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Inhoud abstract: Legionella, van ramp naar evaluatie  

Of hoe een ramp uitdraait op ongefundeerde maatregelen die averechts blijken te 

werken.  

Legionella Uit bron onderzoek, overal over de wereld, blijken incidenten soms aan een 

technische installatie te koppelen, maar veel vaker worden er bij mensen virulente typen 

Legionella gevonden die ook in ons milieu blijken voor te komen. Deze worden o.a. 

gevonden in regenwaterplassen, potgrond, aarde. In Nederland zijn deze typen nog nooit 

in het drinkwater gevonden. Uit onderzoek komen risicofactoren naar voren die een 

relatie hebben met ons milieu. Zo zorgt UV (zon licht) voor minder Legionellose, 

vochtigheid voor meer. Maar het effect van een ramp in 1999 was dat er ineens zeer 

uitgebreide (en kostbare) voorschriften en Legionella beheersplannen voor drinkwater 

verschenen (terwijl er in Bovenkarspel geen Legionella in de drinkwaterinstallatie was 

gevonden). Voorschriften waarin niet alleen de norm verplicht wordt gesteld maar ook, 

tot in detail, alle maatregelen. Afwijken van deze maatregelen wordt gevolgd door een 

boete. Tot op heden (20 jaar later), heeft de wetgever de effectiviteit van de 

maatregelen nog nooit grondig geëvalueerd. De Legionella bacterie is een bacterie die 

zich alleen kan vermenigvuldigen in een host die zich in de biofilm bevindt. De bacterie 

bevindt zich in ons milieu, onze omgevingstemperatuur is zijn temperatuur. Het zwakke 

punt van deze bacterie is zijn afhankelijkheid van biofilm en aërosolen om ons te 

besmetten. Biofilm is afhankelijk van O2, beweging en voedingsstoffen. Is spoelen dan 

een goede beheersmaatregel? 1 er komen onvermijdelijk aërosolen bij vrij, 2 het zorgt 

voor de toevoer van O2, beweging en voedingsstoffen. Maar bij rampen hoort een 

schuldige, anders klopt het niet. In Bovenkarspel bleek een bubbelbad beheerder 

onvoldoende of geen chloor in het bad te hebben gedaan. De ziekte legionellose werd pas 

laat ontdekt in het ziekenhuis, en Legionella heeft 3 vervelende eigenschappen; 1 de 

bacterie groeit bij goede omstandigheden snel, 2 de bacterie heeft speciale antibiotica 

nodig en 3 het is een gram-negatieve bacterie die veel toxine produceert als hij het 

hoekje omgaat. Was het een ramp met schuldige, of een ongeluk, dat uitmondde in een 

ramp, wat was het?  

Een wetenschappelijk onderzoek naar de rol van voedingsstoffen en complexe kranen op 

de concentratie Legionella aan het tappunt. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.08.005 

Een wetenschappelijke evaluatie van 206 gebouwen naar de effecten van de Nederlandse 

wettelijk verplichte Legionella beheersplannen en installatie voorschriften voor 

drinkwater. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.06.043  
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