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Weet u waar het gezegde: ‘geboren met een zilveren lepel in 

de mond’ vandaan komt? Gaat dat om geld? Misschien wel 

een beetje, want niet iedere middeleeuwer had z’n ladekast 

vol liggen met zilveren bestek. Ik vermoed dat de gemiddel-

de horige rond 1200 überhaupt geen bestek-voorkeuren had, 

laat staan een ladekast vol. Maar de zilveren lepel verwijst 

niet naar rijkdom, maar naar gezondheid. Men had al langer 

ontdekt dat zilver een reinigende werking had op onder an-

dere water en zilveren lepels dienden als bescherming. Op 

lange tochten werd zilverwerk in vaten water geplaatst om te 

voorkomen dat het doodwater werd.

De Nederlanders hebben veel te danken aan de scheep-

vaart. Mannen van stavast bevoeren de zeven wereldzeeën. 

En nog steeds spelen de Hollanders een prominente rol op 

het water. Ik kom uit Katwijk en ken ze wel hoor, die mannen 

die zoutwater door hun aderen hebben lopen. Ruige kerels, 

voor niets en niemand bang. 

Nou is de scheepvaart vandaag de dag wel wat anders dan 

vroeger. Geen bomschuiten op het strand meer, maar drijven-

de fabrieken die maanden op een of andere oceaan dobbe-

ren en kant-en-klare vispakketten produceren, diepgevroren 

en al. De mannen aan boord zijn vaak nog wel hetzelfde: 

sterk en voor niets en niemand bang. Krachtpatsers. Zeker 

niet voor een bacterietje. Helaas...

Want ik ken ook de pechvogels. Katwijkse zeebonken die 

hoesten als een bejaarde roker, geveld door legionella. Ge-

pakt door een bacterie. 

Ook in de scheepvaart is het belangrijk dat we blijven op-

letten. David won van de reus Goliath, een mug houdt je de 

hele nacht wakker en een legionellabacterie kan de sterkste 

man vellen.    

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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NIEUWS

Zeeland telt in totaal elf waterzuiveringsin-
stallaties, waaronder drie rioolwaterzuive-
ringsinstallaties en acht afvalwaterzuive-

ringsinstallaties van bedrijven. De provincie 
schrijft in de brief dat vier installaties zijn 
onderzocht en dat in één afvalwaterzuive-

ringsinstallatie een verhoogde concentratie 
van de bacterie is aangetroffen.

Eerder ontving de Nederlandse startup de 
‘Best of Innovation’-award voor het beste pro-
duct in de categorie ‘Sustainability, Eco-Design 
& Smart Energy’. Tijdens de afsluitende prijs-
uitreiking op 9 januari mochten Hydraloop-op-
richters Arthur Valkieser en Sabine Stuiver de 
hoofdprijs van de gehele beurs, de ‘Best of the 
Best’-award, in ontvangst nemen. De Ameri-
kaanse pers is lyrisch over het innovatieve pro-
duct dat Hydraloop levert. Zo noemt Time de 

Hydraloop één van meest innovatieve en span-
nende producten op de beurs. Het water-recy-
clesysteem staat prominent op de lijst van ‘25 
Best Products of CES 2020’, tussen producten 
van giganten als BMW, Samsung en Canon.

RECYCLE
Arthur Valkieser, CEO van Hydraloop: “Onze 
missie is om mensen en organisaties te helpen 
met het besparen van water en energie. Deze 

prijzen zijn een enorme erkenning voor Hydra-
loop. En wat een eer dat Time ons water-recy-
clesysteem tot een van de 25 beste producten 
heeft benoemd. Dit gaat ons enorm helpen. 
Hydraloop wil mensen wereldwijd tonen dat 
het heel gemakkelijk is om watergebruik te re-
duceren, zonder dat je daarbij inlevert op com-
fort of kwaliteit van leven.”
Hydraloop won de Water Alliance Innovation 
Stimulation Award (WIS) 2018, een opstap 
naar de wereldmarkt. Ook zorgde het winnen 
van deze prijs voor een introductie bij de Glo-
bal Water Tech Hub Alliance. Dit laatste leidde 
tot opening van een Amerikaans kantoor in het 
Global Water Center Milwaukee. Eerder dit jaar 
vond de opening van dit kantoor plaats.

HYDRALOOP
Hydraloop is een compact water-recyclesys-
teem voor huishoudens en bedrijven. Het is 
een consumentenproduct dat gebruikmaakt 
van innovatieve technologie zonder filters of 
chemicaliën. Hydraloop kan 85 procent van 
het in huis verbruikte water recyclen. De instal-
latie is niet groter dan een koelkast en reinigt 
en desinfecteert water uit de douche, het bad 
en de wasmachine. Vervolgens kan het gerei-
nigde water worden gebruikt voor het toilet, de 
wasmachine, de tuin of het zwembad.
Hydraloop maakte deel uit van de Nederlandse 
missie Techleap.nl – ‘Future proofing the world’ 
op de beurs CES2020. Het bedrijf stond met 
de top-50 van meest innovatieve Nederlandse 
technische start-ups op het Netherlands Tech-
nology Pavilion in Eureka Park in Las Vegas. 
Prins Constantijn van Oranje-Nassau leidde 
de Nederlandse missie Techleap.nl. Ook Mona 
Keijzer, staatssecretaris voor Economische Za-
ken en Klimaat, was op de beurs in Las Vegas 
aanwezig.

Hydraloop, dat een Nederlands water-recyclesysteem voor huishoudens en be-
drijven levert en lid is van Water Alliance, beleefde onlangs ‘een ware zegetocht’ 
op de Amerikaanse Consumer and Electronics Show 2020 in Las Vegas. Het be-
drijf werd winnaar in de categorieën ‘Best Startup’ en ‘Best Sustainability Tech’.

In een Zeeuwse waterzuiveringsinstallatie is een verhoogde concentratie legionella vastgesteld. Dat meldt de provincie 
Zeeland in een brief aan Statenleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat bij een verhoogde 
concentratie legionella werknemers of omwonenden kans lopen op onder meer een ernstige longontsteking. Volgens de 
provincie zijn er preventieve maatregelen genomen.

Het zwembad op de Dordtse Sportbou-
levard kampt met ernstige problemen. 
Het is eigendom van de gemeente, 
maar wordt sinds de start in 2010 
geëxploiteerd door Optisport. Er lijken 
al langer problemen met het waterlei-
dingnet van het gebouw. Zo moesten 
in het verleden onder meer drukverho-
gers worden geplaatst.  

Om besmetting met legionella tegen te gaan, 
werden onder meer zes systemen voor koper-
zilverionisatie geplaatst. Vervolgens bleef het 
zwembad acht maanden gevrijwaard van de 
bacterie, maar die keerde daarna terug. Op 
alle douchekoppen waren al legionellafilters 
geplaatst. Maar doordat de biofilm geregeld 
loslaat, zijn er om de haverklap verstopte  
filters waardoor de douches niet werken. 

Meer zieken door Rendac
De waterzuivering van destructie-
bedrijf Rendac in Son en Breugel 
besmette tussen 2013 en 2018 
waarschijnlijk veel meer mensen 
met legionella dan de acht waar 
tot nu toe over is gesproken. In 
een straal van drie kilometer rond 
Rendac is in de genoemde perio-
de bij 45 van de 100.000 inwo-
ners de legionellabacterie aange-
troffen. Dat is zes maal meer dan 
het landelijk gemiddelde. 

Dit alles blijkt uit nieuw onderzoek 
van het de Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM). Het gaat 
om ‘vermoedelijke besmettingen’. Het 
exacte aantal is niet terug te halen, 
omdat niet alle mensen met klachten 
op legionella zijn onderzocht. Eerder 
werd al één sterfgeval aan de besmet-
ting bij Rendac toegeschreven.
De ziektegevallen deden zich voor in 
Eindhoven, Best, Sint-Oedenrode, Son 
en Breugel en Nuenen. In een grotere 
cirkel, van drie tot zes kilometer, was 
het aantal ziektegevallen drie keer 
zo hoog als gemiddeld, met 23,6 tot 
26,1 gevallen per 100.000 inwoners. 
Het is niet vast te stellen of al deze le-
gionellagevallen zijn veroorzaakt door 
de waterzuivering van Rendac in Son. 
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Hydraloop 
grote winnaar 
op Amerikaanse tech- 
en innovatiebeurs CES

Legionella terug bij zwembad in Dordrecht

Legionella gevonden 
in Zeeuwse waterzuiveringsinstallatie
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NIEUWS

“We hebben (…) de uitslagen van de laatste 
bemonstering ontvangen en hieruit blijkt dat 
ondanks het vaker thermisch spoelen beide 
muurdouches helaas opnieuw een lichte over-
schrijding hebben”, is te lezen op de Face-

book-pagina van het zwembad.
De aanwezigheid van legionella in de douches 
zorgde er eerder al voor dat geplande proef-
zwemsessies niet door konden gaan. Volgens 
De Schelp is uit controle van de douches ge-

bleken dat het om een lichte overschrijding 
gaat. Daaruit put de organisatie hoop dat dit 
probleem goed is te tackelen. Zwembad De 
Schelp en de gemeente Bergen op Zoom ho-
pen het bad binnenkort weer open te stellen.

Een gespecialiseerd bedrijf neemt ieder kwar-
taal monsters. In meerdere appartementen 
werd Legionella non-pneumophila ontdekt. 
De oorzaak van de besmetting is nog niet dui-
delijk. Mogelijk wordt hij veroorzaakt door het 
geringe watergebruik van de bewoners, waar-
door de leidingen niet goed doorspoelen. Ook 
kunnen de waterleidingen zelf debet zijn aan 
het terugkerende probleem.

Volgens Mooiland is een afspraak gemaakt 
om de waterleidingen in het appartement van 
de ziek geworden bewoonster te verleggen. Als 
andere maatregel noemt men de installatie 
van membraamdouchekoppen die de legio-
nellabacterie filteren. In het appartement van 
de patiënt was echter al zo’n membraandou-
chekop aanwezig.

De respondenten zijn banger voor zeespie-
gelstijging (40%), droogte (38%) en smelten-
de ijskappen (39%) dan voor stormvloeden 
(25%), dijkdoorbraak (25%) en overstroming 
vanuit zee (23%). Mensen maken zich nauwe-
lijks zorgen over mogelijke overstromingen in 
hun woonomgeving: op een schaal van 1 (geen 
zorgen) tot 10 (hele erge zorgen) wordt gemid-
deld 2,9 gescoord. ‘Nederland is kwetsbaar 
voor overstromingen van zee of van de rivieren. 
Zonder onze dijken en duinen zou 60% van ons 
land regelmatig onder water lopen. Nederlan-
ders zijn klaarblijkelijk niet bezig met overstro-
mingsrisico’s maar vinden het wel noodzakelijk 
om te werken aan hoogwaterbescherming. We 
zien dit begrip ook terug tijdens de uitvoering 
van onze dijkversterkingsprojecten’, stelt Erik 
Wagener, directeur van het HWBP. Maar liefst 
93% vindt het nodig om maatregelen te ne-
men ter bescherming bij hoogwater. Zo’n 78% 
ziet dijkversterkingen als pure noodzaak om 
in een land als Nederland te kunnen blijven 
wonen. Het vertrouwen in de overheid om vol-
doende maatregelen te nemen om Nederland 
te beschermen tegen overstromingen is groot: 
81% beaamt dit.

Geregistreerde koeltorens worden systema-
tisch gecontroleerd op legionella om in te 
grijpen wanneer de bacterie zich tot alarme-
rende hoeveelheden gaat vermenigvuldigen. 
Bedrijven die ze in gebruik hebben, moeten 

ook een legionella-beheersplan opmaken. 
Maar niet alle bedrijven houden zich daar-
aan en niet alle koeltorens waren gekend bij 
de Vlaamse overheid, zo bleek.

Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom heeft de problemen met legionella in 
de douches nog altijd niet onder controle. Dat meldt de organisatie op Facebook. 
Samen met deskundigen proberen medewerkers het probleem zo snel mogelijk 
voorgoed op te lossen.

Een bewoonster van de Leidsche Poort in Bodegraven is door een legionella-
besmetting in haar appartement in het ziekenhuis terechtgekomen met een 
longontsteking. In het appartementencomplex, waar vooral ouderen wonen, zijn 
legionellabesmettingen een terugkerend probleem. Dat bevestigt verhuurder 
Mooiland aan AD-editie Groene Hart.

In heel Vlaanderen hebben 31 bedrijven in totaal 141 koeltorens aangemeld 
na de dodelijke legionella-uitbraak die vorig jaar het Gentse havengebied had 
getroffen. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan Belga. De 
registratie is nochtans verplicht. Voor de crisis waren 844 koeltorens gekend 
bij de Vlaamse overheid, vandaag zijn dat er 985.

De meeste Nederlanders zijn niet bang 
dat ze op termijn in grote problemen 
komen door overstromingen. Uit een 
onderzoek onder bijna 1.100 mensen 
van het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP) blijkt dat ze ervan 
uitgaan dat de overheid op tijd maat-
regelen neemt.

Maatregelen om legionella tegen 
te gaan in instelling in Luik

Een test van de kwaliteit van het water 
heeft aangetoond dat er legionellabac-
teriën aanwezig zijn in de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij, een 

instelling die valt onder Justitie. Daarop 
werden de douches in het betreffende 
complex afgesloten. Vooralsnog zijn geen 
gevallen van legionellose gemeld.

In afwachting van een definitieve oplos-
sing worden speciale antibacteriële dou-
chekoppen geïnstalleerd. Het gaat om 
een noodoplossing, aldus de regie der 
gebouwen. De douches zullen hiermee 
weer kunnen worden gebruikt. Ondertus-
sen wordt ook aan een definitieve oplos-
sing gewerkt.

In Paifve in Luik heeft de zogenoemde regie der gebouwen - oftewel 
het gevangeniswezen - voorlopige maatregelen getroffen nadat in 
een instelling voor geïnterneerden legionella werd vastgesteld. Dat 
is onlangs bekendgemaakt. 
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Zwembad Bergen op Zoom 
blijft problemen met legionella houden
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Leidsche Poort

Nederlanders 
niet bang voor 
overstromingsrisico’s

Meer koeltorens gemeld in 
Vlaanderen
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IN BEELDFoto: Shutterstock.com

Legionella tijdens 
zwangerschap komt vaker 
voor dan gedacht
Legionella is zeldzaam bij zwangere vrou-
wen, vooral in de periode net na de beval-
ling. Onderzoekers van het New Yorkse Ar-
not Ogden Medical Center (AOMC) kwamen 
desondanks een dergelijk geval tegen en 
onderzochten de zaak.

De patiënt was een 18-jarige vrouw, zwanger van 
haar eerste baby, die op korte termijn symptomen 
van legionella ontwikkelde. De patiënt werd in eer-
ste instantie bij een ander ziekenhuis opgenomen, 
kreeg de diagnose ‘verkouden’ en werd naar huis 
gestuurd. Ze voelde zich nog steeds ongemakke-

lijk en kwam naar het Aront Ogden Medical Center. 
Daar beviel ze en toen bleek dat ze besmet was 
met legionella. 
Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis kwam ze op 
de intensive care-afdeling. Ze verbeterde gestaag 
en werd later met een gezonde baby naar huis 
gestuurd. De onderzoekers van het AOMC hebben 
naar aanleiding van deze casus andere ‘verkouden’ 
zwangere vrouwen onderzocht. Hun conclusie: le-
gionella tijdens de zwangerschap komt vaker voor 
dan we denken en kan gemakkelijk over het hoofd 
worden gezien.
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De Merus-technologie lijkt een goede oplossing te bieden voor pro-
blemen met kalk, corrosie en biofilm. Een ring die rond de betreffen-
de leidingen wordt geïnstalleerd geeft moleculaire oscillaties af die 
voor verstoringen zorgen bij kalkaanslag, roest, bacteriën en algen 

in zoet- of zeewaterleidingen. De afzettingen worden hierdoor beter 
oplosbaar en spoelen weg met het water, waardoor waterleidingen 
en aangekoppelde apparaten vaak beter functioneren.
Hetzelfde geldt voor koolwaterstofleidingen en -apparatuur, waarbij 

Waterbehandeling 
zonder chemicaliën
Ook binnen de scheepvaartsector is waterbehandeling een belangrijk onderwerp. Schippers hebben 
immers altijd te maken met waterbehandeling. Middels oscillatie, oftewel trillingen, kunnen 
problemen zoals kalk, roest en biofilm worden bestreden. Hiervoor wordt in het leidingwerk een 
zogenoemde Merus-ring aangebracht, een onderdeel dat veel wordt toegepast in de scheepvaart. De 
technologie is echter ook bruikbaar in andere sectoren, zoals de hotel- en fitnesswereld.. 

THEMA: INDUSTRIE, SCHEEPVAART EN OFFSHOREFoto: Shutterstock.com

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

Meer weten? www.technalia.nl

TECHNALIA
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via de muur naar muziek te luisteren die uit een andere kamer komt. 
Op dezelfde manier werkt de Merus-ring als hij trillingen of oscillaties 
naar de vloeistof overbrengt om hem op een specifieke manier te 
laten bewegen. Om ruis te verminderen en het muziekgeluid te ver-
beteren, wordt soms ‘antigeluid’ toegepast. De combinatie van twee 
geluiden kan zelfs resulteren in totale stilte.
Schepen die voor baggerwerkzaamheden worden gebruikt, zijn voor-
namelijk betrokken bij operaties om ‘onderwaterpaden’ vrij te maken 
voor andere schepen. Op die manier wordt voldoende ruimte ge-
creëerd om bijvoorbeeld bruggen en dammen te bouwen. De Me-
rus-technologie wordt vaak aangeboden aan sleephopperzuigers, om 
kalkaanslag, corrosie en biologische problemen in de waterleidingen 
en watervoerende systemen te voorkomen.
De Merus-ring kan worden geïnstalleerd op een hydrofoor, vacu-
um-sanitaire installatie, boiler/warmwatertoestel, watertoevoerlei-
dingafscheider, verdamper, ballastwatersysteem en hoofdzeewa-
terleidingen. Door de installatie ervan wordt de levensduur van de 
leidingen, boilers, tanks en andere systeemonderdelen verlengd. Bo-
vendien wordt op tijd en kosten bespaard doordat er minder service 
en onderhoud nodig is. 
Ook voor baggerschepen is de Merus ring een geschikte oplossing.
Ook reders van cruiseschepen zijn belangrijke afnemers van de Me-
rus-ring. Op deze schepen staat luxe centraal, daarom zijn er grote 
ruimtes gereserveerd voor bijvoorbeeld keukens en wellnessfacilitei-
ten. Deze maken gebruik van verschillende watervoerende systemen 
die te allen tijde schoon moeten worden gehouden. Dit betekent dat 
het veel tijd en geld kost om de machines te reinigen. In 2014 be-
sloot Holland America Line zijn cruiseschip ‘Rotterdam’ uit te rusten 
met verschillende Merus-ringen voor de keukentoevoer, warme en 
koude vaatwassers, het spa-vacuüm sanitair systeem, de verswa-
ter-generator en het reverse osmosesysteem. Dit resulteerde in min-
der onderhoud, een langere levensduur van de machines, en minder 
kalkaanslag op de vaat, met tevreden medewerkers en gasten als 
gevolg. Later zijn ook de ‘Amsterdam’, ‘Zaandam’ en ‘Volendam’ uit-
gerust met Merus-ringen.

300 GRADEN CELSIUS
De Merus-ring bestaat uit twee helften van een behandelde alumi-
nium/silicium-legering. De twee helften kunnen als een soort kraag 
om de buitendiameter van een leiding worden aangebracht. Zodra 
de Merus-ring is geïnstalleerd, begint hij automatisch oscillaties uit 
te zenden. De ring kan worden toegepast op zowel zoet- als zout-
waterleidingen. Uit ervaring is gebleken dat hij ook functioneert bij 
watertemperaturen ver boven de 300 °C. De temperatuur van de 
buitenkant van de buis mag daarbij echter niet hoger worden dan 
90 °C. De Merus-ring kan op elk type leiding worden geïnstalleerd. 
Voor kleine toepassingen (bijvoorbeeld gebouwen met tot zes appar-
tementen) is meestal één Merus-ring voldoende. Hij wordt dan aan 
de hoofdwaterleiding (in de kruipruimte of meterkast) geïnstalleerd. 
De kleine Merus-ringen (3/4″, 1″ of 1 1/4″) hebben een capaciteit 
van 12 m³ per dag. Dit is gelijk aan het maximale waterverbruik van 
20 personen. Voor industriële toepassingen zijn er speciale ringen 
voor hogere stroomsnelheden. Inmiddels zijn er ringen geïnstalleerd 

op systemen met een volumestroom van meer dan 10.000 m³ per 
uur. Voor de plaatsing in woningen of andere kleine installaties is 
geen expertise nodig. Bij grotere installaties moet zorgvuldig worden 
gekeken naar de locatie van de ring en is professionele ondersteu-
ning nodig. 

DOUCHERUIMTEN
De Merus-ring biedt een oplossing voor veel soorten gebouwen. Zo-
als eerder aangegeven, wordt hij ook in de fitness-sector toegepast. 
Behalve van fitnessapparaten kunnen bezoekers in deze centra vaak 
gebruikmaken van andere faciliteiten. Zo is er doorgaans de mo-
gelijkheid om te douchen, en soms zijn er ook voorzieningen zoals 
spa’s, stoombaden, sauna’s en zelfs zwembaden.
Nadat verschillende clubs met demo-installaties waren uitgerust, is de 
Merus-ring nu geïnstalleerd in meer dan 450 fitnessclubs van Basic 
Fit, Fitness First en Health City. Ze zijn niet alleen in Nederland geïn-
stalleerd, maar ook in België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. De rin-
gen worden hoofdzakelijk geïnstalleerd met als doel om kalkaanslag 

te verminderen, waardoor het voor de sportschool veel gemakkelijker 
wordt om faciliteiten zo hygiënisch mogelijk te houden. Het grootste 
probleem waar fitnessclubs mee hebben te maken, is de aanwezig-
heid van kalkaanslag in doucheruimten, wat de algehele hygiëne van 
een club aantast en de tevredenheid van leden kan beïnvloeden.  
Kalkaanslag op een douchekop resulteert er uiteindelijk in dat water 
alle kanten op sproeit. Behalve douchekoppen kunnen ook genera-
toren die stoom produceren voor baden last hebben van kalk. Vaak 
wordt de aanslag daarbij teruggevonden in de nozzles van deze ma-
chines. Afhankelijk van de grootte van de fitnessclub moeten twee tot 
drie ringen worden geïnstalleerd: één bij de inlaat van de stadswater-
leiding in de club, en een andere bij de warmwaterboiler. Als er ook 
een stoomgenerator of soortgelijk apparaat aanwezig is, wordt een 
derde Merus-ring op de toevoerwaterleiding geïnstalleerd.
Alle fitnessclubs die zijn uitgerust met Merus-ringen ervaren dat de 
technologie zorgt voor minder vorming van kalkaanslag, en dat de 
resterende aanslag zeer zacht is en daarom gemakkelijk te verwij-
deren. Sommige fitnessclubs waren voorheen gewend om de stoom-
generator bijvoorbeeld twee keer per week te reinigen, wat veel tijd 
en geld kost. Dankzij de Merus-ringen is een speciale technicus niet 
langer nodig en kan de taak worden gezien als een ‘extra klusje’ voor 
werknemers. Waar de gebruikelijke oplossing vroeger uit een klassie-
ke waterontharder bestond, heeft de investering in Merus-technolo-
gie zich bij fitnesscentra inmiddels bewezen door goede resultaten 
en een aanzienlijke daling in onderhoudskosten.    

paraffinewax, biofouling en corrosie regelmatig tot storingen door 
verstopping of lekkage leiden. De Merus-ring biedt een efficiëntiever-
beterende oplossing voor warmtewisselaars, verdampers, koelwater-
behandeling, (stoom)boilers, reverse-osmosesystemen, alle soorten 
zeewatertoepassingen, hydroforen, kleppen en pompen.
De Merus-ring bestaat uit twee delen en is vervaardigd uit een alumi-
nium legering. De geprogrammeerde ring is eenvoudig rond een lei-
ding te monteren. Zodra de ring is geïnstalleerd, worden automatisch 
oscillaties doorgegeven aan de vloeistof. Er zijn diverse oscillaties die 
elk een specifiek probleem bestrijden. De ene frequentie bestrijdt 
roest en corrosie, een andere bestrijdt kalk en andere zouten, en 
weer een andere microbiologische problemen zoals bacteriën, algen 
of biofouling. 

SYNCHROON
Water kan een bepaalde maximale hoeveelheid deeltjes opnemen. 
Wanneer deze hoeveelheid wordt overschreden, zullen de deeltjes 
bezinken en is er grote kans op de vorming van een harde korst. Een 
veel voorkomend gevolg hiervan is kalkaanslag, dat in tal van sec-
toren voor allerlei problemen zorgt. Een van de oorzaken waardoor 
deeltjes samen bezinken, is de manier waarop de atomen in water 
en kalk bewegen of oscilleren. Wanneer deze frequenties worden ver-
anderd, zal de oplosbaarheid van externe deeltjes in de vloeistof 
toenemen.
Normaal bewegen de atomen synchroon, wat betekent dat elk af-

zonderlijk atoom exact op dezelfde manier oscilleert als elk ander 
atoom. Als de beweging wordt beïnvloed door een andere oscillatie, 
is de kans groot dat de twee oscillaties elkaar ‘overlappen’. Er is dan 
sprake van interferentie. Dit betekent eigenlijk dat twee verschillende 
oscillaties worden gecombineerd tot één nieuwe oscillatie. Een oscil-
latie die de vloeistof in een leiding bereikt, wordt ‘actieve oscillatie’ 
genoemd.
Om ervoor te zorgen dat de oscillatie de vloeistof bereikt, is een 
drager nodig die hem kan overbrengen en de oscillatie vervolgens 
in stand kan houden. Hiervoor is de Merus-ring ontwikkeld: om de 
oscillatie over te brengen. De ring moet rond de buis worden geïn-

stalleerd, zonder contact met de vloeistof te hebben. De oscillaties 
worden door de buis heen overgebracht in de vloeistof. Om dit pro-
ces te illustreren, kan een vergelijking worden gemaakt met de ma-
nier waarop muziek via de lucht wordt uitgezonden door akoestische 
golven. Men kan geluiden uit een luidspreker horen zonder hem aan 
te raken. Bij een volume dat hoog genoeg is, is het zelfs mogelijk om 

In 2014 besloot Holland America 
Line zijn cruiseschip ‘Rotterdam’ 

uit te rusten met verschillende 
Merus-ringen

Baggerschepen ondervinden 
vaak problemen met de manier 

waarop met grote hoeveelheden 
water moet worden omgegaan

Foto: StudioPortoSabbia  / Shutterstock.com
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THEMA: INDUSTRIE, SCHEEPVAART EN OFFSHORE

Drinkwaterkwaliteit
in de scheepvaart
Direct na Bovenkarspel kwam legionella ook in de scheepvaart onder de aandacht. Het was toen al lang 
bekend dat de waterkwaliteit op schepen vaak niet in orde was. Kiwa heeft in 1987 al een workshop 
gehouden over mobiele drinkwaterinstallaties, waarvan de scheepvaart een onderdeel is. Een van 
de conclusies toen al was dat 45% van de onderzochte monsters niet voldeed aan de eisen van het 
drinkwaterbesluit.

Foto: Shutterstock.com

Een van de eerste (bron)onderzoeken werd op een zeilboot gedaan 
in Zaandam, waarbij de schipper van circa vijftig jaar besmet was 
en is overleden. De laatste waterinname was in Griekenland. Het 
schip had twee tanks die parallel waren geschakeld. Vaak is er dan 
onvoldoende verversing. De tanks waren besmet.
Wat kan er zoal fout gaan bij plezierboten? Allereerst is het de vraag 
welke waterkwaliteit wordt geleverd aan het vulpunt. Niet voor niets 
zijn jachthavens onder de hoog risico categorie geplaatst. Gebleken 

is dat het daar vaak niet in orde was. Oorzaak: slecht aangelegde 
installaties met bijvoorbeeld dode leidingdelen. Bij jachthavens is 
het grootste probleem dat de waterleidingen onder de vlotten en de 

vulslangen in direct zonlicht liggen. De temperatuur loopt vaak op tot 
ver boven de dertig graden. Je hoeft geen specialist te zijn om te we-
ten dat dit problemen oplevert. Wanneer een jachthaven over meer-
dere vulpunten beschikt, is voor de gebruiker niet duidelijk of dit 
tappunt regelmatig wordt gebruikt. Vaak staat er een bordje bij met 
de tekst ‘eerst goed doorspoelen’. De grootste boosdoener is dat na 
het vullen van de tank de slang gewoon in het buitenwater wordt ge-
gooid en daarna wordt opgerold. Het uiteinde van de binnen- en de 
buitenkant zijn dan vervuild. Het havenwater is van slechte kwaliteit 
en de slang is gegarandeerd bacteriologisch besmet. De volgende 
gebruiker stopt de slang in de vulopening en laat de tank vollopen. 
Hij stopt pas als er water uit de vulopening komt, niet beseffend dat 
de buitenkant van de slang het water contamineert. Vervolgens staat 
het water vaak maandenlang in een tank, die tot overmaat van ramp 
ook nog eens nabij de motor is gesitueerd. Vaak wordt de tank ech-
ter bijgevuld en blijft (oud, kwalitatief minder goed) water in de tank.
Als daarbij dan ook nog eens niet goedgekeurd leidingmateriaal is 
gebruikt, is verdere uitleg overbodig. De tanks zelf zijn ook een zeer 
kritisch punt:  leidingmateriaal, coating, aftapmogelijkheid en het 
eventuele peilglas zijn onderdelen van een risicoanalyse. 

VULPUNT
Wat kun je doen om problemen te voorkomen? Ten eerste aan de 
walzijde: je moet de vulslang goed doorspoelen en niet met water 
in de tank in contact laten komen. Ververs daarnaast de tanks re-
gelmatig. Verwijder de peilglazen (vanwege doodwater en biofilmvor-
ming in verband met licht). Reinig sowieso jaarlijks de tank en stel 
hem niet op nabij de motor. Die motor is een hotspot. 
Er zijn speciale ontsmettingspillen of een goedgekeurde ontsmet-
tingsvloeistof. Ook zijn er speciale vulfilters beschikbaar om op de 
slang te monteren, zodat men zeker is van schoon toevoerwater. UV 
is ook een optie, maar bij te weinig onderhoud of vervuiling van de 
lamp kunnen er bacteriën doorheen slippen. Een extra filter op de 
tappunten of na de tank is ook een mogelijkheid.
Het wordt een ander verhaal in de binnenvaart. Daar moet het vul-
punt van de gemeente in een haven aan wettelijke eisen, beschre-
ven in de waterwerkbladen, voldoen. Ook een bunkerschip moet aan 
wettelijke eisen voldoen en mag niet rechtstreeks water leveren. Dit  
gaat vaak middels een breektank. Ook die tank moet aan de eisen 
voldoen. Een schipper kan vragen of het bunkerschip het water bac-
teriologisch periodiek laat keuren. Niet alleen op legionella maar 
ook op E. Coli en kiemen. Een goed filter op de beluchtingsopening 
van een tank is een must. Indien dit filter niet is aangebracht kan er 
bij watergebruik in de installatie (middels een hydrofoor) een onder-
druk ontstaan, waarbij vuil in de tank wordt gezogen. 
Eind jaren zeventig ging het op een ander vlak geheel mis. Een af-
gemeerd cruiseschip in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam wilde  
zijn vuilwatertank lozen. Dezelfde stortkoppeling van een brandkraan 
op het drinkwaternet van het waterleidingbedrijf zat op de loosslang. 
Gevolg: bacteriën in de hele wijk. 
Het was een groot probleem en de hele wijk moest water koken. 
Hoofdleidingen en huisaansluitingen werden gechloreerd. Veel zieke 

mensen, maar gelukkig geen doden. In de loop van de jaren zijn er 
vele legionellabesmettingen geweest op schepen. Ook op de Henry 
Dunant en op cruiseschepen. 

SCHEEPSWERVEN   
Als een schip op de helling gaat wordt het schip met een hoge-
drukreiniger schoongespoten. Hierbij vindt veel verneveling plaats. 
Veelal wordt  gebruik gemaakt van oppervlaktewater en daar zitten 
niet alleen legionellabacteriën in, maar vele andere ziekmakende 
bacteriën.  Ook het dek spoelen met buitenwater is risicovol. Denk 
aan zandjakkers en duwboten die water sproeien om stof van de 
vracht te voorkomen. 
De Nederlandse zeescheepvaart heeft te maken met internationale, 
Europese en nationale regelgeving waarbij de schepenwet centraal 
staat. Deze is van toepassing op alle zeeschepen onder Nederland-
se vlag en richt zich op de veiligheid van het schip, die van de be-
manning, de bedrijfsvoering en de belading. De ILT houdt toezicht 
op Nederlandse en buitenlandse schepen, bemanningen, rederijen 
en klassenbureaus. Het toezicht op onder buitenlandse vlag varende 
schepen gebeurt op basis van het Paris Memorandum of Understan-
ding on Port State Control (Paris MOU).

Reinig jaarlijks de tank en stel 
hem niet op nabij de motor. Die 

motor is een hotspot

Middeleeuwen
Bij het aan boord brengen van het water werd in de middeleeuwen 

rekening gehouden met 400 liter per persoon, inclusief het water wat 

nodig was voor het bereiden van de maaltijd. Het water bedierf echter 

vaak. Bedorven water verspreidde een enorme stank aan boord en 

er was weinig anders aan te doen dan het overboord te kieperen. 

Er werd echter wel wat op gevonden om het kostbare (bedorven) 

water weer drinkbaar te maken: in het water werd een roodgloeiende 

ijzerstaaf uitgedoofd en aan het water werd een scheut limoensap 

toegevoegd om het geheel weer drinkbaar te maken.

De watervoorraad was over het algemeen voldoende om Kaap de Goe-

de Hoop te halen. Als het water niet bedierf was er genoeg voor elk 

bemanningslid om naast zijn eigen rantsoen van een kan per dag vrij 

te drinken uit een geopend watervat op het dek van het schip. Het 

water en ander voedsel werden bewaard in houten vaten.

Zilver is een natuurlijk edelmetaal dat sinds de oudheid bekend 

staat om zijn antibacteriële eigenschappen. De strijd tegen vervuild 

drinkwater en watergedragen ziektes kent een lange geschiedenis. 

De Grieken en Romeinen bewaarden hun wijn in zilveren vaten tegen 

bederf. De Chinese keizer at met zilveren stokjes om ziektes te voor-

komen en de cowboys trotseerden het wilde westen met een zilveren 

munt in hun veldfles tegen bacteriën en algen. In de middeleeuwen 

kregen de kinderen van adel een zilveren lepel tegen de pest. Daar 

komt het gezegde ‘geboren met een zilveren lepel in de mond’ van-

daan; dit refereert dus niet naar rijkdom maar naar gezondheid.
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Sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties verspreiden legionella en het is mogelijk dat mensen hier-
door ziek worden. Daarom is het belangrijk dat installaties met een verhoogd risico op verspreiding van 
legionella metingen laten doen en geschikte maatregelen nemen. Dat adviseert het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de informatie uit twee nieuwe onderzoeken over legionella. In 
2017 en 2018 bleek dat twee afvalwaterzuiveringsinstallaties waarschijnlijk de bron zijn geweest voor 
een aantal patiënten met de veteranenziekte. De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken.

‘Maatregelen nodig 
tegen verspreiding van legionella vanuit 
sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties’

16

In sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties kan legionella goed groei-
en. Dit geldt vooral als het water in de bassins voor zuivering warm is 
en er lucht in geblazen wordt. Tijdens zulke zuiveringsprocessen kunnen 
kleine druppeltjes water (aerosolen), met daarin legionellabacteriën, 
in de lucht komen. Dit zorgt ervoor dat de legionellabacterie zich ver-
spreidt via de lucht naar de omgeving. In totaal zijn er 776 afvalwa-
terzuiveringsinstallaties in Nederland. Daarvan hebben er tachtig een 
mogelijk verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella, zo 
bleek uit eerder onderzoek. In 2017 en 2018 zijn twee afvalwaterzuive-
ringsinstallaties waarschijnlijk de bron geweest voor een aantal patiën-

ten met de veteranenziekte.  Het RIVM heeft berekend hoe aerosolen 
met legionella zich vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties via de lucht 
verspreiden. Ook heeft het RIVM vastgesteld dat patiënten die tussen 
2013 en 2018 gemeld werden, meer dan gemiddeld blootgesteld wa-
ren aan aerosolen uit dit soort installaties. Dit is een aanwijzing dat 
een deel van deze mensen besmet is geraakt met de legionellabacte-
rie vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties. Met deze studie kunnen de 
onderzoekers niet exact bepalen welke installaties van de hierboven 
genoemde tachtig mogelijk legionellabacteriën hebben verspreid.

ACTUEEL

Aanleiding om in actie te komen, is een aantal legionellabesmettingen 
in Noord-Brabant in 2017 en 2018. De ziekteverwekkende bacteriën 
bleken afkomstig te zijn uit een tweetal industriële waterzuiveringsin-
stallaties. Uit onderzoek van RIVM bleek vervolgens dat bij zeker 81 
waterzuiveringsinstallaties in Nederland de kans op legionellagroei en 
-verspreiding aannemelijk is. Daarbij gaat het in 69 gevallen om indus-

triële installaties en in 12 gevallen om rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Ondertussen staan op twintig plaatsen in Brabant afvalwaterzuive-
raars die de levensgevaarlijke legionellabacterie kunnen verspreiden. 
Het gaat om installaties die lijken op het exemplaar in Boxtel, waar 
eerder verschillende omwonenden (dood)ziek werden. Van de twintig 
installaties met een verhoogd legionellarisico vallen er twaalf onder 
het toezicht van de provincie. Noord-Brabant laat weten dat de gevaar-
lijke bacterie inmiddels in vier installaties daadwerkelijk is aangetrof-

fen. Daar zijn onmiddellijk maatregelen genomen. Meestal is daarmee 
het gevaar geweken, maar op één plek is de juiste maatregel nog niet 
gevonden en is verspreiding van legionella nog steeds mogelijk, erkent 
een woordvoerster. Zij wil alleen zeggen dat deze plek in het noorden 
van Brabant ligt.

Van belang is dat bedrijven die over een biologische waterzuivering 
beschikken gaan monitoren en bepalen wat ze kunnen doen als er 
inderdaad legionella wordt aangetroffen. Daartoe is nodig dat er een 
beheersplan wordt opgesteld. Afgesproken is dat omgevingsdiensten 
aan bedrijven de ruimte bieden om eigenstandig afwegingen te ma-
ken omtrent de te nemen beheersmaatregelen. Naar verwachting pu-
bliceert het RIVM begin 2020 een rapport over de effectiviteit van 
beheersmaatregelen. Mogelijk biedt dit aanknopingspunten voor het 
vervolg.

Begin 2020 zullen bedrijven ook zelf met initiatieven komen voor het 
verbreden en verdiepen van kennis. Bedrijven hebben de intentie om 
een ‘blueprint’ te ontwikkelen voor een risicoanalyse, en om nader on-
derzoek te verrichten zodat beter wordt begrepen onder welke specifie-
ke omstandigheden Legionella pneumophila kan groeien en zich kan 
verspreiden. Bedrijven en de overheid hebben beide belang bij een 
gedegen kennisbasis die zo snel mogelijk moet worden opgebouwd. In 
2020 zal het gesprek tussen de bedrijven en de omgevingsdiensten 
worden voortgezet.   

Naar verwachting 
publiceert RIVM begin 
2020 een rapport over 
de effectiviteit van 
beheersmaatregelen.
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ACTUEEL

18

ATTACK RATE
In deze studie is voor het eerst een luchtverspreidingsmodel toegepast 
voor legionella vanuit AWZI’s. Ondanks aannames en onzekerheden in 
de verspreiding van legionella door het OPS-model, is te zien dat de 
berekende concentratie aerosolen vanuit de AWZI in Son waaraan men 
werd blootgesteld goed overeenkomt met de waargenomen attack rate 
in dat gebied. De dwarsdoorsnede van de berekende concentraties 
aerosolen en de attack rate tonen beide een sterke verhoging nabij de 
bron, die daarna afloopt, maar wel verhoogd blijft tot een afstand van 
zes kilometer. Ook de statistische analyse waarbij alleen de AWZI’s in 
Boxtel en Son werden meegenomen, toonde een sterk significant ver-
band. Dit geeft aan dat het OPS-model de verspreiding vrij adequaat 
beschrijft en geeft vertrouwen dat het model bruikbaar is voor de be-
rekening van de legionellaverspreiding vanuit AWZI’s. Over de uitbraken 
van legionellose in Boxtel en Son was relatief veel informatie bekend. 
Bijvoorbeeld dat legionella was aangetoond bij beide AWZI’s en dat 
er in de onderzoeksperiode nog geen maatregelen tegen verspreiding 
waren genomen. Voor de meeste andere AWZI’s in Nederland is deze 
informatie onvolledig.
Toepassing van het model voor alle AWZI’s in Nederland in de perio-
de 2013-2018 toonde aan dat legionellosepatiënten significant meer 
waren blootgesteld aan aerosolen afkomstig van AWZI’s. De odds-ratio 
van 1,32 mogen we interpreteren als een relatief risico en geeft aan 
dat bij een tien keer hogere blootstelling het risico op legionellose 1,32 
keer hoger wordt. In deze analyse wordt een relatieve maat voor bloot-
stelling aan aerosolen berekend, waardoor er geen absolute blootstel-
lings-concentratie benoemd kan worden. Om absolute waarden vast te 
stellen kunnen metingen van legionella in de lucht worden uitgevoerd.
Het is plausibel dat de aangetoonde associatie daadwerkelijk een cau-
sale relatie is: legionella kan worden aangetoond in het water en in ae-
rosolen van diverse AWZI’s en deze aerosolen kunnen van inhaleerbare 
grootte zijn. De beschreven uitbraken gerelateerd aan de AWZI’s van 
Son en Boxtel tonen bovendien aan dat er daadwerkelijk transmissie 

van AWZI’s naar omwonenden mogelijk is over een aanzienlijke afstand. 
Een uitbraak met rechtstreekse verspreiding vanaf een AWZI, zoals in 
Boxtel en Son, is niet eerder beschreven. Bij eerder gepubliceerde uit-
braken in andere landen was steeds een andere bron (zoals een natte 
koeltoren) betrokken bij de verspreiding van legionella afkomstig van 
een AWZI. Alleen bij een uitbraak in Zweden werd ook rechtstreekse 
verspreiding vanaf een AWZI vermoed (persoonlijke communicatie).

COMPOSTEERBEDRIJVEN
Ook zonder de AWZI’s van Boxtel en Son blijft de associatie tussen 
AWZI’s en het optreden van legionellose bij omwonenden significant. 
Dit is een indicatie dat er ook bij andere AWZI’s verspreiding van legi-
onella geweest kan zijn die tot ziekte heeft geleid in de periode 2013 
t/m 2018. Uit deze analyse valt echter niet af te leiden welke AWZI’s 
dit zijn geweest. Hiervoor is een ander type analyse nodig per cluster-
locatie, zoals gedaan is met het GIS-bronopsporingsmodel voor Boxtel 
en Son (niet gepubliceerde data RIVM). Het onderhavige onderzoek 
kan ook niet aangeven welk aandeel van de legionellosepatiënten in 
2013 t/m 2018 werd besmet door AWZI’s. Ook valt uit deze analyse 
niet af te leiden of de associatie met legionellose ruimtelijke clusters 
of sporadische (losstaande) ziektegevallen betreft. Daarnaast is het 
mogelijk dat andere bronnen dan AWZI’s, die ook legionella kunnen 
verspreiden, voor verstoring zorgen in de analyse. Voorbeelden hiervan 
zijn natte koeltorens, die ook vaak op industriegebieden aanwezig zijn 
en bewezen zijn als een veel voorkomend type bron van legionello-
se-uitbraken. Zo zijn er nog meer voorbeelden van mogelijke bronnen, 
zoals composteerbedrijven. Ook de rol van besmetting van het opper-
vlaktewater door effluent is niet apart in de analyse meegenomen. Ver-
der is het mogelijk dat er AWZI’s ontbreken in het overzicht van AWZI’s 
dat gebruikt is voor deze analyse.

De patiënten en controles in de analyse zijn gematcht op leeftijds-
groep en geslacht. Het was echter niet mogelijk om te matchen op 
rookgedrag, terwijl roken een risicofactor is voor legionellose. Het is 
mogelijk dat dit een verstoring geeft van de gevonden associatie. Ro-
ken komt vaker voor bij mensen met een lagere sociaal economische 
status (SES). De sociaal economische status kan van invloed zijn op 
de woonafstand tot een AWZI. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat mensen 
met een lagere SES dichter bij een industrieterrein wonen, waar de 
industriële waterzuiveringen staan of wellicht wonen mensen met een 
hogere SES vaker buiten de bebouwde kom waar vaker rioolwaterzui-
veringen staan. Om toch voor deze mogelijke verstoring te corrigeren, 

werd voor de controles informatie over roken meegenomen op buurt-
niveau, in de berekening van de gecorrigeerde odds-ratio. Hiermee zijn 
verschillen in roken en SES gedeeltelijk gecorrigeerd. Een beperking 
van deze wijze van correctie is dat de data op buurtniveau niet altijd 
overeenkomen met individuele data. Naast de correctie voor leeftijd, 
geslacht en roken, factoren die deels samenhangen met gezondheid, 
is verder niet aanvullend gecorrigeerd voor verschillen in gezondheids-
status (zoals chronische aandoeningen) tussen patiënten en controles. 
Aangezien voor de meeste patiënten een volledige postcode beschik-
baar was, konden deze met een nauwkeurigheid van vierkanten van 
honderd meter op de kaart worden gezet. Het OPS-model rekent echter 
met een nauwkeurigheid van vierkanten van 500 meter. Hoewel dit een 
invloed kan hebben op de berekende blootstelling is het niet aanne-
melijk dat dit tot een systematische overschatting of onderschatting 
van het effect zal leiden.

BLOOTGESTELD
Bij bronopsporing bij legionellose-uitbraken in Boxtel en Son werden 
AWZI’s bevestigd als bron voor verspreiding van legionellabacteriën via 
de lucht. Toepassing van het luchtverspreidingsmodel op legionellose-
patiënten uit heel Nederland in de periode 2013-2018 toonde aan 
dat deze patiënten meer waren blootgesteld aan aerosolen afkomstig 
van AWZI’s dan personen uit een controlegroep. Dit is een indicatie dat 
ook vanuit andere AWZI’s dan die in Boxtel en Son verspreiding van le-
gionella geweest kan zijn die tot ziekte heeft geleid in de periode 2013-
2018. Uit deze analyse is echter niet af te leiden welke AWZI’s dit zijn 
geweest. Ook is niet aan te geven welke kenmerken van AWZI’s een 
hoger risico geven op legionellose in de omgeving. Daarom kunnen op 
basis van dit onderzoek geen concrete aanbevelingen worden gedaan 
met betrekking tot eventuele maatregelen om groei en verspreiding van 
legionella vanuit AWZI’s te voorkomen.
Door middel van dit model en aanvullende analyses kan meer inzicht 
verkregen worden over de kenmerken van AWZI’s die een hoger risico 
geven op legionellose voor omwonenden. Ook kan de relatie tussen 
verspreiding van aerosolen en andere gezondheidsuitkomsten op deze 
manier verder worden onderzocht. Wat nodig is voor aanvullende analy-
ses, zijn meer gegevens over 1) de AWZI’s waarvoor de inventarisatie zo 
compleet en actueel mogelijk gemaakt moet worden, inclusief getrof-
fen maatregelen, 2) aantallen AWZI’s waar legionella is aangetroffen 
in het proceswater, 3) de vorming en verspreiding van legionella-be-
vattende aerosolen bij AWZI’s, 4) de overleving van legionella in de 
lucht bij verschillende weersomstandigheden, en 5) mogelijke andere 
bronnen, zoals koeltorens en verspreiding van effluent van AWZI’s via 
oppervlaktewater.

EFFECT
Daarnaast heeft het RIVM beschreven welke maatregelen verspreiding 
van legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen tegengaan. 
En van een aantal maatregelen heeft het RIVM onderzocht of ze wer-
ken. Voorbeelden van maatregelen zijn het afdekken van waterbassins 
of het filteren van lucht rond waterbassins met UV-straling. Sommige 

maatregelen helpen goed, maar het effect van een maatregel kan tus-
sen installaties verschillen. Het effect hangt namelijk af van het zuive-
ringsproces en de grootte van de installatie. Het is daarom belangrijk 
om per installatie het risico op verspreiding van legionella te onderzoe-
ken, zodat installaties daarna geschikte maatregelen kunnen nemen.
De meeste maatregelen hebben effect, al is het lastig om precies aan 
te geven in hoeverre ze het aantal legionellabacteriën verminderen. In 
het algemeen is onduidelijk of de afname voldoende is om te voorko-
men dat werknemers, of mensen die in de buurt wonen, een longont-
steking door legionella kunnen krijgen. Daarvoor is meer duidelijkheid 
nodig omtrent hoeveel legionellabacteriën onder welke omstandighe-
den een gezondheidsrisico kunnen vormen.
Een van de mogelijke maatregelen is de temperatuur van het afval-
water tijdens het zuiveringsproces te verlagen tot onder de 25 graden 
Celsius. Bij hogere temperaturen kunnen legionellabacteriën zich snel 
vermenigvuldigen. Een andere mogelijkheid is de bassins waarin het 
afvalwater wordt belucht, een onderdeel van het zuiveringsproces, af te 
dekken. Dit kan bijvoorbeeld door een zeil over het bassin te spannen 
of door ballen of andere vormen op het water te laten drijven. De lucht 

uit een afgesloten beluchtingsbassin kan ook nog worden afgezogen 
en daarna worden gefiltreerd en ontsmet met UV-straling.
Bij de meeste onderzochte maatregelen nam het aantal legionellabac-
teriën in de lucht af. Een afdekking voorkomt dat legionella zich via de 
lucht verspreidt, zolang er geen scheuren of openingen in het zeil zitten. 
Het water afdekken met ballen bleek weinig effect te hebben. Door de 
afgevoerde lucht te filtreren en met UV-straling te behandelen, nam het 
aantal legionellabacteriën in de lucht voor een groot deel af.
De meeste afvalwaterzuiveringsinstallaties verschillen in soort en 
grootte, waardoor het effect van een maatregel per installatie kan ver-
schillen. Het is daarom belangrijk om de processen en kenmerken van 
de afvalwaterzuiveringen goed in kaart te brengen. Daarnaast is duide-
lijkheid nodig over welke stappen mogelijk zijn als een afvalwaterzui-
veringsinstallatie een risico lijkt te vormen. Verder is het wenselijk een 
platform in te richten om van elkaars ervaringen te kunnen leren.  

Er zijn nog meer 
voorbeelden van 
mogelijke bronnen, zoals 
composteerbedrijven
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ACTUEEL

De BRL6010 ligt onder vuur. Een aantal adviseurs hekelt de samenstelling van de examencommissie. 
Daarnaast valt het slagingspercentage tegen en wordt gevreesd dat er niet genoeg geaccrediteerde ad-
viseurs zullen zijn. De deadline van 1 augustus 2020 gaat niet gehaald worden. 

Nieuwe BRL6010 
niet inzetbaar voor augustus 

Foto: Shutterstock.com
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Soms zijn goede intenties niet genoeg. Het verhaal rond de BRL6010 
is daar een voorbeeld van. Dit verhaal gaat over hoe een op zich goede 
regel uitmondt in irritatie en frustratie. 
We gaan een paar jaar terug. Er wordt geklaagd over legionella-advi-
seurs. Men had weinig vertrouwen meer in adviseurs rond legionel-
lapreventie. Een diploma zou duidelijkheid bieden. Die eis was in een 
eerdere BRL nog niet opgenomen. Zonder diploma geen certificaat. 
Het alleen opnemen van competenties is niet meer voldoende.
Sowieso waren er veel verschillende legionellarisicoanalyses en be-
heersplanversies te vinden. De rapporten en plannen waren inconsis-
tent en kwamen niet met elkaar overeen, wat niet alleen onhandig was 
voor de legionella-adviesbureau’s maar ook voor hun klanten. 
Dat er iets moest veranderen, was wel duidelijk. Op 1 februari 2019 
werd de nieuwe BRL bindend verklaard. In de ‘legionellarisicoanaly-
ses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’ (BRL 
6010) is een overgangsperiode opgenomen van achttien maanden. 
Dit betekent dat de certificaten die reeds zijn afgegeven op basis van 
de oude BRL, geldig blijven tot uiterlijk 1 augustus 2020. Vanaf deze 
datum moet iedere certificaathouder beoordeeld zijn volgens de nieu-
we eisen en over een nieuw certificaat beschikken.
Maar deze datum wordt niet gehaald. Op vragen aan het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat over de deadline van 1 augustus is 
de woordvoerder duidelijk: “In de betreffende wijziging van de Drink-
waterregeling zal een uiterste termijn worden vastgelegd, waarop BRL 
6010-bedrijven aan de nieuwe BRL moeten voldoen. Die termijn zal 
in overleg worden vastgesteld, zodat het allemaal praktisch haalbaar 
is. Het is op dit moment zeker dat die uiterste datum na 1 augustus 
2020 zal liggen.”

PIJNLIJK
De vertraging is vervelend voor sommige adviesbureau’s. Die hebben 
flink geïnvesteerd in onderwijs en de vorige BRL6010 (uit 2013). De 
kosten om dat KIWA-certificaat BRL6010 te behouden, lopen volgens 
hen in de duizenden euro’s. Ook de cursussen (vaak meerdaags) kos-
ten een flinke duit, waarbij de adviseurs op cursusdagen natuurlijk geen 
omzet kunnen maken. Dat geld zouden de ondernemers echt kwijt zijn 
en de diverse instanties hamerden erop dat de BRL6010:2019 echt 
op 1 augustus zou ingaan. De adviseurs en installateurs moesten weer 
naar school en dat viel flink tegen.
Op het moment van schrijven hebben 130 mensen het examen ge-
daan en het slagingspercentage valt tegen. Slechts één op de drie 
slaagt, waardoor de vraag opdoemt: sluit het examen wel aan op de 
praktijk? Bij een tekort aan gecertificeerde mensen, zal er zeker een 
capaciteitsprobleem zijn bij legionellapreventie. Op dit moment zijn er 
dus nog geen vijftig gecertificeerde adviseurs.
Hoe lopen de diverse gremia rond het ontstaan van een BRL? Zo is 
er het Centraal College van Deskundigen (CCvD- InstallQ). Dat is ver-
antwoordelijk voor het vaststellen van certificatie- en erkenningsre-
gelingen, inclusief de borging van vakbekwaamheid. Het CCvD kent 
een brede samenstelling om de behartiging van belangen van alle 
stakeholders, die bij kwaliteitsborging belang hebben, een plaats te 

geven. Op dit moment zijn in het CCvD ondermeer vertegenwoordigd: 
NL-Ingenieurs, Techniek Nederland (voormalig Uneto-VNI), AvEPA, Fe-
dEC, Woonbond, Vastgoedbelang, VEWIN, Aedes, NVCI, VFK en NLin-
genieurs.
Daarnaast is er de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC- 
InstallQ). InstallQ brengt de werkzaamheden van de diverse bestaan-
de examencommissies samen en onder het toezicht van de Centrale 
Opleidings- en Examencommissie (COEC). Binnen de COEC worden 
de eindtermen voor opleiding en toetsing en de reglementen en pro-
cedures omtrent de accreditatie van opleidingen en examens vastge-
steld. De commissie is samengesteld uit een aantal marktpartijen, een 
toetsingsdeskundige en, wanneer nuttig voor de vergadering, de voor-
zitters uit de onderliggende examencommissies. Deze commissie laat 
zich adviseren door de vakinhoudelijke examencommissies. Vastge-
stelde besluiten in de COEC worden bijgehouden en gepubliceerd via 
een besluitenlijst. Op dit moment zijn in de COEC vertegenwoordigd: 
RVO.nl, OTIB, CITO, ISSO, InstallQ (CCvD), Uneto-VNI, NVKL en Aedes.
De zogenoemde examencommissies zorgen voor de vakinhoudelijke 
uitwerking per discipline. In deze examencommissies nemen vakin-
houdelijke experts deel op basis van expertise. Primaire taak van de 
examencommissie is de ontwikkeling en toetsing van de eindtermen, 
toetsmatrijs, cesuur en examens. Examencommissies beoordelen op-
leidingsmateriaal en examinering op inhoud in relatie tot de gedefini-
eerde eindtermen. Daarnaast is het mogelijk om inhoudelijke klachten 
te behandelen.
De onderliggende inhoudelijke examencommissies kunnen voor de 
geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid in het betreffende 
vakgebied besluiten om periodieke herziening van vakmanschaps-
richtlijnen strenger (bijvoorbeeld doordat het een snel ontwikkelende 
techniek betreft) of ruimer te stellen.
Tot slot zijn er leerlijnbeheerders. Die zorgen voor het onderhoud en 
beheer van de cursus- en leermaterialen, zowel theorie en praktijk. De 
leerlijnbeheerder zorgt voor inbedding in een vaste structuur, die is 
gebaseerd op een gevalideerde set van eindtermen met bijbehorende 
examinering en zodanig van niveau dat het kwaliteitsniveau van de 
bedrijfscertificering en – erkenning is geborgd.

KRITIEKPUNTEN
De mensen rond de BRL vinden dat er behoefte is aan kwaliteits-
verbetering. Er wordt namelijk al jaren geconstateerd dat adviezen 
(risicoanalyses en beheersplannen) van legionellapreventie-adviseurs 
niet voldoen. De sector krijgt juist de kans om haar imago bij op-
drachtgevers op te poetsen. Er is door het hele proces heen rekening 
gehouden met de markt, de BRL is ter kritiek voorgelegd aan de markt 
en de technische commissie is inhoudelijk zorgvuldig met de kritiek 
omgegaan. Er was geen bezwaar tegen de nieuwe eis ten aanzien van 
een centraal examen. Alle kritiekgevers hebben reactie van de techni-
sche commissie gekregen op de door hen ingediende commentaren. 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het voortraject beoor-
deeld of de kosten voor de branche niet onevenredig hoog zouden zijn. 
Monique Bastmeijer, voorzitter van de examencommissie, is het niet 
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Het beeld dat de Amerikaanse overheid schetst in het onderzoeksrap-
port ‘Management of Legionella in Water Systems’ is niet mals. Het ri-
sico dat een legionella-infectie een dodelijke afloop heeft, is volgens 
de meest negatieve schatting 33 procent. In de Verenigde Staten is het 
aantal gerapporteerde voorvallen van de veteranenziekte tussen 2000 
en 2017 meer dan vervijfvoudigd (figuur S-1). Men schat dat het aantal 
legionellagevallen wereldwijd acht tot tien keer hoger is dan de officiële 
cijfers weergeven.
Eind 2017 riepen de Nationale Academies van Wetenschappen, Inge-
nieurswetenschappen en Geneeskunde een gezelschap deskundigen 
bijeen: de Commissie voor het beheer van legionella in watersystemen. 

Doel was om de stand van de wetenschap met betrekking tot legionel-
labesmetting van watersystemen te evalueren en hier een rapport over 
uit te brengen. 
Vragen die deze commissie stelde waren onder andere hoe de micro-
biologische ecologie van watervoorraden met betrekking tot legionella 
nu eigenlijk in elkaar steekt. Welke stammen van L. pneumophila zijn 
het meest zorgwekkend, en hoe kan de diagnose worden verbeterd (bij-
voorbeeld in termen van verhoogde specificiteit, eenvoud en snelheid)? 
Daarnaast lag er de vraag wat de meest effectieve strategieën voor het 
voorkomen en beheersen van legionella in watersystemen zijn. Wat zijn 
de beste methoden om blootstelling aan legionella te voorkomen, vooral 

De veteranenziekte treft en doodt meer mensen in de Verenigde Staten dan elke andere watergerela-
teerde ziekte. De Amerikaanse overheid heeft een rapport uitgebracht om de legionella-epidemie in te 
dammen. Conclusie: er moet veel meer duidelijkheid komen over de bacterie. Ook over de niet-dodelijke 
varianten.

MARKTACTUEEL Foto’s: Shutterstock.com

Legionella meest omvangrijke 
watergerelateerde ziekte in VS

eens met het negatieve beeld dat geschetst wordt door kritische advi-
seurs. “De BRL6010 ligt bij het overgrote deel van de markt helemaal 
niet onder vuur.”
Waar het Bastmeijer om gaat is dat de kwaliteit van de legionellapre-
ventie-adviseur omhoog gaat. Daar is een examen volgens haar een 
algemeen gebruikt instrument voor. “We willen met z’n allen dat het 
niveau omhoog gaat van de adviseur. Dat zij allemaal een hoog niveau 
hebben om het belangrijke vak van legionellapreventie uit te oefenen. 
De examens zijn een afspiegeling van de kwaliteit die we met z’n allen 
willen. Er is op dit moment een flinke groep kandidaten die flink door 
de bodem zakt en echt nog essentiële kennis mist. Dit zijn allemaal 
mensen die dit vak al in de praktijk uitoefenen, dus waar je best wat 
van mag verwachten.”
De deadline gaat waarschijnlijk niet gehaald worden vanwege proce-
durestappen in het proces van accreditatie en daarom zal die datum 
verschoven worden. Het niet halen van de datum van 1 augustus is 
volgens haar geen tegenvaller, eerder een zegen. Zo hebben adviseurs 
meer tijd om te slagen. Ze begrijpt dan ook niet dat er zo veel kritiek 
is op de samenstelling van de examencommissie. Dat is volgens haar 
een goede afspiegeling van de markt. “Alle partijen zijn vertegenwoor-
digd. Er wordt met zeer veel respect over alles nagedacht. Er worden 
geen adviesbureau’s door adviesbureau’s beoordeeld. De vragen en 
antwoorden zijn met alle partijen in de examencommissie tot stand 
gekomen. In vele overleggen en in vele discussies en overwegingen 
is men tot een zeer weloverwogen set van vragen en antwoorden ge-
komen. Iedereen in deze examencommissie zit er op basis van hun 
jarenlange opgebouwde inhoudelijke expertise. Tevens zitten er men-
sen in met procesmatige expertise en toetsexpertise. Ik denk dat deze 
groep mensen niet op zo’n negatieve manier mag worden neergezet.”

ROL
De Raad voor Accreditatie (RvA) verwijst voor de status van BRL 6010 
naar het ministerie van I&W.  Ze geeft aan dat zij niet de datum van in-
werkingtreding, publicatie of de overgangsperiode bepaald. Dit wordt 

(voor dit schema) bepaald door InstallQ en het ministerie van I&W.
De rol van de RvA beperkt zich tot de vaststelling of het schema vol-
doet aan de eisen die in de betreffende accreditatienorm worden 
gesteld. Wanneer een ministerie gebruik maakt van een schemabe-
heerder voor het beheer van het schema, dan vraagt de RvA van deze 
schemabeheerder een eigen beoordeling van het schema tegen de 
accreditatienorm en evalueert de RvA vervolgens deze eigen beoor-
deling. Indien tekortkomingen worden vastgesteld heeft de schema-
beheerder de mogelijkheid hiervoor correcties aan te leveren. Na een 
positieve uitkomst van de evaluatie worden het ministerie en de sche-
mabeheerder hierover geïnformeerd. Vanaf dat moment kunnen certi-
ficatieinstellingen een accreditatie- aanvraag indienen. 

Veel kritiek op samenstelling 
examencommissie
Het Ministerie van I & W heeft InstallQ een opdracht gegeven een 

centraal landelijk examen te ontwikkelen binnen de beheerstructuur 

van InstallQ. Om invulling te geven aan dit examen heeft InstallQ 

een examencommissie ingericht. Het Ministerie van I & W stelt zelf 

geen eisen aan de examencommissie. InstallQ ziet via een Centrale 

Opleidings- en Examencommissie toe op de samenstelling en inhoud 

van de werkzaamheden van de examencommissie. Het reglement van 

de examencommissie, de opzet van het examen (incl. toetsmatrijs/

cesuur) wordt goedgekeurd door de COEC waarin een brede verte-

genwoordiging van marktpartijen zit.

Juist die examencommissie zorgt voor wrijving bij adviesbureau’s. 

Want is het niet vreemd dat er adviesbureau’s in zitten die andere 

adviesbureau’s moeten beoordelen? En de docenten die er zitting 

in hebben, zijn die wel bevoegd genoeg? Expertise is de belangrijk-

ste voorwaarde voor deelname in de examencommissie. Het COEC 

bewaakt door haar brede samenstelling de inhoud en het draagvlak 

voor de voorstellen van de examencommissie. Zij toetst uiteindelijk 

de regelingen die de examencommissies voorstellen. De aanwezig-

heid van een docent in een examencommissie is niet verplicht, maar 

in de examencommissie legionella zijn docenten goed vertegenwoor-

digd. Zowel de heer Berends, als mevrouw Bastmeijer zijn tevens 

docent. Binnenkort schuift er ook een extra vertegenwoordiger van 

KIWA opleidingen aan.

Leden van de examencommissie:

• Envaqua

• Mul BV

• Drinkwaterbedrijf Groningen

• Hydroscope

• KIWA Certificering

• KIWA Training

• Stichting Wateropleidingen

• Cito

• Onafhankelijk deskundige

• ISSO
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in risicopopulaties? En is een minimaal niveau van besmetting vereist 
om ziekte te veroorzaken?

PONTIAC-KOORTS
De onderzoekers concluderen dat er behoefte is aan een beter begrip 
van de mechanische routes voor de ontwikkeling van Pontiac-koorts en 
de rol die de blootstelling aan pathogenen, endotoxinen, legionellabe-
vattende amoeben of andere verwekkers spelen in de ziektepathogene-
se. Ook is er aanvullend onderzoek nodig naar de verschillen in legio-
nellasoort-kenmerken die worden geassocieerd met de Pontiac-koorts. 
Omdat Pontiac-koorts lagere sterftecijfers kent, zijn nog maar weinig 
gerichte studies naar deze klinische entiteit verricht. Rapportage van 
Pontiac-koorts vindt voornamelijk plaats in het kader van uitbraakonder-
zoeken. De beoordeling van de werkelijke incidentie, het populatierisico 

en inzicht in de relatie tussen bepaalde legionellasoorten en seroty-
pen en ziekteverschijnselen wordt hierdoor beperkt. Er is behoefte aan 
de ontwikkeling van verbeterde diagnostische hulpmiddelen voor Pon-
tiac-koorts (inclusief moleculaire methoden) die de algehele legionel-
la-epidemiologie en uitbraakonderzoek en detectie kunnen verbeteren.
Daarnaast willen de opstellers van het rapport betere karakterisering 
van legionellose bij pasgeborenen, jonge kinderen en adolescenten, Zij 
dragen mogelijk verschillende epidemiologische risicofactoren voor de 
blootstelling aan legionella, waardoor ziekteverschijnselen andere risi-
coniveaus met zich meebrengen. Er is ook slechts beperkt onderzoek 
gedaan naar het verloop van de veteranenziekte bij kinderen. Het meren-
deel van de huidige richtlijnen en aanbevelingen is gericht op volwassen 
patiënten en doelgroepen met een hoog risico. 

VOLHARDENDHEID
Het vermogen van L. pneumophila om reinigingsmiddelen, hitte, che-
mische ontsmettingsmiddelen, antibiotica en roofzuchtige amoeben of 
witte bloedcellen te weerstaan, is afhankelijk van de groeifase. De veer-
kracht en het infectiepotentieel verschillen in grootteorde, per fase waar-
in de bacterie zich bevindt. Daarom moeten protocollen worden ontwik-
keld voor het genereren, identificeren, opsommen en rapporteren van 
verschillende legionellaceltypen. Deze classificaties zijn van fundamen-
teel belang. Niet alleen omwille van experimentele reproduceerbaarheid, 
maar ook voor de ontwikkeling en nauwkeurige beoordeling van stra-

tegieën om legionella bij patiënten of in watersystemen te elimineren.
Of de volhardendheid van de bacterie in watersystemen in de gebouw-
de omgeving wordt versterkt door differentiatie van de bacterie in een 
ogenschijnlijk levensvatbare maar niet-kweekbare staat die zowel veer-
krachtig als omkeerbaar is, blijft een belangrijke vraag die implicaties 
heeft voor de volksgezondheid. Tot op heden zijn studies grotendeels 
beschrijvend. Er zijn protocollen nodig om zuivere populaties van VB-
NC-achtige cellen te genereren en te isoleren voor fysiologische, bio-
chemische, genetische, moleculaire en infectiestudies. Studies rond de 
ecologie van legionella zijn vooral gericht op (leiding)watersystemen in 
gebouwen. De ecologische omstandigheden die verantwoordelijk zijn 
voor de groei van de bacterie in andere omgevingen (zoals koeltorens, 
afvalwaterzuiveringsinstallaties, warmwaterbronnen en bodembronnen) 
zijn grotendeels onontgonnen. Nieuw onderzoek op deze terreinen kan 
leiden tot de ontwikkeling van betere bestrijdingsmaatregelen voor an-
dere pathogene legionellasoorten, en voor L. pneumophila in andere 
omgevingen dan gebouwgebonden leidingwerk.

KLINISCHE MOGELIJKHEDEN
Er is een dringende behoefte aan betere klinische hulpmiddelen die 
meer gevallen van de veteranenziekte zullen ‘vangen’ en pathogene le-
gionella buiten L. pneumophila serogroep 1 kunnen identificeren. De 
toename in het aantal gevallen van legionellose en bijbehorende morbi-
diteit en mortaliteit vereist betere diagnoses. Ten eerste moeten zieken-
huizen in zowel landelijke als stedelijke gebieden toegang hebben tot 
urinaire antigeentesten om meer gerichte antimicrobiële therapie moge-
lijk te maken en ziekteherkenning te verbeteren. Ten tweede moeten de 
inspanningen om gestandaardiseerde moleculaire methoden te ontwik-
kelen voor legionelladiagnoses (inclusief niet-pneumophila-soorten en 
pneumophila-serogroepen anders dan serogroep 1) prioriteit krijgen van 
onderzoekslaboratoria en de nationale overheid. 
Een beter begrip van sporadische gevallen van veteranenziekte is van 
cruciaal belang voor het vertragen van de toename in ziektegevallen 
die de afgelopen 20 jaar is waargenomen. Het bepalen van de meest 
voorkomende bronnen van sporadische ziektegevallen vereist goed ge-
financierde, op populaties gebaseerde studies in meerdere regionale 
gebieden (zoals steden, provincies en natiestaten). Zulke studies ver-
eisen de werving van meerdere medische centra met een voldoende 
aantal legionellagevallen per jaar, de bereidheid en capaciteit om klini-
sche monsters te verzamelen voor het opkweken van legionellaculturen, 
personeel met kennis van hoe de meest waarschijnlijke blootstellings-
bronnen voor legionellosepatiënten kunnen worden bemonsterd, en la-
boratoriumcapaciteit om legionella optimaal op de kunnen kweken uit 
klinische en omgevingsmonsters. In de Verenigde Staten zijn momenteel 
in minder dan 10 procent van de ziektegevallen klinische kweekculturen 
beschikbaar.
Verschillende strategieën voor het beheersen van legionella in watersys-
temen zijn haalbaar in verschillende stadia van de levenscyclus van een 
gebouw. Sommige zijn vooral te realiseren ten tijden van de constructie 
van het gebouw (zoals de keuze van leidingmaterialen), terwijl andere 
kunnen worden geïmplementeerd tijdens het gebruik van het gebouw 

en het onderhoud ervan (zoals desinfectie). Er is met het oog op het 
effectiviteitsniveau van veel controle-elementen sprake van samenhang 
met andere elementen. Zo is bijvoorbeeld optimale hydraulica vereist 
voor de effectieve afgifte van thermisch en chemisch desinfectiemiddel. 
De reactiviteit van het sanitair materiaal kan net als de chemische sa-
menstelling bij de waterbron leiden tot verval van het desinfectiemiddel. 
Bovendien zijn niet alle bedieningselementen relevant voor alle water-
systemen. Hoewel thermische regeling bijvoorbeeld een primaire barriè-
re tegen legionella in gebouwsystemen is, kan hij niet worden toegepast 
bij grote technische installaties zoals 
waterzuivering, vanwege de aard en 
schaal van deze systemen. 
In alle soorten gebouwen moet de 
temperatuur van het boilerwater wor-
den gehandhaafd boven 60 °C, en de 
temperatuur van het warme water tot 
aan de tappunten boven de 55 °C. Het 
handhaven van de temperatuur buiten 
het voorkeursbereik van legionella is de 
belangrijkste legionella-controlestrate-
gie voor alle gebouwen waarin warm 
(tap)water circuleert. Bovendien blijkt 
uit talrijke veldstudies dat het ook de meest succesvolle strategie is. 
Temperatuurregeling is het meest effectief in grote, complexe warmwa-
tersystemen die hydraulisch in balans zijn, waarin doodlopende leidin-
gen zijn weggehaald, en waarbij defecte apparaten die de distributie van 
warm water in gevaar brengen zijn vervangen.

Er is duidelijk bewijs dat in verder gelegen stukken leiding legionella 
sneller groeit. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van water-
stagnatie, verlies van temperatuur, en verdunning van  desinfectiemiddel. 
Sommige kenmerken van apparaten zoals beluchters, thermostatische 
mengkleppen en doucheslangen zijn in dat kader in verband gebracht 
met een verhoogde prevalentie van legionella.
In duurzame gebouwen kan legionellaproblematiek verergeren door ver-
lenging van de ‘verblijftijd’ van water (wat leidt tot verlies van residu van 
desinfectiemiddelen) en verlaging van de temperatuur van het warme 

water in leidingen. De criteria voor cer-
tificering van zogeheten groene gebou-
wen en energie- en waterbesparende 
kenmerken moeten worden aangepast 
zodat rekening wordt gehouden met risi-
cofactoren voor de groei van legionella 
en andere watergebaseerde ziektever-
wekkers. Met specifieke beheermaat-
regelen kan nog altijd een aanzienlijke 
hoeveelheid water worden bespaard 
terwijl de volksgezondheid wordt be-
schermd. Bijvoorbeeld door maatre-
gelen gericht op het begrenzen van de 

‘waterleeftijd’ middels het routinematig spoelen van een doelfractie van 
het watergebruik. Gezien het bewijs dat een boilertemperatuurinstelling 
onder de 60 °C risico’s op legionellavorming in een installatie veroor-
zaakt, is alleen een sanitairontwerp dat warmte in het systeem behoudt 
een echte optie, zo stelt het rapport.  

MARKT

Blik op Nederland 
De Verenigde Staten kijken ook naar Nederland, als het 

gaat om legionellabeheer. De uitbraak in 1999 in Boven-

karspel heeft ervoor gezorgd dat ons land een primaire 

rol speelt bij onderzoek naar legionella. Bovendien lijkt 

Amerikaanse wetgeving sterk op de Nederlandse. Grote 

verschillen zijn dat in de VS certificering van consultants 

(nog) niet vereist is, er geen technische richtlijnen be-

schikbaar zijn en elke mogelijke desinfectiemethode mag 

worden toegepast. 

In het kader van het alge-
hele legionella-onderzoek 
is er ook behoefte aan de 
ontwikkeling van verbeterde 
diagnostische hulpmiddelen 
voor Pontiac-koorts
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“Onlangs is een van onze bewoners gediagnos-
ticeerd met de veteranenziekte. Inmiddels wordt 
passende medische zorg in het plaatselijke zie-
kenhuis geboden”, aldus Nadia Geigler, CEO 
van The Admiral at the Lake in een verklaring. 
“We hebben gesproken met de familie van de 

bewoner en werken nauw samen met de lokale 
autoriteiten en partners.” Admiral at the Lake 
neemt “voorzorgsmaatregelen zoals aanbevolen 
door het CDPH (Chicago Department of Public 
Health) en  IDPH (Illinois Department of Public 
Health)”, aldus Geigler. 
In reactie op twee andere gevallen heeft Bal-
moral Nursing Home beperkingen op het water-
gebruik ingevoerd en waterfilters geplaatst. “De 
faciliteit voert waterbehandeling en testen uit,” 
aldus Meir Stern, technisch beheerder bij Bal-
moral. “Tests van het water in de faciliteit geven 
inmiddels negatieve uitslagen voor legionella. 
De faciliteit voldoet aan de aanbevelingen van 
CDPH en IDPH. Afgezien van de twee geregis-
treerde patiënten zijn er geen bewoners met 
ziektesymptomen.”

In twee verpleeghuizen aan de noordkant van Chicago zijn in totaal drie gevallen van de ve-
teranenziekte vastgesteld, zo meldt het bestuur van de Amerikaanse gemeente. Volgens een 
persbericht hebben twee bewoners van het verpleeghuis Balmoral en een inwoner van Admiral 
at the Lake de diagnose veteranenziekte gekregen.

Drie gevallen van veteranenziekte in twee 
verpleeghuizen in Chicago

Eind 2019 werd bij 24 mensen in Straats-
burg legionellose vastgesteld. Van deze pa-
tiënten, in de leeftijd tussen 42 en 88 jaar, 
zijn er twee overleden. De oorzaak van de 
uitbraak is inmiddels vastgesteld: de bac-
terie werd verspreid vanuit een collectieve 

stookruimte in het district Tanneries in Lin-
golsheim, ten westen van Straatsburg. Nadat 
de ruimte werd afgesloten voor onderhoud 
en ontsmetting zijn geen nieuwe besmet-
tingsgevallen meer gemeld.

Aanleiding voor zijn uitspraak zijn de on-
derhandelingen over de revisie van de be-
langrijkste parameters voor waterkwaliteits- 
normen die meer dan 20 jaar geleden zijn 
vastgesteld. Het principe achter de nieuwe 
regels voor consumptiewater is eenvoudig: 
zorg voor veilig en betaalbaar kraanwater om 
het aantal plastic flessen te verminderen. De 
wetgeving maakt deel uit van de plasticstra-
tegie en de circulaire economie.
Volgens Hartemann is meer informatie over 
de waterkwaliteit de enige manier om con-
sumenten het vertrouwen te geven dat ze 
nodig hebben om water uit de kraan te drin-
ken. Hij wijst erop dat in Frankrijk onlangs 
het verbruik van leidingwater is toegenomen, 
met name doordat duidelijke en openbare 
informatie wordt gegeven over de volledige 
waterketen, van grondwater tot huishouden.
“Elke consument ontvangt samen met de 
waterrekening een laboratoriumanalyses en 
sanitair advies met betrekking tot het water 
dat door de leidingen in het huis stroomt”, 

legt hij uit. Deze maatregel heeft er volgens 
Hartemann aan bijgedragen dat consumen-
ten er gerust op zijn dat de kwaliteit van 
kraanwater vergelijkbaar is met die van fles-
senwater.
“Inmiddels hebben mensen in Frankrijk veel 
vertrouwen in kraanwater”, voegt hij eraan 
toen. “Natuurlijk blijven sommige mensen 
flessenwater drinken, maar in ieder geval kan 
iedereen de twee waterbronnen nu vergelij-
ken om te bepalen wat men het liefst drinkt.”
Meer dan 98 procent van het kraanwater in 
Frankrijk is qua chemische samenstelling ge-
lijk aan flessenwater. Ongeveer 30 procent 
van de gemeenten produceert eigen leiding-
water, terwijl veruit de meeste gebruikmaken 
van de diensten van twee grote bedrijven, 
Veolia Water en Suez Environnement. Om 
water binnen de EU te kunnen exporteren, 
wordt vereist dat geaccrediteerde laboratoria 
de kwaliteit  beoordelen en dat er een sys-
teem is opgezet waarbij officiële instanties 
regelmatige controles uitvoeren.

LEGIONELLA ALERT

Twee patiënten overleden na 
legionella-uitbraak in Straatsburg

Een laboratorium in de Amerikaanse staat 
Missouri vraagt de staat om meer geld voor 
bestrijding van de veteranenziekte. Deze 
ernstige vorm van longontsteking heeft de 
afgelopen vijf jaar meer dan 800 mensen in 
de staat getroffen. 

Een spa in Point Erin Pools in Auckland is 
gesloten nadat legionella in het water werd 
aangetroffen. Op de website van het zwem-
bad staat dat de spa direct nadat de bac-
terie werd ontdekt is behandeld, geleegd, 
geschrobd en opnieuw gevuld.

Het ministerie van Volksgezondheid en Senior 
Services van Missouri stelt dat de overheid 
alerter is geworden en dat het huidige labora-
toriumpersoneel niet in staat is om alle taken 
te voltooien. Dit blijkt uit documenten die zijn 
voorgelegd aan ambtenaren die zich met de 
staatsbegroting bezighouden. Het ministerie 
heeft financiering aangevraagd voor een la-
boratoriumwetenschapper, twee specialisten 
op het gebied van de volksgezondheid, en 
een epidemiologiespecialist. Deze experts 
zouden veldwerkopdrachten moeten uitvoeren 
en gaan helpen bij de analyse en afhandeling 
van het groeiend aantal legionella-testmon-
sters in het laboratorium.

Community Leisure Management, dat het 
zwembad namens de Auckland Council runt, 
stelt dat het nu wacht op verdere tests voordat 
het bad weer wordt vrijgegeven. De instantie 
geeft aan dat mensen die het zwembad heb-
ben gebruikt, een ‘minimaal risico’ lopen.

In het water van het rusthuis van San  
Francesco in het Italiaanse Camaiore is  
legionella aangetroffen. De bacterie werd 
ontdekt door de beheerder van vereniging 
Colosseum Anspi Eva, bij een routinecontro-
le van het water dat dagelijks door de gasten 

wordt gebruikt. De beheerders hebben de 
resultaten van de bemonstering onmiddel-
lijk doorgegeven aan de gemeente, die ei-
genaar van de faciliteit is. In afwachting van 
definitieve analyses heeft die een verorde-
ning gepubliceerd die het gebruik van water 

voor drink- en voedseldoeleinden verbiedt. 
Inmiddels is begonnen met het saneren van 
de locatie. Het badhuis van de locatie blijft 
ondertussen wel gewoon open.

De ouders van de baby hebben gerechtelijke 
stappen tegen Dolphin Square ingesteld, wegens 
schending van de zorgplicht. De vader nam op 4 
maart contact op met verhuurder Dolphin Square 
Ltd. Vier dagen later vond Public Health England 
een ‘hoge concentratie’ legionella in de wastafel 
en douche in de badkamer. Het jongetje reageer-
de goed op de behandeling en heeft het zieken-
huis verlaten. Het blijft echter onder controle van 
artsen. De gevolgen die de infectie op de langere 
termijn kan hebben, zijn nog onbekend.

Missouri Health Agency 
vraagt geld tegen 
veteranenziekte

Legionellabacteriën 
gevonden in spa in 
Auckland 
(Nieuw-Zeeland)

Legionella in Italiaans badhuis

Pasgeboren 
baby was eerste 
slachtoffer van 
legionella-uitbraak 
in Londen

‘Informatie is de sleutel tot 
het gebruik van leidingwater’
Door net zo informatief en transparant te zijn over kraanwater als bij flessenwater wordt 
het vertrouwen van burgers hersteld en wordt een van de belangrijkste doelstellingen van 
de drinkwaterrichtlijn (DWD) bereikt. Dit stelt althans Philippe Hartemann, medicus aan de 
Franse Universiteit van Lorraine.

Een pasgeboren baby was afgelopen jaar het 
eerste slachtoffer van een uitbraak van de vete-
ranenziekte in Dolphin Square, een flatgebouw 
in het centrum van Londen. Inmiddels is be-
kend dat nog drie andere mensen er de bac-
terie hebben opgelopen. Het vijf dagen oude 
jongetje werd ziek in een appartement met één 
slaapkamer in Beatty House, onderdeel van het 
Dolphin Square-complex.

Foto: Google Streetview

Foto: Alena Veasey  /Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com
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PRODUCTNIEUWS

Flamco lanceert een nieuwe dienst die actuele 
verbruikscijfers van water- en warmtemeters le-
vert: Flamconnect Metering. De service geldt voor 
alle OMS-gestandaardiseerde meters, is op maat 
beschikbaar en geeft de klant keuzevrijheid.

De flexibiliteit en keuzevrijheid van de digitale data-
service is groot. Op de eerste plaats geldt de service 
voor alle OMS-gestandaardiseerde (Open Metering 
System) meters die bij nieuwbouw of renovatie wor-
den toegepast. Flamco beperkt zich dus niet tot ei-
gen apparaten (geen vendor lock-in). Op de tweede 
plaats maakt Flamco altijd een voorstel op maat 
met een indicatie van de kosten per meter. Dat voor-
stel baseert zij op een inventarisatie van het aantal 
aansluitingen en de reikwijdte, want ieder gebouw 
en elke wijk is anders. Op de derde plaats kiest de 
klant zelf een pak-
ket, respectievelijk 
serviceniveau (Ba-
sic, Comfort, of Pre-
mium) dat aansluit 
bij zijn behoeften. 
Zo bepaalt de klant 
de looptijd van het 
abonnement (al 
vanaf drie jaar), de 
frequentie waarop 
data wordt geleverd (maandelijks, wekelijks of re-
al-time) en de technische ondersteuning (installa-
tie, vervanging, support, training, enz.).
Flamconnect Metering is een service op abonne-
mentsbasis, waarbij Flamco verbruiksdata op het 
door de klant gewenste moment en plek aflevert 
om te kunnen factureren. De service werkt via een 
gateway, meegeleverd door Flamco, die de data van 
de betreffende water- of warmtemeters (in collec-
tieve warmtesystemen) uitleest. De in de gateway 
opgeslagen data wordt via een sim-kaart naar de 
cloud verzonden en door Flamco uitgelezen. Van-
uit de portal wordt de data in het gewenste format 
doorgestuurd naar de klant. Deze staat dus direct 
ter beschikking.

Delabie breidt het Tempomatic 4 assortiment uit met 
muurmodellen op batterijen of netspanning voor instal-
latie door de muur of met aansluiting ingebouwd in de 
muur. Een mengversie zonder inbouwdoos en zonder 
dekplaat is nu mogelijk. De Tempomatic 4 muurmodel-
len zijn beschikbaar in verschillende lengtes, met ver-
schillende interpretatiemogelijkheden en met verschil-
lende types stroomtoevoeren. 

De Tempomatic 4 kan geïnstalleerd worden door de muur 
met een technische ruimte. (Mengkranen: refs. 493410, 
493510, 493416, 493516 Kranen: refs. 443410, 
443510, 443416, 443516). Voor de toepassingen waar-
bij geen toegang is tot de installatie langs de achterkant 
biedt Delabie een Delabien. Dit is een ééngatsmengkraan 
met aansluiting ingebouwd in de muur. Alle installatiecon-
figuraties zijn dus mogelijk: tussen volle muur en gips-
plaat, tussen een holle wand van gipsplaat, in een volle 
muur (slechts één sleuf nodig). (refs. 493400, 493500, 
493406, 493506).

De muurmengkraan kan snel en eenvoudig geïnstalleerd 
worden, zonder de noodzaak een inbouwkast te gebrui-
ken). De Tempomatic 4 treedt in werking zonder manueel 
contact, maar door detectie van de handen. De tempe-
ratuur kan aangepast worden met de mengsleutel op de 
zijkant. 
Vergeleken met een traditionele kraan, wordt een waterbe-
sparing van negentig procent gerealiseerd met de Tempo-
matic 4. Het debiet is ingesteld op 3 l/min, en de kraan 
wordt automatisch afgesloten na het verwijderen van de 
handen uit de detectiezone. 

AquaHeat Stations is een nieuwe generatie warmte-units en grote 
(prefab) afleverstations voor warmte en koude distributiesyste-
men, in een capaciteitsbereik van 21 kW tot 15 MW, voor wo-
ningbouw-, utiliteit en industriële projecten. De importeur, Fortes 
Energy Systems, presenteert de nieuwe AquaHeat Mercurius remo-
te control (genoemd naar de planeet van de communicatie), die 
draadloze online communicatie tussen de AquaHeat warmte-unit 
en de beheerder mogelijk maakt. 

De AquaHeat Mercurius remote 
control heeft verschillende functi-
onaliteiten.
Met input van de energiemeter 
(via M-Bus), kan de primaire flow 
gemaximaliseerd worden. Afhanke-
lijk van de bedrijfssituatie (Warmte 
– Koude – Warmwater), wordt de 
flow constant op de ingestelde 
waarde gehouden. Via de Mercu-
rius kan een installatie op afstand 
draadloos ingeregeld worden. Er 
ontstaat een elektronisch gecom-
penseerde hydraulische balans in 
de installatie en dit zonder inbouw 
van (dure en vuilgevoelige) mechanische druk gecompenseerde 
afsluiters. Wil de gebruiker naderhand het vermogen wijzigen, dan 
kan de nieuw gewenste waarde dus eenvoudig op afstand aange-
past worden.

Slimme digitale 
dataservice voor 
water- en warmte-
meters

Tot 92% water 
besparen met de 
Delabie Tempomatic 4 
muurmengkraan

Pompen
naar grote hoogten

Nieuwe generatie 
warmte-units 
Aquaheat

‘Stadswarmte-pakket’ 
van Danfoss

Leiding onder druk en toch een

kraan monteren

Wilo heeft de serie drooglopende pom-
pen Wilo-CronoBloc-BL uitgebreid, waar-
door de opvoerhoogten en capaciteiten 
van deze pompen zijn toegenomen. Met 
motorgroottes tot 90 kW bestrijkt de  
CronoBloc-BL serie nu een veel groter be-
reik aan bedrijfspunten. Zo kan de klant 
vooraf een pomp kiezen die het best op 
de individuele eisen is afgestemd. 

De serie biedt moderne pomphydrauliek 
dankzij speciaal op elkaar afgestemde 
waaiers, pomphuizen en spleetafmetin-
gen. Daarmee brengt de serie de hoogste 
hydraulische rendementen binnen hand-
bereik en blijven de levenscycluskosten 
gering, aldus de fabrikant.
Behalve de uitvoering van het pomp-
huis met voeten voor een gemak-
kelijkere installatie, is de Crono-
Bloc-familie ook geoptimaliseerd voor 
onderhoud. Het ‘back-pull-out’-ontwerp 
en de cartridge-mechanische asafdich-
ting verkorten de tijd voor onderhoud. 
Gewoonlijk is dit proces bij de grootste 
motoren en in omgevingen met beperkte 
ruimte uiterst moeilijk. Bij een vervanging 
van de mechanische asafdichting hoeft, 

dankzij de nieuwe kardoezenuitvoering, 
de motor niet te worden uitgebouwd.  
De beschermkap voor de koppeling kan 
worden afgenomen en de mechanische 
asafdichting worden gedemonteerd en 
vervangen. Om ook de installatie extra 
te ondersteunen zijn  aanvullende on-
derlegblokken verkrijgbaar die een veilige 
bevestiging van de pomp op de fundatie 
mogelijk maken. Verder dienen de onder-
legblokken ervoor om het hoogteverschil 
tussen de pomp en de motor te vereffe-
nen, als het pomphuis groter is dan de 
ashoogte van de motor of omgekeerd. Dat 
zorgt niet alleen voor een rustige loop van 
de pomp, maar voorkomt tegelijkertijd ook 
slijtage van de mechanische asafdichting.
De hele serie, ontwikkeld overeenkomstig 
EN733, biedt motorgrootten van 0,37 tot 
90 kW. Met een opvoerhoogte tot 104 
meter en een capaciteit tot 620 m3/h 
dekt de pompserie nu een belangrijk 
groter toepassingsgebied af. Ook door 
de toepassing van verschillende waaier-
materialen biedt de serie flexibiliteit bij 
diverse toepassingen. Behalve het serie-
matige gietijzer zijn ook waaiers in brons 
en roestvrijstaal leverbaar.

Danfoss komt met een compleet pakket 
aan stadswarmteproducten en monito-
ringsoftware. Naast regelafsluiters, ther-
mische omloopregelingen en afleversets 
levert Danfoss ook grote afleverstations 
in de range van 400 kW to 5 MW. Het 
Scada systeem Enspire is sterk verbe-
terd en maakt het mogelijk om data 
te loggen, meetrapporten automatisch 

te versturen, en te alarmeren. Met het 
Danfoss Scada systeem Enspire kan 
een netwerk voor stadswarmte efficiënt 
gemanaged worden. 

De EasyFit Isolator is de enige 
kogelkraan ter wereld die achter-
af en terwijl de leiding onder druk 
staat kan worden geïnstalleerd. De 
EasyFit Isolator is toepasbaar op 

koperen en kunststof buizen met 
een uitwendige diameter van Ø15 
mm. Maximale wanddikte koper: 1 
mm. Hij is niet geschikt voor stalen 
(CV) buizen of gas-installaties. De 
EasyFit Isolator is WRAS (Engels 
drinkwaterkeur) goedgekeurd voor 
drinkwaterinstallaties en toepas-
baar in systemen met een werk-
temperatuur tot maximaal 85°C.  
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Ik heb jullie hoog zitten. Kiwa is een instituut, een grote mijnheer. Het Keurings Insti-
tuut voor Waterleiding Artikelen, dat staat in hoog aanzien. En Dekra? De eigenaar 
van ons vertrouwde KEMA-KEUR, komt van origine uit Duitsland. Dus degelijk. Lo-

gisch dat Dekra sponsor is van het Duitse scheidsrechterskorps. Een zuiver oordeel, 
dat is het enige wat telt. Op het voetbalveld, maar ook in het normale leven. 

Ik zit nu toch met een uitdaging. Het blijkt namelijk uit de resultaten van de examens 
voor de BRL 6010 dat de branche het helemaal niet zo goed doet. Sommigen halen 
dertig van de veertig mogelijke punten, maar er zijn er ook bij die maar zeventien 
punten halen. Sterker nog, er is maar een heel klein aantal dat het examen haalt.
Nou kan je dat op heel veel manieren uitleggen. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat het 
een teken is dat het examen ook echt eisen stelt aan de cursisten. Je kan ook stellen 
dat installateurs en adviseurs het wellicht lastig vinden om in de schoolbankjes te 
zitten (overigens: de meesten hebben geregeld cursussen, dus die kennen het klap-
pen van de zweep van het leren wel). Je kan ook beweren dat het examen misschien 
te moeilijk is.

Je kan je ook afvragen: hoe slecht was het hier voor gesteld met het kennisniveau? 
Wisten adviseurs wel voldoende wat ze deden? Gelukkig hebben we de onafhanke-
lijke rol van Kiwa en Dekra. Die zullen toch niet hebben zitten slapen? Die hebben 
toch netjes opgelet dat de kwaliteit geborgd is?

En wat zegt dit over de kwaliteit van de diverse beheersplannen? Als de kwaliteit van 
de adviseurs hapert, hapert dan ook de kwaliteit van beheersplannen?

Bij het voetbal hebben de scheidsrechters hulp van de VAR. Die kijken mee en als 
het niet goed gaat, grijpt de VAR in. Is het niet tijd voor een VAR voor de Kiwa en 
Dekra? Dekra heeft als scheidsrechter-sponsor wellicht al wat ervaring opgedaan in 
de Bundesliga. Ik nodig jullie hierbij uit om met mij eens een bakkie te doen. Ik ben 
wel benieuwd naar jullie mening. Maak ik er een verhaal van. De lezers zijn ook wel 
nieuwsgierig waar hun licentiekosten voor de BRL aan worden besteed.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Geachte mensen bij 
Kiwa en Dekra,

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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Een jaarabonnement op Vakblad Legionella kost 
€ 59,95 inclusief 9% 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.
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Member of Hotraco Group

Stelt u uw collega’s 
bloot aan Legionella?

Waar water wordt versproeid, verneveld of belucht 
ontstaan kleine waterdruppels die zich in de lucht 
verspreiden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
luchtwasinstallaties, koelinstallaties, watersnij-
machines, stoomturbines, luchtbevochtigers en 
open warmtewisselaars. Maar ook bij douche-
ruimtes voor het personeel. 

Bij installaties waar de watertemperatuur tus-
sen de 25° en 55°C ligt is het mogelijk dat via 
waternevel de legionella in uw bedrijf worden 
verspreidt. Deze legionella kan bij inademing 
een Legionellose veroorzaken.

Het Ulfima® Ultrafiltratiesysteem voorkomt dat 
(Legionella)bacteriën en andere virussen de drink-
waterinstallatie binnentreden. Uitgevoerd met 
een hoogwaardig, op afstand bedienbaar be-
wakingssysteem biedt het Ultrafiltratiesysteem 
bescherming tegen besmetting. 

Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 

service. Volledige ontzorging. Dát is HG Ulfi ma®. 

Meer informatie? Bel met Pascal Lagrand op 

+31 6 54 39 77 33 of ga naar www.hg-ulfi ma.com
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Wij komen graag persoonlijk kennis met u maken en de situatie ter plaatse 
bespreken. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met:

Hoge
Gezondheidsraad

DRINKWATER
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LEGIONELLAVRIJ

KOELWATER

KOPER- EN ZILVERIONISATIEKOPER- EN ZILVERIONISATIE

CHEMICALIËNVRIJ

PROFESSIONEEL

Hoofdkantoor
Nijendal 52
3972 KC Driebergen

Vestiging Noord
Nipkowlaan 12
9207 JA Drachten

info@hollandwater.com
www.hollandwater.com
+31 343 475 090

Minder spoelen

Lagere warmwatertemperatuur
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