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Legionella aangetroffen in 
kleedkamers voetbalclub 
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waterzuiveringsinstallatie en koeltorens nodig
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Aantal legionellabesmettingen in één jaar 

35 procent gestegen

SLIM.sensoring van CAG maakt 
maandelijkse temperatuurcontrole overbodig
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‘We dragen graag bij aan het creëren 
van Masdar City als meest duurzame 
stad ter wereld’
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Als ergens goed waterbeheer noodzakelijk is, dan is het 

wel in de zorg. In een ziekenhuis of instelling liggen de 

kwetsbaren. Een bacterie velt mensen sneller. In dit 

nummer een artikel over het Medisch Centrum Leeuwar-

den. Daar zijn legionellasporen gevonden. Het bleek om 

een warmwatertappunt te zijn waar vanwege werkzaam-

heden aan de installatie legionella werd gevonden. Het 

leverde geen gevaat op. Vals alarm? Was er niets aan 

de hand bij het Medisch Centrum Leeuwarden? Uitein-

delijk geen uitbraak, maar of het ziekenhuis zijn zaakjes 

op orde had, valt te betwijfelen. 

Helaas geldt ook in de zorg: als het kalf verdronken is, 

dempt men de put. En dat is meer dan jammer. Interna-

tionale en nationale cijfers tonen aan dat het aantal le-

gionella-besmettingen snel en constant stijgt. Voor ons 

landje geldt dat vooral de in het binnenland opgedane 

infecties groeit. De kille cijfers zeggen maar een gedeel-

te van het verhaal. De werkelijkheid is dat gezinnen ka-

pot gaan aan een vreselijke bacterie. 

Er zijn genoeg voorbeelden in de zorg waar het goed 

gaat. Daar horen we helaas te weinig van. Zelf was ik 

ooit bij het Erasmus in Rotterdam, waar ze na eerdere 

problemen het volledig onder controle lijken te hebben, 

ondanks continue verbouwingen en veranderingen in 

het ziekenhuis. Ik wil meer van dit soort verhalen horen 

van u. Want met goede voorbeelden kunnen we anderen 

laten zien hoe het beter zou kunnen. En als dat ook 

maar een legionellaslachtoffer zou schelen, is het de 

tijd en moeite waard geweest.

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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hg-ulfima.com

Member of Hotraco Group

Minder zorgen 
voor zorginstellingen

De legionellabacterie gedijt het beste in een warme 
omgeving en maakt de meeste slachtoffers 
onder mensen met een verminderde weerstand. 
Het HG Ulfima ultrafiltratiesysteem elimineert 
de zorg om een legionellabesmetting bij zorg-
instellingen. Zodat zij zich volledig kunnen 
richten op een optimale verzorging van hun kwets-
bare bewoners en patiënten.
 

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 
service. Volledige ontzorging. Daarom kiezen 
veel zorginstellingen voor 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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Ook in Europa neemt het aantal gevallen van 
legionellabesmetting toe. Vorige maand werd 
tijdens een internationaal legionella-congres 
in Lyon bekend dat in 2017 in Europa gemid-
deld een stijging van dertig procent plaatshad. 
In Nederland was de stijging over het hele vori-
ge jaar twintig procent, vijftien procent minder 
dan tot nog toe dit jaar. 
Volgens Monique Bastmeijer, expert en be-
stuurslid Stichting Veteranenziekte en onder-
deel van het Landelijk Overlegorgaan Preven-
tie Legionella, zijn er verschillende redenen 
voor de snelle stijging. “Door het warmere 
weer krijgt legionella meer kans om te groei-
en. Daarnaast stijgt het aantal ouderen. Deze 
groep is kwetsbaarder vanwege bijvoorbeeld 
suikerziekte of COPD. Ten derde zijn testmetho-
den beter geworden en letten sommige artsen 
beter op de aandoening.”
Ze verwacht dat het aantal legionellagevallen 
blijft toenemen in de komende jaren. Tot en 
met juni zijn dat er dus al 260 en we zijn hal-
verwege het jaar. Dit hoge getal is des te op-
vallender, omdat er geen grote uitbraken van 
besmettingen zijn geweest dit jaar.
Wel was er als gevolg van twee besmettingen 
bij een afvalwaterzuivering een cluster van on-

geveer achttien patiënten. “In Nederland heb-
ben we een goed legionellapreventiebeleid, 
maar er is te weinig bewustzijn bij de bevolking 
en daardoor blijft uitvoering van preventieve 
maatregelen achter bij het verwachte niveau. 
De overheid moet aan goede informatievoor-
ziening doen. Daarnaast moeten huisartsen 
alerter zijn. Zij moeten er bewust van zijn dat 
besmettingen niet alleen een relatie hebben 
met reizen, maar dat mensen de besmetting 
ook in hun eigen leefomgeving kunnen oplo-

pen. Europees wordt aangegeven dat dit be-
ter gaat, maar Stichting Veteranenziekte hoort 
over huisartsen nog niet veel goede verhalen. 
Beginnende legionella wordt afgedaan als een 
griep. Als er wel een besmetting is, dan kan 
een patiënt binnen een aantal dagen in deli-
rium komen en met spoed afgevoerd worden 
naar het ziekenhuis. Met alle langetermijnge-
volgen van dien. Met een urinetest kun je bij 
ernstige longontsteking negentig procent van 
de legionellabesmettingen onderscheppen.” 

NIEUWS

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland is flink gestegen. In het eerste halfjaar van 2018 zijn ongeveer 35 procent 
meer legionellagevallen gemeld dan een jaar geleden. Vorig jaar waren er rond de zomer 190 slachtoffers, nu zijn het er al 
260. Dat blijkt uit cijfers van de Atlas Infectieziekten. Oorzaken van deze stijging zijn onder andere het warmere weer en 
het feit dat meer ouderen – een risicogroep – langer actief op reis gaan. 

Aantal legionellabesmettingen 
in één jaar 35 procent gestegen

Legionella gevonden in douches 
sportlocaties Oegstgeest
Op drie gemeentelijke sportlocaties in Oegstgeest zijn doucheruimten gesloten, omdat hier begin september bij 
een routinecontrole de legionellabacterie is gevonden. Daarop werd direct besloten om de douches uit voorzorg te 
sluiten, meldde de gemeente Oegstgeest.

De verschillende typen legionella die zijn gevonden in (enkele) douches van Het Dok, de gymzaal Poelgeest en gymzaal Poelweijde kunnen 
in uitzonderlijke gevallen leiden tot griepachtige klachten. Volgens de gemeente is de kans dat mensen ziek worden van de bacterie klein. 
Nadat de bacterie werd geconstateerd is de gemeente gestart met structurele maatregelen om de douches schoon te maken en verdere 
besmetting met de legionellabacterie te voorkomen.

SPECIALISTISCHE REINIGING 
EN DESINFECTIE!

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

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

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

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

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

Fonteinen zijn een bekende bron van legionella. Le-
gionella pneumophila blijkt onder bepaalde gunstige 
omstandigheden sterk in aantal toe te nemen. Optima-
le groeiomstandigheden zijn stilstaand water met een 
temperatuur tussen de 25 en 60 °C (optimaal is 37 
°C) en de aanwezigheid van biofilm of ander organisch 
materiaal. Dergelijke omstandigheden blijken veelvul-
dig voor te komen in door de mens ontworpen warm-
watersystemen zoals drinkwaterleidingen, zwembaden, 
fonteinen, luchtkoelers en hennep-gefitte leidingen.

De gemeente Zutphen sloot afgelopen zo-
mer de fonteinen en waterwerken preventief 
af, om te voorkomen dat er legionella in het 
water komt. Dat meldde de gemeente op 
Facebook. Veel inwoners dachten dat de ge-
meente de fonteinen had afgesloten vanwe-
ge het dreigende tekort aan water, schreef 
Zutphen Contact.

Gemeente Zutphen 
zet waterwerken preventief uit om legionella te voorkomen
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NIEUWS

Begin augustus bleek uit een onderzoek 
van Waterlab Noord dat in het drinkwater 
4.300 kolonievormende eenheden wer-
den vastgesteld, terwijl er wettelijk slechts 
honderd per liter zijn toegestaan. Dat er 

legionella in het drinkwater zit, komt door-
dat de waterleidingen in het water van de 
woonschepenhaven hangen, denken de 
bewoners Omdat door de warme dagen de 
temperatuur toenam, nam ook de tempera-

tuur van het drinkwater toe.
Na de vondst van de ongevaarlijke variant 
van de bacterie ontstond onrust onder be-
woners van de haven. De gemeente liet 28 
metingen uitvoeren op zeven schepen. De 
gemeente studeert nog op voorzorgsmaat-
regelen omdat het vermoeden bestaat dat 
er in de toekomst vaker warme periodes 
zullen zijn.

Er is slechts één besmetting van ongevaarlijke legionella in de Woonschepen-
haven Groningen geconstateerd. Dat constateert de gemeente na onderzoek 
dat samen met Waterbedrijf Groningen is uitgevoerd.

Geen legionellaprobleem Woonschepenhaven  Groningen 

Legionella aangetroffen in kleedkamers 
voetbalclub Leidschendam

Een paar kleedkamers zijn schoon en dus gewoon 
te gebruiken. De andere monsters die genomen 
zijn maken duidelijk dat er in de andere kleedka-
mers sporen zijn gevonden van de legionellabac-
terie in de koudwaterleidingen. Er is onmiddellijk 
actie ondernomen; men is begonnen met het 
schoonblazen van de koudwaterleidingen onder 
druk, met een warmte van zeventig graden. De 
werkzaamheden werden een dag later afgerond. 

In de kleedkamers van het complex van voet-
balvereniging SEV op Sportpark Kastelenring 
in Leidschendam is legionella aangetroffen. De 
gemeente Leidschendam/Voorburg heeft dat 
bevestigd, nadat ze een onderzoek hebben uit-
gevoerd.
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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

Wij ontzorgen volledig op 
het gebied van Legionella, 
waterkwaliteit en -veiligheid

Keerklepcontroles en overige 
periodieke controles voor het 
behouden van de veiligheid  
van uw proces- en/of drinkwater www.kiwa-inte.com

Kiwa Inspection & Testing
info@kiwa-inte.com

+31 (0)10 208 84 81
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Holland Water uit Driebergen is er samen met Culligan, haar partner in de Verenigde Arabische Emiraten, 
in geslaagd een order te verwerven voor het leveren, plaatsen, onderhouden en monitoren van acht Bifi-
pro-systemen voor legionellabestrijding in Masdar City in het emiraat Abu Dhabi. De overheid 
daar wil met behulp van de meest vooruitstrevende technologieën, van de nieuwe stad Masdar 
City de duurzaamste stad ter wereld maken. De Bifipro-systemen worden ingezet om het 
water te behandelen van een aantal grote objecten in deze bijzondere stad in Abu Dhabi.

ACTUEEL

Holland Water 
levert Bifipro-systemen voor legionellabestrijding in Abu Dhabi

‘We dragen graag bij aan het creëren van 
Masdar City als meest duurzame stad ter wereld’

technische knowhow van het Centre of Water Expertise in Leeuwarden 
de afgelopen jaren door Holland Water is ontwikkeld. „Legionella blijkt 
lastig uit te bannen en ook in Nederland is de laatste jaren, onder meer 
door de klimaatverandering, weer sprake van een toenemend aantal 
besmettingen”, zegt Leo de Zeeuw, algemeen directeur van Holland 
Water. „Warme periodes zoals in de afgelopen tijd zullen dit probleem 
alleen maar vergroten. Onze innovatieve Hollandse aanpak kan dus 
overal een goede bijdrage leveren om het probleem op te lossen.”

DUURZAME STAD
Masdar City is een uniek project waarvoor de meest duurzame tech-
nologieën ter wereld bijeen worden gebracht. Dat gebeurt niet alleen 
om de duurzaamste stad van de wereld te creëren, maar ook om te 
bevorderen dat deze technologieën ook in andere delen van de wereld 
worden toegepast. Het initiatief voor het ontwikkelen van deze stad is 
al zo’n tien jaar geleden genomen door de overheid van Abu Dhabi, die 
via een investeringsfonds een groot deel van de ontwikkelingen voor 
haar rekening neemt. Een ander deel van de investeringen komt van 
particulieren en bedrijven.

VOORBEELDPROJECT
Abu Dhabi wil zich profileren als groen rolmodel in de VAE-regio. Groe-
ne technologie is volgens het emiraat in de toekomst een belangrijke 
bron van inkomsten. Het maakt daarmee een geleidelijke overgang van 
een economie die draait op oliedollars naar een economische positie 
gebaseerd op kennis en innovatie. Holland Water is er trots op dat zij 
met haar innovatieve systemen een rol mag spelen in dit voorbeeldpro-
ject. “Natuurlijk dragen we graag bij aan het creëren van Masdar City 
als meest duurzame stad ter wereld”, zegt De Zeeuw. “We hadden in de 
regio, samen met onze partner Culligan, al een groot aantal prominente 
projecten gerealiseerd, zoals in de Dubai Mall Boulevard, het World 
Trade Center Dubai en in de nieuwe gebouwen van Emirates Catering, 
maar deze opdracht is toch wel heel bijzonder”, aldus De Zeeuw. “In de 
emiraten wordt ons systeem enorm gewaardeerd en nu al gezien als 
‘top of the bill’. Dat de Bifipro-systemen binnenkort ook operationeel 
zijn in de meest duurzame stad van de wereld, maakt ons natuurlijk 
extra blij. Juist omdat we ervan overtuigd zijn enorm te kunnen bijdra-
gen aan het verduurzamen van gebouwen. En niet alleen in Europa.” 

Voor deze prestigieuze order waren partijen uit de hele wereld in de 
race. De opdrachtgever heeft bij zijn keuze niet alleen sterk gelet op 
de kwaliteit van de systemen en de aanbieders. Men wilde ook per 
se de best beschikbare technologie ingezet zien en daaraan bleek het 
systeem van Holland Water te voldoen. Behalve dat het Bifipro-sys-

teem zeer accuraat uiterst lage concentraties koper en zilverionen 
aan het water toevoegt, kan deze apparatuur ook worden voorzien van 
Silco-sensoren. Daarmee kan op ieder willekeurig moment worden 
gemeten welke concentraties zich in het water bevinden. Een noviteit 
die onder meer met financiële steun van de Europese Commissie en Fo
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 “In de emiraten wordt ons systeem 
enorm gewaardeerd en nu al gezien 

als ‘top of the bill’”
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Meer aandacht nodig voor kleine scheepvaart

ACTUEEL

Terwijl de afgelopen jaren bij de bouw van cruiseschepen preventieve 
maatregelen zijn genomen om de proliferatie van legionella (ontwerp, 
materialen, aandacht voor de werking en het onderhoud van het wa-
tersysteem) te beperken, is er weinig of geen aandacht voor kleine 
schepen die in veel gevallen oud en niet goed onderhouden zijn. Wat 
is de frequentie en ernst van legionellabesmetting in veerboten en 
cruiseschepen? Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft een 
onderzoek uitgevoerd op tien veerboten en zes cruiseschepen die aan-
meerden of op doorreis waren door de haven van Messina (Sicilië, 
Italië). Hier zijn op kritieke punten water- en luchtmonsters verzameld 
die vervolgens werden getest voor een kwalitatieve en kwantitatieve 
identificatie van legionella. Legionella werd geïsoleerd uit monsters van 
douche- en leidingwater in zeven (70 procent) van de tien onderzochte 
veerboten, en in drie (50 procent) van de zes onderzochte cruisesche-
pen. Er werd geen legionellabesmetting gevonden in bubbelbaden en 
lucht- en ijsmonsters. Concluderend bevestigen de verkregen gegevens 
hogere niveaus van legionellabesmetting in lokale veerboten. Dat on-
derstreept de noodzaak van specifieke correctieve acties voor deze 
categorie boten.

GECONTAMINEERD
De studie bevestigt daarnaast de uitkomsten uit eerdere onderzoeken 
die aantonen dat zowel in warm- als koudwaterdistributiesystemen 
aan boord van veerboten gemakkelijk hogere concentraties legionel-
labacteriën kunnen voorkomen dan in de meeste cruiseschepen. Ver-
gelijkbare resultaten werden in 2004 al verkregen in  een studie die 
werd uitgevoerd op twee cruiseschepen en zeven veerboten die waren 
aangemeerd in zeehavens in Noord-Sardinië. Data uit deze studies 
toonden aan dat zes van de zeven (86 procent) veerboten positief 
waren. 38 van de negentig (42 procent) watermonsters waren gecon-

tamineerd en 77,8 procent ervan bevatten meer dan 104 kve. Een 
andere Italiaanse studie vond in 2010 plaats in de haven van Venetië. 
Daarbij werden soortgelijke conclusies getrokken als op basis van de 
huidige studie. Ook hier werd aangetoond dat veerboten grotere risico’s 
op legionellabesmetting vertonen dan cruiseschepen.

CORRECT 
De grootste problemen worden gevonden bij de veerboten waar het 
hoge risico van legionella-kolonisatie voornamelijk wordt veroorzaakt 
door verouderde en niet altijd goed ontworpen installaties. Bovendien 
bemoeilijkt het beperkte aantal bemanningsleden goed toezicht op het 
waterveiligheidsplan. In sommige gevallen zijn de watertanks niet goed 
toegankelijk door de kleine omvang van de schepen. Bijgevolg kan 
minder nauwkeurig onderhoud de vorming van biofilm veroorzaken, het 
belangrijkste substraat voor de groei van legionella. Ten slotte vormen 
douches en andere wasvoorzieningen die - anders dan aan boord van 
grote cruiseschepen - niet continu worden gebruikt een oorzaak van 
verontreiniging.

De groei van het scheepvaartverkeer heeft tot een toename van het aantal legionellagevallen 
onder reizigers geleid. Aan boord van schepen overleeft en vermenigvuldigt legionella zich 
gemakkelijk in waterleidingen. Vervolgens verspreidt de bacterie zich verder door middel van 
airconditioningsystemen en waterverdeelpunten. 

Veerboten vertonen 
grotere risico’s op 

legionellabesmetting dan 
cruiseschepenFo
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Airco en waterverdeelpunten 

zorgenkind bij schepen
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installatie en een preventieve aanpak zorgt ervoor dat je een beheers-
bare installatie creëert.”
Volgens Leo Bikker, gepensioneerd Nederlands drinkwaterinspecteur 
en kritisch legionellavolger, is een dergelijk poortwachtersysteem 
slechts een deel van de oplossing. “Een ultrafiltratiesysteem houdt de 
legionellabacterie weliswaar buiten de deur, maar je hebt er niets aan 
als je niet tegelijkertijd ook investeert in een nieuwe installatie. Heb je 
de installatie binnen niet onder controle, dan heb je aan een poort-
wachter ook niks.”

WERKZAAMHEDEN AAN WATERLEIDING
Bikker zet tevens zijn vraagtekens bij de reden van het onderzoek naar 
legionella bij het MCL. Volgens het ziekenhuis vond het onderzoek 
plaats naar aanleiding van werkzaamheden aan de waterleiding, waar-
bij een hydrofoor is vervangen. “Op zich zijn dergelijke werkzaamheden 
aan een waterleiding geen reden om een legionellatest te doen. Zo’n 
klus duurt niet langer dan twee dagen en dat is te kort voor de legio-
nellabacterie om zich te ontwikkelen. Pas als een heel groot leidings-
deel langere tijd heeft stilgestaan, dan wordt het een ander verhaal. Bij 
werkzaamheden kan de voedingsbodem in de installatie loskomen en 
kan legionella een kans krijgen om te groeien.”

VERDACHT MONSTER
Ook het feit dat het ziekenhuis al meteen maatregelen heeft getroffen – 
filters van douches zijn vervangen en douches waarbij dit niet lukte, zijn 
afgesloten – vindt Bikker opmerkelijk. “Ongeacht de uitslag, er is iets 
aan de hand. Of er nou levende of dode legionellabacteriën werden 
aangetroffen, blijkbaar zijn er op een bepaald moment omstandighe-
den in de leiding geweest waardoor de bacterie heeft kunnen groeien.

Lagrand: “Er zal expertise genoeg zijn in het ziekenhuis, maar je ziet wat 
een impact een besmetting kan hebben, zeker op dit soort locaties. Het 
is nu goed om te zoeken in de installatie waar dit ontstaan is, maar 
ook zeker om te kijken welke preventieve maatregelen je kan nemen. 
Hierdoor neem je een grote onzekerheid weg, waarmee je eenvoudig 
een betrouwbare en een beheersbare installatie creëert.”

OP ÉÉN PLEK WEL LEGIONELLA
Volgens de laatste berichtgeving van het MCL zijn op de plaats waar 
de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, geen punten aangetroffen 
die een risico vormden voor legionellabesmetting van medewerkers of 
patiënten.
Op één plek is in een warmwatertappunt wél legionella aangetroffen. 
Dit tappunt staat los van de punten waar eerder onderzoek is gedaan. 
Het risico voor patiënten of medewerkers is echter nihil, omdat het geen 
douche betreft. Alleen bij verneveling van water, zoals bij douchen, is 
er risico op besmetting. Het MCL neemt bij dit tappunt maatregelen 
om de besmetting op te heffen. Om volledige zekerheid te waarborgen, 
worden de waterleidingen in een deel van het gebouw gereinigd. 

“Wat het MCL zegt, klopt deels”, zegt Pascal Lagrand, manager bij HG 
Ulfima, specialist in ultrafiltratiesystemen. “Ja, een warmwatertempe-
ratuur boven de zestig graden doodt de legionellabacterie. Maar een 
waterleiding kent ook nog een koudwatertemperatuur. Die moet onder 
de 25 graden zijn, wil je legionella voorkomen. Juist de koudwatertem-
peratuur in een waterleiding is het meest lastig te beheersen.”

GEEN GARANTIE
Legionellaproblemen komen daarom ook juist in het koudwaterdeel 
voor. Lagrand: “Ook al heb je de warmwatertemperatuur goed onder 
controle, dan nóg is dat geen garantie dat je geen legionella hebt. Voor-
al in gebouwen zoals kantoren en ziekenhuizen komt de koudwatertem-

peratuur al snel boven de 25 graden.” Zodra de temperatuur boven de 
25 graden komt, kunnen er ideale omstandigheden ontstaan voor een 
legionellabacterie om zich te ontwikkelen. Die omstandigheden worden 
gevormd door een combinatie van voedingsbodem, waterstilstand en 
opwarming. “Vooral die laatste factor is moeilijk beheersbaar”, aldus 
Lagrand.
Volgens de specialist is het daarom van belang preventief te beheren 
en de bacterie aan de voorkant al tegen te houden. “Een zogenoemd 
poortwachtersysteem met ultrafiltratie-membramen houdt de bacterie 
bij binnenkomst al tegen. Heb je zo’n systeem niet, dan zit je iets te 
beheren waarvan je wéét dat het wel binnenkomt. Ofwel, dan ben je 
aan het dweilen met de kraan open. De combinatie van een goede 

Het ziekenhuis in Leeuwarden heeft eind augustus te maken gehad met een onderzoek naar een 
mogelijke legionellabesmetting. Het kweekonderzoek, uitgevoerd door een laboratorium van 
Vitens, heeft geen levende legionella in de waterleiding aangetoond. Het MCL noemde 
de vondst van legionellasporen vorige week ‘bijzonder’. De warmwatertemperatuur 
in de waterleiding zou namelijk te hoog zou zijn voor de bacterie om te overleven. 
Maar dat is slechts een deel van de waarheid, zeggen de experts.

“Ongeacht de uitslag,
 er is iets aan de hand”

“Juist de 
koudwatertemperatuur 

in een waterleiding is het 
meest lastig te beheersen.”

THEMA

Experts over onderzoek naar mogelijke legionellabesmetting bij MCL
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Deze clouddienst sluit goed aan bij de situatie en werkzaamheden van 
grote zorginstellingen die belast zijn met legionellabeheer. Een besmet-
ting met legionella kan voor de kwetsbare doelgroepen van zorginstel-
lingen al snel fatale gevolgen hebben, waardoor een tijdige opsporing 
en aanpak van risicovolle situaties een must is. “Bij legionellabeheer 
gaat het erom dat organisaties echt actief beheren”, erkent Martijn 
Ruyg, commercieel directeur bij Mul BV. “Heel snel duidelijk krijgen wat 
en waar de risico’s zitten, is essentieel bij legionellabeheer. De app van 
Digitaal Vastgoed Beheer waarschuwt de beheerder zodra de gemeten 
temperatuur in de leidingen afwijkt en geeft advies over de te nemen 
stappen.”

FLEXIBEL SYSTEEM
Digitaal Vastgoed Beheer ging in januari 2013 van start. De cloud-
dienst richtte zich toen nog puur op het beheer van legionella door het 
controleren van tappunten in de verschillende ruimtes in zorginstellin-
gen. Langzaam maar zeker breidde het bedrijf zijn werkzaamheden en 
expertise over het beheer van vastgoed uit, waardoor Digitaal Vastgoed 
Beheer meer een algemene dienst werd voor een totaalpakket in vast-
goedbeheer. Het gebruik is eenvoudig: de uitvoerder van de beheerta-
ken loopt door het gebouw met een tablet en ziet op een digitale plat-
tegrond precies waar en op welke punten hij de tappunten kan vinden. 
Voor het uitvoeren van de meting scant de uitvoerder een QR-code die 
naast het tappunt is aangebracht. Deze scan haalt de meetinstructies 
op vanuit de cloud en instrueert de uitvoerder voor de uit te voeren 
meting en stuurt de meetgegevens direct naar de cloud.

UITGEBREIDE RISICIOANALYSE
Voordat een bedrijf met de cloudservice aan de slag kan, maakt Mul 
BV eerst een uitgebreide risicoanalyse van de ruimtes, waarvoor de 
opdrachtgever Digitaal Vastgoed Beheer kan inzetten. “Tijdens deze 
inventarisatie zetten we al een volledig digitaal beheersysteem op”, 
geeft Ruyg aan. “Een belangrijk onderdeel hiervan is de digitale plat-
tegrond met daarop alle ruimtes binnen het pand en de locaties van 
tappunten en andere belangrijke aansluitingen. De mensen die de con-
trolewerkzaamheden uitvoeren voor het legionellabeheer zien dan in 
één oogopslag waar ze moeten zijn.” Beheerders kunnen veranderingen 
binnen bestaande ruimtes zelf doorvoeren in de digitale plattegrond. 
Bijvoorbeeld als binnen een kamer een nieuw tappunt komt, tappunten 
worden weggehaald of een tappunt wordt verplaatst. Als een platte-

“Heel snel duidelijk 
krijgen wat en waar 

de risico’s zitten, 
is essentieel bij 

legionellabeheer”

Door: Indra Waardenburg THEMA

Digitale dienst zorgt voor 
eenvoudig en waterdicht legionellabeheer

Voorkomen is beter dan genezen, ook in het geval van legionella. Het regelmatig en 
grondig controleren van tappunten is daarom van groot belang in gebouwen met veel
 tappunten, zoals verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Het documenteren van de 
controlemomenten gebeurt vaak schriftelijk, maar dat kan ook anders. Ingenieursbureau 
Mul BV ontwierp Digitaal Vastgoed Beheer; een digitale dienstverlening die de gemeten gegevens 
veilig in ‘the cloud’ opslaat en direct aangeeft wanneer de beheerder actie moet ondernemen.
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grond door een verbouwing niet meer klopt, kan de beheerder de nieu-
we plattegrond naar Mul BV sturen, waarna het ingenieursbureau de 
digitale plattegrond aanpast aan de nieuwe situatie. “Digitaal Vastgoed 
Beheer is hierdoor erg geschikt voor organisaties met meerdere gebou-
wen”, aldus Ruyg. “Bij vastgoedstructuren die redelijk dynamisch zijn, 
komt zo’n stukje flexibiliteit in de vorm van een aanpasbare digitale 
plattegrond goed van pas. De systeembeheerder kan op deze manier 
snel en makkelijk inspelen op veranderingen binnen het pand.”

GEEN PAPIERWERK
Een belangrijk voordeel van de digitale clouddienst van Mul BV is dat 
het een stapel aan papierwerk bespaart. Digitale legionellabeheersing 
spaart niet alleen papier, maar maakt de administratie ook overzich-
telijker. Zoeken naar de eerder geregistreerde waarden van een speci-
fieke datum in een overvolle ordner hoeft niet meer; de beheerder kan 
de meetwaarden overal raadplegen met de gratis Digitaal Vastgoed 

Beheer-app. Het aanleveren van de benodigde gegevens voor de legi-
onella-inspectie is hiermee ook eenvoudiger. De opslag van de meet-
gegevens in de cloud heeft volgens Ruyg nog meer voordelen: “Op het 
moment dat er iets verandert in de wet- en regelgeving rond legionella 
kunnen wij in overleg met onze klanten wijzigingen doorvoeren in het 
systeem. Met behulp van een ‘update’ passen we het systeem dan zo 
aan dat het voldoet aan de meest recente legionellanormen en -eisen.”

SPECIALE COMMUNITY
“Stel bijvoorbeeld dat de spoeltijden veranderen of dat bepaalde on-
derdelen van de legionellacontrole niet meer nodig zijn. We vertellen 
dan in de speciale community – een omgeving waarin alle gebruikers 
van het systeem zitten – dat we taken gaan aanpassen of uitzetten. 
Vervolgens veranderen we parameters in het systeem waardoor het 
beheer wordt aangepast aan de nieuwe situatie.” Voor de opslag van 
de meetgegevens gebruikt Mul BV Nederlandse servers, zodat alle data 
in Nederland blijft. “Zo zorgen we ervoor dat alle data onder de Neder-
landse wet valt”, legt Ruyg uit. Voor het gebruik van de cloud rekent het 
ingenieursbureau een vast bedrag per jaar. “Het exacte bedrag hangt 
af van de hoeveelheid data die een bedrijf opslaat”, zegt Ruyg. “Be-
drijven met grotere gebouwen en dus meer tappunten betalen meer 
dan gebruikers met minder grote ruimtes en minder tappunten. Bij 
organisaties met een grote vastgoedportefeuille is het mogelijk om 
grootschaliger data in te kopen, waardoor een financieel voordeel te 
behalen is.”  

Door: Indra Waardenburg THEMA

‘Het is een waterdicht 
systeem’
In 2012 draaide de eerste pilot van Digitaal Vastgoed Beheer bij 

Magentazorg. Het systeem beviel zo goed dat het bedrijf tot op de 

dag van vandaag ermee werkt. “Het grootste voordeel van legionella-

beheer met dit systeem is dat op deze manier alles goed geborgd is”, 

aldus Ron van Deudekom, manager technisch beheer en veiligheid 

bij Magentazorg. 

“Het systeem geeft direct een helder beeld van de huidige situatie en 

zorgt ervoor dat taken worden uitgevoerd. Het is daardoor een water-

dicht systeem; fraude is onmogelijk. De manager krijgt alle informatie 

en kan direct sturen op de ‘hotspots’ die hierbij naar boven komen. 

Het is daarnaast ook een heel compleet systeem: alle controlepun-

ten staan erin. De keerklepcontrole die in het kader van de legionel-

lacontrole jaarlijks moet plaatsvinden, staat bijvoorbeeld ook in het 

systeem. Een ander voordeel is dat we de gegevens eenvoudig bij de 

inspectie kunnen aanleveren. We sturen hen de gegevens op en het is 

klaar. Dat is fijn voor ons, maar ook voor de inspecteurs zelf. We krijgen 

daar dan ook veel complimentjes voor.” 

Volgens Van Deudekom viel de investering om met het systeem te kun-

nen werken mee: “We hadden al een risicoanalyse laten maken door 

Mul. Je moet dan nog wel investeren in zaken als thermometers, een 

tablet en QR-codes, maar dat is goed te doen. De belangrijkste inves-

tering is misschien wel de tijdsinvestering: er gaat meer tijd inzitten 

als je alle tappunten afgaat met dit systeem. Maar daar krijg je wel 

gegarandeerde kwaliteit voor terug. Als de waardes te hoog zijn, geeft 

het systeem direct stap voor stap aan wat er moet gebeuren om een 

uitbraak van legionella te voorkomen. En het mooie is dat het systeem 

heel gebruiksvriendelijk is. Iedereen kan de controles uitvoeren.”

Martijn Ruyg

?????????

Aanpak van 
legionella begint 
bij de bron, bij 
Rentokil Hygiene
Rentokil Special Hygiene Nederland
Ruwekampweg 8, 5222 AT Den Bosch
Tel. 0800 - 73 68 494

Rentokil Special 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
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BEHEER TE BORGEN, DOCUMENTEREN 
EN TE RAADPLEGEN

Logboeken altijd up-to-date en veilig

Voortgangsbewaking en alarmering

Geen administratie, verlaging faal- en beheerkosten

Leverancier onafhankelijk
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CAG begon als klein bedrijf voor luchtonderzoek en heeft zich sindsdien 
uitgebreid tot een adviesbureau voor een gezonde woon- en werkomge-
ving. Inmiddels geeft het bedrijf naast luchtkwaliteit ook advies op het 
gebied van waterkwaliteit, legionellapreventie, binnenklimaat, energie-
verbruik en veiligheid. “In het kader van legionellapreventie heeft CAG 
SLIM.sensoring Click ‘n Go op de markt gebracht. Dit is door André 
Eland, onze directeur, op poten gezet en staat voor Smart Logic Inspec-
tion Monitoring”, vertelt Pascal Kromeich, planner en werkvoorbereider 
bij CAG. 

DRAADLOOS DE TEMPERATUUR OPNEMEN
De sensoren zijn ontwikkeld om het opnemen van de temperatuur van 
drinkwater makkelijker te maken. De sensoren hebben een afmeting 
van 36x23x150 mm en zijn door middel van een clip eenvoudig op de 
waterleiding te bevestigen. In de clip zit een ingebouwde sensor, waar-
mee de temperatuur van de waterleiding wordt gemeten. Kromeich: 
“Om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan is met name de 

retourtemperatuur van het warme water belangrijk. Dit water moet bo-
ven de zestig graden blijven.” 
In plaats van het één keer per maand opnemen van de watertempe-
ratuur, verrichten de sensoren vier metingen per uur. De data wordt 
vervolgens via het LoRa netwerk verstuurd en opgeslagen in een bevei-
ligde database. “Via de webportal hebben klanten inzicht in de data, 
logboekbladen en trendanalyses. Zo ziet een klant in één oogopslag 
wat de status is van het leidingwater”, aldus Kromeich. 
De sensoren zijn volledig draadloos en maken gebruik van een bat-
terij van 3.0 V die drie jaar meegaat. Eventueel kunnen de sensoren 
ook gebruik maken van 5 V externe voeding. De Click ’n Go clip is 
geschikt voor koperen en stalen waterleidingen met diameters van 12, 
15, 22 en 28 mm. Kromeich: “Doordat de sensoren draadloos zijn 
kunnen we ze ook makkelijk door het gebouw verplaatsen. Voorheen 
maakte CAG gebruik van het TOA-systeem, wat staat voor temperatuur 
op afstand. Hierbij werden de sensoren bekabeld en werden ongeveer 
tien sensoren op een router aangesloten. Als de sensoren verplaatst 

moesten worden ging dat niet zo makkelijk als nu.” Bij de installatie 
van SLIM.sensoring Click ’n Go kunnen klanten de gewenste boven- en 
onderwaarde van de temperatuur van het water instellen. Indien het 
leidingwater boven of onder deze temperatuur komt ontvangt de klant 
een alert via e-mail, SMS of app. “Hierdoor kan de klant direct actie 
ondernemen om de groei van legionellabacteriën te voorkomen. Eén 
van de acties kan bijvoorbeeld het verhogen van de boilertemperatuur 
zijn. Ook kan het zo zijn dat de installatie beter moet worden ingere-
geld”, aldus Kromeich.  

KLANTERVARING
Momenteel heeft CAG drie klanten die gebruik maken van het SLIM.
sensoring systeem ter preventie van legionella. Eén van deze drie is 
Antes Groep, die sinds april gebruikt maakt van het Click ’n Go systeem 
op hun locatie aan de Romanohof in Rotterdam. “We hebben ongeveer 
tachtig locaties en Romanohof is één van de gebouwen die wij huren 
en die niet beschikt over een gebouwbeheersysteem. Om aan de wet-

telijke eisen te voldoen werden er maandelijkse temperatuurcontroles 
uitgevoerd, maar dat was iedere keer weer een hele onderneming”, 
vertelt Henk Schipper, coördinator werktuigbouw en elektra bij Antes 
Groep. “Ik wist dat het makkelijker kon en heb door de jaren heen ook 
al diverse systemen tegen het licht gehouden voordat we over zijn ge-
gaan op het plaatsen van het Click ’n Go systeem van CAG.”
Schipper is zeer positief over het gebruik van deze SLIM.sensoring. 
“Het systeem is makkelijk te installeren, je plaatst een Click ‘n Go erop 
en klaar. Bovendien kunnen we snel acteren wanneer er een onregel-
matigheid wordt geconstateerd. Dat het systeem draadloos is, maakt 
het makkelijk om de sensoren te verplaatsen. Ook bij een verhuizing 
kunnen we het systeem gewoon meenemen. Zelf ben ik meer van het 
bekabelen, maar we hebben regelmatig te maken met moeilijk bereik-
bare plaatsen waar we geen bedrading kunnen neerleggen.”
De vestiging aan de Romanohof is de eerste locatie van Antes Groep 
die gebruik maakt van SLIM.sensoring Click ’n 
Go. Schipper heeft inmiddels ook een offer-
te aangevraagd voor de locatie aan de Prins 
Constantijnweg in Rotterdam. “Hier hebben 
we te maken met veel deelringen en lange 
trajecten. Daar is het Click ’n Go systeem ui-
termate geschikt voor”, aldus Schipper. 
Naast slimme sensoren ter preventie van le-
gionella zal Antes Groep in de toekomst 
misschien ook wel gebruik maken van 
andere slimme sensoren. Schipper: “Als wij 
bijvoorbeeld ARBO-meldingen krijgen met 
betrekking tot het CO2-gehalte zullen wij 
SLIM.sensoring misschien ook wel inzetten 
om de luchtkwaliteit te meten. Dat is het 
mooie aan het systeem, dat het modulair in 
te richten is.” 

Meer informatie: 
https://cag.nl/diensten/slimsensoring/

In één oogopslag zien 
wat de warmwatertemperaturen zijn

“Via de webportal 
hebben klanten 
inzicht in de data, 
logboekbladen en 
trendanalyses”

SLIM.sensoring van CAG maakt maandelijkse 
temperatuurcontrole overbodig

Tekst: Indra Waardenburg

“Elke maand moest het plafond weer open. Dat was echt een gedoe. Nu met de SLIM.sensoring 
Click ‘n Go van CAG hebben wij in één oogopslag de temperatuur van het warme water in beeld”, 
vertelt Henk Schipper van Antes Groep, één van de klanten van CAG. Foto: Ingrid Koenen Badkamer in de Romanohof

De sensoren hebben een afmeting van 
36 x23x150 mm en een clip met een 

ingebouwde sensor (foto: CAG)

THEMA
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ACTUEEL

Via de GGD’en kwamen er afgelopen jaar 561 meldingen van legionellose binnen. 
Nooit eerder registreerde het RIVM zo veel meldingen van deze ziekte als in het afgelopen 
jaar. Een andere luchtweginfectie viel ook op: in de winter van 2017/2018 werden 
900.000 mensen ziek door het griepvirus, zo’n 400.000 mensen meer dan het jaar ervoor.

RIVM-rapport: hoogste aantal legionellosemeldingen ooit

Grote toename 
legionellose in Nederland

Elk jaar registreert het RIVM griep en andere luchtweginfecties. Sommi-
ge luchtweginfecties zoals legionellose moeten bij de GGD worden ge-
meld om brononderzoek mogelijk te maken en daarmee te voorkomen 
dat ze zich verder verspreiden. In 2017 kwam het hoogste aantal le-
gionellosemeldingen ooit binnen: 561. In 2016 waren dit er nog 454. 
Sinds 2012 is een stijgende trend waargenomen in ziekte veroorzaakt 
door de legionellabacterie. Deze trend zette zich voort in 2017 met 
een stijging van 24 procent ten opzichte van 2016. In 2017 werden 

in totaal 575 meldingen van legionellose ontvangen, waarvan 561 be-
vestigde of waarschijnlijke gevallen van veteranenziekte bij Nederland-
se ingezetenen. De incidentie in 2017 was 3,3 legionellagevallen per 
100.000 inwoners. De seizoensgebonden piek in de zomermaanden 
juni, juli en augustus was veel hoger dan verwacht op basis van de 
gemiddelde maandelijkse meldingen in de afgelopen vijf jaar (2012-
2016). Het hoogste aantal gevallen werd gemeld in juli. Het ging om 
116 gemelde gevallen, van wie er 98 (85%) binnenlands waren (infec-

tie verworven in Nederland). De gevallen in de zomermaanden waren 
verspreid over meerdere volksgezondheidsregio’s en er werden geen 
grote uitbraken gedetecteerd. Bovendien zijn in december 2017 meer 

gevallen gemeld dan verwacht. De gestage toename van legionella is 
voornamelijk te wijten aan een stijging van het aantal binnenlandse 
gevallen. Binnenlandse legionella was goed voor 72 procent van de ge-
vallen,  27 procent werd geassocieerd met reizen naar het buitenland. 
Er werden meer gevallen van binnenlandse legionella gemeld dan ge-
bruikelijk, maar de meeste daarvan (87 procent, 355 gevallen) werden 
door de gemeenschap verworven.

DODEN
De leeftijd en geslachtsverdeling waren vergelijkbaar met voorgaande 
jaren met een mediane leeftijd van 64 jaar en 71 procent mannen. Zo-
als gebruikelijk was 95 procent van de gevallen veertig jaar of ouder. In 
totaal had 48 procent van de gevallen relevante onderliggende ziekten 
en 48 procent was roker. Geen onderliggende ziekte of roken werd ge-
meld door 23 procent van de gevallen. Aanzienlijk meer binnenlandse 
gevallen waren roker (51%) of hadden een onderliggende ziekte (53%) 
dan gevallen die naar het buitenland waren gereisd (roken 38%, on-
derliggende ziekte 34%).
Eenendertig doden werden gemeld; 55 procent meer dan vorig jaar. 
Het percentage sterfgevallen aan huis (CFR) is hoger in binnenlandse 
gevallen (6,8%) dan in gevallen met reizen naar het buitenland (1,3%). 
Huishoudelijke gevallen in de oudste leeftijdsgroep (80 jaar of ouder) 
hadden de hoogste mortaliteit (CFR 13%). De mortaliteit bij vrouwen in 
2017 (CFR 9,2%) was hoger dan bij mannen (CFR 6,3%).

INFECTIEBRON
Twee biologische waterzuiveringsinstallaties werden geïdentificeerd als 
infectiebron voor meerdere clusters in Noord-Brabant. Een geografisch 
cluster werd ontdekt in december in het zuiden van Nederland met ze-
ven gevallen in een periode van drie weken. Ondanks de steekproef van 
mogelijke bronnen van het milieu, werd er geen bron van infectie ge-
vonden voor dit cluster. Verder werden gedurende het jaar enkele kleine 
geografische clusters (2-5 gevallen) gedetecteerd, waarvoor geen ge-
meenschappelijke bron werd gevonden. Kleine clusters (2-3 gevallen) 
werden ook gezien als gekoppeld aan een hotel, een recreatiepark, een 
werklocatie en meerdere kleine clusters met sauna’s, carwashes en 
tuincentra als mogelijke bronnen.

MILIEUONDERZOEKEN
Milieubemonstering werd gerapporteerd met betrekking tot 73 huis-
houdelijke patiënten (18%) en legionella werd gedetecteerd in poten-
tiële bronnen die verband hielden met 34 van deze patiënten (46%). 
Voor 29 patiënten met een klinisch isolaat werden omgevingsbronnen 
bemonsterd door de Legionella Source Identification Unit (BEL), waar-
door een vergelijking tussen klinische en omgevingsstammen mogelijk 
was. Dit resulteerde in een match voor vijf van de 29 patiënten (17%). 
Naast de lucifers gekoppeld aan de afvalwaterzuiveringsinstallaties be-
vestigde sequence-based typering (SBT) een draaikolk in een vakan-
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De verhoogde mortaliteit in 2017 is te wijten aan 
de toename van binnenlandse gevallen
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tiehuis voor een patiënt die 15-17 dagen vóór het begin van de ziekte 
in de accommodatie verbleef. Bovendien identificeerde typering op 
basis van Amplified Fragment Length-polymorfisme (AFLP) potgrond 
als de meest waarschijnlijke bron voor een patiënt met een Legionella 
longbeachae-isolaat.

PATHOGEEN
De urine-antigeentest, die alleen L. pneumophila serogroep 1 betrouw-
baar detecteert, is de meest gebruikte diagnostische methode (89% 
van de gevallen). Voor zeventig procent van de gevallen was dit de eni-
ge gebruikte diagnostische methode. Sputumkweek op legionella werd 
uitgevoerd voor slechts een minderheid van de patiënten (41%) en 
een positieve kweek was beschikbaar voor slechts zestien procent van 
de 561 patiënten. Het aantal gevallen gediagnosticeerd met Polyme-
rase Chain Reaction (PCR) was 103 (18%). De kleine toename in het 
aantal gevallen dat uitsluitend met PCR werd gediagnosticeerd, ging 
door, maar de meerderheid van de gevallen (64 gevallen) werd ook 
gediagnosticeerd met een andere diagnostische methode.
L. pneumophila serogroep 1 is de meest frequent gevonden patho-
geen (op basis van klinische isolaten), maar het aandeel neemt af. L. 
pneumophila non-serogroep 1 steeg tot negen procent en Legionella 
nonpneumopila steeg ook tot negen procent. Sinds enkele jaren wordt 
met name Legionella longbeachae vaker gemeld.

REIZEN
Het aantal gevallen met reizen naar het buitenland tijdens incubatietijd 
nam marginaal toe tot 152 gevallen, waarvan de meerderheid (83%) 
werd gemeld aan het European Legionnaires’ Disease Surveillance 
Network (ElegionellaSNet). Gevallen die niet aan ElegionellaSNet zijn 
gemeld, verbleven op een privé-adres (9%) of hadden onvoldoende 
gegevens beschikbaar voor rapportage. De meeste reizen (74%) waren 
binnen de EU en Spanje, Italië en Frankrijk waren de meest bezochte 
landen. Buiten de EU werd het grootste aantal gevallen gerapporteerd 
vanuit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten (5 Nederlandse ge-
vallen) en Sri Lanka (5 Nederlandse gevallen). De geschiedenis van 
binnenlandse reizen tussen legionellagevallen steeg aanzienlijk tot 45 
gevallen, waarvan 27 (60%) aan ElegionellaSNet werden gerappor-
teerd en 17 (38%) aan een privé, niet-commercieel adres werden ge-
koppeld en niet werden gemeld.
De verhoogde mortaliteit in 2017 is te wijten aan de toename van de 
binnenlandse gevallen. Net als andere jaren is het percentage sterfge-
vallen in de huishoudelijke gevallen aanzienlijk hoger dan in gevallen 

met reizen naar het buitenland. De case-fataliteitsratio in beide groe-
pen bleef echter vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het gebruik van 
PCR moet worden aangemoedigd, omdat dit de onderdiagnose van de 
ziekte kan verminderen, omdat PCR alle legionellasoorten kan detec-
teren, in tegenstelling tot de urine-antigeentest. Het aandeel patiënten 
met Legionella pneumophila serogroep 1 als klinisch isolaat is de af-
gelopen 5 jaar voortdurend gedaald. Dit kan een gevolg zijn van het 
toegenomen gebruik van PCR: gevallen die werden gediagnosticeerd 
met PCR hadden vaker een positieve kweek dan gevallen gediagnos-
ticeerd door de urinaire antigeentest (28% versus 15%). De verdeling 
van de klinische isolaten is nog steeds vertekend, omdat de urinaire 
antigeentest de primaire diagnostische methode blijft.

BEVINDINGEN
De belangrijkste bevinding dit jaar was de identificatie van twee bio-
logische afvalwaterzuiveringsinstallaties als bron van infectie voor de 
clusters in Boxtel en de verhoogde incidentie in de regio Eindhoven. 
BWTP’s zijn beschreven als de bron van uitbraken in andere landen. 
RIVM constateerde echter enkele verschillen in de kenmerken van de 
clusters in Boxtel en Eindhoven in vergelijking met uitbraken in andere 
landen. Gedocumenteerde uitbraken met betrekking tot beluchtings-
vijvers beschrijven gewoonlijk transmissie over korte afstand of trans-
missie over lange afstand, veroorzaakt door indirecte verspreiding van 
aërosolen, bijvoorbeeld door een natte koeltoren die vervuild water uit 
de rivier gebruikt. Dit heeft meer explosieve uitbraken veroorzaakt, met 
veel gevallen in een korte tijdsperiode.
In het geval van Boxtel en Eindhoven gaat het RIVM echter uit van direc-
te verspreiding van aërosolen uit de beluchtingsvijvers over een langere 
afstand. Hoewel natte koeltorens en luchtwassers zich in de buurt van 
de beluchtingsvijvers bevonden, werd in deze installaties geen legionel-
la gedetecteerd. Verder was in Eindhoven en Boxtel het begin van de 
ziekte verspreid over een lange periode met slechts nul tot twee legio-
nellagevallen per week. Dit patroon geeft een andere, minder efficiënte 
verspreiding van legionella aan. Dit kan worden verklaard door directe 
verspreiding van verontreinigde aërosolen uit de beluchtingsvijvers. In 
een grotere stad kan een tijdelijke toename van nul tot twee gevallen 
per week over het hoofd worden gezien als een uitbraak, vooral als 
er geen typieresultaten beschikbaar zijn. Deze sporadische aard van 
de epidemische curve, gekoppeld aan de BWTP, suggereert dat deze 
installatie een relevante bron kan zijn voor sporadische legionella. Toe-
komstig bronbevindingsonderzoek voor sporadische legionella moet 
daarom ook biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties omvatten. 

De afgelopen periode is veel geschreven over het stijgend aantal legionella-
besmettingen in 2017 en over het feit dat deze trend zich lijkt door te zetten 
in 2018. Op het Esgli-congres in Lyon, dat in augustus plaatsvond, kwam 
aan de orde dat het aantal gevallen in Europa is gestegen met 30 procent. 
Daarbij werd onder andere ingezoomd op Denemarken, waar het aantal 
legionellabesmettingen nog sterker is gestegen. In 2017 werden hier 59 
procent meer besmettingen geregistreerd dan in 2015/2016. Deze stijging 

is niet te verklaren vanuit een grote uitbraak, want het gaat louter om geïso-
leerde gevallen. De grote toename is ook niet te verklaren vanuit een betere 
screening van patiënten, want die is niet zo sterk veranderd ten opzichte 
van 2015/2016. Wat de stijging wel heeft veroorzaakt, is nog onbekend en  
wordt onderzocht. 
In Nederland hebben we in 2016/2017 twee grotere uitbraken gezien, 
beide gerelateerd aan afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bij een uitbraak in 

ACTUEEL

Twee biologische waterzuiveringsinstallaties 
werden geïdentificeerd als infectiebron voor 

meerdere clusters in Noord-Brabant

ACTUEEL

Meer aandacht voor  waterzuiveringsinstallatie 
en koeltorens nodig
De legionellabacterie roept nog veel vraagtekens op. Dat merkte Monique Bastmeijer, bestuurslid bij 
de Stichting Veteranenziekte en lid van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella, op tijdens 
het Esgli-congres in Lyon. Conclusies: in heel Europa stijgt het aantal legionellagevallen, en er moet 
meer aandacht komen voor waterzuiveringsinstallaties en koeltorens.
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Boxtel werden in de periode van oktober tot en met december 2016 vier 
omwonenden en twee werknemers ziek. In de periode van juli tot en met 
november 2017 werden zeven omwonenden en een bezoeker ziek. In 2016 
en 2017 zijn in de omgeving waar de ziektegevallen zijn geconstateerd zes 
koeltorens, een fontein, een waterzuiveringsinstallatie en de woningen van 
patiënten bemonsterd. Uiteindelijk is een verspreidingsmodel toegepast 
zoals dat ook bij de Q-koorts-epidemie is gebruikt. Op deze manier kon 
de meest waarschijnlijke plek van de bron worden gevonden, en daarmee 
uiteindelijk ook de daadwerkelijke bron: de afvalwaterzuiveringsinstallatie. 
In de omgeving van Eindhoven was sprake van eenzelfde patroon, met los-
staande besmettingsgevallen over een langere periode, binnen één regio. 
In het noorden van de stad werd een waterzuiveringsinstallatie gevonden 
die vergelijkbaar was met die in Boxtel. In 2012 is het productieproces in 
deze installatie aangepast om er biogas te gaan maken, en in 2013 liep 

het aantal patiënten op. De overeenkomsten tussen beide waterzuiverings-
installaties zijn dat ze worden gebruikt door de vleesverwerkende industrie 
(wat de invloed van proteïnerijk water en mest met zich mee kan brengen), 
er met water met een temperatuur van 30 tot 35 oC wordt gewerkt, ze 
gebruikmaken van modderfilters met ultrafiltratie, ze energiebesparend zijn, 
en dat ze biogas produceren (groene energie). 
Na het afdekken van de bassins werden geen besmettingen meer gecon-
stateerd die aan een van beide locaties konden worden gekoppeld. De 
besmettingshaard had een afstand tot 3 kilometer van de locatie bereikt, 
mogelijk zelfs een afstand tot 10 kilometer.

RISICO 
De vraag is uiteraard welke preventieve maatregelen moeten worden ge-
nomen. Uit onderzoek naar afvalwaterzuiveringsinstallaties in Duitsland 

is geconcludeerd dat het volgende kan worden gedaan om het risico op 
besmetting te verlagen: monitoring, UV- behandeling van behandeld afval-
water, de tanks afdekken, en ze beluchten met pure zuurstof. Het lijkt goed 
om ook deze waterzuiveringsinstallaties mee te nemen als naar de bron van 
besmettingen wordt gezocht. 
Hetzelfde geldt voor koeltorens. Nieuwe koeltorens moeten worden gemeld, 
maar de vraag is of dit altijd gebeurt. Bestaande koeltorens hoeven niet 

te worden gemeld, maar als naar de bron van een besmetting wordt ge-
zocht, zou het zeer wenselijk zijn om alle koeltorens in Nederland in kaart 
te hebben. Duitsland heeft naar aanleiding van een uitbraak in Warstein 
inmiddels wel de verplichting ingevoerd om zowel bestaande als nieuwe 
koeltorens te melden. In Zweden, zo bleek tijdens het congres in Lyon, hoe-
ven koeltorens helemaal niet te worden gemeld en is onderhoud ook niet 
verplicht. Er gaan geluiden op in dit land om te onderzoeken of dit alles niet 
alsnog verplicht moet worden gesteld. 

THUIS
Tijdens het congres werd ook gesproken over besmettingen die thuis wor-
den opgelopen. In Tsjechië hebben onderzoekers de situatie in flatgebou-
wen in kaart gebracht. Daarbij liepen ze tegen de volgende zaken aan: er 
is een centrale bron met levering van warm water, leidingen die over lange 
afstanden lopen, temperaturen van het water zijn niet goed in balans (er 
zijn geen inregelventielen), mensen worden aangemoedigd om water te be-
sparen (wat tot lagere waterconsumptie en een te lage temperatuur van 
warm tapwater leidt), en er is het probleem rond leegstaande flats. Het on-
derzoek heeft als conclusie dat de legionellabacterie die er werd gevonden 
geen risico vormt voor het publiek in het algemeen, maar wel voor mensen 
die vatbaar zijn doordat ze een zwakke gezondheid hebben. Artsen zouden 
patiënten met bijvoorbeeld COPD, suikerziekte en andere aandoeningen 
erop moeten wijzen dat ze vatbaarder zijn voor legionellabesmetting. Ook is 
het in dit kader van belang dat artsen extra alert zijn op bepaalde sympto-
men als patiënten het spreekuur bezoeken. 
In Barcelona is onderzoek gedaan naar drie installaties die onder het ‘laag 
risico’-regime vallen. Het doel hiervan was om de achterhalen of deze in-
stallaties daadwerkelijk een laag risico met zich meebrengen. Een van de 
installaties was een terrasvernevelaar die in verband werd gebracht met 
een besmettingsgeval. Kritieke punten die werden ontdekt, waren dat de 
watertanks van 5 liter nooit werd geleegd, het water een temperatuur had 
van boven de 25 oC en er geen onderhoud plaatsvond. Bij de ene tank 
werden 230.000 kve Legionella Pneumophila serotype 1 gevonden, de 
andere tank was smetvrij. De eigenaar kreeg de volgende aanbevelingen: 
desinfectie van de tanks, de tanks dagelijks legen en drogen, een beheers-
plan opstellen met betrekking tot periodieke controle, review, desinfectie en 
schoonmaken, en bemonstering. 

HALT
Tijdens het congres werd wederom duidelijk dat er rond de legionellabacte-
rie, net zoals dat voor veel andere bacteriën geldt, nog talloze vraagtekens 
bestaan. Er wordt veel onderzoek gedaan, en hopelijk zal dit binnen afzien-
bare tijd leiden tot grote stappen in preventie en bronopsporing. Daarmee 
zou de stijging in het aantal patiënten een halt kunnen worden toegeroe-
pen, en het zou zelfs tot een verlaging ervan kunnen leiden. Zoals bij veel 
zaken geldt: hoop doet leven. 

ACTUEEL

 Twee uitbraken hadden eenzelfde patroon, met 
losstaande besmettingsgevallen over een langere 

periode binnen één regio.
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LEGIONELLA ALERT

Legionellabacterie bij  pneumoniepatiënten in 

Noord-Italië

‘Beter methoden 
nodig tegen legionella’

De Amerikaanse staat Michigan heeft de 
gezondheidsdirecteur van die staat aan-
geklaagd voor doodslag door nalatigheid. 

Omdat de directeur, Nick Lyon, niet tij-
dig ingreep, zijn twee mensen in het ge-
bied rond de stad Flint overleden door 
legionellabesmetting. Lyon wordt ervan 
beschuldigd geen tijdige waarschuwing 
te hebben gegeven over de uitbraak die 
hieraan voorafging. Rechter David Gog-
gins stelde dat de twee sterfgevallen 

waarschijnlijk hadden kunnen worden 
voorkomen als de uitbraak publiekelijk 
bekend was. Hij zei dat het ‘corrupt’ was 
om het publiek hier informatie over te 
onthouden. Bij de uitbraak in Genesee 
County was sprake van ten minste 90 
besmettingsgevallen, in 12 gevallen met 
fatale afloop. Meer dan de helft van de 
patiënten bleken een overeenkomst te 
hebben: ze verbleven vooraf in het McLa-
ren Hospital dat op het Flint-watersys-
teem was aangesloten.

Bij minstens 12 van de ongeveer 200 patiënten met een 
longontsteking in het Italiaanse Brescia zijn sporen van 
de legionellabacterie aangetroffen. 

De bacteriën waren ook aanwezig bij een van de twee 
mensen die zijn overleden aan longontstekingachtige 
symptomen in deze provincie. In totaal hebben 235 
mensen er medische hulp gezocht voor een vermoedelij-
ke longontsteking en zijn 196 mensen hiermee naar het 
ziekenhuis gegaan. “Er is geen reden om scholen te slui-
ten of geen kraanwater te drinken,” verzekerde de direc-
teur van de lokale gezondheidsdiensten. Hij voegde er-
aan toe dat de meeste van de getroffen patiënten ofwel 
ouder waren, of een verzwakt immuunsysteem hadden. 
Los hiervan is onlangs ook een ‘legionellaverdacht’ ge-
val gemeld in 
Turijn, waar 
een vrouw van 
in de zestig 
in het zieken-
huis stierf met 
s y m p t o m e n 
van longont-
steking.  Het 
lijkt erop dat 
de vrouw, die 
ook andere gezondheidsproblemen had, de bacterie tij-
dens een vakantie aan de kust heeft opgepikt.

Dat stellen Loreen A. Herwaldt en Alexandre R. Marra in het artikel 
‘Legionella: een terugkerende ziekteverwekker’, in het vaktijdschrift 
Current Opinion in Infectious Diseases. De wetenschappers, die ver-
regaande expertise op het gebied van legionella hebben, zien dat het 
aantal patiënten met legionellaziekte toeneemt en het sterftecijfer 
hoog blijft. In hun artikel trekken ze verschillende conclusies. Zo kan 
extracorporale membraanoxygenatie helpen bij het ondersteunen van 
patiënten met ernstige respiratoire insufficiëntie. Fluoroquinolonen en 
macroliden blijken even effectief te zijn voor de behandeling van de 
veteranenziekte. Genoomsequencing is een belangrijk hulpmiddel voor 
het bepalen van de bron van legionella-infecties en voor het begrijpen 
van transmissieroutes en mechanismen die nieuwe pathogene klonen 
veroorzaken. Realtime kwantitatieve polymerasekettingreactietests van 
ademhalingsmonsters kunnen de diagnose van patiënten verbeteren. 
De frequentie van levensvatbare maar niet-te kweken organismen is vrij 
hoog in sommige watersystemen, maar hun rol in het veroorzaken van 
klinische ziektebeelden is niet omschreven.

Legionellose blijft een belangrijke bedreiging voor de volksgezond-
heid. Om infecties te voorkomen, moeten personeelsleden van ge-
meenten en grote gebouwen effectieve programma’s voor het beheer 
van watersystemen implementeren die legionellagroei en -transmis-
sie reduceren. Daarnaast zijn betere methoden nodig voor het de-
tecteren van legionella in watersystemen en klinische monsters, om 
preventiestrategieën en klinische diagnoses te verbeteren.

Legionella 201826

ANSI/ASHRAE-norm 188-2018 (‘Legionello-
se: risicobeheer voor bouwwatersystemen’) 
stelt minimale vereisten voor risicobeheer 

ten aanzien van legionellose bij de aan-
leg van watersystemen. De editie van 2018 
biedt verduidelijking van de nalevingsvereis-

ten, evenals een update 
die de goedkeuring van de 
norm voor code- en regel-
gevingsdoeleinden verge-
makkelijkt. De standaard 
is oorspronkelijk ontwikkeld 
om ontwerpers en exploi-
tanten van gebouwen te 
helpen bij het opstellen 
van waterbeheersplannen. 
Deze plannen omvatten 

specifieke richtlijnen voor systemen   in een 
bepaald gebouw, campus of zorginstelling. Ze 
zijn bedoeld voor gebruik door wie betrokken 
is bij ontwerp, constructie, installatie, inbe-
drijfstelling, bediening, onderhoud en service 
van gecentraliseerde bouwwatersystemen 
en componenten. “Standaard 188 was de 
eerste industriestandaard in de VS voor pre-
ventie van legionella”, aldus Paul Lindahl, 
voorzitter van de Standard 188-commissie. 
“Omdat deze standaard draait om de ontwik-
keling en implementatie van goede ontwerp-, 
exploitatie- en onderhoudsprocedures, is het 
belangrijk om regelmatig updates te maken. 
De 2018-editie van de norm is gericht op ver-
beterde bruikbaarheid, en voorzien van bete-
re richtlijnen om het risico van deze mogelijk 
dodelijke ziekte te minimaliseren.”

ASHRAE (de internationaal opererende American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers) heeft een herziene editie van zijn standaard gepubliceerd waarin een 
uitgebreidere aanpak wordt bevolen om de groei en verspreiding van legionella te voorkomen. 

Een hotel in het Amerikaanse Hampton is 
bevolen om actie te ondernemen nadat de 
legionella-bacterie werd ontdekt 

in het bubbelbad, de boiler en de douche- 
en wastafelkoppen van drie kamers. Veertien 
mensen die sinds juli in The Sands Resort 
verbleven, hebben er de veteranenziekte op-
gelopen. Twaalf mensen werden opgenomen 
in het ziekenhuis, een ervan - een oudere 
patiënt - overleed aan complicaties. De lo-
kale autoriteiten gaven het hotel opdracht 
om borden te plaatsen, gasten op de hoogte 
te stellen en binnen 48 uur een expert in te 
huren. Die expert moest op zijn beurt herstel-
maatregelen treffen, testen of de bacterie 
nog steeds aanwezig was, en alle resultaten 
rapporteren aan de gezondheidsdienst.

ASHRAE publiceert bijgewerkte legionella-standaard

Amerikaans hotel 
moet actie ondernemen na uitbraak veteranenziekte

0180 – 55 23 00 www.immolab.nl
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Ambtenaar in Michigan 
aangeklaagd voor doodslag
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PRODUCTNIEUWS

De training is geschikt voor installateurs of 
medewerkers van een installatiebedrijf, ad-
viesbureau of technische dienst die zich 
bezighouden met engineering en/of onder-
houdszaken aan drinkwaterinstallaties. 
Tijdens de training worden cursisten bijge-
praat over het optimaliseren van een veilige 

installatie in de ontwerpfase, gecombineerd 
met zinvolle beheertaken en dus lage exploi-
tatiekosten. De volgende onderwerpen worden 
behandeld:
• Historie
• Legionella
• Wetgeving

• Ontwerp, realisatie & beheer
• Legionellabeheer in de praktijk
• Drinkwaterbeveiliging
• Test en onderhoud van drinkwaterbeveili-

gingsappendages 

Xigna heeft samen met Ubel en Watts Industries Europe een training drinkwaterveiligheid, legionella en beheer samengesteld voor het oplei-
dingsportaal van de Technische Unie. De training is exclusief bedoeld voor klanten van Ubel/Technische Unie. 

Van den Berg levert twee nieuwe 
ABS kunststof doucheputten met 
roestvrijstalen rand en rooster. Ze 
hebben een afmeting van 146 x 146 
mm, zijn standaard voorzien van een 
‘af fabriek’ gemonteerd waterdicht 
membraan van 500 x 500 millimeter 
en het puthuis is voorzien van een 
zandhuid. 

Het ABS kunststof puthuis is boven 
de flens en het membraan voorzien 
van kleine extra openingen (zie detail 
op de foto) om water dat eventueel 
langs de bovenrand kan lekken op de 
juiste manier af te voeren. De rand en 
het rooster zijn 360º draaibaar en 
in hoogte verstelbaar. De doucheput 
heeft een gepolijst roestvrijstalen op-
pervlak. De inbouwhoogte van slechts 
85 mm is bijzonder laag en daardoor 
is de doucheput overal toepasbaar. 
Standaardopties zijn onder andere 
een uitneembaar stankslot, aardings-
punt, uitlaat ø 50 mm, en verlijm-
baarheid met standaard PVC-lijm. 
De putten zijn ook leverbaar met een 
vastzetbaar rooster. 

De serie One Pro warmtebeeldcamera’s van Flir is uitgebreid met 
de Pro LT versie voor smartphones. Deze uitvoering is gebaseerd 
op de Lepton-warmtebeeldmicrocamera en voorziet onder andere 
in de MSX-beeldverbetering. 

Hiermee zijn warmtebeelden en beelden van een optische HD-ca-
mera te combineren tot een beeld dat eenvoudig is te interpreteren. 

Tevens beschikt de camera over Vivi-
dIR-beeldsignaalverwerkingtechno-
logie voor een betere warmtebeeld-
kwaliteit en helderheid.
Gebruikers kunnen met de One-
Fit-cameraconnector het apparaat 
aan hun smartphone bevestigen 
zonder de noodzaak het bescherm-
hoesje te verwijderen. De bijbehoren-
de app geeft onder meer toegang tot 
spottemperatuurmeters, aangepaste 
on-screen temperatuurregistratiege-
bieden, praktische tips om problemen 
op te lossen en gebruiksscenario’s.

Training drinkwaterveiligheid, 
legionella en beheer bij Technische Unie

Twee nieuwe 
doucheputten 
Van den 
Berg 

Dubbele douchepijp
wtw QB1-21D-HE van Showersave 

ONE Pro LT-warmte-
beeldcamera van Flir

Door een Showersave QB1 douchepijp-wtw te 
gebruiken, stroomt het warme afvalwater eerst 
door een warmtewisselaar. De restwarmte 
wordt daarbij afgegeven aan het koude aan-
voerwater. Dit principe gebeurt via een dubbe-
le scheiding en via tegenstroomprincipe.

De Showersave QB1-21D-HE is uniek vanwe-
ge het zeer hoge rendement van 73,2 procent. 
Dat betekent dat je de hoogste energiebespa-
ring & EPC-verlaging behaalt. 

De belangrijkste kenmerken:
• KIWA-rendementsverklaring
• Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

(BCRG)
• Opgenomen in Uniec & E-Norm
• Dubbele scheiding conform NEN1717
• Gemiddelde besparing 100 – 200 m³ 

gas per jaar (afhankelijk type buis, 
douchgedrag en aantal pers)

• Waterflow tot 15 liter per minuut

Als je doucht, verbruik je gemiddeld 60 liter water met een temperatuur van 38-40 graden 
Celsius. Om die watertemperatuur te bereiken, gebruik je veel (fossiele) energie, terwijl het 
warme water snel naar het riool verdwijnt. 

                                     LEGIONELLA ONDERZOEK

                                 INSTALLATIE BEHEERSING

                              INSTALLATIE AANPASSING

                          INSTALLATIE ONTWERP

                      VEILIGHEIDSKEURINGEN

                   PROJECTBEGELEIDING

Da Costastraat 8C • 3881 JH Putten • info@aquative.nl
Tel. 0341-455308 • www.aquative.nl

Actief in drinkwater

Giesberg & van der Graaf B.V. (GG) en GiGaWater B.V. (GGW) zijn 
officieel gefuseerd. Het nieuwe bedrijf gaat verder onder de naam 
Giesbers InstallatieGroep B.V. (GIG). Het bedrijf zegt over de nieuwe 
samenwerking: “We zetten een stap naar een nog betere samenwer-
king met onze opdrachtgevers en leveranciers. Eén naam, één op-
dracht, één factuur. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en efficiëntie.”

Giesbers en 
GiGaWater fuseren
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Je was best resoluut, die keer dat ik je zag spreken in de lente van 2016. Het was in 
theater De Flint in Amersfoort, tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technie-
ken. Je had net je initiatiefvoorstel neergelegd in de Tweede Kamer en iedereen in de 

wereld van legionella stond op zijn achterste benen. Je herhaalde het bekende mantra 
‘minder regels’. Het leek er zelfs een beetje op dat hoe bozer de mensen in de zaal en 
op het podium werden, hoe meer genoegen je erin had om daar te staan. Je mening: in 
het merendeel van de gevallen kan de enorme regeldruk bij legionella-preventie omlaag. 
Mits de veiligheid niet in gevaar komt.

We zitten nu in de herfst van 2018. Vorig jaar bleek dat een recordaantal Nederlanders 
besmet raakte met legionella. Er waren 561 besmettingen, tegenover 454 in 2016, 
meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vorig jaar stierven 31 mensen 
aan legionella. In 2016 waren dat er 20. En de cijfers van 2018 zijn tot nu toe nog 
erger: een stijging van ongeveer 33 procent ten opzichte van 2017.

Het zou flauw zijn om die toename toe te schrijven aan jou. Alsof het een soort Erik-ef-
fect is. Dat zou te veel eer zijn. Ik betwijfel of je invloed zo sterk is. Ik zie wel dat je je 
heel sterk maakt voor de recreatieondernemers in Nederland, verzameld in Recron. Je 
hebt gevochten tegen een energielabel voor recreatiebungalows, je hebt tanden in de di-
gitale meldplicht voor de recreatieondernemer gezet en gefulmineerd tegen de BTW-ver-
hoging voor de recreatiesector. Je bent dus prima voor een karretje te spannen. 

Maar zou je, nu ik je schrijf dat het aantal legionellagevallen continu stijgt en dat die 
trend aanhoudt, ook mans genoeg kunnen zijn om te zeggen dat je misschien niet 
helemaal goed zat? Dat de veiligheid in gevaar komt? Mail me op redactie@vakbladlegi-
onella.nl. Ik publiceer je excuses graag.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Beste Erik,

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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www.hollandwater.com

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

Holland Water - Marktleider en Expert op het gebied van

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

• ROI < 4 jaar
• Legionella preventie
• Duurzaam

Koelwater behandeling
voor NU en de TOEKOMST
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