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Bronnen

• RIVM 

• Infectieziekten bulletin

• Publicaties en Literatuur

• Envaqua werkgroep Legionella

• Database OMEGAM-Water



Wat weten we van Legionella

• Ontdekt in 1976  veteranenziekte

• Flora in 1999 in Bovenkarspel

• Incubatietijd 2 tot 20 dagen

• In het nieuws



Wat weten we van Legionella

2006 uitbraak koeltoren Amsterdam



Wat weten we van Legionella

• In het nieuws



Wat weten we van Legionella

• In het nieuws



Meldingen Legionellose

- Aantal personen met besmetting gemeld

- Onbekend hoeveel besmet en niet gemeld
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Legionelloseper jaar gemeld (bron RIVM – Infectieziekte bulletin)



Melding Legionellose

• Verdeling op geslacht en leeftijd 



Bronopsporing patiënten

• Bronopsporing door speciaal team - BEL

• Bij beperkt aantal patiënten bron gezocht

– In circa 10% gevallen uitgevoerd 

• Hierbij in circa 25% bron gevonden



Bronopsporing patiënten

• Op totaal aantal gemelde patiënten wordt 

bij <5% de bron vastgesteld

• Bij >95% van de gemelde patiënten is 

bron onbekend

– “Circa 50% opgelopen in buitenland”



Bronopsporing patiënten

Vaststellen match (DNA) blijkbaar lastig
- Juiste strategie of methode monstername?

- Juiste methode aantonen Legionella?

- Legionella in leidingwater anders dan in patiënt?

- Muteren Legionella?

- Andere bronnen dan leidingwater of koeltoren? 

Resultaten bronopsporing gebruikt bij aanpassen 

beleid Legionella preventie installaties !! - ??



Besmetting leidingwater

• Aantonen Legionella in leidingwater door kweek

– NEN6265

– Zichtbaar maken door kweken – 1 week

– 1 bacterie (niet zichtbaar) groeit uit tot kolonie (zichtbaar)

– Speciale voedingsbodems nodig

– Bijgroei onderdrukken

– Bevestiging noodzakelijk 

– Legionella levend maar groeit niet altijd op kweek

- Alternatief? PCR?



Besmetting leidingwater

• Gegevens uit database OMEGAM-Water

• Per jaar >15000 watermonsters

• Aantonen Legionella door kweek
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Besmetting leidingwater

• % besmet  blijft ongeveer gelijk

• Effect maatregelen voldoende?

• Kwaliteit geleverd drinkwater?



Praktijk – 18 jaar onderzoek en advies

• Waar Legionella aangetoond?

• Legionella preventie

– Wat werkt wel?

• Bron Legionella



Praktijk – 18 jaar onderzoek en advies

• Waar Legionella aangetoond?

– Sommige locaties vaak besmet

– Andere nooit

– Niet altijd relatie met technische staat

– Niet altijd relatie met gebruik of omgeving

– Geen duidelijke geografische relatie



Praktijk – 18 jaar onderzoek en advies

• Waar Legionella aangetoond?

– Oude installaties minder frequent besmet

• Koper – minder opwarming koud water

– Slecht geïnstalleerde en beheerde 

installaties vaker besmet

– Thermostaatkranen – slangen - douchekop



Praktijk – 18 jaar onderzoek en advies

• Legionella preventie

– Wat werkt wel?

• Installatie conform eisen

• Koud water <20°C – warm water >60°C

• Bron Legionella opzoeken en saneren

• Thermisch of chemisch reinigen

• Beheer en onderhoud installatie

• Beheerstechniek toepassen



Praktijk – 18 jaar onderzoek en advies

• Legionella preventie - Risico factoren
• Installatie voldoet niet aan eisen

• Opwarming koude water 

– slechte isolatie warmtebronnen

– Koud water te dicht op warmtebronnen

• Weinig gebruik – stilstaand water

• Dode leidingen – afgedopt



Praktijk – 18 jaar onderzoek en advies

• Bron Legionella

– Drinkwater

– Watermeter

– Dode leidingen – stilstaand water

– Thermostaatkraan

– Biofilm binnenzijde leidingen en appendages



Drinkwater hygiëne

• Ontwerp installatie

• Aanleg installatie

• Controle uitvoering aanleg

• Vullen en opleveren nieuwe installatie

• Beheren bestaande installatie

• NEN1006 en Water werkbladen

• Meer dan alleen Legionella preventie

• Bederf en schade door water voorkomen 



Effectief beheer

• Maatregelen

– Technische aanpassingen

• Beheer

– Automatiseren en digitaliseren

• Controle

– Frequentie en aantal

– Historie



Effectief beheer

• Risico bepalen en beheersen

– Wet en regelgeving stelt kader

• Evalueren inspanningen

• Aanpassen preventie



Einde

• Vragen? 


