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Legionella biedt een mix van nieuws, 

achtergrondverhalen en interviews. 

Op een toegankelijke manier biedt 

Legionella informatie aan voor 

zowel beleidsmakers als utility 

verantwoordelijken. 
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VERSPREIDING
Legionella wordt zowel als papieren tijdschrift als digitaal verspreid onder de geselecteerde doelgroepen. Het blad komt zes keer per jaar uit in 
een oplage van 2.000 stuks aangevuld met een digitale oplage van 8.000 stuks. Per editie is de oplage dus 10.000 en daarmee bereiken we 
ongeveer 40.000 lezers per thema nummer, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het drinkwater. Het verspreidingsgebied is Nederland. 
Naast het magazine onderhouden we de nieuws update van de website www.vakbladlegionella.nl

VERSCHIJNINGSDATA 2020:
EDITIE VERSCHIJNING RESERVEREN MATERIAAL THEMA
1 20-01-2020 28-12-2019 30-12-2019 Industrie, scheepvaart en offshore 
2 23-03-2020 29-02-2020 02-03-2020 Zwembaden  
3 15-06-2020 23-05-2020 25-05-2020 Campings, hotels en evenementen 
4 14-09-2020 22-08-2020 24-08-2020 Zorginstellingen 
5 26-10-2020 03-10-2020 05-10-2020 Woningbouw
6 14-12-2020 21-11-2020 23-11-2020 Overheidsgebouwen
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Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionellarisi-

coanalyse op te stellen en een hieruit volgend beheersplan uit te voeren. 

Daarnaast worden ieder half jaar legionellamonsters afgenomen door een 

geaccrediteerd laboratorium, zoals Kiwa Inspection & Testing. Kandouw: 

“Na analyse van deze monsters  kunnen we vaststellen of het drinkwater 

aan de wettelijke eisen voldoet. Bij 100 kve/l of meer is er mogelijk spra-

ke van legionellagroei, maar over het algemeen gaat het hierbij om de 

non-pneumovarianten.” Na bemonstering is het aan de klant zelf om even-

tuele problemen op te lossen. Kandouw merkt dat zorginstellingen het 

risico op een legionellabesmetting niet willen lopen, dus meestal gelijk 

overgaan op spoelen en herbemonstering. Soms zijn er ook drastischere 

maatregelen nodig, zoals het plaatsen van een legionella douchekop of 

complete verbouwingen voor het in orde maken van de installatie. “De 

awareness bij zorginstellingen is hoog. Zo worden we door zorginstellingen 

uitgenodigd als ze een nieuwe zorglocatie openen. Soms spreken we hier-

bij zelfs over nieuwbouw; helemaal vlak na de bouwvakantie. Dan vragen 

ze voor de oplevering nog een monsterafname”, zegt Kandouw. 

FINANCIEEL PLAATJE 

Ondanks de strikte wet- en regelgeving op het gebied van legionellapre-

ventie, overlijden er nog altijd enkele tientallen mensen per jaar aan deze 

ziekte of houden er chronische klachten aan over. Kandouw denkt echter 

dat prioritaire zorginstellingen weinig te vrezen hebben, aangezien hier de 

afgelopen jaren enorm de nadruk is gelegd op legionellapreventie. Ook 

zorgcomplexen die door zelfstandige bewoning niet meer vallen onder de 

noemer prioritair hebben door de zorgplicht en controle op de collectieve 

drinkwaterinstallatie de eventuele legionellagroei nog altijd vrij goed in de 

hand. Kandouw: “Veel aandacht gaat uit naar de zorginstellingen, maar 

bij veel andere partijen, waarbij nog steeds dagelijks risico’s worden gelo-

pen, is het beleid omtrent legionellapreventie veel zorgelijker.”  Kandouw 

ziet met name risico’s in de recreatiebranche. Zo blijkt uit het Jaarverslag 

2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ruim de helft 

van de onderzochte campings in Zeeland de regels overtreden met betrek-

king tot legionellapreventie. Kandouw: “Het is natuurlijk ook een financieel 

plaatje; legionellabeheersing kost namelijk gewoon geld. Sommige secto-

ren zijn liever bezig met hun core business dan met legionellapreventie. 

Tegen hen zeg ik dan ook altijd: doe dat niet, want als het misgaat ben je 

nog verder van huis. De verzekering dekt geen schadeclaims bij overtre-

ding van de regels.”

PARTICULIERE VAKANTIEWONINGEN

Naast het niet willen investeren in legionellapreventie, is er ook het niet 

kunnen investeren. Zo zijn er recreatieparken, waarbij de huizen particulier 

bezit zijn. De monstername vindt dan plaats bij de openbare infrastruc-

tuur en waar mogelijk na de watermeter. Kandouw: “De bewoners moe-

ten dan maar net thuis zijn, maar afgelopen zomer was het wel raak. We 

kregen toen de uitslag binnen na bemonstering van de openbare drink-

waterinstallatie en een aantal steekproeven. Bij één van de huizen was 

legionella type I geconstateerd. Ik ben er toen gelijk heen gegaan en in 

de douche werd inderdaad legionellagroei gevonden. Het echtpaar dat er 

woonde had al klachten van vermoeidheid, dus we hebben gelijk actie on-

dernomen. Dit is dan een voorbeeld van een casus waarbij we er op tijd bij 

waren, maar als die mensen niet aan de steekproef hadden meegedaan 

had het anders kunnen aflopen.” Naast recreatieparken vallen ook jacht-

havens onder prioritaire instellingen. Sommige jachthavens beschikken 

ook over zo’n 200 tot 300 appartementen, die op hun beurt eigendom 

zijn van particulieren. Kandouw: “Als er dan één tussenzit waarbij de keer-

klep ontbreekt of niet functioneert, kom je er niet zo snel achter waar het 

daadwerkelijke probleem zich bevindt. Goede controle hierop is dan ook 

van groot belang.”

THEMA ZORGINSTELLINGEN

Legionella in zorginstellingen blijvend 

onder de aandacht bij Kiwa

Door: Indra Waardenburg

Bepaalde doelgroepen, waaronder ouderen en mensen met een beperking, zijn vatbaarder voor 

legionellose. De instellingen die met deze doelgroep te maken hebben, zijn als prioritaire instelling 

dan ook verplicht om maatregelen te nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te 

voorkomen. “Bij de overheid liggen de zorginstellingen extreem onder een vergrootglas, waardoor 

legionellapreventie bij de meeste zorginstellingen inmiddels wel op orde is ”, zegt Danny Kandouw, 

accountmanager Binnenklimaat en Legionella bij Kiwa Inspection & Testing. 

“Er is veel aandacht voor 

zorginstellingen, maar risico’s 

in bijvoorbeeld de recreatieve 

sector zijn zorgelijker”
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PRODUCTNIE

IsoSoft White is een ventilatieslang, ge-maakt van polyesterwol. Dat geeft geen schadelijke deeltjes af en is gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Het materiaal bevat geen chemische bindmiddelen, is niet giftig en volledig recyclebaar. 
De slangen zijn voorzien van een antibac-teriële coating, waardoor bacteriën en 

schimmel geen kans hebben.De polyestervezels worden thermisch ge-last. Het isolatiemateriaal geeft daardoor geen enkele geur, vluchtige stoffen of in-adembare deeltjes vrij, zowel tijdens de plaatsing als tijdens de verdere levensduur. Polyesterwol is brandveilig, want het geeft geen rook of giftige gassen in geval van brand en veroorzaakt geen vlamoverslag.

Het Rihocell klimaatsysteem is een eenvoudig maar zeer effectief 

droogbouwsysteem voor duurzaam koelen en verwarmen. Het systeem 

bestaat in de basis uit een achttien millimeter gipsvezelplaat voorzien 

van sleuven, waarin de kunststof aluminium kernleidingen worden ge-

monteerd. Op de basisplaat met de leidingen wordt een tien millimeter 

gipsvezelplaat gemonteerd,waardoor een complete afwerkvloer wordt 

gerealiseerd met een opbouwhoogte van 31mm. Indien er hogere eisen 

gesteld worden aan akoestische isolatie wordt een negen millimeter vilt 

in plaats van 3 millimeter alufoam onder de vloer toegepast.

Door het directe contact tussen de leidingen en de vezelplaten is zowel 

een snelle warmte/koude overdracht, alsmede een efficiënte warm-

teopbrengst gegarandeerd. Dit resulteert in een behaaglijke stralings-

warmte met een snelle reactietijd en een hoog comfort.
Rihocell is een droogbouwsysteem en wordt toegepast voor vloerver-

warming, koelplafonds en wandverwarming. Het is met name zeer ge-

schikt voor houtskeletbouw en renovatie. 

Easy Drain komt met een diamantvormi-ge afvoergoot voor de badkamer. De Easy Drain Diamond is van geborsteld roestvrij staal, meet 650 mm en heeft een tweezij-dig afschot. De goot heeft een maximale afvoercapaciteit van 42 liter/minuut, een 

minimale installatiediepte van zeventig millimeter en een 360 graden draaibare afvoer.

De tegel mag maximaal zeventien millime-ter dik zijn. Net als de andere afvoeren van 

de fabrikant uit Deventer is de goot een-voudig te reinigen. De drain is voorzien van 
de door Easy Drain gepatenteerde WPS techniek, waardoor de waterdichtheid voor 

tien jaar gegarandeerd kan worden.

BONFIX introduceerde tijdens de Installatie Vak-
beurs in Hardenberg, gehouden van 10 tot en met 
12 september 2019 in de evenementenhal, een 
nieuwe vorstvrije buitenkraan. Deze uitbreiding op 
het huidige assortiment is tijdens alle seizoenen te 
gebruiken. De kraan loopt leeg, waardoor bevriezing 
onmogelijk is.

Tijdens de installatie hoeft geen spindel meer inge-
kort te worden. De eindgebruiker kan kiezen of er met 
een vaste draaiknop of met een losse sleutel water 
wordt getapt. Er kan te allen tijde worden gewisseld 
tussen de knop en sleutel, aangezien beiden worden 
meegeleverd bij de kraan.

Voor lage temperatuur cv-systemen en hoge temperatuurkoeling is het 

Rihocell klimaatsysteem een efficiënt afgiftesysteem met een geringe 

opbouwhoogte van 31mm, afhankelijk van de toepassing.
Ventilatieslang IsoSoft White 
van gerecyclede plastic flessen

Rihocell: complete klimaatvloer met minimale dikte

Vaillant introduceert onlineassistent voor installateurs

Kanaalventilator Prio Silent met dempende omkasting

Vaillant stelt een online assistent beschikbaar voor 
installateurs. De online assistent is bedoeld voor 
alle vragen over een verwarmingsinstallatie in een 
nieuwbouwwoning of renovatieproject.

Voor het advies hoeven adviseurs van Vaillant niet op 
locatie te komen, dit kan namelijk eenvoudig onli-
ne, met een gesprek op afstand. De adviseurs van      
Vaillant zijn hiervoor elke dag bereikbaar.

Het voorbereiden van nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten, het plegen van onderhoud of klantgesprekken 
over de vervanging van bestaande verwarmings- en 
klimaatsystemen vergt vaak veel marktkennis en 
technische kennis. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan 
om advies over de juiste verwarmingsinstallatie in 
een nieuwbouwwoning of renovatieproject. Met de 
online assistent biedt Vaillant Group een eenvoudige 
en laagdrempelige manier om snel een deskundig 
antwoord te krijgen op uiteenlopende vragen. Via een 
interactieve verbinding zonder speciale software. Dat 
betekent volgens Vaillant efficiëntie voor zowel de 
klant als voor de adviseur.

De behuizing van de kanaalventilator 
Prio Silent van Systemair is gemaakt van 
gegalvaniseerd staal en voorzien van vijftig 
millimeter akoestische en thermische isolatie. 
Hierdoor is het vrijwel geruisloos en dus 
uitstekend geschikt om toe te passen overal 
waar geluid een aandachtspunt is.

Door het gebruik van akoestisch schuim in de 
ventilator, wordt het geluid geabsorbeerd zonder 
de luchtstroom te beperken. De Prio Silent is 
dan ook een zeer stille ventilator. De EC rotor 
motor is buiten de luchtstroom geplaatst en 
honderd procent toerenregelbaar. Het kan op 

alle mogelijke manieren gemonteerd worden in 
het kanaal.

Buitenkraan BONFIX is vorstvrij

Diamantvormige afvoergoot Easy Drain
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Griepepidemie 
mild, legionella 

stijgt

Kwaliteit van bronnen 
voor drinkwater steeds 
meer onder druk 

ESGLI toont trends: 
aantal legionella-patiënten stijgt, 
thermische desinfectie maar kort 
effectief en uitgebreid onderzoek loont

Is koper-zilverionisatie chemie?

Discussie over legionellapreventie bij Schiphol 

Bellenscherm 
houdt ook 
microplastics 
tegen in effluent 
RWZI

De weg 
naar 
schoner 
water
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Legionella in zorginstellingen
blijvend onder de aandacht bij Kiwa




