
Makkelijker gezegd 
dan gedaan…

Ik begrijp de bezorgdheid, maar de vraag is of deze 

terecht is. Uiteraard moet iedereen voldoen aan 

voorschriften die betrekking hebben op veiligheid 

en gezondheid, maar bij de interpretatie daarvan 

gaat het nog wel eens mis. Voor Legionella en 

hotspots geldt de ‘Checklist hotspots’ van ISSO. 

Zonder inhoudelijk op de situatie in te gaan, blijkt 

vaak dat men moeite heeft met interpretatie van 

deze checklist. Zo wordt wel verondersteld dat 

situaties die niet in de checklist voorkomen, dus 

niet zijn toegestaan. Of dat de checklist uitspraak 

doet over situaties waarbij warme leidingen zelfs 

helemaal afwezig zijn (dan heb je dus ook geen hot-

spots). Ook in het genoemde memo werd op basis 

van één tabel de algemene conclusie getrokken, dat 

een douchegoot-wtw in de vloer niet is toegestaan. 

In deze kwestie kwam een interessant aspect 

naar voren. Het voorverwarmde water uit de 
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Deze week heeft een interessant probleem mijn 
aandacht gevraagd. Een grote, niet bij name te 
noemen Nederlandse aannemer, wilde volgens een 
intern memo af van de douche-wtw, en vroeg mij 
om mijn mening. Om preciezer te zijn, het ging 
om álle douchegoot-wtw’s, in álle projecten voor 
appartementengebouwen. De reden voor deze 
drastische maatregel? Te hoge kans op opwarming 
tot boven de veilige grens van 25 °C. En in een land 
waarin iedereen op zijn hoede is voor Legionella en 
aansprakelijkheid is dat een no go. 

douche-wtw naar de douchemengkraan kan namelijk makkelijk warmer 

worden dan 25 °C. Is de uitgaande leiding tussen douche-wtw en de koude 

poort van de douchemengkraan nu een koudwater of warmwater uittap-

leiding? En aan welke temperatuureis van NEN 1006 moet je dan voldoen, 

25 of 55 °C? Betrokken partijen buitelen in de aangehaalde kwestie over 

elkaar heen. De een beweert nog stelliger dan de ander dat het water uit 

de douche-wtw nooit warmer mag worden dan 25 °C. Er schijnen zelfs 

fabrikanten te zijn die dat voor hun product garanderen (!), of het waar is 

moet ik nog uitzoeken.

De douche-wtw is een warmtapwater doorstroomtoestel en de uitgaande 

leiding dus een warmwater uittapleiding. Deze moet volgens NEN 1006 

na opwarming weer binnen 45 minuten afkoelen tot onder 25 °C (geen 

makkelijke opgave overigens in een badkamer van 24 °C). Maar hoe zit het 

dan met de minimale eis van 55 °C voor warmtapwater? En geldt er wel of 

niet een maximale leidinginhoud van 1 liter, en hoe bepaal je die? 

Als ik mezelf reken tot de groep ‘opstellers’  

van normen en richtlijnen, dan lijkt het vaak zo 

eenvoudig. Maar als ‘gebruiker’ mis je de nodige 

achtergrondinformatie en kun je alleen 

afgaan op wat er daadwerkelijk staat. En 

dan is het niet zo raar dat de douche-wtw 

zomaar ineens in het verdomhoekje kan 

komen. Overal roepen we dat drinkwater 

nooit mag opwarmen tot boven 25 °C, 

bij een uitgaande temperatuur > 25 °C 

gaan dan ineens de alarmbellen rinkelen. 

Hoe het precies zit? Daarover hoop ik 

binnenkort meer duidelijkheid te kunnen 

verschaffen. Maar de douche-wtw heeft 

vooralsnog niets te vrezen.
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In de ConnectColumn verbinden we online en offline 
met elkaar. Deze column van Irene van Veelen is ook 
als blog te lezen op tvvlconnect.nl.
 
Irene van Veelen is werkzaam bij ISSO als project-
coördinator Water & Gas en voorzitter van de TVVL 
Expertgroep Sanitaire Technieken.
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