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Wellicht een verbazende ontboezeming: ik maak niet graag re-

clame. Dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een uitgever. 

Immers, een groot percentage van de inkomsten van het bedrijf 

komt voort uit het verkopen van advertenties. Reclame dus. 

Waarom maak ik dan niet graag reclame? Ik ben gewoon een 

hele slechte commerciële man. Creatief? Zeker. Aardig? Denk 

ik wel. Kundig? Ik kan uitstekend bladen maken. 

Ik heb helemaal niets tegen reclame. Ik geloof ook in de kracht 

van reclame en adverteren. Tijdens mijn studie Nederlands aan 

de VU leerde ik ook waarom advertenties werken. Vergelijk het 

met de palen langs de snelweg van een grote hamburgerketen 

met een gouden ‘M’. Ook al bent u geen fan van het fastfood-

restaurant, u weet ze precies te vinden langs de snelweg. Het 

zijn ankers op de route geworden. Dat appelleert namelijk aan 

een oerkwaliteit die we hebben: we zoeken referentiepunten in 

een landschap of een situatie. De oermens herkende zijn weg 

terug aan opvallende rotsformaties, grote blokken of aparte bo-

men. Dit doet u nog steeds, let er maar op. Ik heb mezelf er 

geregeld op betrapt dat ik de twee windturbines langs de A4 als 

referentiepunt heb gebruikt. Als ik die zag wist ik: bijna thuis.

Voor één zaak maak ik een uitzondering. Ik wil graag reclame 

maken voor iets. Voor het Jubileum congres/Lotgenotendag 10 

oktober 2019 van de Stichting Veteranenziekte. Een paar jaar 

geleden was ik bij een lotgenotendag en het heeft indruk op me 

gemaakt. Het maakte me duidelijk hoe groot de impact is van 

deze kleine bacterie. 

Daarom roep ik iedereen op: kom naar het Jubileum congres/

Lotgenotendag 10 oktober 2019. 

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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NIEUWS

In de kazerne van de federale politie in 
het Belgische Etterbeek (in het gewest 
Brussel) is legionella aangetroffen in 
de douches. 

De bacterie werd er vastgesteld tijdens een 
onderzoek naar de aanwezigheid van lood in 
de waterleidingen. Daarover werd de voorbije 
weken al aan de alarmbel getrokken. In 2007 
raakte een agent al eens besmet met de le-
gionellabacterie tijdens een douchebeurt in 
het kwartier Kroon in Elsene. Sindsdien werd 
er regelmatig onderhoud uitgevoerd. De dou-
ches werden meteen afgesloten in afwach-
ting van mogelijke renovatiewerken. De slui-
ting leidt volgens de vakbond echter tot een 
gebrek aan douches voor het personeel.

Volgens Techniek Nederland is de kans op 
legionellabesmetting het grootst na de va-
kantieperiode. Tijdens vakanties worden kra-

nen niet gebruikt, waardoor het water in de 
leidingen stilstaat en de watertemperatuur 
al snel boven de 25 graden uitkomt. Deze 

twee factoren hebben een negatief effect op 
de kwaliteit van leidingwater, wat de kans op 
vermeerdering van de legionellabacterie ver-
groot. De legionellabacterie kan vermoeid-
heid, verlies van kortetermijngeheugen, long-
ontsteking en forse griep veroorzaken. In een 
aantal gevallen kan een legionella-infectie 
zelfs een dodelijke afloop hebben. Jaarlijks 
zijn er enkele honderden meldingen, maar 
waarschijnlijk komen er in werkelijkheid veel 
meer legionellabesmettingen voor.
Techniek Nederland raadt terugkerende 
vakantiegangers aan om bij thuiskomst de 
douche vier à vijf minuten rustig te laten stro-
men, om te voorkomen dat het water verne-
velt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats 
door het inademen van de waternevel, waar-
door de bacterie zich in de longen nestelt. 
Eric van der Blom, specialist legionellapre-
ventie bij Techniek Nederland: ‘Verneveling 
ontstaat voornamelijk onder de douche. Je 
kunt dit voorkomen door de sproeikop onder 
water in een emmer te houden of de dou-
chekop in een washandje te verbergen.’

Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde kans op een legionella-in-
fectie in eigen huis. Veel mensen miskennen de gevaren van kranen die langer 
dan een week niet worden gebruikt. Volgens Techniek Nederland, de onderne-
mersorganisatie voor de installatiebranche, komen daardoor na de vakantie 
onnodig veel legionellabesmettingen voor. De installateursvereniging heeft een 
aantal tips op een rij gezet om legionellabesmetting te voorkomen.

Legionella houdt Roda 
weg uit eigen stadion

Fontein moet kunnen afkoelen

Roda JC kon tijdens de zomer niet in het eigen stadion trainen. Ook de oefen-
wedstrijd van tegen KV Mechelen werd afgelast. Dat alles kwam door een legio-
nellabesmetting, meldde 1Limburg.

Door een defecte pomp was er water blijven staan en daar was de bacterie zich 
in gaan ontwikkelen. Roda week voor de trainingen uit naar de velden van ama-
teurvereniging Groene Ster in Heerlen.

De fontein op het Dorpsplein in Kapel-
len (België) wordt soms stilgezet om 
het water de kans te geven af te koelen. 
Op die manier wil het gemeentebestuur 
vermijden dat de legionellabacterie de 
kop opsteekt. 

Door hoge temperaturen warmt het 
water uiteraard ook op. Daarom werd 
de fontein tijdens de zomer al even uit 
werking gezet. Het gemeentebestuur 
kreeg een aantal meldingen van bewo-
ners die dachten dat er een defect was. 

Alles gebeurde in overleg met produ-
cent Aquafontal. Het water moet soms 
afkoelen zodat de bezoekers van het 
Dorpsplein in alle veiligheid verkoeling 
kunnen vinden. 
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Meer risico op legionella na 
terugkeer van vakantie
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NIEUWS

De laatste jaren is steeds een toename van 
legionella te zien. De reden is nog onbe-
kend. Dit staat in de jaarlijkse rapportage 
over griep en andere luchtweginfecties van 
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu .

In totaal zijn tussen oktober 2018 en mei 
2019 ongeveer 400.000 mensen ziek ge-
worden door het griepvirus. Naar schatting 
gingen 165.000 mensen naar de huisarts 
met griepachtige klachten. Dat blijkt uit cij-
fers van het Nivel Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg. In to-

taal werden 11.000 mensen opgenomen in 
het ziekenhuis met klachten die veroorzaakt 
werden door het griepvirus. Dat is veel 
minder dan het jaar ervoor; toen werden 
16.000 mensen opgenomen in het zieken-
huis. De epidemie duurde veertien weken. 
Dat is langer dan het gemiddelde van ne-
gen weken in de afgelopen twintig jaar.

LEGIONELLA-MELDINGEN
In 2018 is het aantal meldingen van legio-
nella (veteranenziekte) gestegen naar 584. 
De laatste jaren zien we telkens een toena-
me van het aantal patiënten met legionella. 

In 2017 waren er 561 patiënten en 454 
in 2016. Zowel het aantal patiënten dat in 
Nederland besmet raakt neemt toe als het 
aantal patiënten dat in het buitenland ziek 
wordt. Ook in andere Europese landen is 
een stijging van patiënten met legionella. 
Wat deze stijging veroorzaakt is nog ondui-
delijk, verschillende onderzoeken zijn ge-
start om dit te achterhalen.

SURVEILLANCE
Elk jaar publiceert het RIVM Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu  een over-
zicht van het aantal patiënten met griep en 
andere luchtweginfecties. Het rapport geeft 
ook aan hoe vaak andere ziekteverwekkers 
gemeld worden die luchtwegklachten ver-
oorzaken. Voor deze ziekteverwekkers (zoals 
tuberculose, Q-koorts en papegaaienziekte) 
bleef het aantal meldingen gelijk. 

De jaarlijkse griepepidemie in de winter van 2018/2019 was minder heftig 
dan het jaar daarvoor. Ongeveer 400.000 mensen hebben de griep gehad. 
Tijdens de vorige epidemie (2017/2018) werden zo’n 900.000 mensen ziek 
van het griepvirus. Het aantal patiënten met legionella daarentegen was in 
2018 hoog. 

Natte koeltorens staan bekend als belang-
rijke besmettingsbronnen van legionella. Het 
opsporen en registreren van de natte koelto-
rens is een lastige klus, omdat de installaties 
vaak niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Daarom 
wordt hulp gevraagd van toezichthouders, op-
lettende burgers, bedrijven en andere betrok-
kenen om natte koeltorens te melden.
Natte koeltorens zijn onderdeel van koe-
linstallaties die gebruikt worden voor het 
afvoeren van overtollige warmte uit produc-
tieprocessen en gebouwen. De warmte wordt 
door middel van het vernevelen van water in 
een open constructie afgevoerd. Natte koel-
torens zijn te vinden bij onder meer grote 
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, theaters, 
bioscopen, grote onderwijsinstituten, hotels 
en congresgebouwen, grote sportaccommo-
daties, ijsbanen, fabriekshallen, datacenters, 
grootwinkelbedrijven, kassencomplexen, 

luchthaventerminals, elektriciteitscentrales, 
chemische fabrieken, verffabrieken en kunst-
stof producerende bedrijven. Goede regis-
tratie en goed toezicht zorgen ervoor dat de 
DCMR sneller kan ingrijpen bij een besmette 
koeltoren, meldt de dienst. Door snel ingrij-
pen kunnen legionella-infecties bij mensen 
voorkomen worden. Als bekend is waar een 

natte koeltoren staat en er treedt een legio-
nella-infectie op kan de bron sneller worden 
achterhaald. Hoe eerder een bron van legio-
nella wordt opgespoord, hoe sneller maatre-
gelen genomen kunnen worden om nieuwe 
infecties te voorkomen.
Melding maken? Neem contact op met de 
DCMR via info@dcmr.nl 

De DCMR Milieudienst Rijnmond spoort 
actief natte koeltorens in de regio Rijn-
mond op om legionellaverspreiding en 
–besmetting te voorkomen. Aanleiding 
is de legionella-ramp in Gent eerder dit 
jaar. De dienst vraagt hulp van ieder-
een om legionella te vinden.

DCMR zoekt natte koeltorens
om legionellabesmetting te voorkomen

Legionellabacterie in sporthal 
De Hazelaar Rosmalen
Waterleidingen van sporthal De Ha-
zelaar in Rosmalen zijn verontreinigd 
met de legionellabacterie, zo meldde 
het Brabants Dagblad. Gebruikers 
van de hal mogen niet douchen. Ook 
wordt sporters afgeraden om uit de 
kranen te drinken. De gemeente laat 
de leidingen doorspoelen en contro-
leert of de bacterie nog aanwezig is. 

In de Hazelaar is vaker legionella 
aangetroffen, onder meer in 2002. 

De gemeente controleert regelmatig 
haar sporthallen op aanwezigheid 
van de bacterie, zegt een woordvoer-
der. ,,In een deel van de waterin-
stallatie van de Hazelaar is bij een 
controle legionella geconstateerd. 
Dat deel van de leiding waar de le-
gionella is geconstateerd, is direct 
buiten gebruik gesteld en behan-
deld. De douches worden pas weer 
vrijgegeven als de her-testen in het 
onderzoekslaboratorium goed zijn.” 
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ACTUEEL

PIEK
In Frankrijk was er ook een piek in de weken 23, 24 en 25. Maar liefst 
441 patiënten in deze periode (21% van het jaarlijkse aantal legionel-
lapatiënten in Frankrijk). De stijging was te zien in alle grootstedelijke 
gebieden in Frankrijk. Duidelijke bronnen werden niet gevonden. Er wordt 
nu onderzocht of de meteorologische factoren invloed hebben gehad, 
door onderzoek te doen naar temperaturen, neerslag en luchtvochtig-
heid. 
In Nederland waren in juli en augustus juist minder patiënten dan ‘nor-

maal’, maar er was dan ook sprake van droogte. In 2018 lag het aantal 
patiënten vier procent hoger dan in 2017, maar wanneer juli en augus-
tus buiten beschouwing worden gelaten, zien we een stijging van 45 
procent in 2018.
Er wordt nu meer onderzoek gedaan in Europa naar de invloed van het 
weer op het aantal ziektegevallen. Mocht inderdaad blijken dat meteoro-
logische factoren van invloed zijn, dan zijn dat andere bronnen dan lei-
dingwaterinstallaties. Wanneer het langdurig warm is, kunnen gebouwen 
opwarmen en daarmee ook de koudwaterleidingen. Of drinkwaterbedrij-
ven kunnen niet meer ‘koel’ water leveren, waardoor het voor locaties 
lastig is om hun koude water koud te houden. Daarmee stijgen de risi-
co’s op vermeerdering van de bacterie in de leidingen. 

 2 BERLIJN: UITGEBREID ONDERZOEK NAAR BRON
Frustrerend: het niet kunnen vinden van een bron wanneer er een patiënt 
is te betreuren. In Duitsland zijn ze daarom een groot onderzoek gestart 
in de hoofdstad, met als doel bron en patiënt met elkaar te matchen. Dit 
project is nu twee jaar bezig en hier werd tijdens de ESGLI-conferentie 
over gerapporteerd. Conclusie: in 41 procent van de gevallen vindt men 
de bron, tegenover twee procent in Nederland. 
Voor alle patiënten die de onderzoekers in beeld hadden, vroegen ze aan 
het behandelend ziekenhuis om een extra urinemonster en sputummon-
ster. Ze interviewden de patiënten over mogelijke bronnen en ze namen 
uit de woningen van alle patiënten watermonsters. Ook van potentiële 
bronnen uit de omgeving van de patiënt werden monsters genomen en 
er werd een risicoanalyse uitgevoerd van het drinkwaterdistributiesys-
teem. 
Alle watermonsters zijn getest op aanwezigheid van legionellabacteriën 
en als deze aanwezig waren, dan werd tevens getypeerd om welke soort 
het ging. Wanneer ook een isolaat van de patiënt aanwezig was, werd 

Door: Monique Bastmeijer

ESGLI toont trends: 
aantal legionella-patiënten stijgt, thermische desinfectie 
maar kort effectief en uitgebreid onderzoek loont

 1 STIJGING LEGIONELLAPATIËNTEN ZET DOOR
De stijging van het aantal legionellapatiënten heeft ook in 2018 door-
gezet. Tijdens het congres werd een overzicht gegeven van de Europese 
ontwikkelingen.
In 2018 kregen in heel Europa 11.343 mensen een longontsteking door 
de legionellabacterie. Dit tegenover 9.259 mensen in 2017. In Neder-
land waren er 23 meer patiënten dan in 2017, waardoor we in 2018 uit 
zijn gekomen op 584 gemelde legionellapatiënten. 
Er is één periode in 2018 die opmerkelijk is: de weken 21-27 (eind mei 
en juni) lieten een enorme piek in het aantal patiënten zien. Met name 

week 24 was extreem: in heel Europa 486 patiënten in één week. Er was 
geen sprake van één grote uitbraak, maar door heel Europa verschillen-
de clusters en ook heel veel ‘losse’ patiënten. Bijvoorbeeld een uitbraak 
in week 23/24 in Zweden van Legionella longbeachae, wat in potgrond 
voorkomt. Er werden 41 legionellapatiënten onderzocht en uiteindelijk 
bleken 31 patiënten besmet te zijn met deze bacterie. Deze legionella-
bacterie wordt niet gevonden door een urine-antigeentest, dus zal er bij 
een eerste test geen legionella gevonden worden. Er moet dan verder 
worden gezocht in het sputum. In Nederland zijn in 2018 zeven mensen 
besmet geraakt met Legionella longbeachae.

Tijdens de jaarlijkse ESGLI-conferentie, die van 10 tot 12 september plaatsvond in Athene, discussi-
eerden experts uit de hele wereld over de legionellabacterie. Vakblad Legionella was erbij en signa-
leerde vier trends.
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ACTUEEL

vervolgens gekeken of er een match kon worden gevonden tussen patiënt 
en bron. 
Er zijn 82 patiënten onderzocht. Bij vijf patiënten was de bron op het 
werk, bij drie de douche in het zwembad, één keer een appartement dat 
bezocht is en bij 25 patiënten was het drinkwater thuis de bron. Dus 
in totaal werd bij 34 patiënten de bron van de infectie gevonden (41 
procent). Een hoog percentage vergeleken met Nederland (2 procent). 
Uiteraard ging het hier om een zeer intensief en bijzonder project, waar 
erg veel tijd en geld in is gestoken, maar met resultaat. Ook de bronnen 
in dit onderzoek zijn zeker interessant te noemen. 

 3 THERMISCHE DESINFECTIE: EFFECTIEF OF NIET?
Thermische desinfectie is slechts een korte periode effectief. Dat 
blijkt uit een literatuuronderzoek dat gepresenteerd werd tijdens de                     
ESGLI-conferentie. De bacterie lijkt aan de hogere temperatuur te wen-
nen. 
Voor het literatuuronderzoek zijn 36 publicaties over thermische desin-
fectie vergeleken met elkaar. Tevens werden van verschillende landen de 
legionellapreventierichtlijnen op het gebied van thermische desinfectie 
met elkaar vergeleken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op z’n minst 
een flinke discussie waard over hoe zinvol het is om – ook in Neder-
land – de thermische desinfectie als een middel te zien om risico’s weg 
te nemen, dan wel te verminderen. De verschillende publicaties geven 
aan dat thermische desinfectie alleen een kortetermijnactie is. Wanneer 
thermische desinfectie vaker dan één keer wordt uitgevoerd neemt de 
effectiviteit af. Dit komt onder andere doordat er thermische tolerantie 
ontstaat. Met andere woorden: de bacterie went aan de hoge tempera-
tuur en deinst steeds minder terug. Andere ‘bijwerkingen’ die in de lite-
ratuur beschreven worden zijn: hogere aantallen bacteriën wanneer de 
bacterie weer gaat vermeerderen en de Legionella pneumophila bacterie 
is meer resistent dan de non-pneumophila, dus de grootste ziektemaker 

wordt minder bestreden dan gewenst.
De richtlijnen van verschillende Europese landen laten grote verschillen 
zien in de adviezen inzake thermische desinfectie, zowel in temperatuur, 
als in standtijd als in hoe vaak het moet worden uitgevoerd. 

 4 ONDERZOEK SPUTUM SOMS BETROUWBAARDER 
 DAN URINE ANTIGEENTEST
Er bestaat een urine antigeentest, waarbij met een eenvoudige test ge-
keken kan worden of iemand besmet is met legionella. Deze test wordt 
standaard als eerste test ingezet wanneer een vermoeden van legionel-
lose bestaat bij iemand die een longontsteking heeft. Eenvoudig en ef-
fectief, maar met een ‘maar’. Deze test geeft alleen aan wanneer iemand 
is besmet met Legionella pneumophila serotype 1. Nu is serotype 1 wel 
de meest voorkomende ziekmaker, maar er zijn meer boosdoeners. Er 
bestaan ook serotypen 2-14 en Legionella longbeachae en non-pneu-
mophila. De non-pneumophila maakt heel weinig mensen ziek, maar de 
andere typen kunnen wel degelijk zorgen voor een legionella-longont-
steking. Met name de Legionella longbeachae bacterie is een bacterie 
die steeds vaker wordt gevonden. Deze zit in aarde en potgrond. Ook 
in Nederland waren in 2018 zeven mensen met deze bacterie besmet 
(voor zover bekend), en – zoals eerder in dit artikel beschreven – in 
Zweden is een grote uitbraak geweest. In Nieuw-Zeeland en Australië 
is deze legionellabacterie al heel lang de veroorzaker van de meeste 
legionellapatiënten.  
Aangezien er nog geen urinetest is om deze bacterie op te sporen is het 
van belang dat artsen alert blijven en ondanks een negatief resultaat 
bij een urine antigeentest verder zoeken. Er kan toch sprake zijn van de 
veteranenziekte. Regelmatig geeft sputum een positief resultaat voor de 
legionellabacterie, ook al gaf de urine antigeentest een negatief resul-
taat. Voor vervolgonderzoek is dus sputum nodig. Dat maakt onderzoek 
lastiger, maar wel noodzakelijk.   
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Werkt u met extra kwetsbare mensen? Neem geen risico. 

UV Lifeshower
De veiligste manier van douchen

A Final and Conclusive Solution against Legionella
NATUURLIJK ZUIVER WATER

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

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

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

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

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

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

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

 

Permanente KIWA Watermerk BRL 14010-1 gecertificeerde legionella veilige douche

  

  

Specialists in UV-Disinfection
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UVIDIS

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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Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionellarisi-
coanalyse op te stellen en een hieruit volgend beheersplan uit te voeren. 
Daarnaast worden ieder half jaar legionellamonsters afgenomen door een 
geaccrediteerd laboratorium, zoals Kiwa Inspection & Testing. Kandouw: 
“Na analyse van deze monsters  kunnen we vaststellen of het drinkwater 
aan de wettelijke eisen voldoet. Bij 100 kve/l of meer is er mogelijk spra-
ke van legionellagroei, maar over het algemeen gaat het hierbij om de 
non-pneumovarianten.” Na bemonstering is het aan de klant zelf om even-
tuele problemen op te lossen. Kandouw merkt dat zorginstellingen het 
risico op een legionellabesmetting niet willen lopen, dus meestal gelijk 
overgaan op spoelen en herbemonstering. Soms zijn er ook drastischere 
maatregelen nodig, zoals het plaatsen van een legionella douchekop of 
complete verbouwingen voor het in orde maken van de installatie. “De 
awareness bij zorginstellingen is hoog. Zo worden we door zorginstellingen 
uitgenodigd als ze een nieuwe zorglocatie openen. Soms spreken we hier-

bij zelfs over nieuwbouw; helemaal vlak na de bouwvakantie. Dan vragen 
ze voor de oplevering nog een monsterafname”, zegt Kandouw. 

FINANCIEEL PLAATJE 
Ondanks de strikte wet- en regelgeving op het gebied van legionellapre-
ventie, overlijden er nog altijd enkele tientallen mensen per jaar aan deze 
ziekte of houden er chronische klachten aan over. Kandouw denkt echter 
dat prioritaire zorginstellingen weinig te vrezen hebben, aangezien hier de 
afgelopen jaren enorm de nadruk is gelegd op legionellapreventie. Ook 
zorgcomplexen die door zelfstandige bewoning niet meer vallen onder de 
noemer prioritair hebben door de zorgplicht en controle op de collectieve 
drinkwaterinstallatie de eventuele legionellagroei nog altijd vrij goed in de 
hand. Kandouw: “Veel aandacht gaat uit naar de zorginstellingen, maar 
bij veel andere partijen, waarbij nog steeds dagelijks risico’s worden gelo-
pen, is het beleid omtrent legionellapreventie veel zorgelijker.”  Kandouw 
ziet met name risico’s in de recreatiebranche. Zo blijkt uit het Jaarverslag 
2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ruim de helft 
van de onderzochte campings in Zeeland de regels overtreden met betrek-
king tot legionellapreventie. Kandouw: “Het is natuurlijk ook een financieel 
plaatje; legionellabeheersing kost namelijk gewoon geld. Sommige secto-
ren zijn liever bezig met hun core business dan met legionellapreventie. 
Tegen hen zeg ik dan ook altijd: doe dat niet, want als het misgaat ben je 
nog verder van huis. De verzekering dekt geen schadeclaims bij overtre-
ding van de regels.”

PARTICULIERE VAKANTIEWONINGEN
Naast het niet willen investeren in legionellapreventie, is er ook het niet 
kunnen investeren. Zo zijn er recreatieparken, waarbij de huizen particulier 
bezit zijn. De monstername vindt dan plaats bij de openbare infrastruc-
tuur en waar mogelijk na de watermeter. Kandouw: “De bewoners moe-
ten dan maar net thuis zijn, maar afgelopen zomer was het wel raak. We 
kregen toen de uitslag binnen na bemonstering van de openbare drink-
waterinstallatie en een aantal steekproeven. Bij één van de huizen was 
legionella type I geconstateerd. Ik ben er toen gelijk heen gegaan en in 
de douche werd inderdaad legionellagroei gevonden. Het echtpaar dat er 
woonde had al klachten van vermoeidheid, dus we hebben gelijk actie on-
dernomen. Dit is dan een voorbeeld van een casus waarbij we er op tijd bij 
waren, maar als die mensen niet aan de steekproef hadden meegedaan 
had het anders kunnen aflopen.” Naast recreatieparken vallen ook jacht-
havens onder prioritaire instellingen. Sommige jachthavens beschikken 
ook over zo’n 200 tot 300 appartementen, die op hun beurt eigendom 
zijn van particulieren. Kandouw: “Als er dan één tussenzit waarbij de keer-
klep ontbreekt of niet functioneert, kom je er niet zo snel achter waar het 
daadwerkelijke probleem zich bevindt. Goede controle hierop is dan ook 
van groot belang.”

THEMA ZORGINSTELLINGEN

Legionella in zorginstellingen blijvend 
onder de aandacht bij Kiwa

Door: Indra Waardenburg

Bepaalde doelgroepen, waaronder ouderen en mensen met een beperking, zijn vatbaarder voor 
legionellose. De instellingen die met deze doelgroep te maken hebben, zijn als prioritaire instelling 
dan ook verplicht om maatregelen te nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te 
voorkomen. “Bij de overheid liggen de zorginstellingen extreem onder een vergrootglas, waardoor 
legionellapreventie bij de meeste zorginstellingen inmiddels wel op orde is ”, zegt Danny Kandouw, 
accountmanager Binnenklimaat en Legionella bij Kiwa Inspection & Testing. 

“Er is veel aandacht voor 
zorginstellingen, maar risico’s 
in bijvoorbeeld de recreatieve 
sector zijn zorgelijker”
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KIWA COMPLIANCE ALS OVERKOEPELENDE FACTOR
Advies over de drinkwaterinstallatie, het beheersplan of de risico-analyse 
wordt niet gegeven door de bemonsteraars van Kiwa Inspection & Testing. 
Kandouw: “Ook al merken we een dode leiding op, dan nog zullen we daar 
niks over zeggen. Dat soort dingen willen we strikt gescheiden houden. Dat 
is dan weer het gedeelte waar Kiwa Compliance bij komt kijken. Natuurlijk 
willen wij vanuit onze tak ook wel iemand langs sturen als er gespoeld 
moet worden of andere manuele handelingen vereist zijn.” Kiwa Complian-
ce is bij veel opdrachtgevers bij het hele proces betrokken. Zo worden er 
risicoanalyses uitgevoerd en kan Kiwa een beheersplan opstellen (RABP 
volgens BRL6010). Verder kan het bedrijf ondersteuning bieden bij het 
uitvoeren van beheersmaatregelen, die de klant niet makkelijk zelf kan 
doen. Ook bij Kiwa Compliance merken ze dat door de blijvende aandacht 
voor zorginstellingen en de veelvuldige controles, de legionellapreventie 
voor deze doelgroep momenteel in orde is. “Zolang de beheersplannen 
maar goed worden nageleefd en deze bij een wijziging van de installatie 
worden aangepast aan de vernieuwde situatie”, merkt een medewerker 
op. Problemen die Kiwa tegenkomt in deze sector zijn veelal van installa-
tietechnische aard, maar deze komen bij de risicoanalyses vrij snel naar 
voren. Naast diverse beheersmaatregelen, maken sommige prioritaire 
instellingen ook gebruik van alternatieve technieken, zoals een koper/
zilver-ionisatiesysteem. Bij Kiwa merken ze echter dat bedrijven daarbij 
volledig gaan vertrouwen op alternatieve technieken, terwijl deze niet het 
belangrijkste zijn. Het advies is dan ook om te blijven focussen op de 
installatie en het gebruik ervan. Dat moet simpelweg op orde zijn. 

THEMA ZORGINSTELLINGEN

Nieuw norm 
legionellatelling van kracht
Sinds 1 januari 2019 is voor de bepaling van legionellabacteriën in 

water een nieuwe internationale norm vastgesteld en gepubliceerd, 

in Nederland ‘NEN-EN-ISO 11731:2017 Water - Telling van Legionella’ 

genaamd. Deze norm is verplicht voor prioritaire instellingen en ver-

vangt de NEN 6265:2007. De prioritaire instellingen zelf merken hier 

echter niet zoveel van. De monsterpotten zijn alleen groter, omdat de 

monsternemers het dubbele volume moeten meenemen. Veel extra 

tijd zal dit niet in beslag nemen. De nieuwe norm heeft vooral impact 

op de laboratoria, aangezien hier nu uitgebreider onderzoek wordt 

verricht. Naast de nieuwe norm kunnen niet-prioritaire instellingen 

nog gebruik maken van de NEN 6265:2007 en van Kiwa’s eigen In-

spection & Testing Methode. Laatstgenoemde methode is bijzonder 

geschikt voor vervuilde watermonsters ten opzichte van de NEN 

6265:2007 en minder arbeidsintensief dan de nieuwe norm.
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Legionella biedt een mix van 
nieuws, achtergrond-verhalen en 
interviews. Op een toegankelijke 
manier biedt Legionella informatie 
aan voor beleidsmakers en utility 
verantwoordelijken. 
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In een ongemeen fel betoog haalt Frank Oesterholt (KWR) in het vakblad Utilities uit naar de keuze 
van Schiphol voor koper- en zilverionisatie bij de bestrijding van legionella. Leo de Zeeuw, eigenaar 
van Holland Water en verantwoordelijk voor de oplossing bij Schiphol, dient hem van repliek. 

ACTUEEL

Is koper-zilverionisatie 
chemie?

16

[tk] 

CHEMIEVRIJ?
“Het is verbazingwekkend te lezen hoe leveranciers van koper-zilverionisa-
tie er altijd in slagen om hun technologie als ‘chemievrij’ weg te zetten. 
Hoezo chemievrij?”, begint Frank Oesterholt Senior onderzoeker KWR Water        
Research Institute. “Er wordt weliswaar geen chemie gedoseerd zoals ge-
bruikelijk bij koelwaterconditionering, maar er worden wel degelijk zware 

metalen in het water gebracht door elektrodes langzaam op te laten lossen. 
Het gaat om ongeveer drie- tot vierhonderd microgram per liter koper en 
dertig tot veertig microgram per liter zilver. Dat is bij een koelwatersysteem 
van tien megawatt, met een blowdown van tien kuub per uur ongeveer veer-
tig kilogram koper en vier kilogram zilver per jaar dat met het water wordt 
afgevoerd.”
Hij vervolgt in het vakblad Utilities: “Vreemd ook te lezen dat Schiphol het 
liefst zo min mogelijk chemicaliën wil gebruiken en daarom overstapt van 
ozon naar koper/zilver-ionisatie. Juist ozon staat bekend als relatief schoon, 
want het leidt nauwelijks tot restproducten in het behandelde water. Overi-
gens kost het bereiden van ozon inderdaad veel energie, maar als je daar 
als luchthaven elektriciteit vanuit hernieuwbare bronnen voor inkoopt, kan 
ik me nauwelijks voorstellen dat het op ‘milieu’ of ‘duurzaamheid’ slechter 
scoort dan koper/zilver-ionisatie. Ik denk dat vooral kosten hier een rol 
hebben gespeeld.”
“Laten we ons realiseren dat het gebruik van koper/zilver-ionisatie op gro-

te schaal leidt tot een hogere belasting van zuiveringsslib met die zware 
metalen. Dat is niet iets waar de waterschappen in Nederland op zitten te 
wachten. Integendeel, ze doen er veel aan om hun zuiveringsslib schoner 
te krijgen, zodat het in de toekomst wellicht weer kan worden ingezet in de 
landbouw.”
“Koper/zilver-ionisatie is bijzonder effectief in het bestrijden van de legi-
onellabacterie”, vervolgt Oesterholt. “Dat heeft wateronderzoeksinstituut 
KWR al ruim een decennium geleden in diverse pilots aangetoond als het 
gaat om drinkwatersystemen en blijkbaar geldt dat ook voor koelwatersys-
temen. Bij drinkwatersystemen is altijd de insteek geweest om het gebruik 
van de technologie te beperken tot situaties waarin andere oplossingen 
(thermisch beheersconcept, fysische technieken) geen of te weinig soe-
laas meer bieden. Voor drinkwatersystemen betekent dit dat de technologie 
alleen onderbouwd (door een gecertificeerd adviseur) mag worden toege-
past in prioritaire instellingen. Zo is dat vastgelegd in de Drinkwaterwet, het 
Drinkwaterbesluit en de Regeling legionellapreventie.”
“Dan mag Ctgb overwegen die beperkingen aan te passen, maar de Ctgb 
heeft geen directe invloed op de drinkwaterwetgeving en die blijft voorlopig 
ongewijzigd. Terecht, want we moeten het toevoegen van chemie aan ons 
drinkwater tot het uiterste beperken en liever geen nieuwe milieu- en ge-
zondheidsrisico’s introduceren bij het bestrijden van het legionellarisico.”

POLITIEK
Leo de Zeeuw is de directeur van Holland Water en diegene die achter ‘zijn’ 
koper/zilver-ionisatiesysteem staat. Hij reageert: “Frank Oesterholt haalt in 
een artikel stevig uit naar koper/zilver-ionisatie. Hij vraagt zich af waarom 

Waterveiligheid is voor een locatie als Schiphol, met 71 miljoen passagiers 
per jaar, cruciaal. Een legionella-uitbraak als in Gent eerder zou catastro-
faal zijn. Vandaar dat de nationale luchthaven uitgebreid onderzoek liet 
doen naar de mogelijkheden van legionellapreventie. Technisch advies-bu-
reau DWA kwam tot de conclusie dat koper- zilverionisatie de beste keuze 
zou zijn. Dat maakt gebruik van de biociderende werking van de twee pure 

metalen. Via elektrolyse worden koper en zilverionen gevormd die zich door 
het water verspreiden. De ionen en bacteriën trekken elkaar aan. Het koper 
tast de celwand van bacteriën aan, waarna het zilver zich hecht aan de 
celkern, waardoor de groei stopt. Bijkomend voordeel is dat de ionen een 
residuele werking hebben en ook de biofilm, de voedingsbron voor legio-
nella, vernietigen.

Discussie over legionellapreventie bij Schiphol 

“We moeten het 
toevoegen van chemie 
aan ons drinkwater tot het 
uiterste beperken”
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de leveranciers van deze techniek, in dit geval Holland Water, deze techniek 
als ‘chemievrij’ bestempelen. Zou dit niet zo zijn om dat dit simpelweg een 
feit is? Verder vraagt Oesterholt zich ook af waarom Schiphol voor deze 
techniek gekozen heeft. Hiermee trekt Oesterholt de conclusies uit het 
rapport, dat DWA al in 2014 in opdracht van Schiphol maakte, openlijk 
in twijfel. Dit rapport werd juist opgesteld om de meest milieuvriendelijke 
technieken naast elkaar te zetten, om op basis hiervan een gedegen beluit 
te kunnen nemen. Dit gerenommeerde en onafhankelijke onderzoeksbu-
reau trekt een aantal heldere conclusies, die in vrijwel alle gevallen in het 
voordeel zijn van de Bifipro Cool techniek van Holland Water.”

De Zeeuw gaat door: “Ook zet Oesterholt hiermee het Ctgb aan de kant, dat 
drie jaar lang uitvoerig onderzoek gedaan heeft naar de milieubelasting van 
de inzet van dergelijke systemen in zowel drink- als koelwatersystemen. Het 
is niet voor niets dat Holland Water al in 2014 een toelating ontving van het 
Ctgb voor toepassing van zijn systemen in drink- en koelwater. Recentelijk 
nog werd deze toelating aangepast om het mogelijk te maken om ook gro-
tere koelwatersystemen te kunnen behandelen. Ook hier is (natuurlijk) de 
milieubelasting uitgebreid onderzocht.”
In het artikel constateert Oesterholt volgens De Zeeuw ook dat zijn eigen in-
stituut, KWR, al lang geleden concludeerde dat koper/zilver-ionisatie, mits 

goed toegepast, ‘uiterst effectief’ is in het bestrijden van legionella. Dit geldt 
niet alleen voor drinkwatersystemen maar ook voor koelwatersystemen.
“Waar Oesterholt aangeeft dat het Ctgb geen directe invloed heeft op het 
drinkwaterbesluit heeft hij natuurlijk volkomen gelijk. Wel heeft het Ctgb 
haar eigen bevoegdheden en toetst zij simpelweg op feiten. Politiek mag 
hierbij geen rol spelen. Ook Holland Water pleit niet voor het toevoegen 
van chemie. De koper- en zilverionen zijn, mits door het juiste systeem 
gedoseerd en door het juiste bedrijf begeleidt, absoluut niet schadelijk voor 
mens en milieu. Integendeel. Er wordt dankzij de inzet van het systeem juist 
veel ziekte en andere ellende bespaart.”

“Niet alleen in het eerder genoemde onderzoek van KWR maar ook in de 
onderzoeken van het Ctgb, RIVM, de WHO en andere belanghebbende or-
ganisaties is dit keer op keer aangetoond. Er zijn veel wetenschappelijke 
studies uitgevoerd naar legionellabestrijdingsmethoden maar steeds weer 
steekt koper- en zilverionisatie daarboven uit. Dat er dankzij de inzet van het 
Bifipro-systeem juist veel ‘milieuwinst’ valt te behalen lijkt weinigen te inte-
resseren. Men houdt vast aan oude dogma’s en blijft rijden op aloude stok-
paardjes. De wereld verandert, technieken verbeteren en ervaring neemt 
toe. Laten we daar, met elkaar, voordeel uit halen”, besluit De Zeeuw. 
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“DWA trekt een aantal heldere 
conclusies die in vrijwel alle 

gevallen in het voordeel zijn van 
de Bifipro Cool techniek”
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‘Mensen denken bij desinfectie aan gif en doodshoofden, maar dat is 
helemaal niet nodig. Wij maken van water een desinfectiemiddel en dat 
is niet altijd even goed te begrijpen”, vertelt Arjan Koop, die samen met 
zijn tweelingbroer Alfred in 2008 in Emmen het technologiebedrijf Watter 
begon. Mensen die het niet geloven, mogen het proberen. Volgens Koop 
komen ze dan toch tot de conclusie dat het inderdaad werkt.

Achter de technologie van Watter gaat een ingewikkeld chemisch proces 
schuil: electro-chemical activation. Zout, water en elektriciteit gaan de Wat-
ter-machine in. Het proces vormt de structuur van het water om, waardoor 
er een veilige en duurzame biocide uitkomt. Dat is een vloeistof die orga-
nismen - en dus virussen, bacteriën en schimmels - vernietigt of afweert.

De broers willen dat hun machine de standaard wordt in een groot aantal 
sectoren, waardoor het gebruik, de opslag en het transport van gif niet 
meer nodig is. Dat kan volgens hen, omdat de machine van Watter een 
breed spectrum aan desinfecterende stoffen maakt. ,,Mensen van ons 
team zeggen het wel eens zo: als jij een fakkel hebt, kun je een houten 
muur in de brand zetten, maar als je met een stenen muur te maken hebt, 
heb je niks aan die fakkel”, aldus Koop. ,,Met bijvoorbeeld Glorix kun je wel 
een broek bleken, maar je kan er je tanden niet mee poetsen. Nontox, het 
desinfectiemiddel wat uit onze machines komt, doodt bacteriën, virussen, 
schimmels en gisten, maar is ook duurzaam en is in tegenstelling tot tradi-
tionele desinfectiemiddelen helemaal veilig voor mens en dier.”

RUIMTEVAART
Het verhaal achter de ontwikkeling van de Watter-machine is met recht 
interessant te noemen. De broers woonden vijf jaar in Estland en vonden 
daar een oude technologie bestemd voor de ruimtevaart die stamt uit het 
Sovjet-tijdperk. ,,In de Sovjet-Unie wisten ze heel goed technologieën te 
ontwikkelen, maar ze waren minder goed in het maken van producten. Wij 
hebben deze technologie doorontwikkeld tot een inzetbaar product.”

In 2010 werd voor hun machine een Europees patent afgegeven en een 
onderzoek van TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuur-

wetenschappelijk onderzoek) uit 2011 toonde aan dat Nontox beter werkt 
dan chemische desinfectiemiddelen. Dat is iets waar de broers trots op 
zijn: ,,We zijn geen WC-Eend die WC-Eend aanbevelen.”

In huishoudens is een Watter-machine niet nodig, want de waterleidingen 
en zuiveringen in Nederland zijn volgens Koop dik in orde. Maar op plekken 
die hun eigen waterinfrastructuur hebben, is de machine een uitkomst. 
,,Wij werken preventief. Als je schoner werkt, heb je minder curatieve op-
lossingen nodig. Wij willen voorkomen dat er hygiëneproblemen in water 
ontstaan; in een schone ziekenhuiskamer heb je bijvoorbeeld minder kans 
op een uitbraak van de ziekenhuisbacterie MRSA.”

VOORKOMEN
De ervaring van Koop is dat mensen vaak eerst curatief denken en er na 
een aantal keer pas achter komen dat voorkomen beter is dan genezen. 
Koop noemt het voorbeeld van hoe de legionellabacterie problemen ver-
oorzaakt in verzorgingstehuizen, waarover onderzoeksprogramma Zembla 
een tv-uitzending maakte.

,,Legionella huist in de biofilm - een slijmlaag vol met bacteriën en vi-
russen - in waterleidingen. Het water stroomt erlangs en mensen die de 
waterdamp inademen kunnen daar ziek van worden. Dit kun je niet met 
giftige chemicaliën bestrijden, want dat is ongezond.”

Nontox voorkomt volgens Koop biofilm in de leidingen. Het kan dus ge-
bruikt worden in kantoren en verzorgingstehuizen bij het bestrijden van 

Voor het desinfecteren van water zijn veel chemische middelen voorhanden. Een nadeel is dat deze 
onze belangrijkste grondstof niet bepaald gezonder maken. Daar heeft technologiebedrijf Watter in 
Assen een oplossing voor: water desinfecteren met, jawel..., water.

De weg naar 
schoner water

2120
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Tekst: Coen Berkhout  Foto: Pepijn van den Broeke

“We hebben een missie: 
gif verminderen, of als het 
kan, helemaal weghalen uit 
het milieu”
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ONDERZOEKFoto’s: Shutterstock.com

Kwaliteit van bronnen 
voor drinkwater steeds meer onder druk 

Het Nederlandse drinkwater wordt gemaakt van (oever)grondwater en 
oppervlaktewater. De kwaliteit van deze drinkwaterbronnen bepaalt hoe-
veel technische inspanningen de drinkwaterbedrijven moeten leveren om 
water te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. KWR heeft de toestand van de 
Nederlandse drinkwaterbronnen in beeld gebracht, door een overzicht te 
maken van grotendeels openbare overzichtsrapporten en wetenschappelijk 
onderzoek en zo de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de bron-

nen van drinkwater bijeen te brengen en in samenhang te presenteren. Uit 
dit rapport blijkt dat de drinkwaterbronnen sterk onder druk staan en dat 
hun kwaliteit door verschillende oorzaken verslechtert. Dit staat haaks op 
Nederlandse en Europese afspraken dat de bronnen voor drinkwater niet 
mogen verslechteren. De drinkwaterbedrijven dringen daarom erop aan om 
tijdig maatregelen te nemen.

Een overzichtsstudie van KWR naar de kwaliteit van Nederlandse drinkwaterbronnen, laat zien dat 
de bronnen sterk beïnvloed worden door bestaande en nieuwe bedreigingen. Het aantal stoffen en de 
concentraties van nieuwe opkomende stoffen die drinkwaterbedrijven nu aantreffen in oppervlaktewater 
en grondwater, zorgen ervoor dat de kwaliteit van deze bronnen onder druk staat. De drinkwaterkwaliteit 
is nu nog hoog en zeer betrouwbaar. Als verbetering van de bronnen uitblijft, zal het produceren van 
drinkwater in de komende jaren een steeds grotere zuiveringsinspanning vergen. 

legionella, voor het verbeteren van proceswater bij de productie van bij-
voorbeeld water en lijm, of het desinfecteren van (oppervlakte)water in de 
land- en tuinbouw.

De veehouderij in Noord-Nederland is al een grote klantengroep en ook 
in Denemarken en Duitsland weten ze deze partijen aan te trekken. Het 
bereiken van nieuwe sectoren en het overtuigen van mensen van de wer-
king van Nontox is volgens Koop op dit moment nog de grootste uitdaging 
voor Watter.

BESMETTINGSBRON
Sinds juli heeft Watter een samenwerkingsverband met landbouworgani-
satie LTO, die boeren oproept gebruik te maken van de technologie. ,,Dat 
is een mooie steun in de rug”, aldus Koop. En draagt Watter bij aan ver-
mindering van antibiotica in onze voedselketen? ,,Dat is iets wat mensen 
ons vaak vragen. Dan leggen we uit dat door besmetting van de leidingen 
en drinkbakken te voorkomen minder dieren ziek worden. Zo kun je het 
antibioticagebruik verminderen.”

Watter ontwikkelt ook nieuwe producten. De techniek is hetzelfde, maar 
de groep microbiologen binnen het team is in het laboratorium op zoek 
naar nieuwe toepassingen van het desinfectiemiddel. ,,Wij vervangen gif 
en chemicaliën voor een desinfectiemiddel wat duurzaam, breed inzetbaar 
en supereffectief is. De grote chemiereuzen zijn de tegenstanders en daar 
doen veel bedrijven nu nog zaken mee.”

Een andere uitdaging is volgens Koop het bewustzijn creëren dat er goede, 
duurzame oplossingen zijn voor desinfectie. ,,We hebben een missie en we 
komen met stapjes steeds verder in de buurt van ons doel: gif verminde-
ren, of als het kan, helemaal weghalen uit het milieu.”

Hij vindt dat de regelgeving en regionale samenwerkingen in Noord-Neder-
land deze ontwikkelingen mogelijk maken. ,,Er zijn hier een aantal parels 
die goede, duurzame oplossingen ontwikkelen en als de overheid aan sec-
toren vraagt om in duurzaamheid te investeren, worden die processen ver-
sterkt. Ik zie dat bijvoorbeeld de provincie Drenthe daar goed mee bezig is.”

SUCCESSEN DELEN
Toch mogen noorderlingen volgens Koop meer naar buiten treden. ,,Men 
heeft dagelijks met ons te maken, maar men weet dat eigenlijk niet. Om 
een voorbeeld van onszelf te noemen: wij desinfecteren het merendeel 
van de eieren in Nederland, in plaats van dat ze het ergens anders met het 
chemische en schadelijke formaline doen. Je moet die successen delen. 
Als we dat doen, dan zien mensen dat er echt veel moois gebeurt.”

Dat gaat volgens hem verder dan alleen watertechnologie: ,,Ik vind zelf 
dat verduurzaming in de breedste zin een belangrijk thema is. We hebben 
in Noord-Nederland de kans om voorop te lopen in die transitie naar een 
duurzamere en groenere economie. Die moeten we pakken.”  
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Dit artikel werd in september 2019 gepubliceerd in het maandelijkse 

magazine van noordz. noordz is hét onafhankelijke ondernemersplat-

form van Noord-Nederland, met verhalen over innovatie, startups en 

ondernemerschap in Groningen, Drenthe en Friesland. Meer informa-

tie en verhalen op www.noordz.nl. 
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ONDERZOEK

Legionella 2019

GESTAAKT
Uit meetgegevens blijkt dat de kwaliteit van oppervlaktewater als bron van 
drinkwaterproductie voornamelijk wordt beïnvloed door bestrijdingsmid-
delen, verzilting, medicijnresten en industriële stoffen. Dit heeft geleid tot 
overschrijding van signaleringswaarden of normen in het oppervlaktewater 
ter plaatse van de innamepunten. Dit betekent dat voor de betreffende 
parameters niet altijd voldaan wordt aan de kwaliteitsvereisten voor een 
goede toestand van bronnen van drinkwater die voortvloeien uit de KRW. 
In sommige gevallen werd de signaleringswaarde zo lang overschreden, dat 
de inname van oppervlaktewater ontheffingsplichtig werd of zelfs tijdelijk 
gestaakt. Deze situaties komen vooral, maar zeker niet uitsluitend, voor tij-
dens zomerperiodes met een lage rivierafvoer. Behalve van monitoring en 
intensieve zuivering, zijn de drinkwaterbedrijven dan ook afhankelijk van de 
buffervoorraden van reeds ingenomen oppervlaktewater of het bijschakelen 
van grondwateronttrekkingen.
Naast bovengenoemde thema’s, wordt steeds duidelijker dat microplastics, 
nanomaterialen en antibiotica-resistentie een bedreiging kunnen vormen, 
of kunnen gaan vormen, voor de kwaliteit van oppervlaktewater als bron 
van drinkwater. Door het ontbreken van systematische monitoringsgegevens 
is de kennis over deze bedreigingen nog volop in ontwikkeling. Hierdoor is 
op basis van de huidige stand der kennis geen goed beeld te geven van de 
toestand van het oppervlaktewater op deze thema’s.
Het KNMI heeft verschillende klimaatscenario’s opgesteld die de discussie 
over stoffen in water een extra dimensie geven. Deze scenario’s geven aan 

dat de klimaatextremen zullen toenemen, maar ze verschillen onderling in 
de mate waarin. De kans op extreme neerslag kan leiden tot verhoogde 
uit- en afspoeling van stoffen. Tijdens periodes van weinig tot geen neer-
slag kunnen hogere concentraties van allerlei verontreinigingen ontstaan in 
grond- en oppervlaktewater. Door toename van extreme neerslaggebeurte-
nissen zal de afspoeling van stoffen uit diffuse bronnen en riooloverstorten 
toenemen. Ook zal extreem veel neerslag ervoor zorgen dat waterzuiverin-
gen minder efficiënt worden en overstorten vaker optreedt.
Drogere zomers, die onder twee van de vier klimaatscenario’s worden 
verwacht, zullen door lage rivierafvoer leiden tot afname van verdunning 
van verontreinigingen en een toename van verzilting. Ook zullen hierdoor 
toenemende emissies, zoals een stijgend medicijnengebruik als gevolg 
van vergrijzing, sterker doorwerken op de kwaliteit van oppervlaktewater. 
Daarnaast mag verwacht worden dat er na de ontdekkingen van tot voor 
kort onbekende verontreinigingen, zoals pyrazool en GenX, weer nieuwe pro-
bleemstoffen geïdentificeerd gaan worden.
Uit bovenstaande volgt het beeld dat de kwaliteit van oppervlaktewater als 
bron voor drinkwater in toenemende mate, en vanuit verschillende secto-
ren, onder druk staat, en dat deze druk in de toekomst waarschijnlijk nog 
groter zal worden. Dit betekent dat niet alleen maatregelen noodzakelijk 
zijn om te kunnen voldoen aan bestaande Europese wet- en regelgeving, 
maar dat daar bovenop ook maatregelen noodzakelijk zijn om de effecten 
van klimaatverandering en een toenemend gebruik van opkomende stoffen 
te verlichten.

HELFT
Uit meetgegevens blijkt dat de kwaliteit van grondwater als bron van drink-
water voornamelijk onder invloed staat van nitraat, bestrijdingsmiddelen, 
oude bodemverontreinigingen en verzilting. Daarnaast zijn er aanwijzingen 
dat sporen van industriële stoffen, (dier)geneesmiddelen en opkomende 
stoffen op steeds grotere schaal in het grondwater voorkomen. Door de 
aanhoudende en zich verbredende belasting van het grondwater raakt het 
grondwater op steeds grotere diepte verontreinigd met steeds meer stoffen. 
Inmiddels hebben diverse verontreinigingen ongeveer de helft van de grond-
waterwinningen bereikt. Op basis van meetgegevens en kennis over reistij-
den van grondwater wordt verwacht dat in de nabije toekomst verontreini-
gingen in steeds meer grondwaterwinningen zullen worden aangetroffen. Dit 
bevestigt de interpretatie van de Adviescommissie Water dat de aanhou-
dende belasting van het grondwater leidt tot een gestage en langdurige, zo 
niet onomkeerbare, verslechtering van de grondwaterkwaliteit.
Tot voor kort was de verontreiniging van het grondwater voornamelijk ge-
relateerd aan activiteiten aan het aardoppervlak en vormden kleilagen 
(indien aanwezig) betrouwbare barrières voor deze verontreinigingen. In-
middels wordt de ondergrond op steeds grotere schaal benut voor infra-
structuur en gebouwen, het opslaan van warmte, koude en diverse stoffen, 
het onttrekken van grondwater en diverse mijnbouwactiviteiten. Dergelijke 
toepassingen kunnen het risico op verontreiniging van het gewonnen grond-
water vergroten. Dit komt enerzijds doordat bestaande verontreinigingen 
via doorboring van kleilagen versneld op diepte kunnen geraken en an-
derzijds doordat nieuwe verontreinigingen kunnen ontstaan door lekkages 
van installaties. Met de aanstaande energietransitie zullen ondergrondse 
energietoepassingen, en de daaraan verbonden risico’s, een schaalvergro-

ting ondergaan. Hierdoor kan de kwaliteit van de grondwatervoorraden die 
bestemd zijn voor drinkwaterproductie, verder onder druk komen te staan 
en neemt de beschikbare ruimte voor de ontwikkeling van alternatieve win-
locaties af.
De effecten van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit zijn nog on-
duidelijk. Wel lijkt het erop dat extreem weer vaker zal voorkomen. Dit kan 
leiden tot een toename van de nitraatuitspoeling uit landbouwpercelen 
door verminderde nutriëntenopname en verhoogde mineralisatie van orga-
nische stof. Tevens kunnen ziekten en plagen door klimaatverandering toe-
nemen, met mogelijk een stijging in het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 
de agrarische sector en door burgers tot gevolg. In tegenstelling tot opper-
vlaktewater, leidt klimaatverandering naar verwachting niet direct tot een 
toename van verzilting van het gewonnen grondwater. Indirect kan daar wel 
sprake van zijn, doordat de vraag naar drinkwater of grondwater toeneemt.
Uit monitoringsdata van de drinkwaterbedrijven blijkt dat verontreiniging 
van het grondwater decennia lang kan doorwerken op de kwaliteit van het 
opgepompte grondwater. Onder het huidige, dertig jaar oude grondwaterbe-
schermingsbeleid ligt het uitgangspunt dat het verplaatsen van grondwater-
winningen en het verhogen van de zuiveringsinspanning reële opties zijn om 
met onvoldoende waterkwaliteit om te gaan. Inmiddels is het verplaatsen 
van winningen door sterke concurrentie om het beschikbare water en de 
beschikbare ruimte, nauwelijks meer mogelijk. Daarnaast is een verhoging 
van de zuiveringsinspanning in strijd met artikel 7.3 van de KRW (streven 
naar een verlaging van de zuiveringsinspanning). Door beide veranderingen 
is het verbeteren van de grondwaterkwaliteit, in de woorden van de Advies-
commissie Water, een urgente opgave. Dit geldt ook voor strategische re-
serves, om benutting ten behoeve van drinkwaterproductie in de toekomst 
mogelijk te houden.   

Maatregelen
De KRW schrijft voor dat de bronnen van drinkwater in een goede 

toestand moeten verkeren en dat gestreefd moet worden naar een 

vermindering van de zuiveringsinspanning voor drinkwaterproductie. 

Het realiseren van deze doelen vereist een adequate inzet van in 

ieder geval de volgende instrumenten:

1. Bronaanpak gericht op het verminderen van emissies naar grond- 

en oppervlaktewater.

2. Ketenaanpak gericht op het verminderen van de risico’s van indu-

striële stoffen en medicijnen in verschillende fases in de ontwikke-

ling, toepassing en verspreiding in het watersysteem.

3. Regulering en handhaving, gericht op een verantwoorde benutting 

van de beschikbare ruimte (toekomstgericht grondwaterbescher-

mingsbeleid) én het gebruik en toepassing van stoffen in de agrari-

sche sector, industrie en door consumenten (milieubeleid). Hierbij 

hoort ook het harmoniseren van normen uit verschillende wetten 

en beleidskaders en het operationaliseren van de signalerings-

waarden in het Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen 

KRW voor grondwater.

4. Stimulerings- en uitnodigingsbeleid voor gewenste functies (zo-

als natuur en milieuvriendelijke landbouw) of activiteiten (zoals 

waterconservering) zodat synergie wordt ontwikkeld tussen maat-

schappelijk gewenste ontwikkelingen en het drinkwaterbelang.

5. Bewustwording en stimuleren van goed gedrag, voornamelijk ge-

richt op agrariërs en burgers.

6. Omgevingsmanagement ten behoeve van early warning, bewust-

wording en voorkantsturing in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

7. Internationale samenwerking gericht op het verminderen van 

emissies naar het oppervlaktewater in de bovenstrooms gelegen 

delen van de stroomgebieden van de Rijn en de Maas.

8. Voortzetting en waar nodig uitbreiding van de monitoring en be-

heersing van mobiele puntverontreinigingen ter bescherming van 

de kwaliteit van het onttrokken grondwater.

9. Early warning gericht op een vroegtijdige signalering van nieuwe 

bedreigingen en risico’s voor de kwaliteit van grond- en oppervlak-

tewater. Deze informatie is noodzakelijk om adequaat bron- of ef-

fectgerichte maatregelen te kunnen treffen.

Drinkwaterbedrijven en 
Vewin maken zich zorgen
KWR heeft dit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht 

van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en de Vereniging van water-

bedrijven in Nederland (Vewin). Zij vinden dat de studie een zorgelijk 

beeld oplevert. Vewin schrijft: “Het is twee voor twaalf voor de Neder-

landse drinkwaterbronnen”, en benadrukt dat meer maatregelen om 

de kwaliteit van de bronnen te verbeteren absoluut noodzakelijk zijn.
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De eerste resultaten van een test met een bellenscherm in het gezuiverde afvalwater van de rioolwater-
zuivering in Wervershoof leren dat de Bubble Barrier ook microplastics opvangt in gezuiverd afvalwater. 

MARKT

Bellenscherm houdt ook microplastics 

tegen in effluent RWZI
26

Het onderzoek naar microplastics in gezuiverd afvalwater door drinkwaterbe-
drijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), The Great 
Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR is nog in volle gang. Toch 
zijn de eerste resultaten, medio september gepresenteerd, hoopgevend. Het 
onderzoek, dat plaatsvindt bij de rioolwaterzuivering in het Noord-Hollandse 
Wervershoof, helpt om inzicht te krijgen in microplastics in gezuiverd afvalwa-
ter (effluent).
Het consortium onderzoekt sinds 1 juni van dit jaar de hoeveelheid, type 
en grootteverdeling van microplastics in het gezuiverde afvalwater (effluent), 
de werking van een bellenscherm (Bubble Barrier) op microplastics met een 

grootte van 0,02 mm tot 0,5 mm en de verbetering en standaardisatie van de 
meetmethode voor microplastics. Tot nu toe kan door het experiment worden 
vastgesteld dat er microplastics zijn aangetroffen in het effluent. De rioolwa-
terzuiveringsinstallatie, zoals bij HHNK, vangt al een heel groot gedeelte van 
microplastics af in het bestaande zuiveringsproces. Het consortium onder-
zoekt welk gedeelte doorstroomt en wat een mogelijke oplossing zou kunnen 
zijn om de doorstroom te verminderen.
Tijdens een pilot in de rivier de IJssel is gebleken dat de Bubble Barrier ge-
middeld 86 procent van het drijvende meso- en macroplastic (mesoplastic 
is tussen 4,76 en 200 mm groot) afvangt en vijftig procent van het zwevende 
materiaal. 
De eerste resultaten van de proef in het gezuiverde afvalwater van de RWZI 
in Wervershoof leren dat het bellenscherm ook hier microdeeltjes groter dan 
vijf millimeter afvangt. Deze trend is ook te zien bij deeltjes met een grootte 
van één tot vijf millimeter (microplastics). De vraag is nu of het bellenscherm 
ook kleinere deeltjes tot 0,02 mm afvangt, zoals de doelstelling is van het 
consortium. Het zal nog het nodige onderzoek vergen voordat de ondergrens 
is bepaald. De test duurt nog tot november. Tot die tijd worden meetdata ver-
zameld. De analyse daarvan loopt nog tot door tot volgend jaar april. 

TRADITIONEEL
Microplastics zijn kleine, synthetische deeltjes, die grote impact kunnen heb-
ben als ze in groot oppervlaktewater stromen. Grotere delen plastic afval ver-
oorzaken met name schade voor het rivier- en zeeleven, waar het bijvoorbeeld 
aangezien wordt voor voedsel door dieren of voor verstrikking van dieren zorgt. 
Naarmate plastic langer in het water ligt, breekt het onder invloed van zonlicht 
af in steeds kleiner wordende deeltjes, die makkelijker in de voedselketen 
kunnen worden opgenomen. Deze kleine plastic deeltjes trekken organische 
microverontreinigingen in het oppervlaktewater aan en worden inmiddels ook 
in de voedselketen teruggevonden. 
De traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) verwijderen nitraat, 
fosfaat en zwevende deeltjes uit afvalwater. Over het vóórkomen van micro- 
plastics in het effluent van RWZI’s is op dit moment nog weinig bekend. Grote-

TRAMP
Tijdens dit project worden op verschillende momenten en plekken 

watermonsters genomen, volgens het (aangepaste) meetprotocol dat 

in het TRAMP-project is ontwikkeld om de hoeveelheid plastic deel-

tjes per liter te bepalen. Het project TRAMP brengt aan de hand van 

drie deelonderzoeken in kaart in welke mate de Nederlandse bin-

nenwateren zijn vervuild met extreem kleine plastic deeltjes. TRAMP 

werd gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma van het 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Voor dit project geldt dat rond de 600 – 1000 liter water wordt ge-

filterd en alle deeltjes groter dan ca. 10 µm en mogelijk ook kleiner 

worden opgevangen. De monsters worden dan opgewerkt zoals staat 

beschreven in het TRAMP-project en vervolgens gemeten met een 

FT-IR microscoop (Fourier Transformatie Infrarood). Deze metingen 

geven informatie over de hoeveelheid plastic deeltjes, het type plas-

tic dat is gevonden en de grootte ervan.

Foto’s: Shutterstock.com
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ACTUEEL

re delen plastic en andere materialen worden uit het water gezeefd, maar nog 
weinig oplossingen zijn beschikbaar om microplastics in de waterzuivering af 
te vangen en geen enkele oplossing maakt het mogelijk om microplastics over 
de gehele breedte en diepte van afvalwater tegen te houden en te verwijderen.

ZUURSTOFNIVEAUS
Hoe werkt het? Het bedrijf The Great Bubble Barrier creëert een bellenscherm 
door lucht door een buis met gaten erin te pompen. Deze buis bevindt zich op 
de bodem van de waterweg. De Bubble Barrier creëert een opwaartse stuw-
kracht, die afval naar het oppervlak van het water brengt. Door de diagonale 
plaatsing in de waterweg, gebruikt de Bubble Barrier de natuurlijke stroom om 
het plastic naar het opvangsysteem aan de kade te geleiden. Zowel schepen 
als vissen kunnen de Bubble Barrier passeren, maar plastic wordt gestopt.
Naast het opvangen van afval heeft de Bubble Barrier nog andere positieve 
effecten. Zuurstofniveaus in het water nemen toe door een Bubble Barrier, 
waardoor het ecosysteem wordt gestimuleerd en de groei van giftige blauwe 
algen wordt tegengegaan. Omdat bellenschermen geluiden en golven absor-
beren, ondervinden vissen en kusten minder schade van het scheepsverkeer.

PATROUILLEBOTEN
Gemeentes en waterschappen kunnen de plastic-problemen in hun wateren 
te lijf gaan. Zij hebben nu een duurzame oplossing voor hun verantwoordelijk-
heid om de Nederlandse waterkwaliteit op peil te houden. Havens, grachten 
en kanalen kunnen schoon gehouden worden en zullen dat ook uitstralen. 
Daarnaast besparen gemeentes en waterschappen op bijvoorbeeld patrouil-

leboten om het vuil op te halen en kosten om afval na overstromingen weer 
op te ruimen. Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat hun drinkwaterbronnen 
vrij blijven van plastic deeltjes. Het verwijderen van kleiner plastic later in de 
drinkwaterketen is op dit moment nog niet haalbaar, waardoor het van cruci-
aal belang is om plastic in de bronnen te voorkomen.
Ook natuurbeheerders kunnen een barrière plaatsen om plastic vervuiling in 
natuurgebieden tegen te gaan.  

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

Plastisfeer
Kunststofvervuiling is overal op de planeet aanwezig, omdat elk jaar 

miljoenen tonnen plastic afval in aquatische ecosystemen terecht-

komen. Bovendien wordt verwacht dat de hoeveelheid geproduceerd 

plastic nog exponentieel zal toenemen. De heterogeniteit van mate-

rialen, additieven en fysische eigenschappen van kunststoffen zijn 

typerend voor deze opkomende verontreinigingen en beïnvloeden het 

milieu in zee- en zoetwater. Er worden dus kunststoffen gevonden 

in de waterkolom, sedimenten of kustgebieden van alle water-eco-

systemen. Het grootste deel van dit plastic afval zal steeds kleinere 

fragmenten bevatten. Deze deeltjes (<5 mm) staan bekend als ‘mi-

croplastics’. 

Gezien hun hoge oppervlakte-tot-volume verhouding en de vorming 

van biofilms in systemen, vormen ze een speciale soort van biofilm-

kweekvijver. De microbiële gemeenschappen in microplastic-biofilms 

hebben zelfs een eigen naam: de ‘plastisfeer’. Hoewel er steeds meer 

gegevens zijn over de onderscheidende samenstelling en structuur 

van de microbiële gemeenschappen die deel uitmaken van de plas-

tisfeer, bestaat er weinig informatie over de activiteit van micro-orga-

nismen in deze biofilms. Deze aan het oppervlak gehechte levensstijl 

wordt vaak geassocieerd met de toename van genoverdracht tussen 

bacteriën. Daarom vertegenwoordigt dit type microbiële activiteit 

een relevante functie die het waard is om te worden geanalyseerd 

in-biofilms. De uitwisseling van genetische elementen is een essenti-

eel kenmerk van bacteriën. Het verklaart de snelle evolutie van deze 

prokaryoten en hun aanpassing aan een breed scala van omgevingen. 

Het proces is ook cruciaal voor het verspreiden van antibioticare-

sistentie en voor de ontwikkeling van pathogenen zoals legionella, 

omdat van veel genen bekend is dat ze antibioticaresistentiegenen 

en genetische determinanten van pathogeniteit bevatten.

Door het experiment 
kan worden vastgesteld 
dat microplastics zijn 
aangetroffen in het effluent
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De panden zijn in bezit van de gemeente. 
Risicobeoordelingen werden uitgevoerd in 

negentien gebouwen gehuurd van Barrow 
Borough Council in Newbarns, Ormsgill, Wal-

ney en Dalton. Reparaties zijn uitgevoerd bij 
de betrokken objecten. De overheid wil niet 
vrijgeven om welke winkels het gaat. 
Deskundigen van een waterbehandelings-
bedrijf vonden geen gebouwen die voldeden 
aan het ‘hoogste’ niveau van zorg tegen legio-
nella, volgens een rapport opgesteld voor de 
raad. Er werden echter ‘kritieke’ en ‘essentiële’ 
problemen ontdekt, die onmiddellijk moesten 
worden aangepakt om te voldoen aan een 
veilige praktijk.

Raadshoofden hebben winkeliers geschreven 
om hen te herinneren aan hun waterbeheer-
verantwoordelijkheden bij het bezetten van 
door de gemeente verhuurde eenheden, al-
dus de Local Democracy Reporting Service.  
Ze kunnen ook worden onderworpen aan 
steekproeven. Een van de aandachtspunten 
waren slangen die ‘niet-conform’ waren, een 
beschadigde wateropslagtank en een aantal 
problemen met de leidingen.
Zeven mensen stierven en nog eens 180 wer-
den besmet met de veteranenziekte in Barrow 
in 2002, als gevolg van een defect aircondi-
tioningsysteem in het door de raad geleide 
Forum 28 kunstencentrum. 

Een jaar na een grote legionella-uitbraak in 
de Italiaanse regio Brescia heeft men het 
onderzoek vrijwel volledig afgerond. Men 
spreekt van 35 legionella-positieven en vier 
sterfgevallen die verband houden met de 
bacterie in de zeven gemeenten van de rode 
zone (Acquafredda, Visano, Remedello, Cal-
visano, Carpenedolo, Isorella, Montichiari).  
Alleen het in kaart brengen van het aantal 
koeltorens in het gebied moet nog worden 
afgerond. Een regionale wet, ingevoerd na 
de uitbraak, verplicht strengere controles 
op aanwezigheid van de bacterie. 

De situatie is volgens de lokale gezond-
heidsdiensten geconsolideerd. Dit betekent 
niet dat er geen patiënten met legionellose 
zijn geweest. Sinds het begin van het jaar 
zijn er 53 geteld, een aantal dat (zoals in 
de hele regio gebeurt) licht is gestegen ten 
opzichte van 64 in 2017, 48 in 2016 en 39 
in 2015. Dit vooral vanwege de verbeterde 
diagnose. 
Ondanks de massale analyses van de twee 
hoofdverdachten: de koeltorens en de Chie-
se-rivier, is de bron nooit gevonden. Volgens 
sommige bewoners is de situatie daarom 
nog steeds gevaarlijk. Zij wijten de proble-
men aan de al langer heersende milieupro-
blemen rond Brescia. Het gebied staat be-
kend om de hoeveelheid stortplaatsen. 

Uit onderzoek bleek dat het aantal positief 
geteste sites in de staat veel hoger was dan 
verwacht. Ook kwam een algeheel gebrek aan 
onderhoud van de koeltorens op elk van de 
schoollocaties naar voren. Vier scholen wer-
den positief getest op de legionellabacterie, 
die de veteranenziekte kan veroorzaken.

In winkels in het Engels plaatsje Barrow zit de schrik er weer in. In een aantal winkelpanden 
was de installatie in een dusdanige slechte staat, dat er gevreesd werd voor legionella. 
Zeventien jaar geleden werd het dorp al eens getroffen door een van de grootste legionel-
la-uitbraken in het Verenigd Koninkrijk. Toen vielen er zeven dodelijke slachtoffers en werden 
180 mensen ziek.

Een legionella-onderzoek op scholen in Chesterfield County in de Amerikaanse staat Virginia 
heeft ertoe geleid dat 49 koeltorens op 34 scholen zijn gereinigd en opnieuw getest. “We 
hebben erkend dat we een probleem hadden en het opgelost”, aldus schoolvoorzitter Rob 
Thompson.

LEGIONELLA ALERT

Er is legionella aangetroffen in het Staats-
ziekenhuis in San Marino. In de airco van 
het gebouw werd de bacterie gevonden. 

Het zogenoemde Instituut voor Sociale Ze-
kerheid, maande bezoekers en werknemers 
van het ziekenhuis tot kalmte. Het gaf aan 
dat de leidingen door een externe partij zijn 
behandeld met chloor. De schoonmaakbeurt 
werd in de nacht uitgevoerd. Het Instituut 
heeft de volgende ochtend het ziekenhuis 
weer vrijgegeven. 

Legionella in Staatsziekenhuis 

San Marino

Britse vakantiegangers 
overleden door veteranenziekte 
na vakantie in Bulgarije
Twee Britse vakantiegangers zijn gestorven aan de veteranenziekte kort na een verblijf in een 
Bulgaars hotel. Brian Taylor, 75, en John Cowan, 43, werden gediagnosticeerd met een ernstige 
vorm van longontsteking na een bezoek aan Hotel Kalofer eerder dit jaar.

De reisorganisatie (Jet2) startte een onderzoek. 
Jet2 zegt dat specialistische tests op watermon-
sters van Hotel Kalofer sindsdien negatief zijn voor 
legionella, de bacterie die de ziekte veroorzaakt. De 
organisatie heeft alle klanten uit het hotel ‘uit voor-
zorg’ overgeplaatst naar een ander onderkomen en 
zegt dat het daar voor de rest van dit jaar en 2020 
geen vakanties zal verkopen.

Foto’s:  Shutterstock.com

Angst in Noordwest-Engeland 
voor nieuwe uitbraak

Onderzoek legionella-epidemie Brescia afgerond

Legionella-onderzoek leidt tot het schoonmaken van 

49 schoolkoeltorens
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PRODUCTNIEUWS

IsoSoft White is een ventilatieslang, ge-
maakt van polyesterwol. Dat geeft geen 
schadelijke deeltjes af en is gemaakt van 
gerecyclede plastic flessen. Het materiaal 
bevat geen chemische bindmiddelen, is 
niet giftig en volledig recyclebaar. 

De slangen zijn voorzien van een antibac-
teriële coating, waardoor bacteriën en 

schimmel geen kans hebben.
De polyestervezels worden thermisch ge-
last. Het isolatiemateriaal geeft daardoor 
geen enkele geur, vluchtige stoffen of in-
adembare deeltjes vrij, zowel tijdens de 
plaatsing als tijdens de verdere levensduur. 
Polyesterwol is brandveilig, want het geeft 
geen rook of giftige gassen in geval van 
brand en veroorzaakt geen vlamoverslag.

Het Rihocell klimaatsysteem is een eenvoudig maar zeer effectief 
droogbouwsysteem voor duurzaam koelen en verwarmen. Het systeem 
bestaat in de basis uit een achttien millimeter gipsvezelplaat voorzien 
van sleuven, waarin de kunststof aluminium kernleidingen worden ge-
monteerd. Op de basisplaat met de leidingen wordt een tien millimeter 
gipsvezelplaat gemonteerd,waardoor een complete afwerkvloer wordt 
gerealiseerd met een opbouwhoogte van 31mm. Indien er hogere eisen 
gesteld worden aan akoestische isolatie wordt een negen millimeter vilt 
in plaats van 3 millimeter alufoam onder de vloer toegepast.
Door het directe contact tussen de leidingen en de vezelplaten is zowel 
een snelle warmte/koude overdracht, alsmede een efficiënte warm-
teopbrengst gegarandeerd. Dit resulteert in een behaaglijke stralings-
warmte met een snelle reactietijd en een hoog comfort.
Rihocell is een droogbouwsysteem en wordt toegepast voor vloerver-
warming, koelplafonds en wandverwarming. Het is met name zeer ge-
schikt voor houtskeletbouw en renovatie. 

Easy Drain komt met een diamantvormi-
ge afvoergoot voor de badkamer. De Easy 
Drain Diamond is van geborsteld roestvrij 
staal, meet 650 mm en heeft een tweezij-
dig afschot. De goot heeft een maximale 
afvoercapaciteit van 42 liter/minuut, een 

minimale installatiediepte van zeventig 
millimeter en een 360 graden draaibare 
afvoer.

De tegel mag maximaal zeventien millime-
ter dik zijn. Net als de andere afvoeren van 

de fabrikant uit Deventer is de goot een-
voudig te reinigen. De drain is voorzien van 
de door Easy Drain gepatenteerde WPS 
techniek, waardoor de waterdichtheid voor 
tien jaar gegarandeerd kan worden.

BONFIX introduceerde tijdens de Installatie Vak-
beurs in Hardenberg, gehouden van 10 tot en met 
12 september 2019 in de evenementenhal, een 
nieuwe vorstvrije buitenkraan. Deze uitbreiding op 
het huidige assortiment is tijdens alle seizoenen te 
gebruiken. De kraan loopt leeg, waardoor bevriezing 
onmogelijk is.

Tijdens de installatie hoeft geen spindel meer inge-
kort te worden. De eindgebruiker kan kiezen of er met 
een vaste draaiknop of met een losse sleutel water 
wordt getapt. Er kan te allen tijde worden gewisseld 
tussen de knop en sleutel, aangezien beiden worden 
meegeleverd bij de kraan.

Voor lage temperatuur cv-systemen en hoge temperatuurkoeling is het 
Rihocell klimaatsysteem een efficiënt afgiftesysteem met een geringe 
opbouwhoogte van 31mm, afhankelijk van de toepassing.

Ventilatieslang IsoSoft White 
van gerecyclede plastic flessen

Rihocell: complete 
klimaatvloer met 
minimale dikte

Vaillant 
introduceert online 
assistent voor 
installateurs

Kanaalventilator 
Prio Silent 
met dempende omkasting

Vaillant stelt een online assistent beschikbaar voor 
installateurs. De online assistent is bedoeld voor 
alle vragen over een verwarmingsinstallatie in een 
nieuwbouwwoning of renovatieproject.

Voor het advies hoeven adviseurs van Vaillant niet op 
locatie te komen, dit kan namelijk eenvoudig onli-
ne, met een gesprek op afstand. De adviseurs van      
Vaillant zijn hiervoor elke dag bereikbaar.

Het voorbereiden van nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten, het plegen van onderhoud of klantgesprekken 
over de vervanging van bestaande verwarmings- en 
klimaatsystemen vergt vaak veel marktkennis en 
technische kennis. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan 
om advies over de juiste verwarmingsinstallatie in 
een nieuwbouwwoning of renovatieproject. Met de 
online assistent biedt Vaillant Group een eenvoudige 
en laagdrempelige manier om snel een deskundig 
antwoord te krijgen op uiteenlopende vragen. Via een 
interactieve verbinding zonder speciale software. Dat 
betekent volgens Vaillant efficiëntie voor zowel de 
klant als voor de adviseur.

De behuizing van de kanaalventilator 
Prio Silent van Systemair is gemaakt van 
gegalvaniseerd staal en voorzien van vijftig 
millimeter akoestische en thermische isolatie. 
Hierdoor is het vrijwel geruisloos en dus 
uitstekend geschikt om toe te passen overal 
waar geluid een aandachtspunt is.

Door het gebruik van akoestisch schuim in de 
ventilator, wordt het geluid geabsorbeerd zonder 
de luchtstroom te beperken. De Prio Silent is 
dan ook een zeer stille ventilator. De EC rotor 
motor is buiten de luchtstroom geplaatst en 
honderd procent toerenregelbaar. Het kan op 

alle mogelijke manieren gemonteerd worden in 
het kanaal.

Buitenkraan 
BONFIX is vorstvrij

Diamantvormige 
afvoergoot Easy Drain
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Ik heb het ook wel eens hoor. Dat je lekker een voetbalwedstrijd zit te kijken en dat 
vage dingen als ‘werk’ er tussendoor komen. Zit je net op een lekkere fauteuil in 
vak K van de Tweede Kamer naar de wanprestaties van Feyenoord te koekeloeren 

(de WiFi in de Tweede Kamer is overigens fantastisch, moet u weten), gaan anderen 
daar weer over klagen. 
De ministers Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen waren dan ook niet helemaal 
schuldbewust toen ze gesnapt werden tijdens de Algemene Politieke beschouwingen. 
Toch jammer dat ze niet helemaal bij de les waren, want de verkiezingen van 2021 
zijn alweer begonnen, beste parlementariërs. 
“Nu al?”, zie ik Netflixende collega’s vanuit hun werkkamer opschrikken. Ja. Nu al. 
CDA’er Wopke Hoekstra en VVD’er Eric Wiebes zijn nu al aan het bekvechten over de 
vraag wie de geestelijk vader is van een mogelijk investeringsfonds van miljarden 
geleend rentevrij geld. U, geachte Tweede Kamerleden, en ik weten natuurlijk allang 
dat het fonds een mistig proefballonnetje is. Maar ja, als iemand met een zak geld 
van tientallen miljarden euro’s gaat rammelen, dan luister je.

Ik moest even lachen om mezelf, stelletje Kamertijgers. Ik wilde ‘verkiezing’ tikken, 
maar verhaspelde dat tot ‘verzieking’. Is dat geen grappige typo? ‘Verzieken’ betekent 
ontaarden. Maar volgens Van Dale is het woord ‘verzieking’ nog niet bekend.

Terug naar de verkiezingen van 2021. Het zou mooi zijn als de proefballonnetjes 
even blijven wat ze zijn. Ik wil even naar een concreet en serieus probleem. De 
stijging van het aantal legionellapatiënten heeft namelijk ook in 2018 doorgezet. 
Tijdens de ESGLI (Europees congres over legionella) van 10 tot 12 september in 
Athene werd een overzicht gegeven van de Europese ontwikkelingen. In 2018 kregen 
in heel Europa 11.343 mensen een longontsteking door de legionellabacterie. Dit 
tegenover 9.259 mensen in 2017. In Nederland zijn er 23 meer patiënten dan in 
2017, waardoor we in 2018 uit zijn gekomen op 584 gemelde legionellapatiënten.
Het lijkt me hoog tijd om in actie te komen, beste parlementsleden. Er is een groei-
end probleem, dat echt aangepakt moet gaan worden. Zou ik dit ‘verzieking’ mogen 
noemen?

Het zou fijn zijn als de Tweede Kamer zich bezig zou houden met verzieking, in plaats 
van wedstrijden van Feyenoord kijken tijdens het werk. Ik als fervent Feyenoord-sup-
porter weet namelijk dat een werkdag daar niet leuker van wordt. 

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Geacht parlement,

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 
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Uitgever
Henk van Beek

Hoofdredacteur
Henk van Beek

Eindredacteur
Kitty Hemmer

Redactie
Postadres
Ampèrestraat 7, 2316 DG Leiden 
Telefoon: 06-284 170 73 
Administratie: info@verbinding.nl 
Abonnementen: abonnementen@verbinding.nl

In dit nummer bijdragen van:
Henk van Beek, Bas Roestenberg, Hans Vandam, 
Bart Kleef, Frank de Jong, Indra Waardenburg

Ontwerp en opmaak
msu.nl

Drukker
ControlMedia

Beeldmateriaal
shutterstock.com 

Abonnementen
Een jaarabonnement op Vakblad Legionella kost € 
59,95 inclusief 6% BTW. Een jaarabonnement loopt 
gelijk met het kalenderjaar. Een jaarabonnement 
wordt aangegaan tot schriftelijke wederopzegging 
en automatisch gecontinueerd indien niet voor één 
november van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd.

Disclaimer
Kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. 
Geplaatste artikelen hoeven niet noodzakelijkerwijs 
de mening van de redactie te vertegenwoordigen. 
De redactie noch de uitgever aanvaarden enige 
aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van 
derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de 
juistheid van genoemde data en prijzen.
Fotokopie en overname van artikelen, geheel of 
gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie 
en onder vermelding van: ‘Overgenomen uit Vakblad 
Legionella’, met vermelding van het jaar en het nummer.

Vakblad Legionella is een uitgave van THX 1138 B.V.

legionella

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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Stichting Veteranenziekte

Bestaat 20 jaar!
Jubileumcongres op 10 oktober 2019

Locatie: De Efteling, Kaatsheuvel
Dagvoorzitter: Andries Knevel

U kunt dit unieke congres bijwonen
door u aan te melden via onze website:

www.stichtingveteranenziekte.nl

Wie wil onze lijst met hoofdsponsoren aanvullen? 

Hoofdsponsoren:
St. Vrienden van de Stichting Veteranenziekte

.  …………………..*

. …………………..*

.  …………………..*

*Hier kan de volgende keer uw naam staan. Voor deze en andere sponsor mogelijkheden neem
dan svp contact op met onze sponsor coördinator Michael van Gool (06-53820525). 

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door Holland Water, de marktleider en expert op het gebied 
van koper- en zilverionisatie voor drink- en koelwater.


