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I n Intech K&S van november
2003 is over nooddouches en le-
gionellaveiligheid gepubliceerd

en in het januari-nummer van dit jaar
over de capaciteit van nooddouches.
Dit naar aanleiding van het gereed-
komen van de voorstudie ST-11 van
TVVL en Uneto-VNI. Het derde artikel
over die voorstudie bevat de resulta-
ten van een inventarisatie van de ei-
sen en richtlijnen voor de watertem-
peratuur voor nooddouches. Zoals in
het vorige artikel aangegeven, zijn er
voor nooddouches geen Nederlandse
normen en blijken de normen in
Duitland en de Verenigde Staten
evenmin compleet. 
Dat geldt ook voor de temperatuur
van het nooddouchewater. Uit de in-
ventarisatie blijkt dat ten aanzien
van die temperatuur de Duitse norm
(DIN 12899) niets zegt en de Ameri-
kaanse norm (Ansi Z 358.1) niet echt
duidelijk is. De eis van lauw water
voor nooddouches is in Amerika
sinds 1998 van kracht. Daarvoor was
het een vrijblijvende aanbeveling.
Dat blijkt uit een bijlage van de Ame-
rikaanse norm uit 1990 waarin een
temperatuur wordt aanbevolen van
15,5–35 ºC. In die bijlage wordt te-

vens gesteld dat temperaturen boven
37 ºC letsel kunnen veroorzaken. In
de binnenkort te publiceren nieuwe
versie van de Amerikaanse norm
wordt naar verwachting een mini-
mumtemperatuur van 15,5 ºC opge-
nomen. 
Deze minimumeis is gebaseerd op
een studie van de US Navy, waaruit
blijkt dat 15 minuten op 15,5 ºC
douchen geen onderkoeling op-
treedt. Het waterleidingbedrijf in
Nederland levert water dat niet kou-
der is dan 4 ºC en niet warmer dan
25 ºC. Daarbij moet worden aangete-
kend dat in een groot deel van het

jaar de temperatuur van het gelever-
de water niet de Amerikaanse eis van
15,5 ºC haalt. Afbeelding 1 bevat de
meetresultaten van de drinkwater-
temperatuur in Baarle Nassau in de
periode van november 1998 tot aan
november 1999. Uit die metingen
blijkt dat slechts gedurende 4,5
maand in het meetjaar (van half mei
tot eind september) de temperatuur
van het drinkwater niet lager is dan
15,5 ºC.

Onderkoeling en oververhitting 
Bij het gebruik van alle typen nood-
douches is een te lage watertempera-
tuur in de eerste tientallen seconden
geen probleem, blijkt uit het rapport
ST-11. De verkoelende werking daar-
van wordt in het rapport eerder als
een voordeel gezien. Maar als lange-
re tijd, oplopend tot 15 minuten (zie
Intech K&S, januari 2004), gebruik
wordt gemaakt van een nooddouche,
in afwachting van een ambulance of
andere hulp, is bij een te lage water-
temperatuur de kans op onderkoe-
ling aanwezig. Dat moet worden
voorkomen. 
In sommige situaties kunnen ook te
hoge watertemperaturen optreden,
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Voorstudie ST-11 van TVVL en Uneto-VNI (3)

Watertemperatuur
voor nooddouches

Techniek

minimaal vereiste vermogens / volumes Twater = 10 °C Twater = 5 °C

doorstroomtoestellen 

lichaamsdouche 80 l/min à 15 °C 28 kW 56 kW

lichaamsdouche 30 l/min à 15 °C 10 kW 21 kW

oogdouche 12 l/min à 20 °C 8 kW 12 kW

Voorraadtoestellen met bijmenging koud water

lichaamsdouche 80 l/min à 15 °C gedurende 15 min 120 l à 60 °C 218 l à 60 °C

lichaamsdouche 30 l/min à 15 °C gedurende 15 min 45 l à 60 °C 82 l à 60 °C

oogdouche 12 l/min à 20 °C gedurende 15 min 36 l à 60 °C 49 l à 60 °C

voorraadtoestellen op gewenste temperatuur

lichaamsdouche 80 l/min gedurende 15 min 1200 l

lichaamsdouche 30 l/min gedurende 15 min 450 l

oogdouche 12 l/min gedurende 15 min 180 l

Tabel 1. Minimaal vereiste vermogens of volumes van warmwatertoestellen voor
nooddouches.



bijvoorbeeld als de waterleiding door
zeer warme ruimten loopt, zoals bij
sommige industriële processen met
hoge temperaturen. Daarom is een
bovengrens voor de watertempera-
tuur eveneens van belang. Om die
grens te handhaven is aanpassing
van de leidingloop of zelfs koeling
van het water vereist. Uit oogpunt
van legionellaveiligheid (zie Intech
K&S, november 2003) zijn dergelijke
maatregelen al noodzakelijk. Isolatie
is hier alleen afdoende in combinatie
met een gegarandeerde regelmatige
doorstroming, omdat isolatie van de
drinkwaterleiding het opwarmen
slechts vertraagt. 
De Amerikaanse norm stelt dat in
omstandigheden waar chemische re-
acties worden versneld door de wa-
tertemperatuur een medisch advi-
seur geraadpleegd moet worden om
de optimale temperatuur te bepalen.
Over het algemeen kan worden ge-
steld dat een lage temperatuur che-
mische reacties remt en een te hoge
temperatuur daarom moet worden
vermeden.
Uit literatuurstudie en interviews
blijkt dat over het algemeen de vol-
gende grenzen aan de watertempera-
tuur van nooddouches kan worden
gesteld: 15-35 ºC. Voor lichaamdou-
ches is een temperatuur van 20-25 ºC
ideaal en boven 38 ºC schadelijk.
Voor oog- en gelaatsdouches bedra-
gen de temperatuurgrenzen 20 en
30 ºC.

Verwarming van douchewater
Als een situatie met te koud leiding-
water wordt voorzien, kan dat aan-
zienlijke gevolgen hebben voor het
ontwerp en de uitvoering van de
technische installaties. Er zijn ver-
schillende oplossingen mogelijk. Met
een elektrisch of gasgestookt door-
stroomtoestel kan het water tot de
gewenste temperatuur worden ver-
warmd. De wachttijd die eigen is aan
dergelijke toestellen is hier niet sto-
rend, omdat het water niet direct op
de gewenste temperatuur hoeft te
zijn. Er treden geen stilstandsverlie-
zen op, tenzij een gastoestel met
waakvlam wordt toegepast. Omdat
geen lauw water op voorraad wordt
gehouden, zijn er geen legionellarisi-
co’s aan deze oplossing verbonden. 
Voor het opwarmen van het douche-
water, in het bijzonder voor li-
chaamsdouches, moeten door-
stroomtoestellen een groot vermo-
gen hebben. Afhankelijk van de
koudwatertemperatuur en de volu-
mestroom is een vermogen nodig
van 10-56 kW. Maar ook voor de oog-
douche is een relatief groot vermo-
gen nodig van 8-12 kW. Er bestaan
complete vrijstaande oogdouche-
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units die zijn voorzien van een elek-
trisch doorstroomtoestel. De unit
verbruikt alleen elektriciteit wanneer
de oogdouche wordt geactiveerd. Af-
hankelijk van de koudwatertempera-
tuur schakelen diverse elektrische
elementen bij. De unit is voorzien
van een beveiliging tegen een te ho-
ge temperatuur. 
In een warmwatervoorraadtoestel
wordt de temperatuur veelal op 60 ºC
of hoger gehouden. Voor de douche
wordt het boilerwater gemengd met
koud water om water van de gewen-
ste temperatuur te krijgen. Voorraad-
toestellen leveren direct warm water,
maar er treden stilstandsverliezen
op. Omdat de voorraad op een hoge
temperatuur wordt gehouden, zijn er
bij een goed beheer geen legionella-
risico’s aan deze oplossing verbon-
den. De hoge temperatuur brengt
wel verbrandingsrisico’s met zich
mee als de thermostatische regeling
niet goed functioneert. Om deze risi-

co’s te beheersen is een zelfstandige
beveiliging tegen verbranding ver-
eist, die het functioneren van de
nooddouche (met koud water) garan-
deert. 
Afhankelijk van de koudwatertempe-
ratuur en de volumestroom moet een
voorraadtoestel circa 45-220 l water
van 60 ºC in opslag hebben. Voor
een oogdouche kan volstaan worden
met een voorraad van circa 35-50 l
van 60 ºC. Wanneer de temperatuur
van het water in een voorraadtoestel
op de gewenste douchewatertempe-
ratuur wordt gehouden, zijn volumes
nodig van 180 l voor de oogdouche
tot 1200 l voor een lichaamsdouche
met een volumestroom van 80 l/min
gedurende 15 minuten. Omdat de
voorraad op een lauwe temperatuur
wordt gehouden zijn er – zonder ver-
dere maatregelen - grote legionellari-
sico’s aan deze oplossing verbonden. 
Gezien de relatief grote voorraadva-
ten die hiervoor vereist zijn en de le-
gionellaproblematiek lijkt dit een
minder geschikte oplossing. Tabel 1
geeft voor elk van de hiervoor ge-
noemde warmwatersystemen de mi-
nimaal vereiste vermogens of volu-
mes weer. De systemen worden in de
regel ontworpen voor een watertem-
peratuur van 10 ºC. 
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1. Drinkwater-
temperatuur
gemeten in
Baarle Nassau in
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tot aan novem-
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Vrijstaande oogdouche-unit voorzien
van een elektrische warmwater-door-
stroomtoestel.


