
Een goed begin is het halve werk
• Veilige leidingwaterinstallaties in woningen met herziene ISSO-30

• Ruimte in NEN1006 voor elektrische doorstromers < 60 graden

• Herziening Waterwerkbladen: hygiënisch werken

Ing. Irene van Veelen, ISSO



Veilig leidingwater in woningen:

Richting een integrale aanpak

Een toelichting op herziening van ISSO-Publicatie 30
Leidingwaterinstallaties in woningen
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1. Stappenplannen ter ondersteuning:

• Beschikbaar voor:
– Ontwerpen en dimensioneren

– Werkvoorbereiding

– Realisatie

– Opleveren en beheer

• Stappenplan begeleidt door het proces

• Te gebruiken als leerhulpmiddel (studenten / aankomend technici)

• Per stap een verwijzing naar betreffende paragraaf voor verdere uitleg
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Ontwerp en dimensioneren
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Werkvoorbereiding 
en realisatie
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Beheer

Veilige leidingwaterinstallaties



2. Toevoeging van checklists

• Checklists per fase

• Afstemming met opdrachtgever

• Maakt inzichtelijk wat onbekend is

• Vastlegging uitgangspunten

• Documenteren van afspraken
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Signaleer knelpunten en tegenstrijdigheden

• Wachttijd

• Ongewenste opwarming (hotspots)

• Comfort warmtapwater

• Energieprestatie

• Etc.
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Hotspots / ongewenste opwarming

Voorbeeld: woning met vloerverwarming Tontw = 24 °C 

Sanitaire ruimten en keuken ongunstig t.o.v. elkaar

U bent genoodzaakt leidingen te kruisen

Opwarming tot > 25 °C is onvermijdelijk

Dit is niet toegestaan!

-> Wijs architect en aannemer op bestaan van CUR-
aanbeveling 120

(Legionella)veiligheid is integrale verantwoordelijkheid
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Documenteren van het project

• Bewaren van de checklists

• Samenstellen installatiegebonden dossier 

• Persrapport

• Opleverrapport
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Installatiegebonden dossier

• Bepaal vóóraf welke onderdelen 
hierin moeten worden 
opgenomen

• Gebruik hiervoor de checklist en 
stem af met de opdrachtgever

Veilige leidingwaterinstallaties
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3. Snelselectie hulpmiddelen

• Warmtapwatervraag en indicatieve keuze warmtapwatertoestel

• Vermogen en voorraad warmtapwaterbereider

• Leidingdimensies

Veilige leidingwaterinstallaties
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Warmtapwatervraag

• Afhankelijk van aantal personen en leeftijd

• Volgens TNS-Nipo onderzoek ‘Watergebruik thuis’ 2013

Veilige leidingwaterinstallaties
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Warmtapwaterbereider snelkeuze
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4. Overige vernieuwingen

• Actualisatie wet- en regelgeving in ISSO-Publicatie 30

• Aandacht voor energiebesparing;

• Aansluitend bij huidige praktijk, zoals toepassing warmtepompen en kunststof 
leidingsystemen;

• Integratie van 30.4 Warmteterugwinning uit douchewater

• 30.5 LegionellaCode niet volledig geïntegreerd, wel dezelfde uitgangspunten

• Afstemming op systematiek ISSO/SBR 811 Hotspotvrij bouwen
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Herziening ISSO-Publicatie 30 samengevat

• Nadruk op integrale aanpak en procesmatige benadering:
– Checklists toegevoegd

– Stappenplannen toegevoegd

– Snelselectie hulpmiddelen

• En natuurlijk volledig up-to-date!

• Beschikbaar begin 2018
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Ontwerp wijzigingsblad NEN1006

• Warmtapwater instelling < 60 °C toegestaan voor geisers

• Randvoorwaarden:
– Inhoud kleiner dan 1 liter, compacte installatie

– Één gebruiker (hotelkamer, zorgappartement, spreekkamer)

– Gelijkwaardige volumestroom t.o.v. mengen warm en koud

• Wanneer interessant?
– Bij temperatuurbegrenzing tegen verbranding

– Bij weinig gebruikte tappunten (circa ≤ 2x per week)

– Bij tappunten met kleine capaciteit (elektrisch vermogen!)

– Bij ver weg gelegen tappunten
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Utiliteit: vooral circulatiesystemen

• Voordelen van circulatiesystemen:
– Geen wachttijd

– Geen goede alternatieven voor gebouwen met veel sanitaire ruimten (hotel, zorg)

• Nadelen van circulatiesystemen: 
– Energieverlies

– Ongewenste opwarming plafonds, schachten

– Hoge investering

– Onderhoud en beheer noodzakelijk

– Laag rendement t.o.v. het daadwerkelijke gebruik

– Legionellapreventie vaak noodzakelijk

– Verbrandingsrisico (bij defect thermostatische mengkraan)
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Elektrische geisers zijn…

• Relatief goedkoop
– lage investeringskosten

– geen onderhoud, makkelijk te installeren (stekkerklaar)

– geen legionellapreventie warmtapwater (NB: koudwater wel!)

• Energetisch beter bij laag verbruik
– Laag verbruik -> hoog gebruiksrendement

– Geen onnodige opwarming van plafonds en schachten

• Let op:
– Elektrisch vermogen nodig

– Lage gelijktijdigheid in gebruik
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Voordeel van deze wijziging in NEN1006

• Voordeel temperatuur < 60 °C: 
– Niet méér warmtapwater maken dan strikt nodig

– Elektrische geisers met beperkt vermogen kunnen worden toegepast

– Geen thermostatische mengkraan nodig 

• Let op:
– Indien warmtapwaterbereider ingesteld op gebruikstemperatuur, dan blijft koudwaterpoort

douche vrijwel ongebruikt!!! Kies een geschikte douche(meng)kraan.

– Vergelijkbaar met systemen met een centrale mengthermostaat

N.B: Toepassen (elektrische) geisers ≥ 60 °C kon altijd al



Waterwerkbladen

• Overzicht herziene Waterwerkbladen
– Ga naar www.infodwi.nl/waterwerkbladen

– Bij ieder werkblad is de verschijningsdatum aangegeven

– Op 1 juli 2017 volgt publicatie van een nieuwe serie

– Gebruik de notificatie functie

• 1.4 I Hygiënisch werken

• 2.2 Leidingmaterialen; opslag en transport

• 2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie

http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen


1.4 I Hygiënisch werken

• Alle materialen in contact met leidingwater moeten beschikken over een Erkende 
Kwaliteitsverklaring (KIWA Watermark). Regeling materialen en chemicaliën.

• Wat is hygiënisch werken?
– Hygiëne = het uit de buurt houden van ziekteverwekkers

– Maak hygiëne vanzelfsprekend!

– Zie ook ISSO Kenniskaart 62 (www.kennisbank.isso.nl ) 

http://www.kennisbank.isso.nl/


Waar op te letten?

• Wonden verbinden, handen wassen

• Voorkom verontreiniging van leidingen en 
appendages

• Schone en droge opslag

• Houd materialen en gereedschappen van 
bijvoorbeeld waterleidingen en riolering 
gescheiden.

• Desinfecteer indien nodig gedemonteerd materiaal 
voor hergebruik

• Afdoppen van leidingen aan einde werkdag



2.2 Leidingmaterialen

• Aandacht voor opslag en transport in ieder Werkblad:



2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie

• Kort voordat een leidingwaterinstallatie (weer) in gebruik wordt genomen, moet 
deze worden doorgespoeld. 
– Het doel hiervan is het verversen van de inhoud en het verwijderen van loszittende vervuiling. 

• Dit doorspoelen moet gebeuren met schoon drinkwater. 

• Om loszittend vuil te verwijderen moet de stroomsnelheid ten minste 1,5 m/s 
bedragen. 
– Reinigen: bij vastzittende of microbiologische vervuiling minimaal 2 m/s
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Vervolg Waterwerkblad 2.4

• Waterhoeveelheid tenminste 20x de leidinginhoud. 

• Als vuistregel wordt daarvoor een spoeltijd van 10 seconden per meter 
aangehouden

• Doorstroombelemmerende appendages en toestellen moeten voor het spoelen 
aanvangt worden losgekoppeld!
– Filters, doorstroombegrenzers etc.

Chemische reiniging staat ook in werkblad 2.4 beschreven



Oproep enquête Legionellapreventie

• Enquête over het belang van 
veilige leidingwaterinstallaties 
en Legionellapreventie. 
– Bereikbaar tot 7 juli.

– Gericht op installateurs, adviseurs, 
gebouweigenaren, beheerders etc.  

• Contact: i.vanveelen@isso.nl

mailto:i.vanveelen@isso.nl

