: onlosma-

kelijk met elkaar verbonden en zo Hollands als maar kan. Vaak 

staat de strijd tegen water centraal. Hoe wij de ruwe zeeën en 

meren hebben bedwongen met dijken zo sterk als staal. Ster-

ker: onze koning is ook onze waterbaas. Hij werd erelid van de 

World Commission on Water for the 21st Century en bescherm-

heer van het Global Water Partnership.

In dit nummer een mooi overzicht hoe om te gaan met water 

in de recreatieve branche. Want een evenement is vandaag de 

dag meer dan een grasveldje met een koek-en-zopie-tent. Er 

zijn volop activiteiten en water staat vaak centraal. Maar hoe 

ermee om te gaan? Water is een vriend, maar ook een vijand. 

Vraag dat maar aan de mensen in het Belgische Evergem. Daar 

is een van de grootste legionella-uitbraken van dit decennium 

geweest: bij de uitbraak in mei zijn 32 mensen ziek geworden. 

Twee daarvan zijn overleden.

Ik hoop dat de Belgische autoriteiten goed omgaan met de si-

tuatie. Snelle actie is nodig, vooral om de burgers te bescher-

men en gerust te stellen. Maar wat is snel? Kijken we naar ons 

land, dan mag je daar vraagtekens bij zetten. Het zal nog wel 

anderhalf jaar duren voordat in het Drinkwaterbesluit  de nodige 

aanpassingen voor al-dan-niet prioritaire instellingen in wetten 

zijn gevat. Dat is geen onwil, maar de overheidsmachine draait 

nou eenmaal langzaam.

Neem het incident bij Boxtel in 2017. Pas nu is een begin ge-

maakt met de inventarisatie van afvalwaterinstallaties. Een 

goede eerste stap, maar slechts een minipasje. Want er zijn 

nog heel veel andere uitdagingen. Koeltorens, bewijst Evergem 

helaas, zijn een duidelijke maar niet in kaart gebrachte bron. 

Wanneer is die inventarisatie?

Ik hoop dat we legionellabestrijding niet overlaten aan water-

hoofden.

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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NIEUWS

Holland Water, met haar techniek marktlei-
der in legionellabestrijding in Europa en het 
Midden-Oosten, heeft de opdracht verwor-
ven via Engie Services, technisch dienstver-
lener en energieleverancier op Schiphol. Op 
de luchthaven worden op de passagierster-
minals in totaal dertien koeltorens voorzien 
van Bifipro Cool systemen om daarmee vei-
lig water te garanderen voor reizigers en de 
medewerkers op Schiphol.
Het Bifipro Cool systeem is gebaseerd op 
de techniek van koper- en zilverionisatie, 
die door Holland Water al op ruim 500 lo-
caties wordt ingezet op koel- en drinkwa-
terinstallaties. Ook op Schiphol wordt ze 
gebruikt om ontwikkeling van biofilm en 
legionellagroei te voorkomen. De techniek, 
die feitelijk al eeuwenlang bestaat, werd 
door Holland Water ongeveer vijftien jaar 
geleden doorontwikkeld tot een zeer effi-
ciënte aanpak om legionella te bestrijden. 
Waar in eerste instantie de focus lag op 
de toepassing van Bifipro in het drinkwa-

ter, bestaat de laatste jaren een groeiende 
belangstelling voor de toepassing van het 
systeem in koeltorens. Veel bedrijven beste-
den steeds meer aandacht aan milieu en 
duurzaamheid en willen af van het gebruik 
van belastende chemicaliën. 

DUURZAAMHEID
Dit geldt ook voor Schiphol, waarbij ‘duur-
zaamheid’ het sleutelwoord is voor het 
bepalen van de toekomst. Het moet groe-
ner, zo staat ook in het jaarverslag te le-
zen. Schiphol wil voorop lopen met duur-
zame oplossingen en was al geruime tijd 
gecharmeerd van de Bifipro-techniek. De 
no-nonsens aanpak van Holland Water, de 
effectiviteit van de techniek en de koste-
nefficiency zijn van doorslaggevend belang 
geweest. Dat deze technologie sinds kort 
ook op de Milieu Investeringsaftrek (Mia) 
lijst staat, onderstreept dit niet alleen, maar 
betekent ook een aantrekkelijk fiscaal voor-
deel.

Schiphol heeft ook een uitvoerige studie 
gedaan naar referentieprojecten. Het Bifipro 
Cool systeem wordt al sinds 2006 toegepast 
bij verscheidene eindgebruikers, zoals in 
ziekenhuizen, de voedingsmiddelenindustrie 
en bij kantoorgebouwen. Tevens heeft de 
luchthaven in een eerste fase de techniek 
uitvoerig getoetst; de resultaten hiervan 
waren bijzonder positief. Naast effectiviteit 
en efficiency speelden gebruiksgemak 
en milieuvoordelen een belangrijke rol. 
De Bifipro Cool systemen dragen bij aan 
het verder verduurzamen van Luchthaven 
Schiphol.
Leo de Zeeuw, algemeen directeur bij     
Holland Water, noemt de opdracht ‘een gro-
te opsteker, een take off’ voor zijn bedrijf. 
“Hoewel we al vele jaren op uiteenlopende 
locaties koeltorens van Bifipro Cool syste-
men hebben voorzien, is Schiphol voor ons 
wel de kers op de taart”, verklaart hij. “We 
hebben jaren aan deze opdracht gewerkt 
en het is mooi om te ervaren dat zowel 
Schiphol als Engie voor ons kiest. Schiphol 
spreekt natuurlijk tot ieders verbeelding en 
dient vaak als voorbeeld voor andere be-
drijven en andere landen. Wij verwachten 
dan ook dat dit de definitieve doorbraak 
voor deze unieke en milieuvriendelijke tech-
niek betekent.” 

Holland Water gaat Luchthaven Schiphol voorzien van Bifipro Cool systemen. 
De techniek in deze systemen wordt, mede gebaseerd op conclusies van het 
onafhankelijke onderzoeksbureau DWA, aangemerkt als ‘best beschikbare 
techniek’ om koeltorens vrij te houden van biofilm, legionella, aanslag en 
corrosie. Zonder toevoeging van schadelijke chemicaliën en met minimaal 
verbruik van water worden de koeltorens optimaal beschermd en beheerd.

Het RIVM vindt volgens Radar dat ‘legionel-
labeheer’ noodzakelijk is bij dit soort appa-
raten. Dat is een document waarin staat of 
in het apparaat legionellagroei kan plaats-
vinden en als groei plaatsvindt hoe de ge-
bruiker of leverancier de legionellagroei en 
-verspreiding kan voorkomen. Het RIVM zegt 
dat er geen wetgeving met specifieke eisen 
voor legionellabeheer bij mistapparaten is.
In het vorige nummer van vakblad Legionella 
(april 2019, pagina 8) stond al eerder een 
artikel over dit onderwerp. “Het gebruik van 
mistapparatuur vergroot het risico op legio-
nellabesmetting. Hoe groot dit risico is kun-

nen we niet zeggen door het ontbreken van 
casuïstiek. In het buitenland zijn wel twee 
legionellapneumonie-uitbraken bekend, die 
zijn veroorzaakt door het inzetten van be-
vochtigingsapparatuur in supermarkten”, 
aldus  Alvin Bartels, beleidsadviseur infec-
tiepreventie bij het RIVM toen in het arti-
kel. De eerste uitbraak dateert uit 1989 in 
Louisiana (VS), waarbij 33 personen in de 
leeftijd tussen 36 en 88 besmet zijn geraakt 

met legionella. De tweede uitbraak was in 
Catalonië (Spanje) in 2006, waarbij twaalf 
bezoekers besmet zijn geraakt. De gebruikte 
apparatuur is echter niet te vergelijken met 
de huidige mistapparatuur.

Zie voor de uitzending van Radar: https://ra-
dar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/
mistapparaten-in-supermarkt-geen-onaf-
hankelijke-controle/)

Er is geen onafhankelijke controle op 
legionella in de mistapparaten die in 
supermarkten staan. De mistappara-
ten vernevelen water boven groente 
en fruit. De fabrikant controleert zelf 
jaarlijks, maar door gebrek aan wetge-
ving voor dit soort apparaten is er geen 
andere instantie die controleert of het 
onderhoud goed uitgevoerd wordt. Dat 
meldt televisieprogramma Radar.

Geen onafhankelijke controle op 

mistapparaten in supermarkt

Ruim helft campings 
Zeeland overtreedt regels 
legionellapreventie
Bij ruim de helft van de onderzochte campings in Zee-  
land zijn zodanig ernstige overtredingen met betrekking tot 
legionellapreventie geconstateerd, dat bestuursrechtelijk 
moest worden opgetreden. Dat staat in het Jaarverslag 
2018 Inspectie Leefomgeving en Transport.

In de zomer van 2018 zijn campings in Zeeland geïnspec-
teerd op legionellapreventie. Om een selectie te maken 
welke campings geïnspecteerd moesten worden, is eerst 
een risicoscan uitgevoerd. Hiervoor zijn alle campings aan-
geschreven met het verzoek een vragenformulier in te vul-
len en relevante stukken mee te zenden. Op basis van de 

ontvangen informatie over de meest risicovolle aandachts-
punten bij legionellapreventie is een selectie gemaakt. 
Dat resulteerde in een inspectie bij circa twintig procent 
van de campings. Bij deze selectie en de uitvoering van 
de inspecties is samengewerkt met het drinkwaterbedrijf 
Evides. Voor het verzamelen van de feiten bij de inspecties 
is gebruik gemaakt van de Legionella App. De inspecteur 
kon ter plaatse de resultaten invullen in de app, waarna 
zichtbaar werd op de plattegrond dat een inspectie was 
afgerond. Bij ruim de helft van de onderzochte campings 
zijn zodanig ernstige overtredingen geconstateerd, dat be-
stuursrechtelijk opgetreden moest worden.
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Grote opdracht voor 
Holland Water op Luchthaven Schiphol
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IN BEELD

Monique Bastmeijer, bestuurslid van de Stich-
ting Veteranenziekte hekelt de trage overheid 
als het gaat om het prioritair verklaren van 
zorgwoningen. Het duurt nog minimaal ander-
half jaar voordat zorgwoningen op de lijst van 
prioritaire instellingen staat. En dan is nog on-
duidelijk wat precies de criteria zullen zijn. Het 
publiek tijdens haar presentatie op het TVVL 
Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat 
op 17 juni werd gehouden in het Amersfoort-
se theater Flint, deelde haar irritatie:  “Wij wil-
len niet belanden in grijze gebieden.”

“Het aantal hoogrisico-locaties wordt op termijn uit-
gebreid. Natuurlijk kunnen locaties zelf kiezen om 
meer te doen aan legionella bovenop hun zorgplicht. 
Ze mogen doen alsof ze prioritair zijn, maar wettelijk 
gezien zijn ze dat nog niet. Daar moeten we op wach-
ten. Ik heb aan de afdeling Beleid van het ministerie 
gevraagd hoeveel tijd dat nog kost en het gaat nog 

minimaal anderhalf jaar duren, voordat het wettelijk is 
geregeld en het Drinkwaterbesluit is aangepast”, ver-
klaarde Bastmeijer tijdens het congres.
Ze haalde de bijlage van het RIVM over melding van 
legionellabacteriën in water aan. Daarin worden de 
categorieën aangegeven die prioritair zouden moeten 
worden. Prioritair wordt dan bijvoorbeeld een gebouw 
met meerdere zorgwoningen waar de populatie in 
het zorgwoningcomplex behoort tot één of meerde-
re risicogroepen. Definitie van een zorgwoning (bron: 
Rijksoverheid): er is een noodoproepinstallatie in de 
woning én er is een gemeenschappelijke ruimte in het 
gebouw voor maaltijden of recreatie én het gebouw of 
complex en de woningen zijn drempelloos toegankelijk 
en doorgankelijk.
“Het is een hele vage term. Er zijn wel noten bij, om de 
definitie toe te lichten. Het ministerie geeft aan dat het 
een klus wordt om het een en ander daadwerkelijk in 
goede wetgeving te laten belanden.  Zij en wij willen 
niet belanden in grijze gebieden.”

Scepsis over tempo overheid bij 
wetgeving prioritaire zorginstellingen
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De uitbraak van legionella in het Belgische Evergem komt van de papierfabriek Stora Enso in het 
Gentse havengebied. De slachtoffers van de legionella-uitbraak in de Gentse kanaalzone zullen samen 
een klacht indienen tegen het bedrijf dat ervoor verantwoordelijk is. De slachtoffers willen via die weg 
sneller te weten komen hoe het precies tot de uitbraak kon komen.

ACTUEEL

34 besmettingen, twee dodelijke slachtoffers 
bij legionella-uitbraak België

Van het centrum van Evergem is het in vogelvlucht ongeveer drie kilometer 
naar de koeltoren van Stora Enso. Het is de bron van één van de ergste legio-
nella-uitbraken van de laatste decennia in Europa. Zeker 34 mensen werden 
besmet. Twee slachtoffers stierven in het ziekenhuis.
Het duurde lang voordat de bron bekend werd. Mede vanwege onduide-
lijkheid rondom de bron, volgens de Belgische GGD Zorg en Gezondheid. 
“Er loopt een strafrechtelijk onderzoek waarbij een onderzoeksrechter is 
aangesteld. De onderzoeksrechter vraagt aan de Vlaamse overheid om het 
geheim van het onderzoek te respecteren en geen namen van bedrijven 
te noemen. De Vlaamse overheid moet daarin uiteraard de wens van de 
onderzoeksrechter respecteren en kan geen namen van bedrijven noemen 
of bevestigen.”

Zelf kwam Stora Enso naar buiten ‘als mogelijke bron’. Stora Enso is een Fins 
bedrijf en behoort tot de grootste papier- en kartonfabrikanten ter wereld. 
Het bedrijf laat weten dat de betrokken koeltoren volledig is stilgelegd, en 
pas heropgestart zal worden na een grondige reiniging en inspectie door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Het zegt ook mee te werken in het onder-
zoek naar de oorzaak van de besmetting. Stora Enso betuigt in het persbe-
richt haar medeleven aan de getroffen mensen en hun families.  Het bedrijf 
besluit met de mededeling dat het in het belang van het lopende onderzoek 
geen verdere commentaar geeft.  
De koeltoren van de papierfabrikant wordt momenteel wel grondig gereinigd. 
Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De koeltoren werd eerder al 
gedesinfecteerd, maar is nu ook volledig stilgelegd voor een schoonmaak-
beurt. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de toren pas toestemming 
geven om op te starten na een risico-analyse.

INCUBATIETIJD
Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “De resultaten van 
het laboratorium wijzen erop dat deze vijf mensen hoogstwaarschijnlijk ziek 
geworden zijn door uitstoot van de koeltoren in dit bedrijf. Dat betekent voor 
ons dat dit bedrijf zeer waarschijnlijk de bron van besmetting geweest is 
voor patiënten in deze uitbraak. Het bedrijf in kwestie ligt ook centraal in de 
zone, die we op basis van onze risico-analyses hadden afgebakend. Enkel bij 
patiënten waarvan we respiratoire stalen hebben, kunnen we dat ook staven 
met bewijs uit het laboratorium. Maar aangezien al deze mensen in dezelfde 
periode en dezelfde regio ziek zijn geworden, beschouwen wij het dus wel als 
zeer waarschijnlijk dat zij door dezelfde bron zijn besmet.”
Al in een eerder stadium van het onderzoek werden alle onderzochte bedrij-
ven gecontacteerd om hun koeltorens te ontsmetten. Bij het bedrijf in kwes-
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ACTUEEL

tie gebeurde dat op 15 mei en werd dat herhaald in de dagen die daarop 
volgden (16, 17, 18, 20 en 23 mei). In principe kan die koeltoren dus sinds 
15 mei geen bron van besmetting meer zijn. Het bedrijf heeft de opdracht 
gekregen zijn koeltorens dagelijks te blijven ontsmetten en dagelijks stalen te 
nemen. Als dat ontsmettingsregime niet haalbaar is voor het bedrijf, moeten 
zij hun koeltorens stilleggen.
Ook als uit een van de staalnames zou blijken dat er toch opnieuw een 
legionellagroei is in de installatie boven de norm van 100.000 kve/l, zal 
Zorg en Gezondheid de opdracht geven aan het bedrijf om hun koeltorens 
stil te leggen voor reiniging en desinfectie. Deze dagelijkse ontsmetting van 
de koeltoren moet het bedrijf blijven doen totdat zij het beheer van hun koel-

toren veranderd en verbeterd hebben. Zij moeten daarvoor een doorlichting 
doen van hun systeem en een nieuw en afdoend beheersplan voorleggen. 
Zorg en Gezondheid zal dat beheersplan evalueren en zich daarvoor laten 
bijstaan door experts. De slachtoffers van de legionellabacterie van mei in 
Evergem en omstreken gaan samen een klacht indienen bij het parket. Ze 
hopen zo sneller een mogelijke schadevergoeding te incasseren en informa-
tie te krijgen over het onderzoek. Nu weten ze nog van niets, zeggen ze. De 
relatie tussen de slachtoffers van de legionellabesmetting en de Evergemse 
papierproducent Stora Enso lijkt te verzuren.   

Om de bron op te sporen, doet het nationaal referentiecentrum gene-

tisch onderzoek op legionellastalen die in bedrijven werden genomen 

(waarvan stalen uit twee bedrijven met hoge waardes). Het laborato-

rium vergelijkt de legionellabacteriën uit de stalen van de bedrijven 

met deze die in de stalen van patiënten gevonden worden. Het na-

tionaal referentiecentrum bevestigt dat ze een genetische overeen-

komst heeft gevonden tussen de stalen van het koeltorenwater van 

één bedrijf en vijf patiënten. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen 

hun koeltorens dagelijks te blijven ontsmetten en dagelijks stalen te 

nemen. 

Uitbraken door natte koeltorens komen wel vaker voor; wereldwijd 

gemiddeld drie per jaar, aldus het Nederlandse Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Nederland was er in 2006 een 

uitbraak door een natte koeltoren in Amsterdam. Bij die uitbraak wer-

den 31 mensen ziek, van wie er drie zijn overleden.

Natte koeltorens zijn er in verschillende vormen en grootten. Ze kun-

nen op het dak van een gebouw staan, of netjes weggewerkt achter 

een gevel. Ze zijn daardoor niet altijd goed zichtbaar. Bij een natte 

koeltoren moet een risicoanalyse en een legionellabeheersplan wor-

den opgesteld, zegt het RIVM. Ook moet een logboek worden bijge-

houden. In Nederland moeten natte koeltorens sinds 2010 worden 

geregistreerd. In de praktijk blijkt een goede registratie van natte 

koeltorens lastig en ziet het RIVM dat nog steeds niet alle natte koel-

torens goed in beeld zijn.

Bronopsporing

“We willen sluitende 
garanties dat het 
legionellabeheersplan werkt”
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Wij houden uw  
#waterschoon en  
uw omgeving veilig 

Bel 0800-7368494 
voor veilig water 
Rentokil Specialist Hygiene Nederland
Ruwekampweg 8, 5222 AT Den Bosch
Tel. 0800 - 73 68 494

Rentokil Specialist Hygiene België
Ingberthoeveweg 17, B-2630 Aartselaar
Tel. 0800 - 25 123

saleshyg@rentokil-initial.com   
www.rentokil-hygiene.nl

saleshyg@rentokil-initial.com   
www.rentokil-hygiene.be

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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Gedurende dat jaar werden 238 gevallen van legionella geïdentificeerd. Dat 
zijn 5,4 gevallen per 100.000 Nieuw-Zeelanders. Dat cijfer ligt drie keer 
hoger dan het officieel geregistreerde cijfer in elk van de drie jaren voor 
het onderzoek, meldt The Lancet Infectious Diseases. De resultaten zijn van 
belang voor andere landen. Op weinig plaatsen in de wereld is al op zulke 
grote schaal getest op legionellabesmetting (die ook de veteranenziekte 
wordt genoemd).
Van de 238 gevallen tijdens het Nieuw-Zeelandse onderzoek stierven er 
vijftien in de negentig dagen na de diagnose; 38 patiënten kwamen op de 
afdeling intensieve zorg terecht. Uit het Nieuw-Zeelandse onderzoek blijkt 

ook dat bijna zestig procent van de legionella-patiënten ouder is dan 65 
jaar, dat bijna één derde van de patiënten in meer sociaaleconomisch ach-
tergestelde gebieden woont en dat bijna tachtig procent van de patiënten 
in de vijf jaar voor de besmetting al eens in het ziekenhuis was opgenomen. 
Tweederde van de legionellapatiënten werd in de winter en de lente in het 
ziekenhuis opgenomen.

VERBORGEN LAST
Het knaagde bij de onderzoekers dat legionellabacteriën wel worden be-
schouwd als ziektebronnen, maar dat nooit grondig is gekeken hoe vaak het 

daadwerkelijk voorkomt. Specifieke laboratoriumtests zijn vereist voor de 
diagnose, omdat longontsteking veroorzaakt door legionella klinisch of ra-
diografisch niet te onderscheiden is van pneumonie met andere oorzaken. 
Het grootste deel van de wereld heeft echter weinig of geen gegevens over 
hoe vaak de veteranenziekte voorkomt, simpelweg omdat diagnostische 
tests niet bij alle ziekenhuisopnamen worden uitgevoerd.
Wanneer testen worden uitgevoerd bij acute ziekte, werken vrijwel alleen 
urine-antigeentests, die alleen Legionella pneumophila serogroep 1 detec-
teren. Er is dus waarschijnlijk een aanzienlijke verborgen hoeveelheid van 
niet-gediagnosticeerde veteranenziektes. Deze ‘verborgen last’ resulteert in 

een misleidend begrip van de epidemiologie van legionellaziektes en een 
overmatige afhankelijkheid van empirische behandeling. 
Empirische behandeling kan leiden tot slechtere resultaten voor de patiënt 
als gevolg van nadelige effecten en overmatig gebruik van antimicrobiële 
middelen. Een accuraat inzicht in de aanwezigheid van de veteranenziekte 
is ook belangrijk omdat het mogelijk te voorkomen is.
In de regio Canterbury in Nieuw-Zeeland, waar legionella al lang als be-
langrijke oorzaak van door de gemeenschap verworven pneumonie wordt 
erkend, is het testen op legionellabesmetting intensiever geweest dan el-
ders in het land. Als gevolg hiervan heeft Canterbury de hoogste gemelde 
incidentie van de veteranenziekte in Nieuw-Zeeland. De regio is goed voor 
ongeveer één derde van alle nationale meldingen, ook al woont minder dan 
tien procent van de totale bevolking in dit gebied.

DETECTEREN
In 2010 werden oude detectiemethoden vervangen door PCR-testen als de 
primaire diagnostische techniek, vanwege grotere gevoeligheid en kortere 
rapportagetijd. Deze verandering in strategie leidde tot een viervoudige toe-
name van de detectie van legionellagevallen.
Na het succes van Canterbury’s verbeterde systematische teststrategie, 
hebben de onderzoekers in het grootste deel van Nieuw-Zeeland dezelfde 
strategie uitgerold, met het doel om de nationale en regionale incidentie 
van de veteranenziekte beter in te schatten bij patiënten die in het zie-
kenhuis werden opgenomen met een longontsteking. De hypothese was: 
veel gevallen van veteranenziekte zijn niet gediagnosticeerd en er zal een 
duidelijke toename zijn van de detectie van gevallen na de introductie van 
deze strategie. 
Deze hypothese klopte. Van de 5622 onderzochte patiënten bleken 197 
patiënten besmet te zijn met legionella. Nog eens 41 gevallen van vete-
ranenziekte waren gediagnosticeerd door urine-antigeen of serologisch 
testen. In totaal waren er 238 gevallen van veteranenziekte in de zieken-
huizen. In hun conclusie schrijven de onderzoekers: “Hoewel onze studie 
slechts een snapshot van een jaar oplevert, illustreert dit duidelijk dat ac-
tieve case-finding door rigoureuzere tests de detectie van gevallen verbetert 
en de regionale epidemiologie van de veteranenziekte beter verduidelijkt. 
De bevindingen van deze studie hebben al geleid tot veranderingen in de 
testen en strategieën voor klinisch beheer van de veteranenziekte en ver-
beteringen in de berichtgeving over de volksgezondheid om bewustzijn en 
ziektepreventie in Nieuw-Zeeland te bevorderen. Dezelfde aanpak kan ook 
van toepassing zijn op andere gebieden in de wereld.”  

Foto’s: Shutterstock.com

Van de 5622 onderzochte 
patiënten bleken 197 

patiënten besmet te zijn 
met legionella

Legionella komt veel vaker 
voor dan gedacht

Besmettingen met de gevaarlijke legionellabacterie komen veel vaker voor dan gedacht. Dat blijkt uit 
een grootschalige studie in Nieuw-Zeeland. Voor het onderzoek moesten alle inwoners van Nieuw-
Zeeland die een longontsteking hadden een jaar lang, van mei 2015 tot mei 2016, een speciale test 
ondergaan die legionellabacteriën opspoort. 

ACTUEEL
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Water en vermaak gaan hand in hand. In Nederland neemt recreatie met en 
om het water toe. Van cityswims door de grachten en modderraces voor het 
hele gezin tot en met kano-, surf-, sup-, roei-activiteiten. Vandaag de dag 
zijn er zelfs filmprojecties op een waterverneveling.
Goede kennis van het watersysteem is een essentiële basis voor een vlotte 
en verantwoorde beslissing of, en zo ja, waar een evenement kan plaats-
vinden onder welke condities. Voor het maken van een verantwoorde keu-
ze is het van belang om het betreffende watersysteem en de invloed van 
verontreinigingsbronnen en de daarbij behorende risico’s goed in beeld te 
hebben. Dat beeld zal lastig zijn te verkrijgen wanneer de risico’s ad hoc 
voor het betreffende evenement moeten worden ingeschat.
STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de 

waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en 
implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben 
om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Met 
het gepubliceerde handboek wijst STOWA waterschappen, gemeenten, ini-
tiatiefnemers en provincies de weg. Waterschappen en gemeenten kunnen 

Telkens opnieuw 
risico afwegen
Zijn er risico’s bij een evenement rondom water? En zo ja, onder welke voorwaarden kan een event 
toch doorgaan? STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, heeft samen met 
Stichting RioNED een handboek gepubliceerd om organisatoren te helpen bij het beheersbaar houden 
van risico’s.

Handreiking voor beheersbaar watergebruik bij evenementen

THEMA EVENEMENTEN

Het is afhankelijk van het 
gezondheidsrisico of men veilig 
en gezond kan deelnemen aan 
het evenement

Legionella biedt een mix van 
nieuws, achtergrond-verhalen en 
interviews. Op een toegankelijke 
manier biedt Legionella informatie 
aan voor beleidsmakers en utility 
verantwoordelijken. 

Neem contact op met
Rob Koppenol van Jetvertising
voor de advertentiemogelijkheden:
Telefoon: (070) 399 00 00
E-mail: rob@jetvertising.nl
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initiatiefnemers van evenementen ondersteunen bij hun voorstel en afwe-
gen of het evenement verantwoord is en zo ja, onder welke voorwaarden.

AFSPRAKEN
Het handboek definieert een evenement (in, op, rondom of met water of 
modder) als een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door 
een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die 
gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm 
een bepaald doel te realiseren. Kort gezegd is een evenement een ‘elke 
voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ voor een bepaalde 
(korte) duur. Het water kan allerlei soorten water zijn zoals oppervlaktewa-
ter (plassen, rivieren, kanalen, grachten en singels), maar ook leidingwater, 
regenwater, grondwater of modder.

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken bij de organisatie van 
een evenement en vast te leggen wie van de partijen welke verantwoorde-
lijkheid heeft. Onderstaande partijen hebben hierbij een rol.

1. Initiatiefnemer. Degene die een activiteit of evenement wil organise-
ren. Deze is verantwoordelijk voor de tijdige vergunningaanvraag en 
gaat actief het gesprek aan met de andere partijen. Eindverantwoor-
delijke voor het evenement.

2. Gemeente. Verantwoordelijke instantie voor de openbare orde en 
veiligheid endaarmee ook verantwoordelijk voor het afgeven van een 
evenementenvergunning. Sommige gemeenten stellen extra eisen aan 
een evenement (bv. meewerken aan een epidemiologisch onderzoek).

3. Waterbeheerder (Waterschap/Rijkswaterstaat). Bevoegd gezag en ad-
viseur voor het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer en stelt vanuit 
die positie eisen aan werkzaamheden en activiteiten op en om het 
water via onder andere de watervergunning (onder andere bij obstruc-
tie van een vaarroute en dergelijke).

4. GGD/GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio). 
Geeft advies over gezondheidsrisico’s en heeft landelijk protocol voor 
grote evenementen.

5. Locatiebeheerder. Geeft advies en heeft kennis over locatie(s).

Kortom: De initiatiefnemer is altijd de eindverantwoordelijke en aansprake-

lijk voor de veiligheid van het evenement en de deelnemers; de gemeente 
beoordeelt de aanvraag voor een evenementenvergunning en stelt (indien 
nodig) eisen ten aanzien van de waterkwaliteit. Alle andere partijen geven 
advies, tenzij het evenementen betreffen waarvoor een watervergunning 
(onder andere obstructie vaarweg) noodzakelijk is.
Bij elk evenement is het standaard om, indien nodig, op tijd de veiligheids-
regio en/of hulpdiensten ( Reddingsbrigade, politie, brandweer, EHBO, en-
zovoorts) bij overleg over het evenement te betrekken en/of te informeren. 
Naast een evenementenvergunning is er mogelijk ook andere wet- en regel-
geving van toe- passing en het is de verantwoordelijkheid van de initiatief-
nemer om hieraan te voldoen. Het vastleggen van heldere afspraken over 
wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe met elkaar gecommuniceerd 
wordt voor, tijdens en na het evenement wordt ten zeerste aangeraden.

ZIEKTEVERWEKKERS
Er zijn vier grote groepen pathogenen (ziekteverwekkers) te onderscheiden: 
bacteriën, virussen, protozoa en wormeieren. Deze vier groepen zijn allen 
aanwezig in afvalwater, zuiveringsslib, feces van dieren (waaronder vogels, 
honden, paarden, ratten). De actuele hoeveelheden en samenstelling hangt 
onder meer samen met de gezondheidstoestand van de inwoners van een 
zuiveringsgebied en varieert in de tijd en per seizoen en natuurlijk van het 
zuiveringsrendement van de rwzi. 
Het gedrag van deze groepen ziekteverwekkers in een zuivering en/of het 
milieu is sterk verschillend, doordat hun fysieke en fysiologische eigen-
schappen sterk verschillen. De verschillen zijn het sterkst tussen de groe-
pen, maar ook binnen een groep is er verschil in gedrag. Enkele subsoorten 
in deze groepen zijn daarnaast in staat tot het maken van een overlevings-
vorm (cysten, sporen). 

Voorbeelden van pathogenen (binnen deze vier groepen) die kunnen voor-
komen in afvalwater en zuiveringsslib zijn:
• Bacteriën: onder andere salmonella, legionella, Shigella, Clostridium, 

Vibriosoorten, Campylobacter, pathogene E. coli;
• Virussen: onder andere Hepatitis A en E, norovirus, rotavirus, enterovi-

rus, reovirus, astrovirus, calicivirus;
• Protozoa: onder andere Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxo- 

plasmose gondhii;
• Wormeieren: onder andere Ascaris (lintwormachtigen), Toxocara.

Een ander verschil tussen deze groepen is de infectiviteit. Lage aantallen 
virussen bijvoorbeeld kunnen al ziekte veroorzaken, terwijl vaak hogere con-
centraties nodig zijn bij pathogenen in de groep van bacteriën en protozoa. 
Daarnaast zijn er verschillende gezondheidsklachten te onderscheiden. 
Variërend van ernstige (zoals afwijkingen bij geboorte, verlammingen, vete-
ranenziekte) tot milde klachten (zoals griepachtige verschijnselen, huidaan-
doeningen en maag-darmklachten). Een gezondheidsklacht kan door ver-
schillende ziekteverwekkers (uit verschillende groepen) worden veroorzaakt. 
Maag- en darmklachten en ook huidklachten kunnen bijvoorbeeld door alle 
groepen pathogenen worden veroorzaakt. Hepatitis daarentegen kan alleen 
door een virus worden veroorzaakt. Een aantal humaan pathogenen zijn 
ook pathogeen voor dieren (onder andere Cryptosporidium, dit noemt men 
zoönosen).

Het specifiek meten van alle mogelijke aanwezige pathogenen is tijdrovend 
en duur. Indicatoren meten voor de verschillende groepen pathogenen is 
minder tijdrovend en kostbaar en geeft inzicht in de aanwezigheid van de 
pathogenen binnen deze groepen. 

VOLDOENDE
Het is afhankelijk van het gezondheidsrisico (dus combinatie van soort eve-
nement, mate van contact, kwetsbare groepen en waterkwaliteit) of men 
veilig en gezond kan deelnemen aan het evenement. Dit zal per keer af-
gewogen moeten worden door de organisatoren, tezamen met de andere 
actoren. Er zijn geen normen voor evenementen in, op, rondom, boven en 
met water of modder. Wat een acceptabel risico is zal per evenement tus-
sen de actoren vooraf afgestemd en vastgelegd moeten worden, zodat bij 
besluitvorming of een evenement wel/niet door kan gaan, de parameters 
(en hoogte daarvan) waar dat op wordt beoordeeld niet nog ter discussie 
staan. 

Verantwoording
Deze tekst is grotendeels gebaseerd op het werk ‘Handreiking voor 

evenementen in, op, met, boven en rondom water’ van STOWA en 

Stichting RioNED. De auteur is E.J.T.M. (Imke) Leenen (H2Oké Water 

& Gezondheid Advies/STOWA) en is bereikbaar via 

imke.leenen@STOWA.nl. De publicatie is hier te downloaden: 

https://www.STOWA.nl/publicaties/handreiking-voor-evenemen-

ten-op-met-boven-en-rondom-water

Er zijn vier grote groepen 
pathogenen (ziekteverwekkers) 
te onderscheiden: bacteriën, 
virussen, protozoa en 
wormeieren
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Biofilm is een slijmerige laag van micro-organismen en afvalstoffen, die 
zich kan vormen op neerslag van meststoffen, maar ook zelfstandig kan 
ontstaan. Wageningen University & Research in Bleiswijk bouwt momen-
teel een proefsysteem om vijf methoden uit te testen om  de vorming 

van biofilm te voorkomen of te reduceren. Eerder is al voorwerk gedaan 
bij kennisinstituut KWR in Nieuwegein. De testopstelling bestaat uit een 
buffervat en leidingwerk plus irrigatieslangen zonder druppelaars, van 
materialen die in de tuinbouw gangbaar zijn.

Een biofilm in de leidingen belemmert de doorstroom en is een broedplaats voor bijvoorbeeld legionella. 
Hoe krijg je biofilm weg en hoe voorkom je de vorming ervan? Het project ‘Beheersen biofilm in leidin-
gen’ zoekt naar antwoorden.

ONDERZOEK 

Nabootsen leidingen 
voor onderzoek naar biofilm

18

De eerste uitdaging is om een goede biofilmvorming te krijgen in de 
drie parallelle testopstellingen (één controle en twee behandelingen). 
Daarvoor wordt het systeem geënt met slib uit een vuilwater-draintank 
van een tuinbouwbedrijf dat geen ontsmettingsmiddelen gebruikt. De 
bacteriën hebben voedsel nodig om te groeien. Op een tuinbouwbedrijf 
is dat organisch afval. In de test wordt als voedsel acetaat toegevoegd.

VIJF PRODUCTEN GETEST
Er zijn nogal wat producten op de markt, waarvan de leverancier claimt 
dat ze de oplossing vormen. Vijf bedrijven zijn bij het project betrokken 
en laten hun product uittesten. Het gaat om:

• Zilver-gestabiliseerd waterstofperoxide van Cindro (Oxyl-Pro S)
• Ultrasone waterbehandeling van Advanced Waste Water Soluti-

ons/PureBlue
• Aqua 4D elektromagnetische behandeling van Planet Horizons 

Technologies
• Microbacteriële preparaten van Microbac
• Antibacterieel leidingwerk van MVP Starmaker

“We hadden al eerder willen starten, maar het blijkt nogal complex om 
een systeem te maken waarin je de tuinbouwomstandigheden zodanig 
goed kunt nabootsen, dat je met recht uitspraken kunt doen”, vertelt 
onderzoeker Jim van Ruijven. “We starten de drie systemen binnenkort 
op en gaan eerst bekijken of we de vorming van biofilm kunnen voor-
komen met de vijf methoden. Vervolgens maken we bewust een biofilm 
en bekijken of hij afneemt als je de producten gebruikt. Eventueel pro-
beren we ook combinaties van de vijf producten uit.” 

NABOOTSEN
“We gaan onderzoeken welke producten wel en niet werken tegen bio-
film. Wat kan biofilm goed verwijderen of, wanneer het er nog niet is, 
tegengaan”, zegt Van Ruijven. “We hebben een systeem ontworpen en 
een protocol gemaakt dat de glastuinbouw nabootst. We voeren tel-
kens dezelfde test uit, waarbij we in het voorraadvat met leidingwerk, 
een doseerpunt, water en een voedingsoplossing meststoffen, koolstof-
bronnen en bacteriën toevoegen.”

UITGANGSPOSITIE
“We monitoren biofilm in het water en op ringetjes van hetzelfde ma-
teriaal als in de irrigatieleidingen. Zo kunnen we bepalen hoeveel mi-
cro-organismen er zijn. We hebben nu een aantal testruns gedaan. Het 
is een langdurend proces. Het onderzoek moet heel grondig worden 
uitgevoerd.”
Wat mag de wereld rond legionella verwachten van eventuele resulta-
ten? “Voor een aantal technieken zijn de resultaten relevant. Kijk naar 
antibacteriële leidingen. Ook komen we meer te weten over zilver-ge-
stabiliseerde waterstofperoxide, ultrasone en elektromagnetische be-
handelingen. Er ligt natuurlijk een groot verschil tussen tuinbouw en 
niet-tuinbouw. De uitgangspositie voor de tuinbouw is dat de planten er 
tegen moeten kunnen, in plaats van mensen. Soms zijn wortels gevoeli-
ger dan de mens, soms minder gevoelig. Legionella kennen we natuur-
lijk niet in de tuinbouw. In irrigatieleidingen hebben we er in ieder geval 
geen last van, maar ik weet niet of het er niet in zit. Ik ken geen gevallen 
van telers die last hebben van een legionellabesmetting.  Wel zullen we 
meer weten over het tegengaan van biofilm. Dat zou een begin kunnen 
zijn voor de bestrijding van legionella.” 

“We monitoren biofilm in 
het water en op ringetjes 
van hetzelfde materiaal als 
in de irrigatieleidingen”
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“Het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire inrichtingen is een 
Nederlands onderscheid dat niet past in de aanstaande Europese har-
monisatie van toelatingen van biocide voor de bestrijding van legionella 
in drinkwater”, schrijft Jan Willem Andriessen, beleidsmedewerker biociden 
bij het Ctgb. Voor een uitbreiding van de Ctgb-toelating ligt de bal nu bij de 
leveranciers. ATECA, dat zich al sinds 2001 richt op de preventie van legi-
onella met behulp van een koper/zilver-ionisatiesysteem, het zogenoemde 
ICA-systeem, is blij met het besluit.

“Na de gebeurtenissen in Bovenkarspel ging de overheid met tijdelijke re-
gelingen in de weer en na twee jaar ontstond echt de behoefte aan alter-
natieve technieken om de aanwezigheid van de legionellabacterie tegen 
te gaan. Er was toentertijd een Engels bedrijf dat kleinschalig aan de slag 
ging met koper/zilver-ionisatie. Wij zijn deze methode als eerste in Neder-
land in grote complexen gaan inzetten. Tegenwoordig is er nog één ander 
bedrijf die deze koper/zilver-ionisatiesystemen levert”, vertelt Engelenburg.

DOELGROEP BEPALEN
Het besluit van het Ctgb om het gebruik van biociden meer vrij te geven, 
volgt op de druk die onder andere gezet is door ATECA. Zo’n anderhalf 
jaar geleden verzocht het bedrijf om de wetgeving omtrent biociden ter 
preventie van legionella vast te hangen aan de Europese regelgeving, deze 
uitspraak al voor ogen hebbend. Engelenburg: “Ook onze klanten kunnen 
blij zijn met dit besluit. Vorig jaar zijn we al best ver gegaan op het gebied 
van biociden-besluitvorming met een woningcorporatie in Rotterdam. Deze 
corporatie was al zeven à acht jaar bezig om legionella tegen te gaan. Ze 
overwogen dan ook een rechtszaak uit te lokken, om te kijken wat een 
rechter zou zeggen over het risico dat deze bewoners liepen op legionel-
labesmetting. Uiteindelijk is ervoor gekozen dit niet door te zetten.” Het 
recente besluit van het Ctgb betekent niet dat elke zorgplichtlocatie nu 
een koper/zilver-ionisatiesysteem zal gaan installeren. Ondanks dat veel 
locaties de druk voelen om legionella uit te bannen, moet er gekeken wor-
den wat het daadwerkelijke risico is binnen een (gebouwen)complex. “De 
zorgplichtlocaties vormen een enorm grote groep, waarbij de uitdaging 
wordt om de juiste doelgroep te lokaliseren die gebaat is bij een koper/

zilver-ionisatiesysteem”, zegt Engelenburg. Samen met branchevereniging 
Envaqua, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere be-
langhebbenden, zal ATECA proberen om dit te gaan bepalen. Engelenburg 
verwacht hier toch wel een maand of vier, vijf mee bezig te zullen zijn. Als 
voorbeeld van een mogelijke doelgroep noemt hij gebouwen die onder 
VVE’s vallen met alleen senioren. “Kunnen we in zo’n geval spreken over 
seniorencomplexen, met de bijbehorende risico’s?”  

DRINKWATERWETGEVING
Nu het gebruik van biociden ter preventie van legionella niet meer uitslui-
tend is toegestaan in prioritaire locaties, kan ATECA ook voor niet-prioritai-
re locaties een aanvraag doen voor toelating van haar ICA-systeem. “De 
bottleneck voor het Ctgb blijft hierbij het milieu. Als we alle zorglocaties 

De inzet van biociden ter bestrijding van legionella in drinkwater is niet meer uitsluitend toegestaan 
in prioritaire locaties. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb) op 24 april jl. besloten. “Dit is goed nieuws voor ATECA”, zegt CEO Mark Engelenburg. 
“Hiermee zet het Ctgb namelijk de deur open voor de Nederlandse zorgplichtlocaties.” 

Mark Engelenburg (ATECA): 

bredere inzetbaarheid 
biociden opent deur voor zorgplichtlocaties

2120
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Door: Indra Waardenburg

Mark Engelenburg
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Risico legionella bij 
eenvijfde afvalwaterzuiveringsinstallaties

Dat blijkt uit een inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuive-
ringsinstallaties, die is gepubliceerd door het RIVM. De afgelopen jaren zijn 
meerdere gevallen van longontsteking door legionella toegeschreven aan 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarom hebben Omgevingsdienst NL en 
STOWA de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland in kaart gebracht. 
Het RIVM heeft bepaald bij welke installaties legionella mogelijk kan groei-
en en zich verspreiden. 

SLIB
Eén van de factoren die de groei van legionella bevordert, is de biologische 
werkwijze om afvalwater te zuiveren met bacteriën in slib. Daarnaast bevor-
dert industrieel afvalwater met een hoog gehalte aan eiwitten en aminozu-
ren (levensmiddelenindustrie, hout- en papierindustrie, destructiebedrijven 
en petrochemische industrie) de groei van legionella. Dat is ook het geval 
als het afvalwater een temperatuur heeft tussen 25 en 45 graden Celsius. 

De optimale groeitemperatuur is tussen 30 en 38 graden Celsius. Ten slotte 
stimuleert de beluchting, een onderdeel van het zuiveringsproces, de groei 
van legionella, omdat er dan meer zuurstof in het water komt. De beluch-
ting zorgt er ook voor dat kleine waterdruppeltjes met legionellabacteriën 
ontstaan en zich vervolgens via de lucht kunnen verspreiden. De bacteriën 
kunnen zich ook verspreiden via het water dat de zuivering verlaat.
Maatregelen kunnen ervoor zorgen dat minder legionellabacteriën uit de 
beluchtingstank vrijkomen en de zuivering verlaten. Aanbevolen wordt om 
de ontbrekende of onbekende informatie uit de inventarisatie aan te vul-
len en de gegevens beschikbaar te maken voor onder meer brononderzoek 
door GGD’en. 

BOXTEL
Aanleiding voor de inventarisatie is een uitbraak tussen 2016 en 2017 
in de gemeente Boxtel. Daar werd een ongewoon hoog aantal patiënten 

Bij achttien procent van de afvalwaterzuiveringsinstallaties bestaat het risico dat legionella kan 
vermeerderen en vrijkomen. Dat zijn 69 van de 382 industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit 
geldt ook voor twaalf van de 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties (vier procent). Bij de helft van deze 
risicovollere afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat legionella 
zich verspreidt. Onduidelijk is nog of deze maatregelen voldoende werken. 

Inventarisatie RWZI’s door RIVM, Omgevingsdienst NL en STOWA

zouden voorzien van een ICA-systeem wordt de milieubelasting veel te 
hoog, doordat het koper en zilver via het drinkwater in het milieu terecht-
komt”, zegt Engelenburg. Voor de inzet van biociden moet tevens rekening 
gehouden worden met de drinkwaterwetgeving. Deze wetgeving stelt voor 
koper een norm van 2000 µg/l. Voor zilver is geen norm gesteld, waardoor 
de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehanteerd wordt: 
100 µg/l. Het ICA-systeem blijft met 200-400 µg/l koper en 20-40 µg/l 
zilver ruim onder deze norm. “Uit onderzoek blijkt dat deze hoeveelheid 
zilver in het water pas schadelijk is voor de mens, als je 72 jaar lang elke 
dag twaalf liter water drinkt. Dat is haast onmogelijk”, zegt Engelenburg. 

TASK FORCE
ATECA levert al diverse koper/zilver-ionisatiesystemen binnen en buiten 
Europa. Zo’n 250 superjachten zijn in het bezit van een ICA-systeem en 
in het Midden-Oosten zijn daarbij nog 75 systemen in gebruik. Engelen-

burg: “Een koper/zilver-ionisatie systeem is een succes omdat het werkt. 
Het voordeel zit hem in de installatie zelf. Het komt nog steeds voor dat 
installateurs in bepaalde gebouwen moeite hebben met de aanleg van een 
leidingsysteem, waardoor alle andere maatregelen – zoals bijvoorbeeld 
thermisch beheer – tevergeefs zijn. Een koper/zilver-ionisatiesysteem biedt 
dan de oplossing, die op den duur ook ten goede komt van het milieu. 
Zo verwacht ik dat de warmwater terugretour uiteindelijk naar beneden 
kan naar 50°C.” Een daadwerkelijke toelating van het ICA-systeem voor 
niet-prioritaire locaties kan volgens Engelenburg nog zeker één à twee jaar 
duren.   

Niet elke zorgplichtlocatie zal nu een koper/zilver-
ionisatiesysteem installeren

Legionella 201922

Het ICA-systeem

INTERVIEW
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gemeld met een longontsteking door legionellabacteriën. Bekende bron-
nen zoals natte koeltorens bleken niet de bron te zijn voor deze besmet-
tingen. Eind 2017 werd vastgesteld dat een afvalwaterzuiveringsinstallatie 
(AWZI) bij een voedselverwerkend bedrijf de meest waarschijnlijke bron van 
besmetting was. Bij deze AWZI werden in het zuiveringsproces hoge con-
centraties legionella aangetroffen met een identiek legionella-type als bij 
vijf van de patiënten uit Boxtel: Legionella pneumophila ST1646. Uit het 
brononderzoek bleek dat verspreiding waarschijnlijk over een afstand van 
meer dan 1.5 km was. Eerder was alleen een korte afstand tot 300 meter 
gepubliceerd. Begin 2018 werden patiënten in de omgeving Eindhoven met 
hetzelfde legionellatype gelinkt aan een AWZI in Son met een waarschijnlij-
ke verspreiding tot drie kilometer.
Om een beter beeld te krijgen van het aantal AWZI’s in Nederland is door de 
omgevingsdiensten en STOWA een inventarisatie uitgevoerd. Hiermee zijn 
respectievelijk het aantal industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IW-
ZI’s) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s; zuivering huishoudelijk en 
industrieel water) in kaart gebracht. Gedurende deze inventarisatie waren 
in totaal 709 AWZI’s geïdentificeerd, waarvan 382 IWZI’s en 327 RWZI’s. 
Tijdens deze inventarisatie werden specifieke kenmerken van de beken-
de AWZI’s opgevraagd, en werd nagegaan hoeveel van deze AWZI’s één of 
meerdere risicocriteria hadden.
Voor 567 van de 709 AWZI’s (240 IWZI’s en 327 RWZI’s) kon een risico-in-
schatting worden uitgevoerd. Hieruit bleek dat legionellagroei en –versprei-
ding bij 69 IWZI’s en 12 RWZI’s aannemelijk tot zeer aannemelijk is. Bij 140 
AWZI’s is de kans op legionellagroei en - verspreiding niet aannemelijk en 
bij 346 van de geïdentificeerde AWZI’s mogelijk. Voor de 315 RWZI’s waarbij 

legionellagroei en –verspreiding mogelijk is, kan een hoger risico aanwezig 
zijn, indien afvalwater afkomstig is van industrieën met nutriëntrijk afvalwa-
ter, bijvoorbeeld veel eiwitten.
Bij IWZI’s waarbij het risico ‘aannemelijk’ tot ‘zeer aannemelijk’ is, kan dit 

verder gespecificeerd worden wanneer er gedetailleerdere informatie over 
de temperatuur van het proceswater bekend is. Bij een AWZI waarbij ver-
spreiding van legionella ‘aannemelijk’ of ‘zeer aannemelijk’ is, is het raad-
zaam om eerst te inventariseren of er al maatregelen worden genomen 
om verspreiding tegen te gaan. Zo blijkt uit de inventarisatie dat ruim de 
helft van de AWZI’s waarvan verspreiding van legionella aannemelijk tot 
zeer aannemelijk is, al geheel of gedeeltelijk zijn overdekt of er zijn voorbe-
reidingen voor afdekking. Echter, over de effectiviteit van deze en andere ge-
nomen of mogelijk nog te nemen maatregelen is nog onvoldoende bekend.

MAATREGELEN
Op basis van een literatuurstudie zijn er een viertal risicocriteria opgesteld 
waarmee het mogelijk is een risico-inschatting te maken of groei en ver-
spreiding van legionellabacteriën door een AWZI aannemelijk is. Omge-
vingsdiensten en Waterschappen kunnen deze informatie gebruiken om te 
bepalen welke AWZI’s een verhoogd risico hebben. Bij 567 van de 709 van 
de door OD’en en STOWA geïdentificeerde AWZI’s waren eigenschappen be-
kend en kon een risico- inschatting worden gemaakt. Hieruit bleek dat voor:
• 81 AWZI’s de kans op legionellagroei en –verspreiding aannemelijk tot 

zeer aannemelijk was;
• 486 AWZI’s de kans op legionellagroei en –verspreiding mogelijk of 

niet aannemelijk was, indien in het afvalwater dat gezuiverd wordt 
(influent) geen hoge concentratie legionellabacteriën aanwezig zijn;

Bij de risico-inschatting is niet meegenomen of deze AWZI’s al maatregelen 
hebben genomen om verspreiding van legionella via de lucht of het effluent 
tegen te gaan, omdat deze informatie ontbrak of omdat niet bepaald kon 
worden hoe effectief de maatregelen zijn. In het rapport worden enkele 
maatregelen besproken die zijn aangewend om legionellagroei en –ver-
spreiding te voorkomen bij AWZI’s die een waarschijnlijke bron waren van 
legionellose. Uit vervolgonderzoek moet blijken welke genomen maatrege-
len effectief zijn, of meer Nederlandse AWZI’s gerelateerd kunnen worden 
aan legionellose-patiënten en of de opgestelde risicocriteria aangepast 
moeten worden. Een volledig overzicht van de AWZI’s in Nederland is no-
dig en ontbrekende of onbekende informatie uit de inventarisatie dient te 
worden aangevuld.

PREVENTIE
Informatie over effectieve preventieve maatregelen om verspreiding van pa-
thogene legionella naar de omgeving te voorkomen is beperkt. Dit wordt 
mede veroorzaakt doordat AWZI’s – ook internationaal – pas recent ge-
identificeerd zijn als bron van legionellose. Bij AWZI’s die eerder als waar-
schijnlijke bron zijn beschreven (casuïstiek) zijn verschillende tijdelijke en 
permanente maatregelen genomen. Het dragen van een FFP3-masker door 
werknemers tijdens werkzaamheden in of vlak naast de AWZI is een voor-
beeld van een effectieve maatregel, mits het masker volgens de voorschrif-

ten wordt gedragen. De effectiviteit op de langere termijn van verschillende 
beheersmaatregelen is echter vaak nog onbekend.
Veel van de maatregelen zijn gericht op het beperken of voorkomen van 
legionellaverspreiding via de lucht of het effluent. De hoge concentratie 
legionella in de AWZI blijft echter aanwezig en bij problemen met de afdek-
king of bij onderhoudswerkzaamheden kan mogelijk toch verspreiding naar 
de omgeving plaatsvinden. Een duurzame oplossing is om het zuiverings-
proces aan te passen zodat legionellagroei wordt voorkomen of in ieder 
geval zo veel mogelijk wordt beheerst. Toevoegen van lage concentraties 
biociden is echter niet effectief gebleken. Hoge concentraties biociden zijn 
niet mogelijk omdat hierdoor ook de biologische zuivering niet meer werkt. 
Biologische zuivering bij een lage temperatuur (<25 °C) is mogelijk maar 
minder efficiënt en het kost veel energie om afvalwater met een hoge tem-
peratuur terug te koelen. Meer onderzoek is gewenst naar het microbioom 
in de afvalwaterzuivering en naar de mogelijkheden om (tijdelijk) de om-
standigheden voor legionellagroei ongunstig te maken. Dit leidt mogelijk 
(tijdelijk) tot een minder efficiënte zuivering maar wel tot een verminde-
ring van het legionellarisico. Het gebruik van effluent voor vernevelende 
bedrijfsprocessen op het terrein van de AWZI heeft tot ziekte geleid. Een 
preventieve maatregel om blootstelling te voorkomen is om verneveling van 
dit water te verbieden.  

Regelgeving legionellapreventie
Voor verschillende waterinstallaties zijn regels voor legionellapreventie 

opgesteld om blootstelling aan legionella bij mensen zo veel mogelijk te 

voorkomen. Eigenaren van onder meer natte koeltorens en zwembaden 

zijn verplicht om een legionellabeheersplan te maken en uit te voeren. 

Effectieve beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd om legionel-

lagroei te voorkomen. De effectiviteit moet worden gecontroleerd door 

onder meer het nemen van watermonsters. Voor zwembaden en sommige 

leidingwaterinstallaties geldt de norm dat minder dan 100 kve/L legio-

nellabacteriën in het water aanwezig zijn. Voor natte koeltorens is deze 

norm niet opgenomen.

Vergelijkbare regelgeving voor het uitvoeren van legionellapreventie bij 

AWZI’s ontbreekt. Wel is in het Arbeidsomstandighedenbesluit, het zo-

genoemde Arbobesluit, opgenomen dat een werknemer aan minder dan 

100 kve/L mag worden blootgesteld als gewerkt wordt met een water-       

installatie die water in aerosolvorm in de lucht kan brengen. Indien 

blootstelling mogelijk is dan moeten adequate preventieve maatregelen 

opgenomen worden in de Arbocatalogus van de branche of het bedrijf. 

Gestreefd dient te worden naar het voorkómen van blootstelling bij de 

bron (collectieve bescherming; i.e. bescherming van de hele groep in 

plaats van een individu). Als dat niet mogelijk is dan zijn persoonlijke 

beschermingsmiddelen noodzakelijk. Hiermee zijn er voldoende moge-

lijkheden om preventieve maatregelen op te leggen die bescherming voor 

werknemers opleveren. Echter, na de uitbraak van de veteranenziekte 

door een natte koeltoren in Amsterdam is gebleken dat de regels in het 

Arbobesluit niet toereikend zijn, omdat niet de werknemers maar de men-

sen in de omgeving ziek werden. Daarom zijn er aanvullende regels voor 

het uitvoeren van legionellapreventie bij natte koeltorens opgenomen in 

het Activiteitenbesluit, vallend onder de Wet milieubeheer.

Kennishiaten
Uit de literatuur en gesprekken met (ervarings)deskundigen blijkt dat 

er nog veel kennishiaten zijn over de legionellarisico’s bij AWZI’s en de 

mogelijkheden om de risico’s te voorkomen of te beheersen. Zo is bij-

voorbeeld nog onduidelijk of elk type beluchting leidt tot aerosolvorming 

en of genomen maatregelen effectief zijn. Het ministerie van IenW heeft 

het RIVM in het najaar van 2018 al opdracht gegeven voor twee vervolg-

onderzoeken, om meer inzichten te krijgen in de problematiek:

 ● Via modellering wordt bepaald of meer patiënten in Nederland 

besmet zijn door legionella afkomstig van AWZI’s. De resultaten 

kunnen meer inzicht geven of en zo ja welke AWZI’s tot besmet-

tingen hebben geleid. Op basis daarvan kunnen de criteria voor 

de risicobeoordeling zo nodig worden aangepast, bijvoorbeeld: 

toevoegen van een ander type industrie met biologische zuivering.

 ● Bij vijf locaties wordt via luchtmetingen de effectiviteit van de ge-

nomen beheersmaatregelen bepaald. De resultaten kunnen bij-

dragen aan meer kennis over de mogelijkheden om legionellaver-

spreiding te voorkomen of te beheersen.

De resultaten van beide onderzoeken worden in het najaar van 2019 

verwacht. Voor overige kennishiaten zijn aanbevelingen geformuleerd.

Een volledig overzicht van 
de AWZI’s in 
Nederland is nodig
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Door: Indra Waardenburg

Organisator Viega, marktleider op het gebied van systeemtechniek, bestaat 
reeds 120 jaar en heeft in die tijd veel kennis en kunde opgedaan op het 
gebied van drinkwaterkwaliteit en de preventie van legionella. “Het is belang-
rijk om deze kennis met elkaar te delen. Ons water in Nederland is tot de 
watermeter bijna het beste van Europa; laten we dat na de watermeter ook zo 
houden”, opent Gerben Verweij, manager technical support bij Viega, het se-

minar. Zijn presentatie staat in het teken van uitdagingen in leidingsystemen 
en drinkwaterkwaliteit.   
De uitdagingen zitten volgens hem onder andere in de materiaalkeuze. Het 
is van belang dat deze gebaseerd is op kwaliteit en niet op prijs. Daarnaast 
staat of valt drinkwaterkwaliteit met het installatieontwerp, waarbij met drie 
belangrijke factoren rekening moet worden gehouden: waterverversing, water-

We moeten meer kennis delen, beter communiceren en de keten op orde maken, willen we het risico op 
een eventuele legionellabesmetting verminderen. Dat blijkt uit het door Viega Nederland georganiseer-
de seminar ‘Veiligheid drinkwatersystemen voor prioritaire instellingen’, dat op 23 mei jl. plaatsvond in 
het Schiphol-gebouw van Luchtvaart-Themapark Aviodrome. 

MARKT

Seminar drinkwaterveiligheid prioritaire instellingen

Risico’s indammen 
door kennis te delen

26

temperatuur en doorstroming. “Ondanks voldoende waterverversing kan het 
ook hier misgaan. Zo kan het laten doorstromen van de warmwaterleidingen 
juist zorgen voor een opwarming van het koude water, als deze leidingen te 
dicht langs elkaar gelegd zijn of isolatie niet toereikend genoeg is. Verder 
zorgt een te ruim gekozen leidingdiameter voor stagnatie van het drinkwater, 
met alle gevolgen van dien”, aldus Verweij. Met betrekking tot het installatie-
ontwerp is het volgens Verweij ook van belang om rekening te houden met de 
temperatuurtoename in de toekomst en de toepassing van vloerverwarming. 

SCHULDIG TOT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS
Wat als een bedrijf te maken krijgt met een legionellabesmetting? Wie moet 
zich juridisch dan verantwoorden? Mr. Jan de Waard van Sijbrandij De Waard 

Advocaten, gespecialiseerd in bedrijfsongevallen en beroepsziekten, ging 
hier nader op in tijdens het seminar.
“De bewijsregels bij een bedrijfsongeval zijn net even anders dan bij een 
reguliere strafzaak. Wanneer een medewerker ziek wordt, kan hij of zij het 
bedrijf aanklagen. Het bedrijf moet vervolgens bewijzen dat het alles goed 
heeft gedaan”, vertelt De Waard. Wanneer men spreekt over een legionella-
besmetting, ligt de verantwoordelijkheid echter bij de bezitter van de opstal, 
waartoe de waterleidingen behoren. De eigenaar van de opstal moet aan-
tonen dat hij voldaan heeft aan de eisen, die men daaraan in de gegeven 
omstandigheden mag stellen. De Waard: “Bij de legionella-uitbraak tijdens 
de Westfriese Flora in 1999, was een Whirlpool die bij de ingang stond de 
veroorzaker van de besmettingen. Bubbelbadverkopers Sun Shop uit Em-
meloord en Jan Jong Holding BV uit Heerhugowaard hebben het niet nodig 
geacht om preventieve maatregelen te nemen, omdat er geen mensen in het 
bad zouden gaan. Tijdens de uitspraak in 2002 heeft dit de verkopers dan 
ook de das omgedaan; hadden zij namelijk maar chloor toegevoegd of een 
ozonfilter geplaatst.” Bij de Flora had niemand kunnen verwachten dat de 
Whirlpool zo’n groot risico met zich meebracht. De Waard pleit er dan ook 
voor om altijd preventieve maatregelen toe te passen, ook bij een geringe 
kans op besmetting. “In een rechtszaak ga je anders geheid nat”, zegt De 
Waard met een onbedoelde woordspeling. 
Dat het ook anders kan lopen, blijkt uit een zaak uit 2010. Hierin klaagt een 
werknemer zijn werkgever aan, nadat hij ziek is geworden op een platform 
voor de kust van Gabon, West-Afrika. De werknemer liep een ernstige infectie 
op, als gevolg van consumptie van verontreinigd drinkwater. De werkgever 
kon echter aantonen dat alle nieuwe medewerkers een veiligheidsinstructie 
kregen, waarbij nadrukkelijk werd verzocht om alleen te drinken uit verzegel-
de flessen. De Waard: “De werkgever kwam hier in dit geval mee weg. Nu zou 

“Preventieve 
maatregelen moeten 
aantoonbaar zijn, anders 
ga je geheid nat”

Het seminar vond plaats in het Schip-

hol-gebouw van het Aviodrome

Mr. Jan de Waard: “Bedrijven moeten aantonen dat zij aan de eisen hebben 
voldaan”
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dat waarschijnlijk anders gaan en zouden de extreme werkdruk en -tijden in 
overweging worden genomen.”
Naast voldoen aan de eisen, spreekt de rechtspraak ook over het bezit van 
kennis over het risico. Een voorbeeld hiervan is een droge dijk in Wilnis die 
bezweek, waarna een woonwijk onder water kwam te staan. Het waterschap 
werd echter niet aansprakelijk gesteld, omdat er helemaal geen kennis was 
over het doorbreken van een droge dijk en het waterschap dit daarom nooit 
had kunnen voorzien.

DOEN WAT IN JE MACHT LIGT
Aangezien een legionellabesmetting meestal veel mensen raakt, kan degene 
die hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld te maken krijgen met hoogoplo-
pende schadeclaims. “De bubbelbadverkopers op de Flora gingen dan ook 
failliet. Om deze reden is het noodzakelijk om alle preventiemaatregelen te 
loggen. Echter, heb je een risico op een haard, ben je er voor de rechtspraak 
al voor verantwoordelijk”, zegt De Waard. Het belang van het opzetten van 
een legionellabeheersplan is na het verhaal van De Waard nogmaals duidelijk 
geworden. Wie ervaring heeft met een dergelijk beheersplan is Henk Thie-
sen, adviseur bouw en huisvesting bij De Zorggroep en sinds drie jaar actief 
als De Legionaris. “Eenvoud is hierbij de kracht”, stelt Thiesen. Onder andere 
voor De Zorggroep heeft hij een (digitaal) legionellabeheersplan ontwikkeld, 
onderverdeeld in twintig belangrijke rubrieken. Het begint volgens Thiesen al 
bij de analyse. “We halen de belangrijkste punten uit de analyse; zoals het 
spoelen, temperatuurmetingen, keerklepcontrole en het beheer. Wij moeten 
hier echter nog te vaak in bijsturen.” Aan de hand van de analyse heeft Thie-
sen vervolgens vier rubrieken ingedeeld, die zorgen voor uniformiteit in de 
beheersformulieren. Zo zijn de tappuntenlijst, de spoellijst, de keerkleppenlijst 
en de temperatuurmetingen allemaal terug te vinden in de diverse mappen 
binnen het beheersplan. Eén van de rubrieken omvat het logboek van de 
installatie, wat volgens Thiesen gezien kan worden als de boekhouding van je 

gebouw. Een extra map is gericht op het aantal koper/zilver-installaties binnen 
De Zorggroep. “We proberen zo min mogelijk van deze installaties te hebben, 
want in principe is het met een olifant op een mug schieten”, aldus Thiesen. 

MEER AANPASSINGEN, MEER KANS OP LEGIONELLA
De Zorggroep omvat een groot aantal gebouwen, waarbij Thiesen opmerkt 
dat gebouwen van 1991 en ouder geen enkel probleem opleveren, in tegen-
stelling tot de nieuwere gebouwen. “In de nieuwe gebouwen is meer geld te 
besteden en leiden aanpassingen zoals vloerverwarming tot verhoging van de 
temperatuur van het leidingwater.  Ook wordt regelmatig van het installatieont-
werp afgeweken, wat veelal komt doordat architecten het hele ontwerp al niet 
mee willen nemen, de aannemer gewoon meters wil maken en de kennis bij 
de installateurs niet up-to-date is. Wil er iets veranderen, dan moet de keten 
op orde zijn.”, aldus Thiesen. 

Desondanks blijft het toch ook mensenwerk, blijkt uit een opmerking van ie-
mand uit het publiek. Zo stelt deze persoon dat in het St. Elisabeth Ziekenhuis 
in Tilburg sommige tappunten langere tijd niet gebruikt worden. Dat moet dan 
wel opgemerkt worden, waarna spoelen een eventuele legionellabesmetting 
moet voorkomen. Communiceren is hierbij dan ook het sleutelwoord stelt 
Verweij. “Als de betreffende medewerkers kennis hebben over het risico, dit 
aan elkaar duidelijk maken en actie ondernemen, neemt het risico op een 
eventuele besmetting flink af”, sluit hij het seminar af.   

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“Met een koper/zilver-
ionisatiesysteem schiet je 
met een olifant op een mug”

“Kennis op het gebied van legionella moeten we delen”, stelt VerweijDe deelnemers testen hun kennis op het gebied 
van water(kwaliteit) door middel van een quiz
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Sedimenten van meren en rivieren zijn de 
natuurlijke habitat van de legionellabacterie, 
maar ze komen ook voor in door mensen ge-
maakte watersystemen. “Ze vermenigvuldigen 
zich binnen eencelligen, zoals amoeben, die 
uiteindelijk vernietigd worden bij het vrijko-
men van de ziekteverwekkers. Het is juist deze 
eigenschap waardoor legionella mensen kan 
infecteren. De ziekte treedt meestal pas op 
nadat legionella zich heeft vermenigvuldigd 
in eencelligen,” legt Matthias Horn van het 
nieuw opgerichte Center for Microbiology and 
Environmental Systems Science toe. Het cen-
ter onderzocht samen met wetenschappers 
van het Institut Pasteur en de Universiteit van 
Michigan de levenscyclus van legionella in 
amoeben.

ZIEKTEVERWEKKERS
Legionella is niet de enige bacterie die in een-
celligen (protozoa) kan overleven. Eencelligen 
bevatten vaak andere bacteriën die hen niet 
schaden, de zogenaamde endosymbionten. 
Het team van onderzoekers heeft nu ontdekt 
dat deze bacteriën de proliferatie en versprei-
ding van legionella aanzienlijk beïnvloeden. In 
talloze experimenten konden ze bewijzen dat 
legionella minder efficiënt kan prolifereren 

in amoeben als ze endosymbionten bevat-
ten. Verrassend genoeg overleven de meeste 
amoeben met endosymbionten de anders 
dodelijke legionella-infectie. “Die bacteriën 
die eerder in amoeben met endosymbion-
ten waren vermenigvuldigd, waren aanzienlijk 
minder besmettelijk en waren daarom minder 
succesvol in het infecteren van nieuwe amoe-
ben”, zei Lena König, eerste auteur van de 
studie en doctoraatsstudent van het Centre 
for Microbiology and Environmental Systems 
Science.
Om beter te begrijpen wat er gebeurt in een 
amoebe die geïnfecteerd is met legionella, 
hebben de wetenschappers de genexpres-
sie van de bacteriën van dichterbij bekeken. 
“Met RNA-sequencing kunnen er conclusies 
worden getrokken over biologische gebeur-
tenissen die plaatsvinden in amoeben,” legt 
Cecilia Wentrup uit, een postdoctoraal onder-
zoeker die een belangrijke rol speelde in het 
project. König voegt hieraan toe: “We hebben 
een verklaring gevonden voor de verzwakte 
infectiviteit van legionella: ze lijken de compe-
titie voor voedingsstoffen binnen de protozoa 
te verliezen. Zowel de ziekteverwekker als de 
natuurlijke endosymbiont hebben deze nodig 
om te overleven.” Het gevolg: legionella verme-

nigvuldigt zich langzamer en kan geen virulen-
tiefactoren produceren die nodig zijn voor de 
infectie van amoeben en mensen. Het patho-
geen kan bijvoorbeeld niet mobiel worden en 
mist belangrijke opslagverbindingen.

OMGEVING
Nog een andere observatie trok de aandacht 
van de onderzoekers. De groeistop werkte 
niet alleen met veelgebruikte laboratorium-   
stammen, maar ook met amoeben die vers uit 
de omgeving werden gewonnen, evenals met 
recent geïsoleerde legionella. Endosymbion-
ten van amoeben zijn daarom een beslissen-
de factor voor de proliferatie en verspreiding 
van legionella, niet alleen onder laboratoriu-
momstandigheden, maar waarschijnlijk ook in 
het milieu. Dit is vooral belangrijk omdat de 
meeste amoeben bacteriële symbionten dra-
gen onder natuurlijke omstandigheden. Het 
huidige onderzoek draagt dus aanzienlijk bij 
tot een beter inzicht in de levensstijl van deze 
bacteriële pathogenen in de omgeving.

Bron: https://www.sciencedaily.com/
releases/2019/05/190514110320.htm

Hoe gedijen ziekteverwekkers in een omgeving voordat de infectie optreedt? Een internatio-
naal team onder leiding van Matthias Horn van het Center for Microbiology and Environmen-
tal Systems Science aan de universiteit van Wenen heeft deze vraag opgepakt aan de hand 
van de legionellabacterie. 

LEGIONELLA ALERT

Legionellabacteriën gevonden in 
watervoorziening 
New Jersey

Ambtenaren van de Amerikaanse stad Newark in New Jersey heb-
ben bevestigd dat er een legionella-uitbraak is in een seniorenflat 
binnen hun gemeente. Vier mensen zijn besmet. 

Dr. Mark Wade, directeur van het Department of Health en Commu-
nity Wellness, zei in een e-mail dat de eerste bemonstering in mei 
legionellabacteriën, die de ziekte veroorzaken, in het watersysteem 
van het gebouw aantoonde.
Hoewel de stad eerder drie zieke bewoners heeft gemeld (die al-
lemaal zijn behandeld en zijn ontslagen uit het ziekenhuis), zei Dr. 
Wade dat een vierde persoon ook de veteranenziekte ontwikkelde.
De eerste patiënt werd ziek in december en twee anderen in april. 
Newark is begonnen met het herstellen van het gebouw. Het staats-
departement van Volksgezondheid zal het gebouw van 306 eenhe-
den gedurende achttien maanden monitoren.
Een recente uitbraak van de veteranenziekte in een seniorenge-
bouw in Newark houdt geen verband met de voortdurende proble-
men van de stad met lood in het water of andere overtredingen van 
het drinkwater, zeiden ambtenaren.
Gezondheidsambtenaren van de staat hebben onlangs een nieuwe 
uitbraak van legionella gevonden in Union County, waar vijf mensen 
stierven en 22 anderen besmet waren tussen 8 maart en 13 mei.
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Volgens een publicatie van het 
Springfield-Greene County Health 
Department werken het Missouri 
Department of Health en Senior 
Services, het ministerie van Volks-
gezondheid Springfield-Greene 
County en Mercy Springfield samen 
om twee gevallen van legionella-
ziekte te onderzoeken die sinds 
eind april zijn gemeld bij patiën-
ten van Mercy’s kankercentrum in 
Springfield.
Een legionellasoort - hoewel niet 
de soort die gewoonlijk wordt ge-
associeerd met de veteranenziekte 
- werd teruggevonden in watermon-
sters die op 31 mei werden gemeld, 
aldus de gezondheidsafdeling. Dit 

geeft aan dat de condities gunstig 
zijn voor legionellagroei binnen het 
watersysteem van deze faciliteit. Er 
is echter geen garantie dat dit de 
bron van ziekte was, aldus het pers-
bericht.
Het onderzoek is momenteel gericht 
op patiënten die in de laatste drie 
weken in het kankercentrum zijn 
gezien, zodat ze op de hoogte zijn 
van het onderzoek en weten welke 
tekenen en symptomen ze moeten 
waarnemen. Het ziekenhuis heeft 
een routinematig test- en behande-
lingsprotocol voor watersystemen 
binnen haar faciliteiten en volgt ac-
tief stappen van de autoriteiten om 
deze zorgen te verminderen.

In watermonsters genomen in het Radium-
hospitalet in Oslo, zijn legionellabacteriën 
gevonden. Er werden geen patiënten op de 
hoogte gesteld van de infectie, zegt infectie-
regelingsconsulent Egil Lingsaas van het Uni-
versitair Ziekenhuis Oslo (OUS) bij TV 2.

De oorzaak van de infectie is nog niet be-

kend, zei persvoorlichter Anders Bayer tegen 
de Noorse omroep NRK. Volgens Bayer zijn 
verschillende maatregelen genomen. Nie-
mand mag douchen of kraanwater drinken 
voordat de filters zijn geplaatst. Tot die tijd 
wordt flessenwater aan iedereen uitgedeeld.
Jaarlijks worden twintig tot dertig gevallen 
van legionella-infectie geregistreerd in Noor-

wegen. Ongeveer de helft van de patiënten 
is in het buitenland besmet. Tijdens de laat-
ste grote uitbraak in Østfold in 2005 waren 
55 mensen besmet. Tien van hen lieten het 
leven. In 2013 stierf een kankerpatiënt, na 
besmet te zijn met legionella bij Radiumhos-
pitalet. Destijds werden eveneens filters ge-
installeerd op douches en putten.

Staats- en lokale gezondheidsafdelingen waarschuwen voor mogelij-
ke legionellabesmettingen in Mercy’s kankercentrum in Springfield in 
de Amerikaanse staat Missouri.

Legionella bij kankercentrum 
Amerikaanse stad 
Springfield

Legionellabacteriën ‘verliezen’ strijd van eencelligen

Legionella gedetecteerd in ziekenhuis Oslo

Eigenaar 
hotel Rimini aangeklaagd
Een hoteleigenaar in het Italiaanse Rimi-
ni wordt aangeklaagd door het openbaar 
ministerie van de regio. De man wordt ver-
weten dat een gast in zijn viersterrenhotel 
legionella heeft opgelopen, vanwege het niet 
goed onderhouden van het waternet. 

De toerist voelde zich ziek zodra hij thuis-
kwam en de diagnose liet geen twijfel. De 
man waarschuwde zijn collega’s uit Rimini 
die, samen met de politie van Bologna, het 
viersterrenhotel aan de waterkant van Ri-
mini gingen controleren. De resultaten van 
de analyse toonden aan dat de hotelkamer 
waar de betreffende toerist had verbleven, 
de enige kamer was waar het water was ge-
infecteerd.
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PRODUCTNIEUWS

Dit ontwerpelement is terug te vinden in 
elk onderdeel van de nieuwe serie en vormt 
daarmee de terugkerende, iconische signa-
tuur. Van closetrolhouder tot handdoekring 
en zeepschaal - alle zestien elementen van 
de nieuwe serie zijn zowel verkrijgbaar in 
chroom als matzwart. Hoge kwaliteit ma-
teriaal en afwerking garanderen een lange 
levensduur.

De afgeronde draaiknoppen zijn van metaal en beperken zich tot tem-
peratuur- en volumeregeling van hoofd- en handdouche. De tempera-
tuurregeling heeft een begrenzer voor veertig graden. De bedienings-
knoppen zijn gekanteld, zodat jong en oud de douche goed kunnen 
bedienen. Het planchet is 550 mm breed. De hoofddouche meet 400 
mm x 260 mm.

Nederlandse productontwikkelaars zijn 
erin geslaagd om een technologie te 
ontwikkelen die wereldwijd elk type 

kraanwater drinkbaar kan 
maken. Door een com-

binatie van klassieke 
filtratiemethoden 
en een speciale 
capsule worden 
bacteriën, chloor 
en micro-plastics 
uit het kraanwa-
ter gefilterd. 

SterWater International heeft een 
technologie ontwikkeld, die van elk type 
kraanwater veilig en drinkbaar water kan 
maken. De Opresso Filter Technologie 
zorgt er samen met de unieke Safe Water 
Capsule voor dat gezond en drinkbaar 
kraanwater wereldwijd beschikbaar komt. 
Daarnaast kan met de technologie ook 
ingespeeld worden op de trend van 
waters met smaak, extra mineralen en/
of vitaminen.
Door de machine te vullen met water en 
de Safe Water Capsule in het apparaat 

te stoppen, wordt het water door een Sedi-
ment filter en een Carbon Block filter geperst 
om zo microdeeltjes te verwijderen en geur, 
kleur en smaak te versterken. Vervolgens ver-
wijdert de Safe Water Capsule alle mogelijke 
micro-organismen uit het kraanwater.

De nieuwe sifon van Easy Drain bestaat 
uit twee delen. Hij is leverbaar mét of 
zonder Dryphon technologie. Deze tech-
nologie zorgt voor een verbeterd sifon 
met een high-tech siliconenventiel, dat 
de geur van het riool blokkeert, maar 
wel vuilresten eenvoudig doorlaat.

Allerlei soorten vuil zoals zeepresten, 
haren of huidvet worden nu makkelijker af-
gevoerd, waardoor je nog minder frequent 
hoeft schoon te maken. Omdat geen water 
nodig is om het riool af te sluiten, ont-
staan geen nare geuren wanneer de lei-
ding droog komt te staan. Het sifon heeft 
daarbij ook een hoge afvoercapaciteit.

Duravit en Philippe Starck presenteren de 
nieuwe accessoirelijn ‘Starck T’, die func-
tionele nauwkeurigheid combineert met 
organische vormen. De vloeiende overgang 
van de ronde basis naar de geometrische 
T-vorm is het bepalende designkenmerk van 
de accessoireserie en doet denken aan een 
organische boomstructuur, een vertakking.

De Kludi Cockpit Discovery is een nieuwe douchesysteem met geïn-
tegreerde bediening en een planchet. Het douchesysteem bevat nau-
welijks kunststof onderdelen. De thermostaat bestaat uit een voorge-
monteerd aluminium plateau en messing kraanhuis, dat niet opwarmt: 
de gebruiker kan dus niet zijn handen branden aan de thermostaat.

Organische 
accessoirelijn 
Starck T

Douchesysteem 
Kludi Cockpit Discovery

Nederlandse capsule-technologie 
maakt kraanwater wereldwijd drinkbaar

Overgangsstukken 
Sanpress Inox G XL 
voor rvs perssysteem

Profi eengreepsmengkraan 
voor de keuken

Viega heeft het XL-programma van de roestvast 
stalen Sanpress Inox G perssysteem uitgebreid met 
twee nieuwe overgangstukken. Deze zijn aan één 
zijde uitgevoerd met persaansluiting, de andere 
zijde is voorzien van buitendraad. 

Ze worden geleverd inclusief HNBR afdichtelement, 
dat een temperatuurbereik heeft van -20 tot +70 °C. 
Door het grote bereik is het materiaal koude-elas-
tisch, warmtestabiel en chemisch bestand tegen 
zuurstof en ozon. Voor een comfortabele installatie 
is het overgangstuk voorzien van steeksleutelvlak. 
De geïntegreerde snijring en scheidingsringen zorgen 
voor een betrouwbare verbinding en optimale be-
scherming van het afdichtelement.

Met de compacte Profi eengreepsmengkraan biedt 
Dornbracht een keukenkraan met een gereduceerde hoogte 
van 45 cm en een sprong van 20 cm. Qua oppervlak heeft 
de gebruiker de keuze uit chroom, platina mat, Cyprum, Dark 
Platinum matt, Dark Brass matt en Dark Bronze matt.

De kraan is uitgevoerd met een esthetische, flexibele sili-
conenslang zonder zichtbare veren, die eenvoudig is los te 
koppelen van de houder. Door de antistatische afwerking is 
hij bovendien eenvoudig te reinigen. Het wisselen tussen de 
straaltypes (met lucht verrijkte perlatorstraal of douchestraal) 
is eenvoudig en op elk moment te selecteren aan de achter-
zijde van de slang. 

Easy Drain sifon 
blokkeert rioolgeur
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Uit nieuw Nieuw-Zeelands onderzoek blijkt dat het aantal legionellagevallen 
in hun land drie maal zo hoog is dan gedacht. Oorzaak? Betere meetmetho-
den. Patiënten met een longontsteking werden daadwerkelijk onderzocht op 

de bacterie en dat gaf een heel ander beeld. Hoe zou dat in Nederland zijn? Elk jaar 
zijn er in Nederland tussen de 300 en 400 patiënten waarvan bekend is dat ze een 
longontsteking door legionella hebben. De laatste jaren neemt het aantal patiënten 
toe, in 2017 waren het er ruim 550, waarvan 31 overleden. Het werkelijke aantal ligt 
hoger omdat niet alle patiënten goed onderzocht kunnen worden, meldt het RIVM. 
Hoe veel hoger, dat was onbekend. 
Nu dus niet meer. Vermenigvuldig het laatste getal eens met drie. Kom je op 1650 
patiënten. Ruim negentig van hen overleeft het niet. Ter vergelijking: jaarlijks zijn er 
ongeveer 670 verkeersdoden in Nederland te betreuren. Het is aan ieder voor zich 
om in te schatten hoe groot het legionellaprobleem dan in verhouding is, maar ik 
schrik ervan. 

Legionella wordt een groeiend probleem. Er komen meer ouderen, de gemiddelde 
temperatuur stijgt en installaties in huizen worden – dankzij betere isolatie – warmer. 
Koeltorens en waterzuiveringsbedrijven blijken grote risicobronnen. Zelfs opspattend 
water in een regenbui kan een bron zijn van legionella. En vernevelaars boven de 
groenten in de supermarkten? Lijkt me een slecht plan.

Lieve politici, neem legionella nou eens serieus. Realiseert u zich nou eens hoe groot 
het drama is van een legionellapatiënt. Realiseert u zich nou eens hoe gevaarlijk de 
bacterie is. Realiseert u zich nou eens dat er stappen moeten worden gemaakt. 
Het duurt nog minimaal anderhalf jaar voordat zorgwoningen wettelijk als prioritair 
kunnen worden aangegeven. En dan zijn de eisen ook nog eens open voor interpre-
tatie. Klein voorbeeld: als een meerderheid van een verzorgingstehuis ouder is dan 
zeventig jaar, dan is het een prioritaire instelling. Nu al zijn ondernemers bezig met 
het toevoegen van studenten aan ouderenflats, zodat meer dan de helft niet ouder is 
dan zeventig jaar en het geen prioritaire situatie is.

Dus kan ik erop rekenen dat er actie komt? Dank alvast.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Lieve politici,

COLUMN

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

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

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

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

Amstel Hotel 
en HG Ulfi ma

Twee teams die op Champions League 
niveau opereren en presteren

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

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

• ROI < 4 jaar
• Legionella preventie
• Duurzaam

Koelwater behandeling
voor NU en de TOEKOMST

Schiphol kiest voor

Holland Water - Marktleider en Expert op het gebied van


