
Wat te doen na normoverschrijding legionella?

Wat zegt de wetgeving?

Hierna is samengevat weergegeven wat de wetgeving zegt over 

monsternemingen, normoverschrijdingen en daarna te nemen maat

regelen m.b.t. prioritaire installaties, zoals zorginstellingen en hotels:

•  Elke 6 maanden moet een bepaald deel van de aerosolvormen

de tappunten, zoals vermeld in het beheersplan, worden 

bemonsterd en geanalyseerd (DWbesluit, art. 431 en art. 354). 

 Bij toepassing van een alternatieve techniek, zoals UFfiltratie, 

UVlicht, koperzilverionisatie en anodische oxidatie moeten 

extra monsters worden genomen (DWregeling, A7). 

•  De kwaliteitseis aan het geleverde leidingwater is een 

legionellagehalte < 100 kve/l (DWbesluit, art. 361).

•  De eigenaar moet maatregelen te nemen bij een uitslag ≥ 100 

kve/l (Toelichting DWbesluit, art. 41).

•  De eigenaar moet bij een uitslag > 1000 kve/l hiervan terstond* 

melding doen bij de inspecteur (ILT). Deze kan vervolgens 

bepaalde eisen stellen aan de eigenaar, o.a. over het terstond* 

inlichten van de verbruikers en nemen van adhoc maatregelen 

ter bescherming van de verbruikers (DWbesluit, art. 413).  

•  De inspecteur hanteert een uitslag > 1000 kve/l als 

sluitingscriterium (Toelichting op DWbesluit, art. 41).

•  De maatregelen die moeten worden genomen bij 

normoverschrijding ≥ 100 kve/l moeten zijn vermeld in het 

beheersplan (DWbesluit, art. 384).

•  Het spoelen van leidingen is er op gericht de vrij in het water 

zwevende legionellabacteriën weg te spoelen zodat de kans op 

hechting geminimaliseerd wordt. Met deze maatregel wordt 

geen doding of verwijdering van biofilm met legionella bereikt 

In mijn artikel in het juni-nummer heb ik vraagtekens gezet bij de 
effectiviteit van de regelgeving m.b.t.  legionellapreventie in leiding-
waterinstallaties in Nederland. In dit artikel ga ik specifiek 
 in op de dilemma’s die zich voordoen op het moment dat een po-
sitieve uitslag van de analyses van water monsters binnenkomt bij 
de legionella-verantwoordelijke namens de gebouweigenaar. Welke 
maatregelen moet hij/zij als eerste nemen en hoe snel? En welke ac-
ties moeten/kunnen er vervolgens worden ondernomen? De huidige 
regels geven hierover onvoldoende houvast en mede daardoor zie je 
in de praktijk de meest wonderlijke dingen gebeuren.

(Toelichting Regeling legionellapreventie, bijlage 2).

•  Aerosolvormende tappunten kunnen worden verwijderd 

of in de toevoer naar het betreffende tappunt 

kan een behandelingstechniek worden toegepast 

die de legionella voldoende elimineert (Regeling 

legionellapreventie, bijlage 2).

Voor nietprioritaire installaties zoals in sportgebouwen, 

kantoren en woongebouwen is monsterneming niet 

verplicht. De eigenaar heeft wel de zorgplicht dat de 

installatie legionellaveilig wordt beheerd, in die zin dat 

de regels in NEN 1006 daadwerkelijk moeten worden 

nageleefd. Monsternemingen geven uiteraard meer inzicht. 

Werkvoorschrift in ISSO 55.1

In ISSOpublicatie 55.1 is een werkvoorschrift “Maatregelen 

bij legionellaconcentraties boven de grenswaarde” 

opgenomen. In dit werkvoorschrift worden o.a. de 

volgende maatregelen aanbevolen:

•  Extra monsters nemen van het koude water en het 

warme water om te bepalen of de besmetting in de 

koudwater of warmwaterleiding zit;

•  Eventueel reinigen en desinfecteren van (een deel van) 

de leidingwaterinstallatie;

•  Na het uitvoeren van de twee bovengenoemde 

maatregelen door monsterneming en analyse aantonen 

dat het leidingwater aan de eisen voldoet, waarna de 

installatie weer kan worden vrijgegeven;

•  Na 30 dagen opnieuw monsters nemen ter controle.

Het valt op dat er in de regelgeving en in ISSO 55.1 en 

55.2 weinig concrete acties zijn geformuleerd en dat de 

te nemen maatregelen vooral wordt overgelaten aan het 

inzicht van de opsteller van het beheersplan en de eigenaar 

en zijn legionellaadviseur. Daarnaast wordt aangenomen 

dat de besmetting (lees biofilm met legionella) in de 

leidingen zit, terwijl de praktijk vaak iets anders uitwijst.
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*  Navraag bij ILT leverde op dat onder “terstond” wordt verstaan “binnen 24 uur”



Geen eenheid in legionellabeheersplannen

Hieronder zijn de beheersplannen van drie verschillende adviseurs 

vergeleken op het punt “Wat te doen na normoverschrijding”. Het 

valt op dat de drie beheersplannen onderling inhoudelijk grote 

verschillen vertonen. Voorts valt op dat in geen van de plannen echt 

wordt gezocht naar de locatie van de biofilm met legionella die 

de normoverschrijding veroorzaakt. Alleen in beheersplan 3 wordt 

gesproken over extra monsternemingen ter bepaling of de oorzaak 
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Figuur 1: ISSO-Publicatie 55.1.

Beheersplannenoverzicht

Beheersplan 1: Beheersplan 2: Beheersplan 3:

Normoverschrijdingen ≥ 100 en ≤ 1000 kve/l :
1. Spoelen
2. Monsterneming ter controle

Normoverschrijdingen ≥ 100 kve/l: 
1. Afsluiten tappunt 
2. Spoelen
3. Monsterneming ter controle

Normoverschrijdingen ≥ 100 kve/l: 
1. Contact opnemen met adviseur 
2.  Extra monsterneming ter bepaling oorzaak in kw- of 

ww-leiding
3.  Controleren/aanpassen van de installatie en risico

analyse en beheersplan
4.  Eventueel chemisch reinigen
5.  Monsternemingen ter controle binnen 48 uur en 

vervolgens nogmaals na 30 dagen

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l:
1. Melden ILT
2. Afsluiten tappunt 
3.  In overleg met adviseur een maatwerkadvies opstellen/

uitvoeren en eventueel chemisch reinigen
4. Monsterneming ter controle

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l:
1.  Melden ILT
2.  In overleg met ILT maatregelen nemen

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l:
1. Melden ILT
2.  Afhankelijk van gehalte en type Legionella onmiddel-

lijk maatregelen nemen om besmetting van mensen 
te voorkomen. Dit kan door alle aerosolvormende 
tappunten af te sluiten of door het plaatsen van een 
douchefilter.

3. Gebruikers informeren

Commentaar auteur:
•   Men gaat ervan uit dat spoelen helpt om de oorzaak 

van de normoverschrijding weg te nemen.
•   Alleen bemonsterde tappunten  > 1000 kve/l worden 

afgesloten. Niet bemonsterde tappunten kunnen 
echter ook een normoverschrijding hebben.

•   Er is niet aangegeven dat de risicoanalyse en het 
beheersplan moeten worden gecontroleerd/aange-
past.

•   Er wordt geen onderzoek gedaan naar de locatie van  
de biofilm met legionella.

Commentaar auteur:
•   Men gaat ervan uit dat spoelen helpt om de oorzaak 

van de normoverschrijding weg te nemen.
•   Tappunt wordt al afgesloten bij ≥ 100 kve/l. Dit is te streng.
•   Alleen bemonsterde tappunten ≥ 100 kve/l worden 

afgesloten. Niet bemonsterde tappunten kunnen 
echter ook een normoverschrijding hebben.

•   Er is niet aangegeven dat de risicoanalyse en het 
beheersplan moeten worden gecontroleerd/aangepast.

•   Er wordt geen onderzoek gedaan naar de locatie van de 
biofilm met legionella.

Commentaar auteur:
•   Bij één tappunt > 1000 kve/l moeten alle aerosol-

vormende tappunten worden afgesloten of worden 
voorzien van filters. Dit is te streng. Het kan zijn dat 
de normoverschrijdingen zich alleen voordoen in 
een bepaald deel van het gebouw of de leidingwater-
installatie.

•   Er wordt onderscheid gemaakt tussen het gemeten 
type legionella.

•   Er wordt aangenomen dat de biofilm met legionella 
alleen in de kw en wwleiding kan zitten.

in de koudwater of warmwaterleiding zit. Dit lijkt het meeste op het betreffende 

werkvoorschrift in de huidige versie van ISSOpublicatie 55.1.

Stappenplan

Twee jaar geleden heeft de afdeling Waterveiligheid van het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB) het initiatief genomen om een stappenplan te ontwikkelen onder begeleiding 

van een werkgroep met legionellaverantwoordelijken van het RVB en externe 

deskundigen. Het doel van dit stappenplan is om eenduidigheid te creëren over de te 

ondernemen acties na een normoverschrijding.

Inmiddels is het stappenplan gereed en zijn de interne adviseurs van het RVB daarover 

geïnstrueerd. Eind van dit jaar moet het landelijk zijn geïmplementeerd. Hierna volgt 

een samenvatting met de “high lights” uit dit stappenplan in algemene termen.

Het stappenplan bestaat uit vier hoofdstappen:

1. Verwerken uitslag monsternames legionella;

2. Nemen maatregelen bescherming gebruikers;

3. Bepalen bron normoverschrijdingen;

4. Wegnemen bron normoverschrijding.

Stap 1: Verwerken uitslag monsternames legionella 

Direct na binnenkomst van het analyserapport wordt bepaald of er 

sprake is van normoverschrijdingen ≥ 100 kve/l. Aansluitend wordt 

de toegewezen legionellaadviseur geïnformeerd. Bij een prioritaire 

leidingwaterinstallatie en een normoverschrijding >1000 kve/l 

wordt bovendien terstond melding gedaan bij ILT.
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Stap 2: Nemen maatregelen bescherming 

gebruikers na “quick scan”

Binnen 24 uur na binnenkomst van de uitslagen 

doet de legionellaadviseur een “quick scan” en 

bepaalt op welke locaties er besmettingsrisico’s 

zijn voor de gebruikers van de aerosolvormende 

tappunten en welke beschermingsmaatregelen 

moeten worden genomen. De beschermings

maatregelen worden terstond uitgevoerd. 

Voor het doen van de “quick scan” is een 

standaardformulier ontwikkeld. Belangrijke 

informatie moet worden ingevuld, zoals:

• Aantal aerosolvormende tappunten;

•  Aantal aerosolvormende tappunten waarop 

een monsterneming is gedaan;

• Aantal normoverschrijdingen;

• Aantal normoverschrijdingen > 1000 kve/l;

•  Aantal normoverschrijdingen legionella 

Met hulp van de “quick scan” kan een globaal beeld worden gevormd en wordt 

het advies geformuleerd over welke doucheruimtes of tappunten moeten worden 

afgesloten. Als men bepaalde tappunten toch wil blijven gebruiken kunnen tijdelijk 

legionellafilters (zie figuur 3) worden aangebracht. De adviseur kan hierbij voor 

het dilemma komen te staan, of hij een deel van de aerosolvormende tappunten 

of alle aerosolvormende tappunten moet laten afsluiten. In dat geval zal hij/zij 

een risicoinschatting moeten doen op basis van de hoogte en het patroon in de 

normoverschrijdingen. De legionellaadviseur kan daarbij meewegen of er sprake is 

van de aanwezigheid van de meest gevaarlijk geachte soort legionella pneumophila.

Stap 3: Bepalen bron normoverschrijdingen 

Helaas wordt deze stap in de praktijk vaak overgeslagen, mede omdat dit in 

de regelgeving niet wordt genoemd.  Het is echter van groot belang om eerst 

op een planmatige en gestructureerde wijze te bepalen waar de bron van 

normoverschrijdingen (ofwel de locatie van biofilm met legionella) zich bevindt, 

alvorens men overgaat tot het nemen van maatregelen. 

Stel dat het brononderzoek uitwijst dat de biofilm met legionella zich alleen in 

of na de mengkranen bevindt, dan hoeft men geen aandacht te besteden aan het 

leidingwatersysteem. Andersom: Als blijkt dat de biofilm met legionella zich alleen 

nabij het leveringspunt bevindt, dan hoeft men geen aandacht te besteden aan de 

leidingen stroomafwaarts daarvan en de tappunten. 

Inschatten van de locaties biofilm met legionella

Allereerst maakt de legionellaadviseur (eventueel met hulp van een extern 

adviesbureau) een zo reëel mogelijke inschatting van de locaties van de bron 

van normoverschrijdingen (ofwel de locaties van biofilm met legionella). Hij 

baseert zich hierbij op de uitslag van de monsternames, de historie bij eerdere 

normoverschrijdingen, leidingtekeningen en schema’s en gegevens over de 

warmtapwatervoorziening. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Situatie 1: “Lokale besmetting”

Dit is de meest voorkomende situatie. De gemeten legionellagehaltes op de vers

chillende tappunten in het gebouw en op dezelfde verdeelleidingen lopen sterk uiteen 

en meestal zijn er ook tappunten waarop geen legionella wordt gemeten (zie tabel 1).  

Figuur 2: Analyse van een legionellamonster 

(bron: Abalco).

Figuur 3: Legionellafilter in losse, vaste en knijp-douches (Bron: Tandrup).

pneumophila;

•  Worden de normoverschrijdingen 

alleen aangetroffen in een bepaald 

gedeelte van het gebouw of leidingnet?

•  Is er sprake van groepsdouches waarvan 

er slechts één is bemonsterd?

•  Is er sprake van douches aangesloten 

op één mengleiding?

•  Indicatie van de kwetsbaarheid van de 

gebruikers;

• Historie van normoverschrijdingen.
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Tabel 1: Voorbeeld uitslag met “lokale besmettingen”.

Tabel 2: Voorbeeld uitslag met “gebiedsbesmetting”.

Tabel 3: Voorbeeld uitslag met “systeembesmetting”.

Het is dan aannemelijk dat de biofilm met legionella 

uitsluitend direct voor, in, of na de mengkraan zit (lokale 

besmetting). Dit kan met een vervolgonderzoek worden 

bevestigd. In tabel 1 is een voorbeeld gegeven van een 

uitslag van monsternemingen in een prioritair gebouw 

met tientallen douches op de begane grond, 2e en 3e 

verdieping.

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond 800 NonPneumophila

Douche beg. grond < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 1e verd. 6.300 NonPneumophila

Douche 2e verd. < 100

Douche 2e verd. 5.400 NonPneumophila

Gevelkraan 3e verd. < 100

Knijpdouche 3e verd. 16.000 NonPneumophila

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond < 100

Douche beg. grond < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 2e verd. 1.900 NonPneumophila

Douche 2e verd. 2.700 NonPneumophila

Gevelkraan 3e verd. 3.400 NonPneumophila

Knijpdouche 3e verd. 4.200 NonPneumophila

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond < 100

Douche beg. grond < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 2e verd. 1.900 NonPneumophila

Douche 2e verd. 2.700 NonPneumophila

Gevelkraan 3e verd. 3.400 NonPneumophila

Knijpdouche 3e verd. 4.200 NonPneumophila

tappunten.  Dit duidt meestal op biofilm met legionella in een groot deel van 

het systeem of in de hoofdleiding voor of na het leveringspunt. Zijn er nor

moverschrijdingen op alle mengkranen die op de centrale warmtapwater

voorziening zijn aangesloten, dan kan er sprake zijn van biofilm met legionella 

in deze warmtapwatervoorziening. Denk daarbij aan plaatselijk langdurig 

lauwe temperaturen in een voorverwarmingsboiler of sedimentvorming in 

combinatie met lauwe temperaturen onderin een boiler.

Situatie 4: “Besmetting met legionella pneumophila” 

Normoverschrijdingen met legionella pneumophila kunnen duiden op 

biofilm met legionella in een slecht functionerend of verkeerd ontworpen 

warmwatersysteem. Ook kan het duiden op “superhotspots” in het 

koudwatersysteem, daar waar langdurig temperaturen > 30 oC optreden. 

Dit kan bijvoorbeeld in de nabijheid van permanent warme leidingen, of in 

warme technische ruimten, of bij gebouwen zonder koeling in een warme 

zomer. Toelichting: Bij temperaturen > 30 oC komt legionella pneumophila 

relatief veel meer voor, dan onder 30 oC.

Situatie 2: “Gebiedsbesmetting”

Daarbij is sprake van meer normoverschrijdingen op 

tappunten binnen bepaalde delen van het gebouw en/

of aangesloten op een bepaalde verdeelleiding. Dit kan 

duiden op biofilm met legionella in een deel van de 

leidingwaterinstallatie. Het is van belang het betreffende 

deel te definiëren. Zijn er meer normoverschrijdingen 

op mengkranen die op één boiler zijn aangesloten, dan 

kan er sprake zijn van biofilm met legionella in deze 

warmtapwatervoorziening.

Situatie 3: “Systeembesmetting” 

Bij een systeembesmetting ziet men normoverschrijdingen 

van ongeveer dezelfde hoogte en soort legionella op alle 

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond < 100

Douche beg. grond 5.400 Pneumophila st1

Douche 1e verd. 8.400 Pneumophila st1

Douche 1e verd. 12.500 Pneumophila st1

Douche 2e verd. 9.300 Pneumophila st1

Douche 2e verd. 6.300 Pneumophila st1

Gevelkraan 3e verd < 100

Knijpdouche 3e verd 7.800 Pneumophila st1

Tabel 4: Voor-

beeld uitslag met 

“systeembesmetting 

warmwater”.

Het brononderzoek

Als de inschatting nog steeds te onzeker is om de bron aan te wijzen, 

moet men kiezen voor een brononderzoek. In dit onderzoek wordt op 

gestructureerde wijze m.b.v. extra monsternames, eventueel aangevuld 



Stap 4: Wegnemen bron normoverschrijding 

Op basis van resultaten van stap 3 wordt een plan van aanpak opgesteld 

met als doel de oorzaken van de normoverschrijdingen weg te nemen. 

In een bijlage van het modelstappenplan van de RVB is een modelplan 

van aanpak opgenomen. Er zijn verschillende aanpakken geformuleerd 

voor situaties met “lokale besmetting”, “gebiedsbesmetting” en 

“systeembesmetting”. Heel soms is er sprake van een combinatie van 

deze situaties. Het is aan te bevelen om de opsteller van het vigerende 

beheersplan te betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak. Het 

plan van aanpak wordt vervolgens uitgevoerd en de resultaten ervan 

worden gecontroleerd door het nemen van monsters.

 

Vaak duurt het langer dan een paar maanden voordat de installatie 

helemaal vrij is van legionella. Daarom moet in het plan van aanpak 

aandacht worden besteed aan tappunten die tijdelijk zijn voorzien van 

legionellafilters met een BRL K140101certificaat. Bij monsterneming 

moeten de filters worden verwijderd en daarna weer teruggeplaatst. 

Bovendien moeten de filters elke drie maanden worden vervangen. Een 

en ander dient te geschieden volgens een nauwgezet hygiëneprotocol en 

de douchekoppen moeten bij de filtervervanging worden gecontroleerd 

op vervuiling en biofilmvorming en zo nodig worden gereinigd en 

gedesinfecteerd. Als het uitvoeren van het plan van aanpak langer duurt 

dan drie maanden fungeren de tijdelijke filters als een semipermanente 

oplossing en moeten ook legionellamonsters worden genomen (met het 

filter gemonteerd) om te controleren of deze hun werk goed doen.
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met “swabs” en andere eenvoudige proeven gezocht  

naar de locatie(s) van de biofilm met legionella. In de 

praktijk blijkt de biofilm met legionella vaak in of in de 

buurt van de douchemengkranen te zitten, zoals in de 

doucheslang (zie figuur 5).

Model-procedure brononderzoek legionella

In een bijlage van het modelstappenplan is een 

modelprocedure brononderzoek normoverschrijding 

opgenomen. Allereerst kunnen aanvullend monsters 

worden genomen op meer tappunten voor een vollediger 

beeld. Om definitief te bepalen of de bron zich in de 

hoofdleiding en/of in de verdeelleidingen bevindt, 

moeten monsters worden genomen op aanwezige 

aftappers (bijv. op afsluiters) of extra aan te brengen 

monsternemingskraantjes. Dat laatste kan zelfs als de 

leiding onder druk blijft (zie figuur 6).

Vervolgens wordt bepaald in welke delen van de 

leidingwaterinstallatie er biofilm met legionella 

aanwezig is. Er wordt daarbij bij voorkeur in een bepaalde 

volgorde gewerkt. Het gaat te ver om de procedure in 

dit artikel gedetailleerd te behandelen. Opmerking: 

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l in het kader van 

brononderzoek moeten ook worden gemeld aan ILT.

Figuur 4: Het nemen van een swab-monster.

Figuur 7: Monstername op knijpdouche (Bron: Kenniscentrum Facilitair management & Gebouwbeheer)

Figuur 6: Monsternemingskraantje 

(Bron: Kemper) en aftakking in leiding 

onder druk (Bron: Flamco).

Figuur 5: Biofilm met zichtbare legionella in een  

doucheslang (bron: Eawag & ZMB University of Zurich).
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Als er bij de controlemonsternemingen (zonder filter gemonteerd) 

normoverschrijdingen zijn, dan moet het proces opnieuw worden 

doorlopen en/of moeten andere maatregelen worden genomen, 

totdat de installatie legionellaveilig kan worden verklaard. De 

constateringen in bovengenoemd traject kunnen aanleiding zijn tot 

permanente extra installatie en/of beheersmaatregelen. Dit moet 

door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf worden verwerkt in de 

risicoanalyse en het beheersplan.

Alternatieve oplossingen

Blijkt dat de biofilm met legionella praktisch gezien niet of 

nauwelijks is te verwijderen, of na verloop van tijd weer terugkomt 

(of zeer waarschijnlijk zal terugkomen), moet men overwegen om 

alternatieve oplossingen in te zetten. De ervaring heeft geleerd dat 

reinigen met water of een water/persluchtmengsel, thermische en 

chemische desinfectie of combinaties hiervan meestal niet leidt tot 

definitieve verwijdering van alle biofilm. Deze zal bij gelijkblijvende 

omstandigheden weer gaan groeien en op den duur weer 

legionellavermeerdering veroorzaken. Als alternatieve oplossingen 

in bestaande installaties komen in aanmerking:

1. Automatische wekelijkse thermische desinfectie van tappunten;

2. Fysische techniek op tappunten;

3. Elektrochemische techniek.

Oplossing 1: Automatische wekelijkse thermische desinfectie 

van tappunten 

Dit is een vorm van thermisch beheer en vervangt het wekelijks 

spoelen op gebruikstemperatuur, dat vaak onvoldoende effect 

sorteert. Wekelijkse thermische desinfectie is alleen zinvol als de 

biofilm met legionella alleen bij of in de douchecombinaties zit 

(hetgeen relatief vaak het geval is). Als er sprake is van biofilm 

in de koudwateraansluitleidingen moet deze oplossing worden 

uitgebreid met automatische “heetoverkoud desinfectie” (zie 

figuur 8). Bij het desinfecteren hoeft er niet continu met heet water 

te worden gespoeld. Als de temperatuur in voor de douchekop 

hoger is dan vereist, stopt de doorstroming tijdelijk. Hiermee wordt 

het warmwaterverbruik beperkt.

De aansluitlengte van 1 meter blijkt in de praktijk soms te kort om 

doorwarming te voorkomen (met name als de circulerende warm

waterleiding lager ligt). De plaats van de centrale driewegklep wordt 

gebaseerd op het leidingdeel waar biofilm kan voorkomen. Het 

systeem kan worden gekoppeld aan het aanwezige GBSsysteem. 

De automatische desinfectie mag alleen in werking treden als er 

niemand onder de douche staat. Dit kan op verschillende manieren 

worden gedetecteerd. Voorts moet rekening worden gehouden 

met de beschikbare capaciteit van de warmwatervoorziening. Is 

die beperkt dan kan men kiezen voor een weekprogrammering per 

cluster van douches. Een voordeel t.o.v. de alternatieve technieken  

2 en 3 is dat er geen extra monsternemingen vereist zijn. 

Oplossing 2: Fysische techniek op tappunten

Dit kan bijvoorbeeld met een ultrafiltratieunit (UF) op het tappunt 

(point of use) of op een klein groepje tappunten. De UFunit moet 

zijn uitgevoerd met automatische terugspoeling, periodieke auto

matische controle op lekkage het membraanfilter (integriteitstest) 

en BRL K140101 certificering. Een ander belangrijk aandachtspunt 

is het leidingwerk in de UFunit en de douchekop. Die moeten 

volkomen schoon blijven en mogen geen zacht kunststof en/of 

rubber materialen bevatten, omdat anders het risico bestaat dat 

in de unit zelf biofilmgroei optreedt. Kies alleen een merk/type dat 

bewezen heeft aantoonbaar langdurig goed te functioneren in de 

praktijk, ook onder ongunstige omstandigheden. Een nadeel t.o.v. 

oplossing 1 is dat elk half jaar extra monsternemingen vereist zijn. 

Een voordeel is dat een legionella ten gevolge van een eventuele 

systeembesmetting wordt tegengehouden.

Figuur 8: Schema van automatische thermische desinfectie met  

heet-over-koud-desinfectie van de koudwater-verdeelleiding (bron: Franke).

Figuur 9: Een RVS-douchepaneel 

met UF-filter (bron: PB International).
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Oplossing 3: Elektrochemische techniek

Dit kan bijvoorbeeld met een koperzilvertechniek bij het 

leveringspunt (point of entry) met BRL140102certificering (zie 

figuur 10). Bij een elektrochemische techniek moet volgens de wet 

de bestaande leidingwaterinstallatie worden gesaneerd (o.a. dode 

leidingen verwijderen) en worden gereinigd en gedesinfecteerd. In 

de praktijk blijkt dit vaak ondoenlijk, omdat de primaire processen 

in het gebouw gewoon doorgang moeten vinden. Wel kunnen de 

grootste pijnpunten worden weggenomen, zoals het verwijderen 

van zacht kunststof en rubber materialen nabij de tappunten. Het 

duurt een tijd voordat de koper en zilverionen de legionella in de 

biofilm hebben gedood. In die eerste periode zullen de tappunten 

daarom moeten worden beschermd met de eerder genoemde 

legionellafilters in de douchekoppen.

Hoe meer pijnpunten zijn verwijderd uit de leidingwaterinstallatie, 

des te groter is de kans dat de concentratie legionella snel zal 

afnemen tot onder 100 kve/l, mits de tappunten regelmatig worden 

gebruikt. Een nadeel t.o.v. oplossingen 1 en 2 is dat elk maand extra 

monsternemingen moeten worden gedaan, totdat de installatie 

legionellavrij is.

Een praktijkcase

In Tabel 5 hieronder wordt een praktijksituatie behandeld van nor

moverschrijdingen in een prioritair object en de acties die daarna zijn 

ondernomen. De gegevens zijn aangeleverd door Xigna en Holland 

Water, beiden kennispartner van TVVL.  

lijke dwangbeschikking met een boete van ca. € 50.000, als 

niet binnen een bepaalde termijn de zaken in orde zijn. 

Acties:

Er wordt een adviesbureau ingeschakeld en dat stelt het 

volgende vast:

•  De sterke variatie in normoverschrijdingen wijst op 

biofilm met legionella in de appartementen zelf. 

•  Men vermoedt dat de bron voornamelijk zit in de 

koudwaterleidingen vanwege de grote diameters en 

lage watersnelheden. 

•  Het collectieve deel van de gebouwinstallatie is 

waarschijnlijk niet de bron, omdat er ook uitslagen zijn 

van < 100 kve/l.

•  Thermische desinfectie van de koudwaterinstallatie in 

de appartementen is niet mogelijk vanwege de beperkte 

temperatuurbestendigheid van het leidingmateriaal.

•  Chemische desinfectie is ook niet mogelijk, omdat 

daarbij alle ca. 700 waterleidingsprinklerkopjes tijdelijk 

moeten worden verwijderd.

De keuze valt op het plaatsen van een koperzilver

installatie, in eerste instantie in combinatie met tijdelijke 

legionellafilters in de douchekoppen. In figuur 12 is het 

verloop te zien van de gemeten legionellameetwaarden 

na installatie van de koperzilvertechniek tot heden. De 

monsternemingen zijn steeds gedaan na het uitnemen van 

de tijdelijke filters. Er is een dalende tendens te zien in de 

maandelijkse monsternemingen, echter na 1 jaar is er nog 

steeds sprake van normoverschrijdingen. 

Figuur 10: Koper-zilver-techniek  

(bron: Holland Water).

Tabel: Praktijksituatie

Figuur 11: Principeschema leiding-

watersprinklerinstallatie (Bron: BAM 

Bouw en Techniek).

Soort gebouw Woonzorgcomplex met 5 verdiepingen en ca. 200 appartementen

Bouwjaar 2008

Eigenaar Woningcorporatie

Huurder Zorginstelling

Leveringspunt In een technische ruimte en voorzien van centraal UF/UVfilter

Leidingwaterinstallatie
Gecombineerd met een leidingwatersprinklerinstallatie in elk 
appartement (zie figuur 11)

Leidingen
In appartement instortleidingen alle Ø32 mm (vmax = 0,25 m/s  
en inhoud 16 liter!!!).

Beheersplan Geen risicoanalyse, beheersplan en logboek aanwezig.

Monsternemingen
Geen monsternemingen gedaan in de jaren nadat de  
UF/UVtechniek is geïnstalleerd

Situatie:

Controle en bemonstering:

Na controle in 2011 door het 

drinkwaterbedrijf namens ILT  

zijn er monsters genomen 

in een aantal woningen. 

Het analyserapport geeft 

aan dat er sprake is van 

legionellagehaltes tot 50.000 

kve/l nonpneumophila. 

Dreiging van boete:

Het ILT dreigt met een bestuur
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Vervolgens is er een brononderzoek uitgevoerd. De conclusie 

daarvan is dat de normoverschrijdingen worden veroorzaakt 

door biofilm met legionella in de koudwaterwaterleidingen in de 

woningen en in de sterk vervuilde doucheslangen en douchekoppen. 

Daarnaast is er sprake van weinig waterverbruik op de tappunten. 

Bejaarde mensen blijken minder te douchen. Daardoor komen er te 

weinig zilver en koperionen op plaatsen waar deze hun desinfecte

rende werking moeten doen. Alle douchekoppen en doucheslangen 

zijn vervangen en daarnaast is er een intensief spoelregime ingezet. 

In de zomer van 2013 blijken er geen normoverschrijdingen meer te 

zijn. Vervolgens zijn de filterdouchekoppen verwijderd. In 2014 is 

men overgegaan op een bemonsteringsfrequentie van 3 maanden 

en in 2015 van 6 maanden. 

In deze case wordt een aantal van mijn ervaringen met andere 

projecten bevestigd, zoals:

•  Doe altijd eerst onderzoek naar de bron(nen) van de 

normoverschrijdingen.

•  Verwijder zoveel mogelijk van deze bronnen (biofilm met 

legionella) voor het aanbrengen van de alternatieve techniek.

•  Zorg dat tappunten voldoende worden gebruikt, zodat de koper 

en zilverionen hun desinfecterende werk kunnen doen.

•  Door bovenstaande acties uit te voeren zal een koperzilver

installatie de installatie veel sneller legionellavrij maken en hoeft 

men minder lang de tijdelijke legionellafilters te handhaven. 

(Deze moeten elke drie maanden worden vervangen.)

Conclusies

•  Het ontbreekt in Nederland aan een eenduidige landelijke 

richtlijn over wat te doen na een normoverschrijding.

•  Een onderzoek naar de daadwerkelijke bron van legionella wordt 

te vaak overgeslagen of de bron wordt verkeerd ingeschat.

•  Thermostatische douchemengkranen, doucheslangen en 

douchekoppen bevatten vaak biofilm met legionella en 

kunnen hoge normoverschrijdingen veroorzaken. Daarmee 

worden resultaten van recente onderzoeken bevestigd. In 

een van die onderzoeken (2) is aangetoond dat ca. 40% van 

de doucheslangen biofilm met legionella bevat. In twee 

andere onderzoeken is aangetoond dat meer dan 30% van 

de douchekoppen biofilm bevatten en een broeinest zijn van 

legionella en ziekteverwekkende bacteriën, zoals mycobacterium 

avium en pseudomonas aeruginosa (3) en (4). In een derde 

Nederlands onderzoek, geïnitieerd door ISSO, is aangetoond 

dat ook thermostatische mengkranen biofilm met legionella 

kunnen bevatten (5). Een ander onderzoek geeft aan dat de 

aanwezigheid van ijzer daarbij van invloed kan zijn (6).
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Figuur 12: Verloop van de concentraties Legionella in de praktijkcase (bron: Holland Water).

Figuur 13: Voorbeeld van een 

bovenmatig legionellagevoelige 

douchekop (Bron: C-mark).

Aanbevelingen

•   Doe altijd direct brononderzoek als de locatie van de biofilm niet 

bekend is.

•  Verwijder onderdelen van zacht kunststof en rubber alvorens 

men een alternatieve techniek in gebruik neemt.

•  Ontwikkel een landelijke geldende richtlijn “Wat te doen na een 

normoverschrijding?”

•  Ontwikkel een gebruikersinstructie om douchemengkraan

combinaties, inclusief slangen en douchekoppen legionellavrij te 

houden. Denk daarbij aan wekelijkse thermische desinfectie op 

> 60 oC en/of regelmatig reinigen/desinfecteren/vervangen van 

de doucheslang en douchekop.

•  Voor de industrie: Ontwikkel douchemengkraancombinaties 

bestaande uit materialen met een lage biofimvormingspotentie 

(BVP).

•  Voor woningen met leidingwatersprinklers: Maak direct na de 

watermeter een aparte sprinklergroep met een keerklep zonder 

afsluiter ervoor. (De keerklep kan beproefd worden m.b.v. de 

afsluiter voor de watermeter).


