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TOEKOMSTVISIE
WET- EN
REGELGEVING
LEGIONELLABEHEERSING

Er zijn in het afgelopen jaar twee documenten over legionalla opgesteld. Het eerste
rapport is een analyse van internationale wetenschappelijke publicaties op het gebied
van legionellabeheersing dat door KWR & Berenschot is uitgevoerd. Het tweede rapport
is opgesteld door de leden van de begeleidingscommissie van het eerste rapport, onder
redactie van het ministerie van I&W. Dat tweede rapport is een gestructureerde verzameling
van praktijkervaringen over legionallabeheersing in Nederland. Met deze whitepaper willen
we de twee rapporten met elkaar verbinden en onze toekomstvisie eraan toevoegen.

Het ministerie van Infrastructuur

ENVAQUA, de branchevereniging voor water- en milieutechnologie-

en Waterstaat heeft in 2020 het

bedrijven, onderschrijft beide rapporten. Tegelijkertijd constateren

initiatief genomen om de wet- en

wij ook dat een duidelijke toekomstvisie nog ontbreekt. Zeker in

regelgeving op het gebied van

het licht van de veranderende samenleving is die visie nodig om

legionellabeheersing te herzien.

gezamenlijk het doel te bereiken: een duurzamere samenleving

Aanleiding was de politieke wens

zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen.

om de temperatuur van warm
tapwater te verlagen om zo bij te
dragen aan de klimaatdoelstellingen
en de roep vanuit de sector om de
effectiviteit van de regelgeving
na twintig jaar te verifiëren.

ENVAQUA doet dat door in te gaan op drie onderwerpen:
1. VOLKSGEZONDHEID IN ONZE
VERANDERENDE SAMENLEVING
2. DE ENERGIETRANSITIE
3. WETGEVING BINNEN EUROPA
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1.
VOLKSGEZONDHEID
IN ONZE
VERANDERENDE
SAMENLEVING

1.1 TEMPERATUURSTIJGING

stroomsnelheden van water in leidingen. Niet

EN WATERSCHAARSTE

alleen in de leidingen van de drinkwaterbedrijven

We worden ouder, wonen langer thuis en

Klimaatverandering leidt tot hogere

(met name in krimpregio’s), maar ook in leidingen

ontvangen zorg zoveel mogelijk thuis.

buitentemperaturen. Een direct gevolg daarvan is

van binneninstallaties (het leidingwerk in een

Tegelijkertijd nemen de uitdagingen om

een hogere temperatuur van het oppervlaktewater,

huis of gebouw). Langere verblijftijden en lagere

dit veilig en gezond te blijven doen, toe.

het aangevoerde drinkwater en zeker van het water

stroomsnelheden vergroten de kans op bezinking,

Het wordt steeds warmer op aarde en we

dat stilstaat in leidingen in gebouwen of dat in de

biofilmvorming en nagroei van micro-organismen.

hebben de ontwrichting van een virale

buurt is geweest van (stads)verwarmingsbuizen.

Samengevat: we leven in een andere tijd dan twintig

besmetting als corona ervaren. De manier

Micro-organismen groeien daardoor makkelijker.

jaar geleden, toen de vigerende regels werden

waarop we in de wet- en regelgeving

Niet alleen legionellabacteriën, maar ook

opgesteld na de uitbraak van de veteranenziekte in

kijken naar de veiligheid van water in

andere ziekteverwekkende organismen.

Bovenkarspel. Deze uitbraak kostte in 1999 dertig

onze woon- en leefomgeving moet daar
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mensen het leven. Dat we dus streng zijn om het

op inspelen, met name daar waar we

Waterschaarste zal leiden tot het stimuleren

vermenigvuldigen van legionella te beperken, is

wonen, werken en recreatief verblijven.

van minder drinkwaterverbruik. Dat heeft

positief. Zeker in Nederland waar we een unieke

twee gevolgen: langere verblijftijden en lagere

drinkwatervoorziening zonder chloor hebben.
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1.2 ZIEKTEGEVALLEN

van de ziektegevallen wordt veroorzaakt

1.3 MONITOREN VAN ‘NON-PNEUMO’

DOOR LEGIONELLA

door legionella Pneumophila serotype 1.

ENVAQUA is kritisch over het afschalen van de relevantie van

Het is niet bekend hoeveel mensen precies ziek

Hoewel het merendeel van de ziektegevallen

‘non-pneumo’ zoals in het rapport van KWR & Berenschot

worden van legionella. Het RIVM registreert

dus gerelateerd is aan ‘pneumo’ serotype

wordt gesuggereerd. Het is in onze veranderende

weliswaar de ziekte- en sterfgevallen die daar

1, is het omgekeerde niet waar, namelijk

samenleving en met de impact van COVID-19 onverstandig

gemeld worden, maar geeft samen met het

dat andere serotypen en ‘non-pneumo’

om het monitoren van ziekteverwekkende micro-

Europees Centrum voor ziektepreventie en

geen relatie hebben met ziektegevallen.

organismen in binneninstallaties en op andere plekken met

-bestrijding (ECDC) aan dat er sprake is van

4

gunstige omstandigheden voor bacteriën, af te zwakken.

onderrapportage. KWR & Berenschot schrijven

Het is onbekend welk percentage van de

Het monitoren van de aanwezigheid van ‘non-pneumo’

in hun rapport dat in Nederland jaarlijks naar

ziektegevallen toe te wijzen is aan ‘non-pneumo’

heeft daarnaast ook een belangrijke praktische waarde bij

schatting zeven- tot tienduizend mensen bij de

of andere serotypen (2 tot 15). In Nederland

de legionellabeheersing. Het is een signaleringsparameter

huisarts komen met klachten die gerelateerd

wordt van slechts circa 500 ziektegevallen

voor risicovolle omstandigheden bijvoorbeeld door

zijn aan legionella. Duizend tot veertienhonderd

bevestigd dat het daadwerkelijk om een

slechte installaties of slecht beheer. Het monitoren van

mensen belanden daarvoor in het ziekenhuis.

legionellabesmetting gaat en daarvan blijkt dat

‘non-pneumo’ moet dus blijven en in die mening staan

twee tot tien procent van de gevallen veroorzaakt

we niet alleen. In Duitsland is ‘non-pneumo’ onlangs

Legionella is onder te verdelen in de

wordt door ‘non-pneumo’. Waarschijnlijk worden

juist toegevoegd aan de verplichte metingen en in de

hoofdgroepen Pneumophila (‘pneumo’) en

in Nederland meer dan vijfhonderd mensen per

nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn wordt helemaal geen

overig (‘non pneumo’). Circa zeventig procent

jaar ziek van een ‘non-pneumo’-besmetting.

onderscheid gemaakt tussen ‘pneumo’ en ‘non-pneumo’.
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2.
ENERGIETRANSITIE
De meeste mensen zijn het erover eens dat klimaatverandering voor een belangrijk deel is veroorzaakt door
het verbranden van fossiele brandstoffen en het uitstoten
van andere broeikasgassen zoals methaan. Nederland
heeft de Parijse akkoorden ondertekend en heeft zelf
een ambitieus Klimaatakkoord gesloten. Een significante
veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen is het
verwarmen van water in gebouwen. Op dit moment
doen we dat door tapwater tot zestig graden Celsius

2.1 ZONNEBOILERS EN WARMTEPOMPEN

te verwarmen waarmee we kunnen garanderen dat

Zonneboilers maken warm tapwater in gebouwen door water langs zonnepanelen

ziekteverwekkende micro-organismen waaronder

te leiden. Als zonneboilers langere tijd niet gebruikt worden of niet de temperatuur

legionella worden gedood. Wij onderschrijven samen

bereiken waarbij afdoding optreedt, kan nagroei van bacteriën optreden.

met technologie- en adviesbedrijven het belang van het
verlagen van de minimale warm tapwatertemperatuur.

De huidige generatie warmtepompen heeft een maximaal rendement bij het leveren

Maar lukt dat zonder dat het ten koste gaat van de

van een warmwatertemperatuur van 40 tot 45 graden Celsius. Hoewel de optimale

volksgezondheid? Wij zijn ervan overtuigd dat dat kan.

temperatuur voor de groei van legionella tussen de 30 en 38 graden Celsius ligt,
zijn deze temperaturen nog steeds groeibevorderend voor deze bacteriën.
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2.2 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

2.3 KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

We gebruiken elke dag technologieën waarmee water gefilterd of

Er zijn steeds meer mogelijkheden om waterkwaliteitsparameters te meten,

gedesinfecteerd wordt, zonder het te verwarmen. We doen dit bijvoorbeeld

data te verzamelen, te ontsluiten en te gebruiken om in te grijpen in de

met membranen, UV-licht, en in situ technieken zoals geavanceerde

watervoorziening. We doen hierbij een oproep om de mogelijkheden

oxidatietechnieken, koper-zilver ionisatie en anodische oxidatie. Daar

van meet- en regeltechniek en kunstmatige intelligentie bij het monitoren

zullen in de toekomst ook nog nieuwe technologieën aan toegevoegd worden,

en beheersen van legionella maximaal te benutten en zo gericht en

zoals plasmatechnologie of manieren die nu nog ontwikkeld moeten worden.

duurzaam mogelijk te werken.

Het is een gemiste kans dat bepaalde technologieën alleen curatief mogen

2.4 BOUWNORMEN

worden toegepast. Wij vragen om wet- en regelgeving die aanstuurt op

Een goed ontwerp van een binneninstallatie reduceert de kans op besmettingen

het garanderen van de volksgezondheid terwijl we minder broeikasgassen

sterk. Denk aan stroomsnelheden, stilstaand water, gebruikte materialen en

uitstoten. We vragen om regels die de toepassing van bestaande en bewezen

nabijheid van warm waterleidingen. De wetgever kan preventief veel bereiken

technologieën zo veel mogelijk toestaan en die het ook mogelijk maken

door via het Bouwbesluit en andere bouwnormen het installatieontwerp en de

om in de toekomst nieuwe technologieën snel toegepast te krijgen.

aanleg te normeren en door betrokken partijen te verplichten zich te certificeren.

Toekomstvisie wet- en regelgeving legionellabeheersing | Whitepaper ENVAQUA | 5 november 2021

3.
WETGEVING
BINNEN EUROPA
De nieuwe Europese Drinking
Water Directive (EDWD) is in
januari van dit jaar van kracht
geworden. Deze Directive is het
bewijs dat het mogelijk is om
op het gebied van water tot
ambitieuze richtlijnen te komen
voor nationale wetgevers.

Nederland is een van de landen die voor onderwerpen als
‘pneumo/non-pneumo’ en de classificering van zogenaamde
prioritaire gebouwen, een hele eigen en gedetailleerde
wetgeving hanteert. Wij vragen om de Nederlandse wetgeving
te harmoniseren met in ieder geval de ons omringende
landen op de onderwerpen ‘pneumo/non-pneumo’, ‘prioritair/
niet-prioritair’, de biofilmvormingspotentie van materialen
en de certificering van materialen en technieken.
In Nederland, waar geen chloor aan het drinkwater wordt
toegevoegd, is het goed en noodzakelijk om strengere eisen
dan elders in Europa te hanteren. Onze drinkwatervoorziening
is een groot goed. Dat moeten we koesteren en daar passen
preventieve maatregelen bij. Onze unieke Nederlandse positie
vereist ook een kritische houding bij de interpretatie van
wetenschappelijke publicaties die over drinkwatersystemen
waar wel chloor wordt gedoseerd wordt geschreven.
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CONCLUSIE
Om onze gewenste toekomstvisie op
legionellabeheersing te realiseren,
vragen we de overheid:
1 Benut de potentie van technologie maximaal
en neem dit mee in de herziening
van wet- en regelgeving.
2 Handhaaf het monitoren van ‘non-pneumo’.
3 Harmoniseer de Nederlandse wetgeving met
de Europese regels, maar erken daarbij de
unieke Nederlandse drinkwaterkwaliteit.
Hoogachtend,
Egbert Leiting,
voorzitter ENVAQUA Expertgroep Legionella
Ignaz Worm,
directeur ENVAQUA
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer | Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer | 088 400 85 45 | info@ENVAQUA.nl | www.ENVAQUA.nl
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