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Voorwoord 

Legionellapreventie in leidingwater begint op de tekentafel maar houdt daarna niet op. Na een 
correct ontwerp en een zorgvuldige aanleg zijn een juist gebruik, een goed beheer en een 
zorgvuldig onderhoud belangrijke voorwaarden voor een legionellaveilige leidingwaterinstallatie. 

In dit proces speelt het installatiebedrijf een hoofdrol. Vaak beschikt het bedrijf over meerdere 
'spelers'; van monteurs tot projectleiders. Allen hebben specifieke taken. Dat betekent dat 
specifieke kennis over legionellapreventie voor alle niveaus binnen het bedrijf beschikbaar moet 

zijn. 

Kleintje Legionellapreventie wil vooral die kennis toegankelijk maken die nodig is voor 
uitvoeringtaken, van de installateurs en monteurs op de werkvloer, zoals: 

• Aanleg-, uitbreidings- en herstelwerkzaamheden;  

• Uitvoering van technische beheersmaatregelen en onderhoud;  

• Schouwen en in kaart brengen van (delen van) de installatie voor een risico-inventarisatie.  



De spelers in het veld moeten daartoe wel het installatieontwerp begrijpen en ook de risicoanalyse 

en het beheersplan van de legionella-preventieadviseur kunnen hanteren. 

Alle ontwikkelde richtlijnen voor legionellapreventie mogen er nog zo goed uitzien, je bereikt er 
weinig mee als deze niet in de praktijk worden opgevolgd. 
Een kleine fout in de praktijk kan grote gevolgen hebben. 

Will Scheffer, voorzitter van de ISSO-projectgroep. 

ISSO-kleintje Legionellapreventie is tot stand gekomen in samenwerking met TNO, OTIB en Uneto-
VNI. 

1 Wettelijke voorschriften en technische richtlijnen 

1.1 Wettelijke voorschriften 
Leidingwaterinstallaties moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. Een aantal hiervan gaat over 

legionellapreventie. Achter de voorschriften en richtlijnen staan [nummers], die verwijzen naar de 

publicaties in de literatuurlijst. 

Ook in andere hoofdstukken en bijlagen vindt u deze verwijzingen. 

Drinkwaterbesluit [1] 

In 2011 is het Waterleidingbesluit van 2004 vervangen door het Drinkwaterbesluit [2] en een 

aantal Regelingen, waaronder de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater [3]. 

De belangrijkste aanpassingen betreffen: 

• De werkingssfeer van het Besluit;  

• Een verhoging van de grens van 100 naar 1.000 kve/l waarboven de dienst Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen VROM-inspectie) moet worden geïnformeerd;  

• Regels voor het mogen toepassen van andere technieken dan thermisch beheer;  

• De uitvoering van de legionella-risicoanalyse: Deze mag alleen nog worden uitgevoerd door 
een daarvoor op basis van BRL 6010 [16] gecertificeerd bedrijf.  

De voorschriften voor risicoanalyse, beheersplan en logboek zijn nauwelijks gewijzigd. 

Werkingssfeer 

De zogenoemde prioritaire installaties zijn uitgebreid met bed & breakfast > 5 personen, 

truckstops, wegrestaurants en benzinestations met douchefaciliteiten. Individuele zorgwoningen 

zijn uitgesloten. De specifieke verplichtingen in het kader van legionellapreventie uit het 

Drinkwaterbesluit, hoofdstuk 4 gelden nu alleen voor de volgende categorieën collectieve 

installaties: 

• Ziekenhuisvoorzieningen;  

• Zorginstellingen;  

• Gebouwen met logiesfunctie:  
o Hotels;  
o Campings;  
o Jachthavens;  

o Bed & breakfast > 5 personen.  

• Opvangcentra voor asielzoekers;  

• Gebouwen met een celfunctie:  

o Gevangenissen;  
o Politiebureaus;  
o Asielzoekerscentra.  

• Badinrichtingen:  
o Zwembaden;  
o Sauna's;  
o Bubbelbaden.  

• Truckstops, wegrestaurants, benzinestations met douchefaciliteiten.  



 
Afb. 1.1 Drinkwaterbesluit ook voor havens pleziervaartuigen 

In hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit wordt de verplichting opgelegd om voor de genoemde 

collectieve installaties een risicoanalyse ten behoeve van legionella-preventie uit te voeren, zonodig 

een beheersplan op te stellen en de uitvoering van de beheersmaatregelen in een logboek bij te 

houden. De regels hiervoor zijn ten opzichte van de vorige wetgeving nauwelijks gewijzigd. 

De praktische uitwerking hiervan staat in ISSO-publicatie 55.1 [9]. Voor alle overige collectieve 

installaties geldt een zorgplicht volgens artikel 21, 26 en 30 van de Drinkwaterwet [1]. De 

praktische uitwerking hiervan staat in ISSO-publicatie 55.2 [11]. 

NEN 1006 [4] 

Volgens het Bouwbesluit moeten de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties van de 

norm NEN 1006 worden gevolgd. 

NEN 2768 meterruimten [5] 

Deze norm geeft eisen voor de minimale binnenafmetingen en de indeling van de meterruimte voor 

woningen. 

In afbeelding 1.2 ziet u schematisch de samenhang tussen wetgeving, normen en ISSO-richtlijnen. 

 



Afb. 1.2 Overzicht wetgeving legionellapreventie in leidingwater 

1.2 Technische richtlijnen 

Waterwerkbladen [7] 

De praktische uitwerking van NEN 1006 staat in de Waterwerkbladen. 

ISSO heeft naast Kleintje Legionellapreventie zes publicaties uitgegeven over legionellapreventie in 

leidingwaterinstallaties. Daarin staat een uitwerking van de wettelijke voorschriften en normen en 

praktische richtlijnen. 

ISSO-publicatie 55.1 - Handleiding Legionellapreventie in leidingwater [9] 

Deze publicatie geeft uitgebreide informatie over het opstellen van een risicoanalyse en 

beheersplan voor collectieve installaties die onder de verplichtingen vallen van het 

Drinkwaterbesluit. 

ISSO-publicatie 55.2 - Handleiding Zorgplicht Legionellapreventie collectieve 

leidingwaterinstallaties [10] 

Deze handleiding is bedoeld voor collectieve installaties die volgens de Drinkwaterwet een 

zorgplicht voor legionellapreventie hebben (leveren van deugdelijk water). 

ISSO-publicatie 55.4 - Alternatieve technieken voor Legionellapreventie in collectieve 

leidingwaterinstallaties [11] 

Deze publicatie behandelt de toepassing van alternatieve technieken voor thermisch beheer van 

leidingwaterinstallaties. 

ISSO-publicatie 30.5 - Legionellacode Woninginstallaties [13] 

Deze handleiding geeft richtlijnen voor installatie- en beheersmaatregelen legionellapreventie in 

woningen. 

ISSO/SBR-publicatie 811 - Integraal ontwerpen van legionellaveilige woningen [14] 

Deze publicatie behandelt het tegengaan van 'hotspots' in de drinkwaterinstallatie en 

uittapleidingen van warmtapwater. 

ISSO-checklist hotspots [15] 

Uitgebreide richtlijnen ter voorkoming van ongewenste opwarming van waterleidingen. 

Op de volgende sites krijgt u actuele informatie: 

• www.legionellavraagbaak.nl  

• www.zorgplicht-legionella.nl  

• www.infodwi.nl  

2 Risicofactoren 

Om tot een juiste risicoanalyse te komen is kennis vereist van de omstandigheden waarbij 

legionella groeit en afsterft. Het gaat om de volgende omstandigheden: 

• Watertemperatuur: de watertemperatuur heeft grote invloed op het groei- en afsterfgedrag 
van legionella. Zie afbeelding 2.1;  

• Sediment en biofilm: legionella leeft bij voorkeur in sediment (bezinksel) en biofilm 
(slijmlaag) in de installatie. Daar zijn volop voedingsstoffen aanwezig. Biofilm biedt 
daarnaast wellicht bescherming tegen kortstondige temperatuurverhoging en/of 
desinfectiemiddelen. Vanuit de biofilm komt legionella in het water;  

• Verblijftijd: de legionellaconcentratie in het water kan bij een verblijftijd van enige dagen of 

langer stijgen, mits er voor groei gunstige temperaturen heersen;  

• Stilstand/stagnatie van het water: stilstaand water vergroot de kans op het ontstaan van 
biofilm, die als voedingsbron en bescherming van legionellabacteriën fungeert. De 
legionellaconcentratie kan in stilstaand water stijgen, mits er voor groei gunstige 
temperaturen heersen.  

http://linkmanager.isso.nl/Connect/nnlell
http://linkmanager.isso.nl/Connect/cgyctp
http://linkmanager.isso.nl/Connect/hebayo


 

Afb. 2.1 Invloed van temperatuur op legionella groei- en afsterfgedrag 

In afbeelding 2.2 ziet u hoe de kans op aanwezigheid van legionella toeneemt als meerdere 

risicofactoren gelijktijdig in het spel zijn. 

 

Afb. 2.2 Verhoogde kans op legionellagroei 

3 Uitgangspunten legionellaveilig ontwerp 

Voor een legionellaveilig installatieontwerp moet u een aantal uitgangspunten volgen. Deze 
bespreken we hieronder. 

Algemene uitgangspunten 



Ga bij het ontwerp uit van het thermisch beheersconcept: 

• Houd warm water in voorraadvaten en circulatiesystemen boven 60 °C. In uittapleidingen 
en doorstroomtoestellen (geisers en combitoestellen zonder warme voorraad) moet het 
water na een tapping afkoelen tot onder 25 °C;  

• Houd koud water onder 25 °C, bij voorkeur onder 20 °C. Dit geldt niet alleen tijdens en 
direct na een tapping maar ook na langdurige stilstand, als het water tot 
ruimtetemperatuur is opgewarmd. Als in de zomer incidenteel het hele gebouw opwarmt 
tot boven 25 °C hoeft u hiertegen geen maatregelen te nemen. Als de 
ruimtetemperatuur (een deel van het jaar) hoger ligt dan 25 °C moet deze worden 
verlaagd. Afhankelijk van de situatie kan dat op de volgende manieren:  

o CV-leidingen en waterleidingen niet in dezelfde vloer, wand, leidingschacht of 
verlaagd plafond laten lopen. Als dit niet mogelijk is, dan voldoende afstand 

houden tussen CV-leidingen en waterleidingen;  
o Isoleren van CV-leidingen, CV-verdelers, warmtapwatercirculatieleidingen e.d. 

Uittapleidingen van warm water behoeven geen isolatie;  
o Verlagen van de thermostaatinstelling van de ruimteverwarming;  
o De CV-verdeler buiten de opstellingskast van de CV-combiketel plaatsen;  

o Aanbrengen of verbeteren van ventilatievoorzieningen van de ruimte. Dit is vooral 

van belang in technische ruimten of inpandige ruimten zoals gangen;  
o Aanbrengen of verbeteren van zonwering. Voorkom het aanstralen van de 

leidinginstallatie door zonlicht.  

 

Afb. 3.1 Drinkwaterleiding ongewenst verwarmd door CV-leidingen 

Als deze maatregelen onvoldoende effect hebben dan kiest u bij voorkeur voor een andere 
leidingloop, waarbij minder opwarming optreedt. Zie hiervoor ISSO/SBR-publicatie 811 en de 
ISSO-checkist hotspots. 
Als ook dat niet mogelijk blijkt, kunt u alternatieve technieken overwegen. Daarbij moet u voldoen 
aan strenge voorwaarden (zie hiervoor ISSO-publicatie 55.1, bijlage A en artikel 44 van het 

Drinkwaterbesluit. 

Ontwerp zodanig dat het aantal beheersmaatregelen tot een minimum beperkt blijft. 

Automatiseer de beheersmaatregelen zoveel mogelijk. Een aantal maatregelen, zoals 

temperatuurmeting, spoelen en thermische desinfectie kunnen geheel worden geautomatiseerd. 

Dat geeft twee voordelen: 

• Een betere garantie dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd;  

• De mogelijkheid tot automatische registratie van beheersmaatregelen.  

Wilt u hierover meer weten? In ISSO-publicatie 55.1 bijlage F staat informatie over automatisering 
van beheersmaatregelen in verschillende onderdelen van de leidingwaterinstallatie. 



Specifieke uitgangspunten 

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de verdere uitwerking voor verschillende 
installatiecomponenten, die staan in bijlage B. 

1. Meterkasten met watermeter en stadsverwarming moeten voldoen aan specifieke 

richtlijnen (B.1);  
2. Projecteer het leveringspunt en de watermeter in een 'koele' ruimte (< 25 °C) of tref 

voorzieningen om deze ruimte koel te houden (B.1);  
3. Vermijd waterleidingen in (meter)kast met stadsverwarming (B.1);  
4. Projecteer de drukverhogingsinstallatie in een 'koele' ruimte of tref voorzieningen om 

deze ruimte koel te houden (B.3);  

5. Tref voorzieningen voor het regelmatig schakelen van de drukverhogingsinstallatie (B.3);  
6. Verwijder niet-gebruikte tappunten en de aansluitleidingen inclusief T-stuk. 

Is verwijdering van het T-stuk absoluut niet mogelijk, dop deze dan zo kort mogelijk af 
op een lengte van maximaal 5 maal de middellijn van de aftakking vanaf de buitenkant 
van de hoofdleiding, of breng een afsluiter met kap aan op maximaal 5 maal de 
middellijn van de aftakking (B.4);  

 

Afb. 3.2 Weinig gebruikt tappunt 

 



Afb. 3.3 Een te lange dode leiding 

7. Projecteer de toevoerleiding naar leveringspunten en watermeters in 'koele' ruimten of 
tref voorzieningen om deze ruimte koel te houden (B.4). De kans op warme ruimten is 

het grootst in schachten en binnenruimten in gestapelde bouw;  
8. Vermijd (toevoer)leidingen in schachten en boven verlaagde plafonds waarin 

verwarmingsleidingen en circulerende warmtapwaterleidingen worden/zijn aangebracht 
(B.4);  

9. Indien waterleidingen in schachten met verwarmingsleidingen en circulerende 
warmtapwaterleidingen worden aangebracht, zijn aanvullende voorzieningen vereist 
(B.4);  

10. Voor waterleidingen boven verlaagde plafonds waarin verwarmingsleidingen en 
circulerende warmtapwaterleidingen worden opgenomen, zijn aanvullende richtlijnen van 
toepassing (B.4);  

11. Ontwerp (hoofd)verdeelleidingen niet in ringen, voorkom onbepaalde 
stromingsrichtingen (B.4);  

12. Projecteer de (doorstroomde) leidingen zo dicht mogelijk bij de aansluitpunten: beperk 
het aantal en de lengte van uittapleidingen (B.4);  

13. Kies de volgorde van aansluitpunten op een leiding zodanig dat de inhoud van deze 
leiding ten minste wekelijks wordt doorstroomd ofwel ververst (B.4);  

14. Voorkom overdimensionering van leidingen (B.4);  
15. Vermijd koud- en warmtapwateruittapleidingen in constructievloeren en -wanden, als 

daar ook CV-warmtapwatercirculatieleidingen lopen (B.4);  
16. Houd koudwaterleidingen en warmtapwateruittapleidingen in dekvloeren op voldoende 

afstand van vloerverwarming, verwarmingsleidingen en warmtapwatercirculatieleidingen 
(B.4);  

 

Afb. 3.4 Niet toegestaan: Waterleiding kruist CV-leiding in de vloer 

17. Tak de brandblusleiding bij voorkeur af direct achter het leveringspunt/de 
watermeteropstelling (B.5);  

18. Sluit de brandslanghaspel kort (≤ 150 mm) op de doorstroomde leiding aan (B.5), als er 
geen separate brandblusleiding aanwezig is;  

19. Sluit de nooddouche kort (≤ 150 mm) op de doorstroomde leiding aan (B.6).  

20. Sluit 'gevaarlijke toestellen' met de juiste beveiliging aan op de drinkwaterleiding 
volgens Waterwerkblad WB 3.8 en Kiwa beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen 
(B.7);  

21. Sluit warmwatertoestellen, uitgezonderd geisers aan met een controleerbare keerklep 
type EA [B.8];  

22. Houd warm water in voorraadvaten en circulatiesystemen boven 60 °C. In 
uittapleidingen en doorstroomtoestellen (geisers en combi-toestellen zonder warme 

voorraad) moet het water na een tapping afkoelen tot onder 25 °C. In 
circulatiesystemen is een temperatuur boven 70 °C ongewenst vanwege kalkafzetting en 
levensduur van de componenten. Een compact ontwerp, goede isolatie en een goede 
inregeling van het circulatiesysteem zijn dus vereist (B.8, B.11);  

23. Ontwerp en dimensioneer de circulatie(deel)ringen van een warmtapwatersysteem 
zodanig dat het inregelen van de circulatie-volumestromen met behulp van 

(thermostatische) strangregelventielen goed mogelijk is (B.11);  



24. Pas geen mengwater-circulatiesystemen toe (B.11). Pas bij voorkeur (thermostatische) 

mengregeling op de tappunten toe;  
25. Selecteer thermostatische mengkranen die geschikt zijn voor het doorspoelen met water 

van ten minste 60 °C (B.12);  
26. Projecteer de aansluiting van een warmwatertappunt met een grote en langdurige 

afname zodanig op een warmtapwatercirculatiesysteem dat daardoor de circulatie niet 
verstoort (B.11);  

27. Projecteer de leidingdelen van een warmtapwatercirculatiesysteem zodanig dat er geen 

luchtinsluitingen optreden (B.11);  
28. Projecteer de aansluitingen van tappunten op een warmtapwatercirculatiesysteem 

zodanig dat het systeem zichzelf ontlucht (B.11).  

4 Uitgangspunten legionellaveilige aanleg 

Voor een legionellaveilige aanleg van de installatie moet u een aantal uitgangspunten volgen. Deze 
bespreken we hieronder. Tevens verwijzen we naar onderdelen in bijlage B voor de verdere 
uitwerking van verschillende installatiecomponenten. 

Uitgangspunten 

1. Als de brandblusleiding langer is dan 150 mm tussen de aftakking van de doorstroomde 
leiding en de bedieningsafsluiter, voorzie de leiding dan van een beveiligingseenheid EA 
(B.5);  

2. Plaats een beveiligingseenheid EA altijd zo kort mogelijk op maximaal 5 maal de 
middellijn van de hoofdleiding. Zie afbeelding 4.1 en afbeelding 4.2;  

 

Afb. 4.1 Afstand afsluiter en keerklep vanaf aftakking te groot 

 

Afb. 4.2 Afstand afsluiter en keerklep vanaf aftakking zo kort mogelijk 

3. Verzegel de afsluiter van de beveiligingseenheid in een brandblusleiding in open stand 
(B.5);  

4. Verzegel de afsluiter van de brandslanghaspel in gesloten stand (B.5);  
5. Voorzie de brandslanghaspel van het opschrift 'alleen te gebruiken bij brand' (B.5);  
6. Plaats een temperatuurvoeler op de uitlaat van het warmwatertoestel of met een 

dompelbuis in de bovenzijde van het warmwater-voorraadvat (B.8);  
7. Plaats een temperatuurvoeler op de retour van iedere deelring en op de 

gemeenschappelijke retourleiding van het warmwater-circulatiesysteem. Plaats de 
temperatuuropnemer op minimaal 50 cm afstand van de aansluiting op andere 
retourleidingen. Zo voorkomt u doorwarming en een daardoor valse temperatuurmeting 
(B.11). Dit geldt ook voor een thermostatisch inregelventiel. Zie afbeelding 4.3;  



 

Afb. 4.3 Elke deelring een inregelafsluiter en thermometer op de retourleiding 

8. Plaats een inregelafsluiter per deelring van het warmwater-circulatiesysteem (B.11). Zie 
afbeelding 4.3 en afbeelding 4.4;  

 

Afb. 4.4 Circulatiesysteem voorzien van thermometers 

9. Regel het warmwater-circulatiesysteem zodanig in dat bij normaal bedrijf op de retour 
van elke deelring een temperatuur boven 60 °C wordt bereikt;  

10. Volg bij toepassing van thermostatische (in)regelventielen de instructies van de 
leverancier op. Zie afbeelding 4.5;  



 

Afb. 4.5 Circulatieleiding met inregelventiel 

11. Sluit zijdouches zodanig aan dat de mengwaterleiding naar deze douches na gebruik 
vanzelf leegloopt;  

12. Leg leidingen naar gevelkranen op afschot en voorzie deze op het laagste punt van een 
bereikbare afsluiter en aftapkraan;  

13. Voorzie gescheiden brandblusleidingen van stickers 'geen drinkwater'.  

Vervuiling voorkomen 
Bij de aanleg van de installatie moet u vervuiling voorkomen en de installatie voor ingebruikname 

reinigen. 

Daarom bevelen wij de volgende werkwijze aan: 

1. Dicht de openingen van opgeslagen buizen, appendages en prefab-leidingdelen af;  

2. Sla de materialen op de bouwplaats vrij van de grond en overdekt op;  
3. Verwijder de afdichtingen van aangebrachte installatiedelen zo laat mogelijk;  
4. Pers de installatie(delen) bij voorkeur af met olievrije lucht of een inert gas. Als dit niet 

mogelijk is, gebruik dan microbiologisch betrouwbaar drinkwater of water met een 
desinfecterend middel (Bijvoorbeeld Herlisil of Hadex). Ook voor het opsporen van 
lekkages kan eventueel water worden gebruikt. Tap de installatie na de persproef geheel 

en zorgvuldig leeg, gebruik hiervoor zonodig olievrije perslucht. Voor microbiologisch 
betrouwbaar drinkwater kunt u het leidingwater gebruiken dat op de bouwplaats 
beschikbaar is, mits dit water wordt toegevoerd via een microfilter. Met dit filter worden 
legionella en andere micro-organismen uit het water gefilterd. Het desinfecterend middel 
moet voor deze toepassing door het Ctgb zijn toegestaan en een KIWA ATA-attest 
hebben;  

5. Reinig de installatie voordat deze in gebruik wordt genomen, maar na de persproef, 
volgens Waterwerkblad WB 2.4.  

Door onbehandeld water in de installatie te laten staan na het afpersen wordt de kans op 

verontreiniging, biofilmvorming en legionellagroei sterk vergroot. 

5 Legionellaveilig beheer en installatieontwerp 



5.1 Beheersconcepten 
De bouwtechnische voorschriften gaan uit van het thermisch beheersconcept. 

De niet-thermische beheersconcepten noemen we ook wel alternatieve technieken, ter 

onderscheiding van het gangbare thermisch beheersconcept. 

Voorbeelden zijn: een fysische techniek, zoals UV-licht of membraanfiltratie of een fotochemische 

techniek (AOT). Deze mag u onder strenge voorwaarden toepassen. Wanneer u hiervoor kiest moet 

u voldoen aan artikel 44 van het Drinkwaterbesluit. De techniek moet gecertificeerd zijn op basis 

van BRL K14010-1 [17]. Voor de fotochemische techniek telt bovendien een Ctgb-toelating. 

Daarnaast bestaan er elektrochemische en chemische technieken, die alleen onder strenge 

voorwaarden mogen worden toegepast voor bestaande prioritaire installaties. 

Hierbij worden één of meerdere desinfectiemiddelen aan het leidingwater toegevoegd. 

Voor een overzicht van de verschillende beheersconcepten en alternatieve technieken en de 

daaraan gekoppelde wettelijke verplichtingen wordt verwezen naar ISSO-publicaties 55.1 [9] en 

55.4 [11]. 

Als u een fysische of fotochemische techniek toepast, moet u ook bij niet-prioritaire installaties een 

risicoanalyse en legionellabeheersplan laten opstellen door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Het 

beheersplan moet toegespitst zijn op de betreffende leidingwaterinstallatie en de toegepaste 

techniek. Voor het goed functioneren van alternatieve technieken worden meestal dezelfde eisen 

gesteld als voor het thermisch beheersconcept, met uitzondering van de eisen voor de 

watertemperatuur. Daarnaast moet een alternatieve techniek, zeker in de beginfase, intensief 

worden gemonitoord. 

Installatiebeheer 

Een specialist op het gebied van legionellapreventie kiest het beheersconcept. Ieder 

beheersconcept vergt beheer van de installatie. Bij een alternatieve techniek moet u altijd het 

geïnstalleerde apparaat beheren. 

Hierbij zijn de volgende punten van belang: 

• Onderhoud: periodiek of storingsafhankelijk.  

• Beveiliging: om te voorkomen dat er getapt wordt terwijl de apparatuur niet of 
onvoldoende functioneert. In dat geval zou water dat misschien legionella bevat, zonder 
desinfectie bij het aerosolvormend tappunt vrijkomen. Als een ongestoorde waterlevering 

vereist is, moet de apparatuur dubbel worden uitgevoerd.  

We lichten hier de beheersconcepten toe. 

1. Thermisch beheersconcept 

'Houd koud water koud en warm water warm en voorkom langdurige stilstand.' 

Na opheffing van eventuele risicopunten kan het temperatuurbeheer met de bestaande installatie 

worden uitgevoerd. Bij slimme toepassing hoeven spoelacties niet veel water en energie te kosten. 

Automatisering kan bovendien doelmatig zijn en een besparing op personeelskosten opleveren. Er 

worden geen waterbehandelingsapparaten geïntroduceerd die specifiek beheer en onderhoud 

vergen en die op zich weer extra gezondheids- en milieurisico's kunnen opleveren. Er worden geen 

stoffen aan het water toegevoegd. In afbeelding 5.1 ziet u deze aanpak in beeld. 

Het ontwerp en bedrijf van de installatie is toegespitst op de volgende eisen: 

• Koud water moet onder 25 °C blijven;  

• Warm water in vooraadvaten en circulatiesystemen moet boven 60 °C zijn;  

• Alle tappunten moeten minimaal wekelijks worden gebruikt.  



 
Afb. 5.1 Thermisch beheer: meervoudige barrières tegen legionellagroei 

2. Fysisch beheersconcept 

'Verwijder of dood legionella zonder stoffen aan het water toe te voegen of de chemische 

samenstelling van het water te veranderen.' 

• Membraanfiltratie is gericht op het afvangen van legionellabacteriën, zie afbeelding 5.2;  

• Met UV-licht worden de bacteriën gedood of onschadelijk gemaakt. Zie afbeelding 5.3;  

• Bij pasteurisatie wordt al het te gebruiken water gedurende enige tijd op een hoge 
temperatuur gebracht waardoor de legionellabacteriën afsterven.  

Bij toepassing van deze technieken als poortwachter voor (een deel van) de installatie is het 

essentieel dat het hele achterliggende leidingnet wordt gereinigd en gedesinfecteerd. Hiertoe 

moeten alle tappunten bekend en bereikbaar zijn en moeten alle dode einden verwijderd zijn. 

Gewaarborgd moet zijn dat de techniek geen (levende) bacteriën doorlaat, anders kan besmetting 

of groei optreden in de installatie na de poortwachter. Douchekoppen met micro- of UF-filter 

moeten ook BRL-K14010-1-gecertificeerd zijn. Zolang die nog niet beschikbaar zijn mogen deze 

alleen tijdelijk worden toegepast, nadat een te hoog legionellagehalte is gemeten. 



 
Afb. 5.2 Microfiltratie: douchekop met microfilter 

 
Afb. 5.3 Desinfectie met UV-licht en voorgeschakeld microfilter 

3. Fotochemisch beheersconcept (AOT) 

Dit is een wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van UV- licht in combinatie met 



titaniumoxide als katalysator. Daardoor worden hydroxyl-radicalen (·OH) gevormd. Deze 

vernietigen het celwandmembraan van micro-organismen en amoebes. 

 
Afb. 5.4 Advanced Oxidation Technology (AOT) 

4. Elektrochemisch beheersconcept 

'Dood legionellabacteriën met desinfecterende stoffen, die door middel van een spanningsverschil 

over elektroden aan het water zijn toegevoegd of uit het water zijn gevormd.' 

• Anodische oxidatie omvat ook elektrodiafragmalyse en houdt in dat de in het water 
aanwezige stoffen - soms met toevoeging van zout - worden omgezet in desinfecterende 
stoffen (chloor) zie afbeelding 5.5;  

• Met koper-zilverionisatie worden langs elektrochemische weg koper- en zilverionen in het 
water gebracht die een bacteriedodende werking hebben. Het is een effectieve methode, 
met als milieu-nadeel dat er extra koper en zilver in het afvalwater terechtkomen.  

 
Afb. 5.5 Desinfectie met anodische oxidatie 

Beide technieken moeten moet gecertificeerd zijn op basis van BRL K14010-2 [18]en beschikken 

over een toelating van het Ctgb. 

5. Chemisch beheersconcept 

'Dood legionellabacteriën met desinfecterende stoffen (biociden), die aan het water zijn 

toegevoegd.' 

Het betreft technieken die momenteel nog niet of nauwelijks op de Nederlandse markt worden 

gebracht ter preventie van legionella in collectieve leidingwaterinstallaties, zoals chloordioxide, 

chlooramine en ozon. 

Het gebruikte biocide moet beschikken over een toelating van het Ctgb. 

Opmerking: Bij elektrochemisch en chemisch beheer is aandacht nodig voor de afstelling van de 



apparatuur. Bij een te lage productie van werkzame stoffen is de apparatuur onvoldoende effectief; 

bij te hoge afstelling kunnen smaak- en geurproblemen ontstaan, evenals te hoge concentraties 

werkzame stoffen. 

 

5.2 Legionellaveilig ontwerpen 

5.2.1 Inleiding 
Er zijn installaties met een relatief beperkt aantal tappunten waar aerosolen worden gevormd. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om installaties met slechts enkele douches. Hierbij is er behoefte aan 

eenvoudige en beheersarme methoden om de installatie legionellaveilig te houden. 

 
Afb. 5.6 Grote installatie met enkele douches 

In de eerste plaats kunt u overwegen - voor zover dat mogelijk is - om de aerosolvormende 

tappunten te verwijderen. 

Voor situaties waarbij dat niet mogelijk is, zijn er drie goede en goedkope alternatieven: 

1. Splitsing van de installatie kort na de watermeter - segmenteren;  
2. Desinfectie aan tappunten - fysisch beheersconcept;  
3. Plaatselijke desinfectie in toevoer naar alle aerosolvormende tappunten - het 

poortwachterconcept op basis van het fysisch of fotochemisch beheersconcept.  

5.2.2 Segmenteren installatie 

Met segmenteren bedoelen we een splitsing van de installatie kort na de watermeter. Hierbij wordt 

de installatie d.m.v. een keerklep gesplitst in de volgende delen: 

• Eén deel met beperkte risicoanalyse, benedenstrooms van de controleerbare keerklep, type 
EA;  

• Eén deel met uitgebreide risicoanalyse, vanaf de watermeter tot de keerklep en tot alle 
tappunten waar aerosolen worden gevormd.  



 
Afb. 5.7 Splitsing installatie na leveringspunt d.m.v. keerklep 

Het voordeel is dat de kosten laag kunnen zijn als dit bij nieuwbouw direct gerealiseerd wordt of als 

weinig installatieaanpassingen vereist zijn. 

Het nadeel is dat de kosten hoog kunnen zijn als grote aanpassingen vereist zijn. Tevens zijn 

beheersmaatregelen vereist voor het deel waarop de uitgebreide risicoanalyse van toepassing is 

maar in mindere mate dan bij een uitgebreide risicoanalyse voor de gehele installatie. 

Het is geen goede oplossing om de route naar de betreffende tappunten te isoleren van de rest 

van de installatie door bij iedere vertakking een keerklep te plaatsen. Deze zogenaamde 

kerstboomaanpak ziet u in afbeelding 5.8. Bij die aanpak ontstaan plaatsen waar een wellicht met 

legionella besmette installatie (benedenstrooms van de keerklep) grenst aan de schone installatie. 

Op deze plaatsen in het gebouw kunnen gunstige omstandigheden heersen voor de groei van 

legionella: weinig tappingen, temperaturen boven 25 °C. Omdat een keerklep wel water 

tegenhoudt maar geen biofilm die langs de wand groeit, kan zo alsnog besmetting van de schone 

installatie ontstaan. Een groot aantal van deze raakpunten verhoogt de kans op besmetting van de 

schone installatie. 

 
Afb. 5.8 Kerstboomaanpak wordt ontraden 

5.2.3 Desinfectie aan tappunten 

Een eenvoudige preventieve methode is desinfectie aan tappunten waar aerosolen worden 

gevormd, met daarbij een beperkte risicoanalyse voor het overige deel van de installatie. Zie 

afbeelding 5.9 en afbeelding 5.10. 

Het voordeel is de relatief eenvoudige ingreep. 

Het nadeel is dat de kosten kunnen oplopen, vooral als voor een groter aantal tappunten 

plaatselijke desinfectie vereist is. Tevens moet u deze apparatuur beheren, dus u heeft de zorg 

voor onderhoud en beveiliging.  

De laatste jaren is het aanbod van geschikte technieken toegenomen, zoals filters in douchekoppen 

en UV in watertoevoer/douchestang. 



 
Afb. 5.9 Plaatselijke desinfectie per douche 

 
Afb. 5.10 Douche met plaatselijk desinfectie op tappunt (UV) 

5.2.4 Poortwachterconcept 
Desinfectie door middel van een fysische of fotochemische techniek in de gemeenschappelijke 

toevoer van water naar alle tappunten waar aerosolen worden gevormd. U ziet voorbeelden van 

plaatselijke desinfectie in afbeelding 5.11 en afbeelding 5.12. Daarnaast is een beperkte 

risicoanalyse nodig in de overige installatie. 

In aanvulling hierop zijn twee benaderingen mogelijk: 

• Uitgebreide risicoanalyse in het betreffende deel van de installatie;  

• Toepassing van een alternatief beheersconcept in het betreffende deel van de installatie 
waarbij het poortwachtersysteem wordt gecombineerd met een eenmalige desinfectie van 
de benedenstroomse installatie. Eventueel is de desinfectie periodiek te herhalen. Dit 
concept noemen we ook wel het hygiënisch beheersconcept.  

Het voordeel is dat plaatselijke desinfectie op één toevoerpunt volstaat waardoor de kosten beperkt 

zijn. 

Nadelen zijn: 



• Bij bestaande installaties moet de leidingloop soms verlegd worden om deze aanpak 

mogelijk te maken;  

• De desinfectieapparatuur moet worden beheerd;  

• Na het desinfectiepunt zijn beheersmaatregelen vereist.  

Deze aanpak kan een bruikbaar alternatief zijn voor segmentering; bijvoorbeeld als dat in 

bestaande gebouwen niet goed uitvoerbaar is. 

Er zijn verschillende fysische technieken beschikbaar, zoals membraanfilters (UF), UV-apparatuur 

en pasteurisatie. 

 
Afb. 5.11 Plaatselijke desinfectie in gemeenschappelijke watertoevoer voor alle douches 



 
Afb. 5.12 UV-desinfectiesysteem als poortwachter 

6 Legionellaveilig beheer 

6.1 Algemeen 
Voor een legionellaveilig beheer en onderhoud van de installatie wordt een legionellabeheersplan 

opgesteld en uitgevoerd. De uitvoering hiervan wordt in een logboek bijgehouden. Dit kan deels 

worden geautomatiseerd. 

Het legionellabeheersplan kan onderdeel zijn van het beheerplan van de totale collectieve 

leidingwaterinstallatie. Zo'n totaal beheerplan (zonder 's') omvat alle bestuurlijke activiteiten die 

nodig zijn voor het in stand houden van de kwaliteit van de collectieve leidingwaterinstallatie. 

Het opstellen van een risicoanalyse en legionellabeheersplan valt buiten het kader van dit boekje. 

Het staat uitgebreid beschreven in ISSO-publicatie 55.1 [9]. 

Hieronder geven wij een overzicht van veel voorkomende beheersmaatregelen. In bijlage D zijn de 

bijbehorende werkvoorschriften (W) opgenomen. 

1. Controleer watertemperatuur door temperatuurmeting (W);  



2. Controleer functioneren en instelling temperatuuropnemers (W);  

3. Controleer functioneren keerkleppen (W);  
4. Controleer het regelmatig schakelen van de drukverhogingsinstallatie (B.3);  
5. Verzorg spoelactie aan tappunt (W);  
6. Verzorg preventieve thermische desinfectie aan tappunt of mengwaterinstallatie (W);  
7. Controleer de verzegeling van de afsluiter van de beveiligingseenheid in een 

brandblusleiding in open stand (B.5);  
8. Controleer de verzegeling van de afsluiter van de brandslanghaspel in gesloten stand (B.5);  

9. Ontkalk douchekoppen.  

 
Afb. 6.1 Verzegeling afsluiter voor keerklep 

In een aantal situaties kan het gewenst zijn persoonlijke beschermingsmaatregelen te nemen. Ook 

hiervoor is een werkvoorschrift opgenomen in bijlage D. 

6.2 Bedrijfsonderbreking 

Als een leidingwaterinstallatie of delen van een leidingwaterinstallatie door omstandigheden 

gedurende een periode van ten minste een week niet wordt gebruikt, is er sprake van een 

bedrijfsonderbreking. Een bedrijfsonderbreking kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een 

vakantieperiode (scholen, bedrijfsgebouwen), door leegstand van bouwdelen of door langdurige 

werkzaamheden aan het systeem. 

Na een bedrijfsonderbreking geldt het advies om vóór de ingebruikname alle koud- en 

warmwaterleidingen van de installatie of het installatiedeel door te spoelen. 

Afhankelijk van de voorgeschreven maatregelen in het beheersplan wordt in aanvulling hierop de 

installatie gereinigd en eventueel een watermonster geanalyseerd voor ingebruikname. 

6.3 Monstername en actie bij aantreffen legionella 

Monstername en analyse gebeurt door daartoe gecertificeerde bedrijven. Ter informatie is hierover 

een werkvoorschrift voor monstername toegevoegd in bijlage D . 

Als bij analyse van watermonsters legionella wordt aangetroffen, moeten maatregelen worden 

genomen, afhankelijk van de legionella-concentratie. In veel situaties zal het beheersplan een 

actieplan bevatten. In bijlage D hebben we een werkvoorschrift opgenomen met de maatregelen 

die in een dergelijke situatie moeten worden genomen. 

6.4 Individuele woninginstallaties 

Voor individuele woninginstallaties is een model gebruiksinstructie beschikbaar dat ook los 

verkrijgbaar is Deze gebruiksinstructie kunt u de bewoner geven. Ter informatie is een 

samenvattende tekst opgenomen in bijlage E. 

Bijlage A Legionellabacteriën 

Legionella-bacteriën zijn de veroorzakers van de zogenaamde veteranenziekte ofwel legionellose. 
Deze bacteriën kunnen zich ook vermeerderen in warmtapwatersystemen. In dergelijke systemen 
wordt het meest de soort legionella pneumophila aangetroffen, waarvan serogroep 1 de 
voornaamste veroorzaker van legionellose is. Ook andere serogroepen en vertegenwoordigers van 



andere legionella-soorten kunnen ziekte veroorzaken. Inmiddels zijn meer dan honderd 

legionellasoorten beschreven. 

 

Afb. A.1 Legionella-bacteriën 

Legionella's zijn staafvormige, beweeglijke bacteriën die alleen groeien in aanwezigheid van 
zuurstof. Ze komen wijd verbreid voor in oppervlaktewater. Vermeerdering treedt met name op in 
slijmlaagjes (biofilms) op oppervlakken in contact met water, in sediment en in aanwezigheid van 
algen. Bepaalde soorten protozoën en amoeben, die zich voeden met bacteriën van de biofilm, 
dienen als gastheer voor legionella. In afbeelding A.2 ziet u een foto van de legionella pneumophila 
serogroep 1 tijdens het delen in een holte van een amoebe. Legionella-bacteriën stellen hoge eisen 
aan hun voeding. Naast organische verbindingen, die dienen als bron voor energie en/of koolstof, 

zijn ijzerverbindingen en een tiental verschillende aminozuren nodig. Het temperatuurstraject voor 
groei ligt tussen 20 en 50 °C, met een optimum tussen 30 en 40 °C. 

 

Afb. A.2 Deling (pijlen) legionella pneumophila (bron: Barry S. Fields, Centers for Disease Control) 

Aanwezigheid in waterinstallaties 
In tal van watersystemen, waaronder drinkwaterinstallaties, warmtapwatersystemen, koeltorens, 
luchtbevochtigers en whirlpools, zijn legionella's aangetoond. In het drinkwater zoals dat aan de 

hoofdkraan wordt geleverd, liggen de aantallen bijna altijd beneden de detectiegrens: < 50 
kolonievormende eenheden per liter (kve/l). Toch wordt aangenomen dat drinkwater een 
belangrijke besmettingsbron is voor binneninstallaties. In warmtapwatersystemen kunnen hoge 
aantallen aanwezig zijn tot meer dan 106 kve/l. Dit komt door de vermeerdering die optreedt bij de 
hiervoor genoemde temperaturen. 



Biofilm en sediment 

Biofilmvorming en accumulatie van sediment, in combinatie met de verblijftijd van het water in een 
installatie, zijn mede bepalend voor de mate waarin vermeerdering van legionella optreedt. 
Biofilmvorming wordt veroorzaakt door de groei van bacteriën op oppervlakken in contact met 
water. 

 

Afb. A.3 Biofilm op leidingwand (bron: KIWA) 

Voedingsstoffen voor deze groei zijn aanwezig in het water en/of afkomstig van materialen in 
contact met water. De populatie van micro-organismen bestaat uit een of meerdere soorten 
bacteriën, maar in veel gevallen ook uit schimmels en gisten, algen en protozoën. 

De biofilm bevat: 

• Sporenelementen;  

• Afvalproducten van het metabolisme (de stofwisseling) van de micro-organismen;  

• Stoffen die door de micro-organismen zijn afgescheiden zoals exopolysacchariden.  

Biofilm en sediment vormen vervolgens een voedingsbodem voor legionella. De biofilm groeit door 
vermenigvuldiging van de micro-organismen in alle richtingen waar gunstige groeicondities zijn. 
Hierdoor kan biofilm ook tegen de heersende stromingsrichting van leidingwater in groeien. 

Keerkleppen verhinderen wel de vrije uitwisseling van met legionella besmet leidingwater. Ze zijn 
echter niet in staat de biofilm te weren als die groeit langs een leidingwand. 

Tussen de biofilm en het water treedt uitwisseling van legionella-bacteriën op. Hierdoor kan na 
desinfectie het beeld ontstaan dat de installatie legionellavrij is, terwijl dat alleen voor het water 

maar niet voor de biofilm geldt. Na één of twee weken wordt in het water dan weer legionella 
aangetroffen die afkomstig is uit de biofilm. 

Legionellose 
Inademing van aerosolen van water met legionella-bacteriën kan legionellose tot gevolg hebben. 
Bij legionellose wordt de natuurlijke afweer ondermijnd door vermeerdering van legionella's in de 

witte bloedlichaampjes. De twee vormen van legionellose zijn: legionella-pneumonie, een ernstige 
vorm van longontsteking, en pontiac fever, een minder ernstige, griepachtige aandoening. 

Legionellose is waargenomen in tal van landen in Europa, en ook in de Verenigde Staten, in Canada 
en in Australië. Personen met verminderde weerstand vormen de belangrijkste risicogroep. 

Andere risicoverhogende factoren zijn [19]: 

• Chronische longaandoening;  

• Roken;  

• Alcoholgebruik;  

• Hogere leeftijd;  

• Mannen (meer kans dan vrouwen).  



In ziekenhuizen zijn ziektegevallen waargenomen, waarbij ook de aanwezigheid van uitgestrekte 

(warm)tapwatersystemen een belangrijke oorzaak is. In 1986 is legionellose in Nederland 
aangifteplichtig geworden. 

Begin 1999 deed zich op de West-Friese Flora in Bovenkarspel een uitzonderlijke situatie voor. 
Meer dan 200 gevallen van legionellose traden op onder bezoekers van een tentoonstelling, 

waarvan ca. 32 met dodelijke afloop. Een tentoongesteld bubbelbad was de bron van de 
besmetting. 

 

Afb. A.4 Bubbelbad 

Gevallen van legionellose zijn waargenomen bij legionella-concentraties boven 1.000 kve per liter, 
maar ook bij lagere aantallen is besmetting niet uit te sluiten. Een grenswaarde afgeleid van een 
geaccepteerd infectierisico kunnen we nog niet geven. Overschrijding van de grenswaarde van 100 
kve per liter water duidt erop dat er legionellgroei optreedt in de installatie en dat er maatregelen 
moeten worden genomen om verdere uitgroei tegen te gaan. 

Bijlage B Installatiecomponenten 

B.1 Leveringspunt 
Schets situatie 

Het leveringspunt van het drinkwater bestaat uit de combinatie van een watermeter plus een 

terugstroombeveiliging, bijvoorbeeld een controleerbare keerklep type EA. Het geheel is tussen 

twee afsluiters geplaatst om vervanging mogelijk te maken. In de afbeelding ziet u links en rechts 

een leveringspunt van het drinkwaterbedrijf aan een gebouw. Rechts is het symbool voor een 

controleerbare kleerklep type EA toegevoegd. 

 
Afb. B.1 Twee manieren om leveringspunt aan gebouw te noteren 

Deze combinatie kunt u op diverse punten monteren: 

• In een dienstruimte;  

• In de meterput/kruipruimte onder een woning;  

• In de meterkast zonder afleverset voor stadsverwarming;  

• In de meterkast met afleverset voor stadsverwarming.  



 
Afb. B.2 Vooraanzicht watermeter en aansluiting stadsverwaming in meterkast 

Ontwerp en aanleg 

Aandachtspunten: 

• Geen dode leidingen;  

• Bij toepassing van een omloopleiding kunnen de volgende maatregelen door (of met 
toestemming van) het drinkwaterbedrijf worden uitgevoerd:  

o Verwijder omloopafsluiter en zorg voor een compleet passtuk voor de watermeter;  

o Maak de omloopleiding aftapbaar door het plaatsen van twee verzegelde afsluiters 
direct op de hoofdleiding. Maak het tussenliggende deel aftapbaar met een 
aftapkraantje en een beluchter.  

• Ruimtetemperatuur onder 25 °C. Bij overschrijding kunt u de volgende maatregelen 
toepassen:  

o Isoleer warme leidingen en andere warmtebronnen;  
o Breng ventilatie aan of verbeter deze.  

• Bij inbouw in meterkast met afleverset stadsverwarming zoals in afbeelding B.2 moet u 
voldoen aan de eisen van NEN 2768 [5]. De belangrijkste eisen zijn:  

o Watermeter laag geplaatst in de meterkast;  
o Geen stijgleiding drinkwater of warm water in de meterkast;  
o Geen tapkraan in de meterkast;  
o Goed geïsoleerde afleverset;  
o Goede isolatie van de circulatie- en aansluitleidingen stadsverwarming;  

o Geen verdeler/verzamelaar voor CV in de meterkast;  

o Goede en volledige isolatie van de CV-leidingen in de kast;  
o Goede isolatie van alle warme leidingen bij doorvoer door vloer, wand of plafond 

van de kast;  
o Ventilatieopeningen van min. 200 cm² aan boven- en onderzijde van de kast. Vaak 

wordt hiertoe een kier onder de deur en bovenin opengelaten;  
o Geen belemmeringen van de ventilatie in de kast.  

Beheer en Onderhoud 



• Meterkast met afleverset stadsverwarming:  

o Controleer of de ventilatieopeningen voldoende groot en geopend zijn en niet 
worden geblokkeerd;  

o Controleer of er geen belemmeringen van de ventilatie in de kast aanwezig zijn.  

B.2 Drinkwaterreservoirs 

Schets situatie 

Een drinkwaterreservoir wordt voornamelijk toegepast in situaties waar een kortdurende hoge 

vraag naar drinkwater kan optreden. In de meeste andere toepassingen betreft het een 

waterzijdige scheiding voor proceswater. Zie ook Waterwerkblad WB 4.1 [7]. 

Voor een drinkwaterreservoir zijn meerdere uitvoeringvormen mogelijk: 

• Binnen opgesteld drinkwaterreservoir;  

• Betonnen drinkwaterreservoir aangebracht boven de hoogst voorkomende 
grondwaterstand;  

• Betonnen drinkwaterreservoir aangebracht beneden de hoogst voorkomende 

grondwaterstand;  

• Drinkwaterreservoir met een inhoud ≤ 1 m³;  

• Huishoudwaterreservoirs.  

 
Afb. B.3 Drinkwaterreservoir 

Ontwerp en aanleg 

Aandachtspunten: 

• Uitvoeringseisen conform Waterwerkblad WB 4.1, o.a.: de opstellingsplaats en uitvoering 
moeten zodanig zijn dat de watertemperatuur niet tot boven 25 °C stijgt (artikel 8.6);  

• Volledige doorstroming van het reservoir door in- en uitlaat tegenover elkaar te plaatsen;  

• Eventueel aanwezig peilglas moet eenvoudig te ontkoppelen en te reinigen zijn;  

• Bij voorkeur peilglas verwijderen en varvangen door een elektronische niveaumeter;  

• Filters op ont- en beluchtingsopeningen;  

• Waterslot in de overloop;  

• De overloop moet van deugdelijk vliegengaas zijn voorzien.  

Beheer en onderhoud 

Standaard: 

• Inspecteer mimimaal eenmaal per jaar visueel op vervuiling: bezinksel, biofilmvorming;  

• Test mimimaal eenmaal per jaar bacteriologisch en op legionella;  

• Reinig het reservoir en zonodig ook het peilglas.  

Eventuele aanvullende maatregelen bij te hoge temperatuur van de opstellingsruimte: 



• Test per kwartaal of per maand op legionella.  

B.3 Drukverhogingsinstallaties 

Schets situatie 

Zie ook Waterwerkblad WB 4.3 [7]. 

Een doorstroomd schakelvat kan anders zijn aangesloten dan hier is geschetst. 

 
Afb. B.4 Drukverhogingsinstallatie 

Ontwerp en aanleg 

Aandachtspunten: 

• Verwijder de eventuele omloopleiding of voorzie die aan beide zijden van een afsluiter met 
daartussen een aansluiting voor een aftapkraan. Sluit de leiding af en laat deze leeglopen;  

• Bij een goed functionerend (niet-doorstroomd) schakelvat is een minimum van 30 
schakelingen/dag vereist voor voldoende doorstroming. Als de installatie niet of nauwelijks 

schakelt, treedt onvoldoende verversing op. Toepassing van een geautomatiseerde controle 
op het aantal schakelingen biedt de mogelijkheid om een minimum aantal schakelingen per 
dag te forceren;  

• U kunt in plaats daarvan kiezen voor een doorstroomd schakelvat of een toerengeregelde 
drukverhogingsinstallatie zonder schakelvat.  

Beheer en onderhoud 

Bij een drukverhogingsinstallatie met een niet-doorstroomd schakelvat. 

Een eenmalige controle bij oplevering is niet voldoende om te garanderen dat voldoende verversing 

standhoudt. Een iets hogere druk van het net kan de pompen uitschakelen. 

Mogelijkheden voor het bepalen van de mate van verversing van het schakelvat: 

• Meet met een stromingsdetector de waterstroom bij de aansluiting van het 
membraanschakelvat;  

• Registreer het aantal schakelingen per dag.  

Het juiste criterium voor de beoordeling van voldoende verversing is de watertemperatuur in het 

schakelvat. Bij geen of weinig verversing neemt het water de temperatuur van de omgeving aan. 

Daarom mag u ook de binnentemperatuur ter hoogte van het schakelvat als maatstaf nemen. 

Door het schakelen van de pomp wordt het schakelvat geladen en ontladen. Als de installatie niet 

of nauwelijks schakelt, treedt onvoldoende verversing op. Als het schakelvat defect is (geen lucht, 

membraan defect) kan juist een zeer groot aantal schakelingen optreden, terwijl er nauwelijks 

doorstroming optreedt. 

Algemene maatregel bij (licht) negatief oordeel 

U hebt geconstateerd dat het schakelvat onvoldoende wordt ververst en/of bij binnentemperaturen 



boven 25 °C functioneert. Neem in dat geval minimaal eenmaal per jaar een watermonster van 

water uit het schakelvat voor onderzoek op de aanwezigheid van legionella. 

Algemene maatregel als de installatie nooit in bedrijf komt 

U hebt geconstateerd dat de installatie nooit in bedrijf komt door een hogere voordruk dan 

aangenomen bij het ontwerp. U kunt dan - in overleg met het drinkwaterbedrijf - bepalen of deze 

situatie ongewijzigd blijft. Als dat het geval is kunt u besluiten de hele drukverhoginginstallatie 

inclusief schakelvat en andere toebehoren kort te sluiten, bijvoorbeeld via de omloopleiding. 

B.4 Uittapleidingen koud en warm water 

Schets situatie 

We onderscheiden de volgende systemen: 

• Drinkwaterringnet met uittapleidingen voor koud water;  

• Vertakkend drinkwaterleidingnet: met uittapleidingen voor koud water;  

• Vertakkend warmwaterleidingnet: met uittapleidingen voor warm water;  

• Vertakkend mengwaterleidingnet met uittapleidingen voor mengwater.  

Circulatiesystemen voor warm water en mengwater worden apart besproken in bijlage B.11. 

Ontwerp en aanleg 

Algemeen: 

• Geen dode einden;  

• Wekelijkse, bij voorkeur dagelijkse doorstroming;  

• Geen hot-spots of ongewenste opwarming.  

Detail: 

• Geen dode leidingen. 
Verwijder afgesloten en niet gebruikte leidingen tot op de aftakking met behulp van een 
rechte doorgaande fitting of een afgedopt T-stuk. Het afgedopte T-stuk dient bij voorkeur 
in een zodanige stand te worden gemonteerd dat eventueel vuil niet kan bezinken in de 

aftakking. Indien het aanbrengen van een doorgaande fitting of een afgedopt T-stuk dit 

niet mogelijk is (bijvoorbeeld als de aftakking niet bereikbaar is), deze afdoppen zo kort 
mogelijk op de aftakking van de doorstoomde leiding. Om enige verversing in de aftakking 
te behouden dient de lengte maximaal 5 maal de middellijn van de aftakking te zijn 
gerekend vanaf de buitenzijde van de doorgaande leiding;  

• Verwijder weinig gebruikte tappunten en leidingen inclusief T-stuk of sluit deze 
doorstroomd aan. Leg in de vloer gestorte leidingen bij voorkeur zonder warme leidingen of 
vloerverwarming in dezelfde vloer.  

Ter illustratie: 

In afbeelding B.5 ziet u in een ruimte de temperatuurgelaagdheid bij radiatorverwarming. In een 

ruimte met een ontwerptemperatuur van 20 °C heerst bij toepassing van radiatoren direct onder 

het plafond een luchttemperatuur van 23 °C. 

In een ruimte die een ontwerptemperatuur heeft van 22 °C heerst bij toepassing van radiatoren 

onder het plafond een luchttemperatuur van 25 °C. Bij dergelijke plafondtemperaturen heeft de 

vloerconstructie inclusief de afwerklaag dus al een temperatuur die ruim boven 22 °C ligt. 



 
Afb. B.5 Temperatuurgelaagdheid bij verwarming 

U kunt zich voorstellen dat in een situatie waarbij ook nog eens warme leidingen in de vloer lopen, 

de vloertemperatuur pas op een grote horizontale afstand vanaf een ingestorte verwarmingsleiding 

daalt tot onder 25 °C. 

Binnen die afstand (Amin in afbeelding B.6) mag u dus geen drinkwaterleidingen 

aanleggen in de vloer! 

 
Afb. B.6 Minimum afstanden Amin 

Raadpleeg de ISSO-checklist hotspots [15] voor de minimumafstanden tussen warme leidingen en 

waterleidingen in verschillende situaties. 

Raadpleeg ISSO/SBR-publicatie 811 [14] voor aanwijzingen om in de ontwerpfase al rekening te 

houden het vrijhouden van koele stroken ten behoeve van waterleidingen. 

 
Afb. B.7 Drinkwaterleidingen mogen geen CV-leidingen of warme circulatieleidingen kruisen 

• Leg geen waterleidingen onder/achter de isolatielaag die deel uitmaakt van vloer- of 
wandverwarming (zie afbeelding B.8). Er zijn uitzonderingen bij laag 

temperatuurverwarming in combinatie met lage ruimtetemperaturen. Deze treft u aan in de 
ISSO-checklist hotspots [15];  



• Leg geen leidingen in één schacht of koker met warme leidingen, tenzij met berekeningen 

zoals met HotSpotSim [21] is aangetoond dat hierdoor geen opwarming tot boven 25 °C 
mogelijk is;  

• Bij plaatsing in een schacht naast een warme ruimte of schacht met warme leidingen moet 
u het tussenschot/de tussenwand isoleren. De naastliggende warme schacht moet per 
verdieping worden geventileerd;  

• Sluit alle toestellen aan met de juiste beveiligingen tegen terugstroming; zie bijlage B.7.  

 
Afb. B.8 Geen waterleidingen onder isolatie bij vloerverwarming met een hoog temperatuurregime 

Beheer en onderhoud 

• Controleer of tappunten daadwerkelijk gebruikt worden;  

• Controleer het functioneren van de aanwezige beveiligingen tegen terugstroming;  

• Controleer de water- of luchttemperatuur. De watertemperatuur meet u voor het begin van 
de bedrijfstijd, zodat het water de maximale temperatuur heeft bereikt. Open een relevant 
tappunt en controleer na het aftappen van 1 liter water de uitstroomtemperatuur. Een 

relevant tappunt is:  
o Het tappunt dat op de grootste afstand ligt van het leveringspunt (watermeter);  
o En/of het tappunt dat gevoed wordt via een leiding die in een warme ruimte zoals 

een schacht is geplaatst.  

B.5 Brandslanghaspels 

Schets situatie 

U ziet hier vier manieren waarop brandslanghaspels aangesloten kunnen zijn op een doorstroomde 

drinkwaterleiding. 



 
Afb. B.9 Vier aansluitingen brandslanghaspels 

Ontwerp en aanleg 

Situatie 1: 

• De brandslanghaspel mag niet meer op deze wijze worden aangelegd maar wordt in 

bestaande installaties nog aangetroffen.  

Situatie 2: 

• Verzegel de afsluiter voor de keerklep in open stand. Als alternatief mag de sleutel van de 
afsluiter afneembaar zijn en zich niet op de afsluiter bevinden. De stand van de afsluiter 

voor de keerklep moet duidelijk waarneembaar zijn: open of dicht;  

• Sluit de brandslanghaspels veilig aan:  
o Voorzie de brandslanghaspels van de tekstplaatjes: 'Geen drinkwater' en 'Alleen te 

gebruiken bij brand';  

o Verzegel de bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel in gesloten stand.  

• Bij wekelijks testen/gebruiken zijn deze maatregelen niet van toepassing.  

Situatie 3: 

• Sluit de bedieningsafsluiter doorstroomd aan;  

• In deze situatie zijn bij de brandslanghaspel geen installatiemaatregelen met betrekking tot 
Legionellapreventie noodzakelijk.  

Situatie 4: 

• Zie situatie 2;  

• Bij voorkeur met de aansluiting van de niet-doorstroomde leiding kort na de watermeter;  

• Plaats stickers met 'Geen drinkwater' op de niet-doorstroomde leiding. Op deze leiding 
mogen geen andere tappunten worden aangesloten.  

Beheer en onderhoud 

Situatie 1: 

• Wekelijks gebruik of spoelen vereist.  

Situatie 2: 

• Controleer jaarlijks de keerklep en verzegeling. Doe dit vanwege het Gebruiksbesluit bij 

voorkeur tegelijk met de periodieke controle van de brandslanghaspel;  



• Herstel een verbroken verzegeling. Wijs bij het regelmatig verbreken van verzegelingen de 

gebruiker er (opnieuw) op dat het gebruik van de brandslanghaspel niet gewenst is.  

Situatie 3: 

• In deze situatie zijn bij de brandslanghaspel geen beheersmaatregelen met betrekking tot 
Legionellapreventie noodzakelijk.  

Situatie 4: 

• Zie situatie 2;  

• Controleer dat geen andere tappunten op deze aftakking worden aangesloten.  

B.6 Nooddouches 

Schets situatie 

Met nooddouches bedoelen we hier 'lichaamsdouches', 'oogdouches' en 'gelaatsdouches' en 

combinaties daarvan. Deze douches moeten worden gevoed met drinkwater. 

Formeel is het door de nooddouche afgegeven water proceswater waardoor dit toestel onder de 

Arbo-wetgeving valt. Uit praktische overwegingen is het in deze handleiding opgenomen. 

De regels voor ontwerp en beheer zijn vooral gericht op de legionellaveiligheid van het water in de 

doorstroomde leiding en niet op het water dat uit de nooddouche komt. 

Oog- en gelaatsdouches en combinaties met lichaamsdouches moet u altijd doorstroomd aansluiten 

aangezien oog- en gelaatsdouches altijd vers water vereisen. 

In de volgende situaties ziet u vier manieren waarop een lichaamsdouche aangesloten kan zijn op 

een doorstroomde drinkwaterleiding. 

 
Afb. B.10 Aansluitingen lichaamsdouches 

Ontwerp en aanleg 

Situatie 1: 

• Aanpassen of alleen toepassen bij een regime met wekelijks gegarandeerd gebruik of 
spoelen. Anders is legionellagroei mogelijk met risico voor zowel water in de doorstroomde 
leiding als voor de nooddouches.  

Situatie 2: 

• Verzegel de afsluiter voor de eventueel aanwezige keerklep in open stand;  

• Deze situatie is legionella-veilig voor water in de doorstroomde leiding.  

Situatie 3: 

• Sluit de bedieningsafsluiter doorstroomd aan;  

• Een leegloopvoorziening is vereist;  

• In deze situatie zijn bij de nooddouche geen installatiemaatregelen met betrekking tot 
Legionellapreventie noodzakelijk.  



Situatie 4: 

• Sluit de bedieningsafsluiter doorstroomd aan;  

• In deze situatie zijn bij de nooddouche geen installatiemaatregelen met betrekking tot 
Legionellapreventie noodzakelijk.  

Situaties 3 en 4 verdienen de voorkeur. 

Beheer en onderhoud 

Situatie 1: 

• Wekelijks gebruik of kort spoelen vereist.  

Situatie 2: 

• Controleer jaarlijks de keerklep en de verzegeling. 
Toelichting: De lichaamsdouche zelf is alleen veilig bij wekelijkse controle. Bij controle per 

maand of per kwartaal is er risico op legionella-vorming. Het water heeft tijd nodig om 
'dood' te worden. Er is minder risico bij een jaarlijkse controle.  

Situaties 3 en 4: 

• In deze situaties zijn bij de lichaamsdouche geen beheersmaatregelen met betrekking tot 
Legionellapreventie noodzakelijk.  

In afbeelding B.11 ziet u een oogdouche met eigen warmwatervoorziening. Voor oogdouches wordt 

een minimum watertemperatuur van 25 °C aanbevolen (voor lichaams- en gelaatsdouches is dat 

15 °C). 

De mengthermostaat moet zijn voorzien van een maximumtemperatuur-begrenzing. De keerklep in 

de inlaatcombinatie moet jaarlijks worden gecontroleerd. Het leidingwerk moet compact worden 

uitgevoerd. 

 
Afb. B.11 Oogdouche met warmwatervoorziening 

B.7 Aansluiten gevaarlijke toestellen 

Schets situatie 

Installatietechnische onvolkomenheden op tappuntaansluitingen kunnen aanleiding geven tot een 

verhoogde kans op groei van legionella. 

In dit verband gaat het bijvoorbeeld om: 

• Het ontbreken van terugstroombeveiligingen naar het voorraadwarmwatertoestel waardoor 

warm water in de leiding terecht kan komen;  



• Het ontbreken van terugstroombeveiligingen bij tappunten voor aansluiting van gevaarlijke 

toestellen waardoor water met voedingsstoffen voor bacteriegroei in de leiding terecht kan 
komen.  

Ontwerp en aanleg 

Plaats bij de aansluiting van gevaarlijke toestellen op tappunten, maar bijvoorbeeld ook bij de 

aansluiting van een warmwater-voorraadtoestel, in de toevoer een afdoende beveiliging. 

De volgende toestellen komen onder meer in aanmerking voor een bepaald type 

terugstroombeveiliging: 

• Bidet met onderdouche;  

• Bidet met handdouche;  

• Biertapinstallatie met tijdelijke of vaste aansluiting;  

• Demineralisatieinstallatie;  

• Douche en stoomcabine;  

• Frisdrankautomaat;  

• Hogedruk-reinigingstoestel;  

• Koelinstallatie voor voedingsmiddelen;  

• Koffie-espressomachine, zie afbeelding B.12;  

• Omgekeerde osmose-installatie;  

• Onderdouche van een closet;  

• Ontharder, ionenwisselaar, automatisch regenererend;  

• Server (bijvulinstallatie) voor CV-installatie;  

• Sierfontein;  

• Sproei-installatie met verzonken sproeiers (tuin);  

• (Vaat-)wasmachine;  

• Vulkraan CV, zie afbeelding B.13;  

• Warmwater-voorraadtoestel.  

Raadpleeg voor het vaststellen van de juiste beveiliging de website www.infodwi.nl. 

Beheer en onderhoud 

Controleer de beveiligingen jaarlijks op functioneren volgens Waterwerkblad WB 1.4G [7]. 

 

http://www.infodwi.nl/


Afb. B.12 Aansluiting koffie-expressomachine 

 

 

 

Afb. B.13 Legionellaveilige aansluiting CV-vulkraan P > 45 kW 

Ga bij een CV-installatie P > 45 kW als volgt te werk: 

• Sluit na gebruik de afsluiter;  

• Open de tapkraan. Hoerdoor wordt de uittapleiding belucht via de CA-beveiliging.  

Deze oplossing kunt u ook gebruiken voor gevelkranen, waarvan de hoofdleiding hoger is 

gemonteerd dan het tappunt. Wij adviseren dan wel een beveiliging type CA. 

B.8 Warmwatervoorziening 

Schets situatie 

Voor warmtapwaterbereiding worden de volgende typen toestellen toegepast: 

• Doorstroomtoestellen, zoals geisers en combi-ketels met een compacte warmtewisselaar en 
een geringe waterinhoud. Door de geringe waterinhoud van het systeem is tijdens een 
tapping de verblijftijd van leidingwater in deze systemen kort;  

• Voorraadtoestellen, zoals gasboilers, combi-boilers en warmtepompboilers. Grote systemen 
bestaan uit meerdere voorraadvaten, die parallel (gasboilers) of in serie geschakeld 
(voorraadvaten met oplaadsysteem) zijn. De verblijftijd van leidingwater in deze systemen 
is lang.  

Ontwerp en aanleg 

• Temperatuuropnemer op de aanvoerleiding;  

• Temperatuuropnemer op de retourleiding van het circulatiesysteem, als dit aanwezig is;  

• Zorg voor goede isolatie van het boilervat, zie afbeelding B.14;  

• Bij individuele installaties in woningen is de temperatuurinstelling van het boilervat 60 °C, 
bij circulatiesystemen is dit 65 °C of hoger. Soms wordt de temperatuur lager ingesteld.  



 
Afb. B.14 Boilervaten goed isoleren 

Beheer en onderhoud 

Doorstroomtoestellen: 

• Geen maatregelen.  

Voorraadtoestellen: 

• Controleer eenmaal per jaar de temperatuurinstelling en het functioneren van de 
temperatuurregeling;  

• Als de installatie daarvoor de benodigde voorzieningen heeft, voer dan eenmaal per jaar 
visuele controle uit op aanwezigheid van sediment. Verwijder zonodig dit sediment volgens 
de instructies van de leverancier/producent. Verwijder ook overmatige, hinderlijke 
kalkaanslag. In Waterwerkblad WB 1.4 G [7] staan deze acties beschreven;  

• Bij een temperatuurinstelling onder 60 °C:  
o Verhoog eenmaal per week de temperatuur in het hele vat volgens de richtlijnen 

van preventieve thermische desinfectie;  

o Controleer eenmaal per jaar de temperatuurinstelling en het functioneren van de 
preventieve desinfectie.  

• Toestellen die de vereiste temperaturen niet kunnen leveren, moeten worden aangepast of 
vervangen.  

Tabel B.1 Richtlijnen preventieve thermische desinfectie voorraadtoestel 

Temperatuur Vereiste tijdsduur 

60 °C 20 minuten 

65 °C 10 minuten 

70 °C 5 minuten 

 



 
Afb. B.15 Individuele warmtepompboiler 

B.9 Zonneboiler 

Schets situatie 

Zonneboilers worden in uiteenlopende uitvoeringen toegepast voor zowel individuele installaties in 

woningen als collectieve installaties. In de meeste installaties wordt de zonnewarmte gebruikt om 

leidingwater in een voorraadvat op te warmen. Naverwarming gebeurt met een hiervoor geschikt 

doorstroom- of voorraadtoestel, zie afbeelding B.16 . Daarnaast bestaan geïntegreerde toestellen 

met ingebouwde naverwarmer. 

De watertemperatuur in het voorraadvat kan uiteenlopen tussen 10 en 90 °C, afhankelijk van 

zonaanbod en watergebruik. 

 



 
Afb. B.16 Zonneboiler 

De fabrikant/leverancier moet informatie verstrekken over de kansen op vorming van biofilm in het 

leidingwatergedeelte van de zonneboiler en de groei daarin van legionella. 

Aandachtspunt is dat mogelijk besmet leidingwater onder geen voorwaarde beschikbaar kan komen 

aan de tappunten zonder afdoende thermische desinfectie door naverwarming. 

Als thermische desinfectie noodzakelijk is, dan moet de naverwarming zo zijn gedimensioneerd dat 

bij het maximaal te verwachten tapdebiet de combinatie van temperatuur en naverwarmingstijd 

gehaald wordt. Er moet een beveiliging zijn tegen situaties waarin deze combinatie niet wordt 

gehaald, bijvoorbeeld bij te hoge tapcapaciteit of uitval van de verwarming. 

Tabel B.2 Richtlijnen voor naverwarmingstijd 

Temperatuur Vereiste tijdsduur 

60 °C 10 minuten 

65 °C 1 minuut 

70 °C 10 seconden 

 

Een betere oplossing is het automatisch wekelijks desinfecteren van het opslagvat op een 

temperatuur van 60 °C of hoger in combinatie met de de tijd genoemd in tabel B.1. 

Ontwerp en aanleg 

Volg voor het ontwerp en de aanleg u de instructies van de fabrikant/leverancier. 

Beheer en onderhoud 

Volg voor het beheer en onderhoud de instructies van de fabrikant/leverancier. 

B.10 Douchewater warmteterugwinning 

Schets situatie 

Douchewater-warmteterugwinning (DWTW) maakt gebruik van een warmtewisselaar om 

drinkwater te verwarmen. Er zijn drie aansluitvarianten van de warmtewisselaar op het 

voorverwarmde water mogelijk: 

• Aansluiting op toestel en douchemengkraan (koud);  

• Aansluiting op alleen het toestel;  

• Aansluiting op douchemengkraan (koud).  



 
Afb. B.17 Aansluitvarianten van leidingwater op dwtw-unit (principeschema's) 

Ook de uitvoering van de warmtewisselaar kan sterk uiteenlopen, zoals buis-in-buis, buis 

gewonden rond buis en geïntegreerd in de douchebak of douchegoot. Zie afbeelding B.18. 



 

 
Afb. B.18 Dwtw-unit, geïntegreerd in douchebak en douchegoot (principeschema's) 

Ontwerp en aanleg 



• Na gebruik moet het drinkwater in de douche wtw-unit snel kunnen afkoelen tot een 

temperatuur onder 25 °C. De opstellingsruimte van de verticale douche wtw-unit moet 
daarom koel zijn;  

• Geen thermische isolatie van de warmtewisselaar;  

• Plaats de warmtewisselaar niet in een meterkast samen met een afleverset van 
stadsverwarming;  

• Opstelling in een leidingschacht waarin tevens warmwaterleidingen zijn aangebracht, mag 
geen aanleiding geven tot opwarming van het stilstaand water tot boven 25 °C. U kunt 
overwegen de leidingschacht te compartimenteren;  

• In de leidingwatertoevoerleiding van de douche wtw-unit moet u een beveiliging in de vorm 
van een controleerbare keerklep type EA opnemen. Deze voorkomt dat opgewarmd water 
in het drinkwaterleidingsysteem terugstroomt.  

Beheer en onderhoud 

Geen beheersmaatregelen vereist. 

B.11 Circulerend warmwaterleidingnet 
Schets situatie 

We onderscheiden de volgende systemen: 

• Enkelvoudige circulatieleiding;  

• Circulatiesysteem met deelringen;  

• Circulatiesysteem mengwater.  

Hierna zijn daarvan de principeschema's gegeven (zonder alle benodigde appendages). 

 
Afb. B.19 Enkelvoudige circulatieleiding 

 
Afb. B.20 Circulatiesysteem met deelringen 



Bij mengwatercirculatiesystemen wordt door middel van een thermostatisch mengtoestel water 

bereid met een temperatuur van ongeveer 40 °C. In de volgende afbeelding ziet u een mengwater-

circulatiesysteem met optioneel een primair circulatiesysteem op hoge temperatuur. 

 
Afb. B.21 Mengwater-circulatiesysteem 

Ontwerp en aanleg 

• Circulerende warmtapwatersystemen moeten bij normaal bedrijf overal een temperatuur 
van 60 °C of hoger hebben;  

• Isoleer de leidingen, waardoor tevens ongewenste warmteverliezen en opwarming van 
ruimten wordt vermeden. Aandachtspunten zijn o.a. de isolatie van appendages, bochten 
en vertakkingen;  

• Isoleer ook de aangesloten uittapleidingen over de eerste halve meter, omdat anders de 
warmte weglekt via de uittapleiding;  

• Plaats een temperatuuropnemer op de retourleiding van iedere deelring van het 
circulatiesysteem (indien aanwezig) op een afstand van 0,5 m of meer van de hoofdleiding;  

• Neem een inregelafsluiter op in iedere deelring;  

• Regel de deelringen in zodat een temperatuur van 60 °C of hoger op de retourleiding van 
iedere deelring wordt bereikt;  

• Projecteer de aansluiting van een warmwatertappunt met een grote en langdurige afname 
zodanig op een warmtapwatercirculatiesysteem dat daardoor de circulatie niet wordt 
verstoord;  

• Projecteer de leidingdelen van een warmtapwatercirculatiesysteem zodanig dat geen 
luchtinsluitingen optreden;  

• Projecteer de aansluitingen van tappunten op een warmtapwatercirculatiesysteem zodanig 
dat het systeem zichzelf ontlucht.  

Beheer en onderhoud 

• Meet en registreer maandelijks de watertemperatuur in de retourleiding van de hoofdring 

en eventuele deelringen. Als na twee maanden blijkt dat de gemeten temperaturen aan de 
eisen voldoen en stabiel zijn, kunt u volstaan met een jaarlijkse meting;  

• Jaarlijks functionele controle van de temperatuuropnemers op de leidingen (zie afbeelding 
B.22);  

• Bij een temperatuurinstelling onder 60 °C, dus bij een mengwatersysteem: wekelijkse 
preventieve thermische desinfectie van het hele circulatiesysteem. Hierbij moet aan de 
retourleiding van de (deel)ringleidingen minimaal de gewenste temperatuur heersen 
gedurende minimaal de bijbehorende standtijd. Zie hiervoor de richtlijnen in B.8.  



 
Afb. B.22 Jaarlijkse meting van de retourtemperatuur > 60 °C 

Beheer mengwatercirculatie-installaties 

Het beheer van mengwatercirculatie-installaties is lastig. Bij nieuwbouw en renovatie raden we 

dergelijke systemen af. 

In veel bestaande gevallen kan de installatie worden aangepast, zodat: 

• Het warme water op een hoge temperatuur circuleert;  

• Het mengwater op alle gewenste plaatsen wordt verzorgd met thermostaatkranen of 
mengtoestellen met korte uittapleidingen.  

Bij een mengwatercirculatie-installatie adviseren we: 

• Elke week preventieve thermische desinfectie van het hele circulatiesysteem;  

• Desinfectie van de mengleiding van de retourleiding naar het mengtoestel moet zorgvuldig 
gebeuren. Daarom moet de verhoogde aanvoertemperatuur van de boiler iets hoger zijn 
dan de verhoogde ingestelde temperatuur van de mengregelaar. Hiermee krijg je een 

minimale stroming door de mengleiding van de retourleiding naar de mengregelaar, zodat 
ook deze leiding met heet water wordt doorstroomd;  

• Een compacte uitvoering van de mengsectie met een zo kort mogelijke mengleiding. Om de 
risico's te beperken;  

• In afbeelding B.23 is de mengleiding van de retourleiding naar het mengtoestel omkaderd 

en voorzien van de opmerking 'compact uitvoeren'.  

B.12 Mengwatersysteem met meer tappunten 

Schets situatie 

Voor systemen met meerdere douches in één ruimte worden o.a. mengwatersystemen met 

uittapleidingen toegepast met een temperatuur van ongeveer 40 °C . 

 
Afb. B.23 Bypass met omsteldriewegmengkraan 

Ontwerp en aanleg 

Aandachtspunten: 

• Korte uittapleidingen, bij voorkeur korter dan 5 m tussen mengpunt en tappunt;  



• Voor het spoelen of thermisch desinfecteren op 60 °C kunt u kiezen uit twee 

mogelijkheden:  
o Thermostatische mengkraan die op 60 °C kan worden ingesteld;  
o By-pass met omstel-driewegkraan, zie afbeelding B.23.  

Beheer en onderhoud 

De volgende beheersmaatregelen zijn mogelijk: 

• Periodiek spoelen;  

• Preventieve thermische desinfectie.  

 
Afb. B.24 Aansluiting mengkraan op circulerend warm water (links) 

In afbeelding B.25 ziet u: 

• Rechts een aansluiting van een mengkraan op drinkwater;  

• In het midden een aansluiting op het circulerend warm water;  

• Een by-pass voor preventieve thermische desinfectie;  

• Links een mengwaterleiding en magneetafsluiters naar vijf douches.  

 
Afb. B.25 Voorbeeld met bypass en omstelmengkraan 

B.13 Aansluiten mengkraan op circulatieleiding 

Schets situatie 

Als een mengkraan via een te korte uittapleiding is aangesloten op een circulatieleiding of boiler 

kan ongewenste permanente opwarming van de mengkraan optreden. 



 
Afb. B.26 Aansluiting mengkraan op circulatieleiding 

Ontwerp en aanleg 

Aandachtspunten: 

• De lengte van de aansluitleiding tussen het circulatiesysteem of de boiler en de mengkraan 
is groter dan 1 meter;  

• Deze aansluitleiding over een lengte van minimaal 1 meter niet voorzien van isolatie.  

Beheer en onderhoud 

De volgende beheersmaatregelen zijn mogelijk: 

• Wekelijks gebruik;  

• Periodiek (kort) spoelen.  

Bijlage C Schouwen en in kaart brengen bestaande 
installaties 

Het schouwen en in kaart brengen van een bestaande installatie is een belangrijke stap in het 

realiseren van een legionella-veilige installatie. Zaken die hier over het hoofd worden gezien, 
kunnen later leiden tot problemen. 

In de regel doorloopt u de volgende stappen: 

• Verzamelen reeds beschikbare gegevens;  

• Inventariseren tappunten;  

• Verzorgen installatietekeningen;  

• Bepalen omgevingstemperatuur.  

De werkzaamheden kunt u deels gelijktijdig uitvoeren. We werken de stappen hieronder uit. 

Verzamelen beschikbare gegevens 
Werkvolgorde: 

• Vraag vooraf schema's, tekeningen en andere documentatie op en beoordeel deze. 

Stel een eerste oordeel op over de compleetheid van het materiaal. Geef aan welke 

gegevens nog ontbreken. Het komt vaak voor dat van bestaande installaties niet of 
nauwelijks tekeningen aanwezig zijn. Bovendien is het de vraag of de beschikbare 
tekeningen geheel overeenkomen met de installatie; o.a. als gevolg van aanpassingen 
dus revisietekeningen. 
Oude tekeningen kunnen overigens aanwijzingen geven over de aanwezigheid van 
afgedopte leidingen;  

• Vraag gegevens op bij technische dienst of onderhoudsfirma. 
Vraag aanvullende documentatie en win informatie in bij het hoofd en de medewerkers 
van de technische dienst en bij de installateur. De technische dienst levert met name 



gegevens over het gebruik en de bedrijfswijze. De (huis)installateur kan ontbrekende 

tekeningen aanvullen;  

• Voer visuele inspectie uit op de hele installatie. 
Ontbrekende informatie kunt u aanvullen met name over: afgedopte leidingen, de 
aanwezigheid van keerkleppen en het optreden van hotspots;  

• Voer controles en metingen uit.  
Dit onderdeel van de risicoanalyse kan ook beschouwd worden als de eerste uitvoering 
van het beheersplan. Het omvat o.a. de volgende aspecten:  

o Controle van de watertemperaturen door meting;  

o Monstername en analyse op geselecteerde tappunten.  

• Stel een risicobeschouwing op en geef aan hoe groot het risico is.  

 

Afb. C.1 Constatering drinkwaterleiding en CV-leiding samen in een koker 

Inventarisatie van tappunten 
De inventarisatie van tappunten is in bestaande installaties de eerste stap bij het in kaart brengen 
van de installatie. Het doel van deze inventarisatie is te beoordelen in hoeverre bij gebruik van de 
tappunten aerosolen gevormd kunnen worden. 
Als er aerosolen gevormd worden kunt u met technische maatregelen nabij het tappunt het risico 

elimineren. Deze aanpak is geschikt voor installaties met een relatief beperkt aantal tappunten. 
Meestal hoeft u slechts beperkt beheersmaatregelen te nemen. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 
0. Is deze aanpak niet geschikt dan adviseren wij een risicoanalyse uit te voeren voor de hele 
installatie, zoals beschreven in ISSO-publicatie 55.1 [9] en ISSO-publicatie 55.2 [10]. 

Hiervoor verzamelt u gegevens per tappunt. In tabel C.1 ziet u een voorbeeld van een 
invulformulier. 

Tabel C.1 Voorbeeld invulformulier inventarisatie tappunten 

Plaats tappunt/ 
omschrijving ruimte 

Type tappunt of 
aansluitpunt (gebruik 
code) 

Aerosolvorming 
ja/--- 

Beheersmaatregel 
ja/--- 



 
Deze gegevens kunt u ook per groep identieke tappunten vastleggen. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Meerdere wastafelkranen in één toiletruimte;  

• Identieke voorzieningen zoals toiletruimten op meerdere plekken in een gebouw, 
bijvoorbeeld per verdieping.  

 

Afb. C.2 Identieke tappunten per groep behandelen 

Wat is een aerosol? 

Een aerosol is een soms onzichtbare mist van zeer kleine waterdruppels en wordt gevormd bij 
verneveling en spattend water. Afhankelijk van de grootte ervan kunnen ze worden ingeademd. 
Het gaat hier dus NIET om waterdamp. De fijne waterdruppels in een aerosol kunnen legionella-
bacteriën bevatten. 

Wat is een tappunt? 
Onder tappunten verstaan we overigens niet alleen de punten waar de gebruiker water tapt maar 
tevens de punten waar water voor andere doeleinden gebruikt wordt en waarbij de gevormde 
aerosol met mensen in contact kan komen. Voorbeelden hiervan zijn: voeding bubbelbad en 

voeding van een luchtbevochtiger met water. 
Voor deze voorzieningen moet het water aan het vulpunt legionellaveilig zijn. Een uitzondering 
hierop is als het water na het vulpunt een behandeling ondergaat die garandeert dat het water 
alsnog legionellaveilig is (bijvoorbeeld na een omgekeerd osmose-apparaat). Als in de 
waterbehandeling of het gebruik van deze voorzieningen wijzigingen optreden, moet weer worden 
gecontroleerd of hierdoor geen risico's ontstaan. Dit kan dan in een beheersinstructie worden 
vastgelegd. 

Gebruik tappunten 
Tappunten die nooit worden gebruikt, vormen in wezen een dode leiding. 

Aanwijzingen voor onbruik van tappunten zijn o.a.: 

• De staat van de voorziening: vastzittende kraan, lege stankafsluiter in de afvoer;  

• Belemmeringen in het gebruik: werkkast als opslag.  



 

Afb. C.3 Doucheruimte als opslag 

In grote installaties waarin wildgroei aan tappunten is opgetreden, kan het verwijderen van 
dergelijke tappunten een forse risicoverlaging veroorzaken en vermindering van het aantal 
beheersmaatregelen en kosten opleveren. In ziekenhuizen kan tot 20% van de tappunten worden 
verwijderd. 
In tabel C.2 ziet u een samenvatting van de beoordeling van tappunten waar aerosolvorming kan 
plaatsvinden. 

Tabel C.2 Beoordeling aerosolvorming tappunten 

Voorbeelden van 

Tappunten die onder 
normale omstandigheden 
geen aerosolen leveren 

Tappunten die onder 
normale omstandigheden 
aerosolen leveren 

Kranen of type aansluitpunten 
voor doeleinden waarbij 
aerosolvorming kan 
plaatsvinden 

cl - closet (toilet) d - douche font - fontein in gebouw 

ur - urinoir dbk -douche/badmengkraan bub -bubbelbad/whirlpool 

wt - wastafel dk - (vaatspoel)douche of 
knijpdouche in keuken 

hdr - hogedrukreiniger 

kk - keukenkraan dka - kappersdouche sl - sproei(tuin)slang 

hk - kraan boven 
handenwasbakje 

 
kt - koeltoren 

bk - barkraan 
 

lb - luchtbevochtiger 



vwm - vulkraan voor 

(vaat)wasmachine 

 
dn/do- nood- of oogdouche 

vd - vulkraan voor 

drankautomaat 

 
bsh - brandslanghaspel1) 

vc - vulkraan voor CV 
  

1) Indien de afsluiter van de brandslanghaspel in gesloten stand wordt verzegeld is er geen bron 
van aerosolen. Haspel voorzien van een waarschuwingsbordje dat deze niet mag worden gebruikt, 
anders dan voor brandbestrijding. Verzegeling jaarlijks controleren (beheersmaatregel) en 
bijhouden in een logboek. 

 
Verzorgen installatietekeningen 
Voor het opstellen van actuele en complete installatietekeningen moet de hele 
leidingwaterinstallatie in kaart worden gebracht. Dit betekent dat u vanaf het leveringspunt, 
meestal de watermeter, de leidingloop tot ieder tappunt visueel volgt en vastlegt. 

Hierbij kunt u de volgende methoden gebruiken: 

• Schets in de bouwtekening of plattegrond van het gebouw de leidingloop en de plaats van 
tappunten, apparaten en appendages;  

• Leg met een digitale camera zowel een totaalbeeld als details vast. Schrijf de fotonummers 
in bijv. de plattegrond erbij;  

• Van leidingen die deels zijn weggewerkt is soms moeilijk te achterhalen op welk tappunt ze 
zijn aangesloten. Door het tappunt te openen en de leidingtemperatuur handmatig te 
volgen, kunt u controleren op welke leiding een tappunt is aangesloten.  

Bij de visuele inspectie is het belangrijk dat u de volgende aspecten vastlegt: 

• Afgedopte leidingen. 
Deze mogen niet langer zijn dan vijf maal de middellijn van de doorgaande leiding. In 
ziekenhuizen moet een dode leiding geheel zijn verwijderd;  

• Er zijn situaties waarin een tappunt is verwijderd maar waar de aansluitleiding moeilijk is 

weg te halen. In dat geval mag u ook een afsluiter op maximaal 5 maal de middellijn van 

de doorgaande leiding monteren. De afsluiter moet dan wel gesloten zijn;  

• Keerkleppen en andere beveiligingsvoorzieningen voor watergebruikende apparatuur. 
Voor een groot aantal watergebruikende apparatuur is een beveiligingsvoorziening tegen 
terugstroming vereist. De apparatuur en het type beveiligingsvoorziening moet u 

vastleggen;  

• Aanwezigheid en kwaliteit leidingisolatie bij circulerend wamtapwatersysteem. 
Circulerende warmtapwatersystemen moeten bij normaal bedrijf overal een temperatuur 
van 60 °C of hoger hebben. Om dit te bereiken is isolatie vereist. Aandachtspunten zijn 

o.a. de isolatie van appendages, bochten en vertakkingen. Ook de aangesloten 
uittapleidingen moeten over de eerste halve meter zijn geïsoleerd, omdat anders de 
warmte weglekt via de uittapleiding;  

• Inregelafsluiter bij deelringen in een circulerend wamtapwatersysteem. 
Iedere deelring moet zijn voorzien van een inregelafsluiter. Deze moet zodanig zijn 
ingeregeld dat op de retourleiding een temperatuur van 60 °C of hoger wordt bereikt;  

• Temperatuuropnemers in warmtapwatersystemen. 
Op de retourleiding van alle deelringen van een circulerend wamtapwatersysteem moet 

zich een temperatuuropnemer bevinden. Deze moet minimaal een halve meter van de 
aansluiting op andere deelringen zijn aangebracht om warmte-inlek en miswijzing te 
voorkomen.  



 

Afb. C.4 Slechte kwaliteit van de isolatie 

Bepalen omgevingstemperatuur 

Vaak zijn leidingen deels weggewerkt in muren, vloeren, schachten en verlaagde plafonds. 
Daardoor is het niet (goed) mogelijk om de kans op hotspots of afgedopte leidingen te beoordelen. 
Eventuele hotspots spoort u op door de temperatuur van het water aan een tappunt 
benedenstrooms te volgen. Als deze oploopt en de looptijd overeenkomt met de tijd die het water 
nodig heeft om vanuit de weggewerkte leiding het tappunt te bereiken, dan is dat een indicatie van 
een hotspot.  

Bijlage D Werkvoorschriften 

In deze bijlage staan de werkvoorschriften voor het uitvoeren van beheersmaatregelen in het kader 

van legionellapreventie in leidingwater. 

U gebruikt de werkvoorschriften bij de uitvoering van het opgestelde beheersplan. Bij de 

rapportage geeft u aan welke voorschriften u heeft gebruikt. 

De volgende werkvoorschriften zijn beschikbaar: 

1. Werkvoorschrift plaatsing temperatuuropnemers;  
2. Werkvoorschrift controle meetinstrumenten voor meting watertemperatuur;  

3. Werkvoorschrift preventieve thermische desinfectie tappunten;  
4. Werkvoorschrift spoelen tappunten;  
5. Werkvoorschrift reinigen boilervaten;  
6. Werkvoorschrift beproeven keerkleppen tegen verontreiniging;  
7. Werkvoorschrift beschermingsmaatregelen spoelen;  
8. Werkvoorschrift maatregelen bij legionellaconcentraties boven grenswaarde.  

Een aantal van deze werkvoorschriften is eveneens nodig bij de inventarisatie ten behoeve van de 

risicoanalyse en het opstellen van het beheersplan. 

D.1 Werkvoorschrift plaatsing temperatuuropnemers 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop temperatuuropnemers worden geplaatst. 

Principe 

In ISSO-publicatie 31 staan aanbevelingen voor het inbouwen van dompelbuizen van 

temperatuuropnemers en richtlijnen voor de nauwkeurigheid van de meting. 

Werkwijze 

• Plaats bij voorkeur temperatuuropnemers in dompelbuizen. Er zijn voelers op de markt die 
in een T-stuk met ½" draad te plaatsen zijn. Dat werkt vrij snel;  

• Gebruik bij de montage contactpasta om de geleiding te bevorderen;  

• Laat de dompelbuis volledig omstromen, zie afbeelding D.1;  



• Plaats een tweede dompelbuis vlakbij de temperatuuropnemer om deze te controleren met 

een gekalibreerde thermometer. Zorg dat deze eveneens goed contact maakt met de 
meetbuis. Er zijn ook speciale meetnippels op de markt waarmee u een voeler via een 
rubber stop in het medium kunt steken. Ook sommige typen inregelafsluiters hebben die 
mogelijkheid.  

 
Afb. D.1 Montage dompelbuis 

Opmerking: Uit ISSO-publicatie 31 blijkt eveneens dat een systematische meetfout bij 

contactthermometers (ook wel klemtemperatuuropnemers of buisvoelers genoemd) niet is uit te 

sluiten. Deze kan oplopen tot 5-10% van de gemeten waarde. Deze fout ontstaat door corrosie en 

het ontbreken van goed contact tussen de voeler en de pijp of een sterke afkoeling van de 

contactvoeler naar de omgeving. De contactthermometers worden met een veer om de buis 

gemonteerd en vragen daardoor extra controle en onderhoud. Als een tweede dompelbuis 

beschikbaar is, dan is de beste oplossing deze met water te vullen en dan een zogenoemde 

dompelvoeler te gebruiken. 

 

D.2 Werkvoorschrift controle meetinstrumenten voor meting 

watertemperatuur 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop u draagbare meetinstrumenten kalibreert en vast 

ingebouwde meetinstrumenten controleert voor meting van watertemperatuur en volumestroom. 

Principe 

Selectieve temperatuurmeetinstrumenten zijn bedoeld voor goedkeur of afkeur. 

Deze moeten voldoen aan één van de volgende twee criteria: 

1. De gebruiker moet kunnen aantonen dat het meetinstrument voldoet aan de Criteria for 
Measuring Equipment jan 1997 Uitgave EnergieNed. Deze criteria zijn echter inmiddels 
verouderd. Zodra hiervoor Europese criteria zijn, moeten de meetinstrumenten daaraan 

voldoen. De gebruiker kan dit op twee manieren aantonen:  
o Met een berekening van de gebruiksonzekerheid over het gehele gebruiksgebied, 

waaruit blijkt dat deze ≤ de vereiste waarde;  
o Met een verklaring van de fabrikant of een certificerende instelling, waarin deze 

aangeeft dat het meetinstrument voldoet aan de gestelde eisen.  
2. Het instrument moet bij aanschaf minimaal voldoen aan de volgende specificaties:  

o Nauwkeurigheid bij aanschaf, inclusief opnemer beter of gelijk aan 1 °C in het 

meetgebied van 0 tot 100 °C;  

o Resolutie - of uitleesnauwkeurigheid - beter of gelijk aan 0,5 °C;  
o Tijdens de meting een continue controle op elektronische defecten.  

Een selectief temperatuurmeetinstrument moet beschikken over een geldige kalibratie of maximaal 

12 maanden geleden gecontroleerd zijn met een gekalibreerd selectief 

temperatuurmeetinstrument. De kalibratie- of de controleresultaten moeten vastgelegd en 

opvraagbaar zijn over een periode van minimaal de laatste 5 jaar. 

Werkwijze kalibratie draagbare meetinstrumenten 

U heeft twee mogelijkheden: 



• Als de fabrikant of leverancier werkwijze en frequentie van kalibratie aangeeft, dan volgt u 

deze instructies en opgaven;  

• In het andere geval moet u elk meetinstrument ten minste 1x per jaar kalibreren met 
behulp van een geschikt referentiemiddel. Dit moet een aantoonbare geldige 
herleidbaarheid hebben naar (inter)nationale standaarden. Het aantal meetpunten is 
minimaal 3 en moet over het hele gebruiksgebied worden verdeeld. U kalibreert het hele 
meetinstrument, dus inclusief eventuele sensor.  

Leg de kalibratieresultaten vast. De beheerder van de meetinstrumenten beoordeelt of de 

maximale afwijking bij kalibratie op geen enkel meetpunt meer bedraagt dan de opgaven van 

fabrikant of leverancier. Zijn deze opgaven niet bekend, dan mag de maximale afwijking bij 

kalibratie op geen enkel punt in het gebruiksgebied groter zijn dan ± 1,5 °C. 

Besteedt u de kalibratie uit aan derden, dan moet deze tenminste beschikken over een ISO 9001-

certificaat of een geldige herleidbaarheid van de referentiemiddelen kunnen aantonen samen met 

een beoordeling dat referentiemiddelen en procedures geschikt zijn voor de meetinstrumenten die 

hij kalibreert. 

Hoe controleert u draagbare temperatuuropnemers? 

Controleer eens per jaar de thermometers die u gebruikt. Leg vast wanneer dit moet gebeuren. 

Benodigdheden: 

• Registratieformulier;  

• De thermometers;  

• Pan met kokend water;  

• Smeltend ijs;  

• Barometer.  

Werkwijze: 

• Breng water aan de kook;  

• Houd de thermometers één voor één in het kokende water en check of de display van elke 
thermometer 100 °C aangeeft;  

• Houd daarbij de voeler van de thermometer niet op de bodem van de pan;  

• Noteer de waarnemingen op het registratieformulier;  

• Herhaal de meting in een bak met smeltend ijs waarvan de temperatuur 0 °C moet zijn;  

• Noteer ook deze waarnemingen op het registratieformulier;  

• Precisiemeting: bij afwijkingen van meer dan ± 0,25 °C moet de thermometer opnieuw 
worden afgesteld;  

• Indicatiemeting: bij afwijkingen van meer dan ± 1 °C moet de thermometer opnieuw 
worden afgesteld;  

• Neem hiervoor contact op met de leverancier van de thermometers;  

• Indien u gedurende het jaar het vermoeden heeft dat uw thermometer afwijkt, voer dan 
bovenstaande procedure uit om de thermometer te controleren.  

Als u meerkanaals digitale meters heeft, verwisselt/registreert u tevens de meetprobes over de 

verschillende inputs, om zodoende ook de maximale afwijking per kanaal te verifiëren. 

De luchtdruk moet tijdens de proef tussen de 1.000 en 1.025 mbar liggen. 

Bij een barometerstand van 1013 mbar is het kookpunt van water exact 100 °C. 

Bij een hoge luchtdruk van 1030 mbar is dit 100,5 °C en bij een lage luchtdruk van bijvoorbeeld 

960 mbar 98,5 °C. 



 
Afb. D.2 Controle temperatuuropnemer in smeltend ijs 

Werkwijze controle vast inbouwde meetinstrumenten 

In plaats van een periodieke kalibratie kunt u vast ingebouwde selectieve 

temperatuurmeetinstrumenten ook periodiek controleren. Deze controle voert u uit met een 

geschikt selectief temperatuurmeetinstrument, dat een geldige kalibratie heeft. Een geschikt 

selectief temperatuurinstrument noemen we verder referentie. 

Bij de controle gelden de volgende twee voorwaarden: 

1. De controle geldt slechts voor een beperkt temperatuursgebied van maximaal ± 10 °C rond 
een nominale bedrijfstemperatuur (A). Wordt het selectieve temperatuursmeetinstrument 
voor meerdere bedrijfstemperaturen gebruikt, dan moeten ook meerdere controles 
plaatsvinden;  

2. Als u de volgende procedure volledig volgt:  
a. Bepaal de nul-afwijking (D). Deze mag niet groter zijn dan ± 3 °C. Dit is het 

verschil tussen de aanwijzing van de referentie (C) en de aanwijzing (B) van het 
nieuwe selectieve temperatuurmeetinstrument bij de stabiele bedrijfstemperatuur. 
Een instrument met een geldig kalibratiecertificaat kan ook worden gezien als een 
nieuw instrument;  

b. Bepaal met een interval van maximaal 36 maanden de afwijking (H). Deze mag 

niet meer dan ± 3 °C afwijken van de eerder geregistreerde nul-afwijking (D). De 
afwijking (H) is het verschil tussen de aanwijzing(F) van de referentie en de 
aanwijzing(E) van het selectieve temperatuurmeetinstrument bij de stabiele 
bedrijfstemperatuur;  

c. De controleresultaten moeten vastgelegd zijn en de beheerder van de 
meetinstrumenten moet hebben beoordeeld dat maximale afwijking bij controle 

niet meer bedraagt dan de bovengenoemde opgaven.  

De gebruikte lettercoderingen verwijzen naar coderingen in de onderstaande tabel. 

Tabel D.1 Voorbeeld van periodieke controle 
 

Nulmeting Controle 1 Controle 2 

Aangegeven in °C 

Datum 01-11-02 20-2-04 10-2-07 

Nominale bedrijfstemperatuur 60 (A) 60 (A) 60 (A) 

Aanwijzing onderhavige temperatuurmeter 64,2 (B) 66,6 (E1) 55,5 (E2) 

Aanwijzing referentie temperatuurmeter 62,1 (C) 62,6 (F1) 57,5 (F2) 

Afwijking 
 

4,0 (G1 = E1 - 

F1) 

-2,0 (G2 = E2 - 

F2) 

Nul-afwijking (< 3,0 °C) 2,1 (D = B - 2,1 (D = B - C) 2,1 (D = B - C) 



C) 

Afwijking t.o.v. nul-afwijking (< 3,0 °C) 
 

1,9 (H1 = G1 - 

D) 

0,1 (H2 = G2 - D) 

Controle uitgevoerd door Wim N. Piet P. Wim N. 

Identificatie referentie temperatuurmeter T2468 T2468 T3579 

Meetplaats van de referentie 

temperatuurmeting 

Contactmeting op leiding naast temperatuursensor 

 

D.3 Werkvoorschrift preventieve thermische desinfectie tappunten 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop preventieve thermische desinfectie wordt uitgevoerd. 

Deze maatregel wordt periodiek, in de regel wekelijks, toegepast in situaties waarin een risico op 

legionella- en biofilmhechting en -groei aanwezig is in een deel van de installatie. 

Het doel van de maatregel is de eventueel aanwezige legionella te doden. Installatiedelen waarop u 

deze maatregel kunt uitvoeren zijn bijvoorbeeld warm- en mengwater-uittapleidingen, 

circulatiesystemen of warmtapwatervoorraadvaten. Deze maatregel is niet bedoeld voor 

thermische desinfectie van zwaar vervuilde systemen of installaties. Dan past u correctieve 

thermische desinfectie toe in combinatie met andere maatregelen zoals reiniging of chemische 

desinfectie van de installatie. 

Principe 

Bij preventieve thermische desinfectie wordt het betreffende installatiedeel gedurende de 

zogenaamde standtijd in zijn geheel op of boven de gewenste temperatuur gehouden. Standtijd is 

een ander woord voor spoeltijd. De term spoeltijd gebruiken we wel om uittapleidingen te spoelen. 

De standtijd is korter als hogere temperaturen worden toegepast. Hiervoor hanteren we de 

volgende regels: 

Tabel D.2 Standtijd t.b.v. preventieve thermische desinfectie 

Temperatuur Standtijd  

60 °C 20 minuten 

65 °C 10 minuten 

70 °C 5 minuten 

 

Werkwijze 

Methoden van preventieve thermische desinfectie voor uittapleidingen: 

• Continue doorstroming. U kiest de volumestroom zo dat gedurende de standtijd aan het 
tappunt de gewenste temperatuur heerst. Over het algemeen kunt u lage volumestromen 
toepassen, waardoor lage vermogens gevraagd worden en lage energieverliezen optreden;  

• Interval doorstroming. Deze methode past u voornamelijk toe met een vorm van 
geautomatiseerd spoelen via een GBS. Aan het eind van ieder interval moet nog steeds de 

gewenste temperatuur heersen. Ook bij deze methode worden lage vermogens gevraagd 
en treden lage energieverliezen op;  

• Externe verwarming (bijv. trace heating). U spoelt niet met water maar warmt de leiding 
met water op tot de gewenste temperatuur. Bij deze manier wordt het tappunt niet 
gedesinfecteerd.  

Het is niet vereist dat het doorstromen op alle tappunten gelijktijdig en met het ontwerpdebiet 

gebeurt. Vaak is dat ook onmogelijk door de beperkte capaciteit van de installatie. Bij doorstromen 

met ontwerpdebieten treedt tevens een hoog energie- en watergebruik op, wat minder gewenst is. 



Voor circulatiesystemen en voorraadvaten brengt u het water gedurende de standtijd op de 

gewenste temperatuur, meestal de instelling van de regelthermostaat te verhogen. Hierbij is het 

van belang dat ook op de plaats met de laagste watertemperatuur de gewenste temperatuur 

heerst. In circulatiesystemen is dat de retourleiding van de (deel)ringleidingen; in voorraadvaten is 

dat aan de bodem van het vat. 

Opmerking: Als u in een bestaande installatie voor de eerste maal preventieve thermische 

desinfectie toepast, kan er veel sediment loskomen. Daarom raden wij aan om zowel bij nieuwe als 

bestaande installaties vooraf correctieve maatregelen uit te voeren, zoals correctieve thermische 

desinfectie, reiniging of chemische desinfectie. 

 

 
Afb. D.3 Thermische desinfectie van tappunt 

D.4 Werkvoorschrift spoelen tappunten 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop het spoelen van uittapleidingen wordt uitgevoerd. 

Deze maatregel past u periodiek, in de regel wekelijks, toe in situaties waarin een risico op 

legionella- en biofilmhechting en -groei aanwezig in een uittapleiding. 

Het doel van de maatregel is de eventueel in het water aanwezige legionella weg te spoelen zodat 

de kans op hechting aan de wand of het materiaal geminimaliseerd wordt en - bij aanwezigheid 

van biofilm en legionella - de concentratie in het water minimaal blijft. Met deze maatregel doodt of 

verwijdert u geen biofilm en daarin aanwezige legionella. In dat geval moet u preventieve 

thermische desinfectie toepassen. 

Principe 

Bij het spoelen wordt het water in een uittapleiding naar een tappunt ververst. Hierbij worden geen 

eisen gesteld aan de temperatuur van het water. 

Werkwijze 

Bij het spoelen tapt u water totdat een stabiele temperatuur van het water is bereikt. Dat is een 

teken dat het water in de leiding helemaal ververst is. Hierna spoelt u nog minimaal 10 seconden 

door. 

Er worden geen eisen gesteld aan de minimale stroomsnelheid. 

D.5 Werkvoorschrift reinigen boilervaten 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop boilervaten chemisch worden ontkalkt. U voert deze 

maatregel periodiek, eenmaal per jaar of minder, uit in een boilervat met kalkafzetting. 

Het doel van de maatregel is de verwijdering van de kalkafzetting. Kalkafzetting is een potentiële 

voedingsbodem voor Legionellegroei. 

Principe 

Het chemisch ontkalken vereist deskundigheid en is door het toepassen van chemicaliën niet 

helemaal ongevaarlijk. Diverse chemicaliën die u als ontkalkingsmiddel kunt gebruiken, zijn in de 

handel te verkrijgen. U moet de chemicaliën meestal eerst verdunnen. Deze lossen het aanwezige 

ketelsteen op, waarna u het kunt verwijderen. 

Werkwijze 



Raadpleeg altijd eerst de aanwijzingen van zowel de leverancier van het ontkalkingsproduct, als 

van de fabrikant van het warmtapwatertoestel. 

We onderscheiden 'statische' en 'dynamische' ontkalking. 

Statische ontkalking 

Bij het statisch ontkalken voegt u ontkalkingsmiddel toe aan het water in het voorraadtoestel. 

Vul tot aan het montagegat van het thermostaatblok. Laat de oplossing 2 à 3 uur op de kalklaag 

inwerken. Daarna spoelt u het toestel flink door. 

Dynamische ontkalking 

Bij dynamisch ontkalken verloopt het reinigingsproces sneller. Hierna staan twee methodes. De 

eerste methode is alleen geschikt voor voorraadtoestellen. Met de tweede methode kunt u ook 

doorstroomstoestellen reinigen. 

De eerste methode ziet u in afbeelding D.4. Daarbij is alleen een tank en slang nodig. 

U tilt de tank op waardoor de vloeistof in het toestel loopt. Plaats vervolgens de tank op een 

verhoging en laat de oplossing ca. vier minuten inwerken. Laat daarna de tank weer zakken tot de 

aftappositie, waardoor de vloeistof terugloopt in de tank. Herhaal dit totdat er geen schuimvorming 

meer in de tank optreedt. De ontkalkingstijd is 40 à 60 minuten. 

Daarna spoelt u het toestel flink door. 

 
Afb. D.4 Dynamisch ontkalken zonder pomp 

De tweede methode is te zien in afbeelding D.5. Daarbij heeft u naast een tank ook een pomp en 

slangenset nodig. De pomp verplaatst de vloeistof via de slang naar de boiler en van de boiler weer 

naar de tank. 

U houdt de oplossing van het ontkalkingsmiddel in het toestel in beweging. Daardoor kan de 

inwerkingstijd aanzienlijk korter zijn dan bij statisch ontkalken. 

Voor voorraadtoestellen is de ontkalkingstijd 20 à 30 minuten en voor doorstoomtoestellen zoals 

geisers en tapspiralen 8 à 10 minuten. In afbeelding D.5 ziet u in het bovenste schema het 

ontkalken van twee in serie geschakelde boilers en in het onderste schema het ontkalken van een 

doorstroomtoestel. 



 
Afb. D.5 Dynamisch ontkalken met pomp 

Algemene punten voor het chemisch ontkalken 

1. Bij het gebruik van een ontkalkingsmiddel is voorzichtigheid geboden. Gebruik gummi-
handschoenen en een beschermbril;  

2. Scheid het toestel dat ontkalkt moet worden van de warm- en koudwaterleiding;  
3. Verwijder de eventueel aanwezige magnesiumanode uit het toestel, omdat het 

ontkalkingsrniddel bijzonder agressief is t.a.v. magnesium;  
4. Tijdens het ontkalken ontstaat er CO2-gas, dat via een opening in de tank moet kunnen 

ontwijken. Zo'n opening kan een luchtgaatje zijn of een iets geopende schroefdeksel van 
de vulopening;  

5. Als zich geen gasbellen meer vormen of er geen schuimwerking meer optreedt, kunnen er 
twee dingen aan de hand zijn:  

o Of het ketelsteen is opgelost;  
o Of de vloeistof is niet voldoende krachtig meer.  

Dit kunt u als volgt controleren:  

o Giet een klein beetje ontkalkingsmiddel in een glas;  
o Laat hierin een stukje kalk vallen.  

Als dit stukje kalk heftig bruist, is het ketelsteen in het toestel opgelost. Bruist het niet, 

dan is de vloeistof uitgewerkt.  

6. Roken en vuur gebruiken tijdens de werkzaamheden is verboden; er ontstaan tijdens het 

ontkalken brandbare gassen;  
7. Sluit vervolgens het gereinigde toestel aan op het waterleidingnet en spoel afhankelijk van 

de inhoud tenminste ca. 10 minuten grondig door met leidingwater.  

D.6 Werkvoorschrift beproeven keerkleppen tegen verontreiniging 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop keerkleppen worden beproefd. Deze controle voert u 

in de regel jaarlijks uit. 



De juiste werking van de keerklep kan teniet worden gedaan door slijtage en/of vervuiling: 

kalkdeeltjes, teflontape, etc. 

Principe 

Keerkleppen kunnen op verschillende manieren zijn ingebouwd: 

1. Als beveiligingseenheid EA. De keerklep is voorzien van een controleaansluiting 
bovenstrooms, in het huis van de keerklep. Ook is bovenstrooms van de keerklep een 
afsluiter gemonteerd. U ziet hier een beveiligingseenheid compleet met manometers en 
een extra afsluiter (zie afbeelding D.6);  

2. Als controleerbare keerklep met een controleaansluiting bovenstrooms van de keerklep in 
het huis van de keerklep. Op een niet nader aangeduide plaats bevindt zich een afsluiter;  

3. Als beveiligingseenheid EB. Deze niet-controleerbare keerklep heeft geen 
controleaansluiting. Op een niet nader aangeduide plaats bovenstrooms is een afsluiter 

gemonteerd.  

 
Afb. D.6 Beveiligingseenheid EA met testvoorzieningen 

Keerkleppen moeten sluiten voordat terugstroming ten gevolge van terugpersing of terugzuiging 

kan plaatsvinden. 

De beproeving van de keerkleppen EA en EB [7] is gebaseerd op lekdichtheid bij een drukverschil 

van tenminste 50 kPa over de keerklep tegen de normale stromingsrichting in en dat gedurende 30 

s. 

De standaardmethode voor beproeven van keerkleppen kan in bepaalde praktijkomstandigheden 

niet altijd worden uitgevoerd. Daarom zijn er drie methoden waarmee u de lekdichtheid kunt 

aantonen:  

1. Standaardmethode;  
2. Vacuümmethode;  
3. Overdukmethode.  

In het verleden zijn niet-controleerbare keerkleppen EB toegepast op plaatsen waar nu een 

controleerbare keerklep EA hoort te zitten. Ook zijn keerkleppen soms niet bereikbaar. Daarvoor is 

de overdukmethode ontwikkeld. In afbeelding D.7 ziet u een aantal situaties waarbij u de 

overdrukmethode kunt gebruiken. 



 
Afb. D.7 Toepassing overdrukmethode 

U kunt er ook voor kiezen om de keerklep uit te wisselen en de weggenomen keerklep te 

beproeven in de werkplaats. In sommige situaties is het vervangen van de gehele 'keerklepmodule' 

of de gehele appendage (afhankelijk van de uitvoering) goedkoper dan het beproeven van de 

keerklep. In Waterwerkblad WB 1.4G zijn de drie verschillende methoden uitgebreid beschreven. 

D.7 Werkvoorschrift beschermingsmaatregelen spoelen 

Doel 

Bij het uitvoeren van de preventieve beheersmaatregel spoelen kunnen ruimten gevuld worden 

met waternevel, waarbij in principe aerosolen met legionella kunnen vrijkomen. Daarnaast kan 

verbranding van personen optreden als met heet water wordt gespoeld op plekken waar bij 

normaal bedrijf mengwater wordt aangeboden. Het doel van de maatregelen is bezoekers, 

gebruikers en bedienend personeel te beschermen tegen legionellabesmetting en 

verbrandingsgevaar. De beschermingsmaatregelen tegen legionellabesmetting zijn alleen 

noodzakelijk als men er niet zeker van is dat de installatie legionellaveilig wordt beheerd. 

Principe 

Voor deze situaties is in onderstaand schema aangegeven op welke wijze u 

beschermingsmaatregelen kunt treffen voor bezoekers, gebruikers en bedienend personeel. 



 
Afb. D.8 Beslisboom t.b.v. beschermingsmaatregelen bij periodiek spoelen 

Werkwijze 

Beschermingsmaatregelen 

• Sluit tijdens en geruime tijd na het spoelen de betreffende ruimten af voor bezoekers en 
gebruikers;  

• Geef de ruimten pas vrij als er voldoende is gespoeld en de lucht voldoende ververst;  

• Neem voor bedienend personeel in dit geval optimale beschermingsmaatregelen. Bij 
noodzakelijke aanwezigheid in ruimten waar gespoeld wordt, is een combinatie van 
organisatorische aanpassingen en persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Beschermende maatregelen bij spoelen 

Draag adembescherming bij het spoelen. Er zijn verschillende soorten adembescherming. De keuze 

is afhankelijk van de concentratie vervuiling of besmetting en de tijdsduur waarin iemand bloot 

staat aan de situatie. Het filter van de adembescherming moet bescherming bieden tegen bacteriën 

die via aerosolen kunnen worden ingeademd. Ook de nominale protectiefactor (NPF) van het 

masker is van belang. Deze geeft de verhouding aan tussen de concentratie van de besmetting 

buiten het masker ten opzichte van de concentratie in het masker. Hoe hoger de NPF, des te beter 

de bescherming. 

Aandachtspunten: 

• Het masker moet goed aansluiten op het gezicht;  

• Houdt u rekening met de bewegingsvrijheid bij de werkzaamheden;  



• Onderhoud het masker goed;  

• Adembescherming mag niet belemmerd worden in combinatie met andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld helm, oogbescherming of gehoorbescherming.  

Beschermingsfactor 

• Draag een adembeschermingsmiddel met filtertype P3SL bij onderhoudswerkzaamheden 
aan waterleidingsystemen. Hierbij is voor korte tijd (10 minuten tot een kwartier per 
activiteit) de kans aanwezig is dat u aerosolen kunt inademen, die misschien besmet zijn 

met de legionellabacterie;  

• Daarnaast raden wij een volgelaatsmasker aan; dat heeft een hoge NPF. Een 
volgelaatsmasker biedt tevens oog- en gelaatsbescherming.  

Andere combinaties zijn: 

• Een halfmasker met een P3SL-filter of een filterend gelaatsstuk type FFP3SL: meer kans op 
lekkage langs de randen van het masker;  

• Ademluchtfiltersystemen waarbij de ademlucht via een motorunit en filter wordt 
aangeblazen naar het masker: type TM3PSL.  

Adembescherming en overige persoonlijke beschermingsmiddelen moeten hierbij voldoen aan de 

normen van de Europese richtlijn 89/686/EEG en zijn herkenbaar aan het CE-kenmerk. 

De Arbeidsinspectie en de Keuringsdienst van Waren controleren de PBM's. Bij de persoonlijke 

beschermingsmiddelen, en met name de adembescherming hoort een gebruiksaanwijzing waarin 

het prestatieniveau van de filters en het complete masker voor de gebruiker terug te vinden is. 

Kleding 

De besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Er zijn tot op heden geen ziektegevallen bekend die 

zijn veroorzaakt door het drinken van besmet water of besmetting met de legionellabacterie op een 

andere wijze zoals via de huid en het maag/darmkanaal. Voor de algemene hygiëne adviseren wij 

echter om naast adembescherming ook beschermende kleding te gebruiken en de handen te 

beschermen tegen vervuild of besmet water. Draag eventueel vloeistofbestendige handschoenen 

die tevens een goede mechanische weerstand hebben. 

Biologische agentia 

Houd er bij het nemen van beheersmaatregelen rekening mee dat de legionellabacterie valt onder 

het besluit 'Biologische agentia'. Dat is de EG-richtlijn die gaat over de bescherming van 

werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. Deze Europese 

richtlijn is opgenomen onder hoofdstuk 4 van het Arbobesluit Zie voor nadere voorschriften het 

Arbo Informatieblad AI-9 'Biologische agentia' van Sdu, Servicecentrum Uitgevers, Den Haag.  

D.8 Werkvoorschrift maatregelen bij legionella-concentraties boven 

grenswaarde 

Doel 

Dit werkvoorschrift beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen nadat een te hoge 

concentratie legionella is vastgesteldf. Dit werkvoorschrift geldt in situaties die vallen onder H4 van 

het Drinkwaterbesluit [2]. 

Werkwijze 

Bij gemeten concentratie > 100 kve/l en < 1.000 kve/l 

Als bij monstername en analyse een legionella-concentratie boven de grenswaarde van 100 kve/l is 

vastgesteld, moet de gebouweigenaar de nodige maatregelen nemen om verdere legionellagroei 

tegen te gaan.  

Maatregelen zoals: 

• Zoeken van de mogelijke oorzaak (bijvoorbeeld hotspots, stagnatie of vervuiling in delen 
van de installatie);  

• Reinigen, desinfecteren en spoelen van de installatie;  



• Na het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen aantonen door middel van 

monstername na minimaal 48 uur en analyse dat het leidingwater aan de eisen voldoet.  

Bij gemeten concentratie > 1.000 kve/l 

• Bij concentraties boven 1.000 kve/l onmiddellijk maatregelen nemen om eventuele 
besmetting van mensen te voorkomen en de inspectiedienst ILT (voorheen Vrom-inspectie) 
informeren;  

• Dit kan gebeuren door alle tappunten waar aerosolvorming optreedt, af te sluiten of door 
de ruimten waar aerosolvorming af te sluiten. Een alternatief is de tijdelijk plaatsing van 
douchekoppen met micro- of ultrafilter;  

• Verdere maatregelen afstemmen met ILT en de GGD;  

• Altijd de gebruikers inlichten als de installatie of de douches van de installatie worden 
afgesloten. Dat voorkomt onduidelijkheid en paniek;  

• Vervolgens zoeken van de mogelijke oorzaak (bijvoorbeeld hotspots, stagnatie of vervuiling 
in delen van de installatie);  

• Reinigen, desinfecteren en spoelen van de installatie;  

• Na het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen aantonen door middel van 
monstername na minimaal 48 uur en analyse dat het leidingwater aan de eisen voldoet;  

• Na 30 dagen opnieuw controleren door middel van monstername en analyse.  

Bijlage E Gebruiksinstructie voor woningen 

Hierna staat een samenvattende tekst van de Model gebruiksinstructie uit ISSO-publicatie 30.5, 

LegionellaCode voor woninginstallaties [13]. De volledige gebruiksinstructie is, als kaart, los 

verkrijgbaar. 

Verantwoordelijkheid 

Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op vertrouwen dat het 

drinkwater geleverd door het drinkwaterbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na het 

leveringspunt is de eigenaar/huurder van de woning verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

water. 

Waarom de gebruiksinstructie ? 

De gebruiksinstructie is nodig omdat het water in de leidingwaterinstallatie - net zoals het pak melk 

uit de supermarkt - slechts een beperkte houdbaarheid heeft. Langdurige stilstand van water in de 

installatie in combinatie met een relatief hoge temperatuur - boven 25 °C - kunnen de kwaliteit van 

leidingwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door veranderingen in geur, kleur en 

smaak van het water, maar soms merkt u er ook helemaal niets van. 

Meer informatie 

Voor meer achtergronden over Legionella en de Legionella-aanpak in Nederland kunt u terecht op 

de volgende internetsites: www.legionellavraagbaak.nl; www.zorgplicht-legionella.nl; 

www.IenM.nl; www.infodwi.nl; www.uneto-vni.nl; www.kiwa.nl; www.tno.nl. Het beste kunt u op 

deze sites de zoekfunctie gebruiken met als trefwoord 'Legionella'. 

Hoe houdt u kwaliteitsveranderingen van drinkwater beperkt ? 

Als gebruiker kunt u op eenvoudige wijze de kans op een kwaliteitsverslechtering van het 

leidingwater minimaliseren, door de volgende zaken in acht te nemen. 

Tabel E.1 Samenvatting gebruiksinstructie woninginstallaties 

Onderdeel Gebruiksinstructie 

Weinig gebruikte 

tapkranen 

Weinig gebruikte koud- en warmwatertappunten moet u wekelijks 1 minuut 

spoelen. 

Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat de koud- en 

warmwaterleidingen worden gespoeld. 

Bij thermostatische mengkranen laat u de temperatuurinstelling ongewijzigd 

op 38 °C. 

http://www.legionellavraagbaak.nl/
http://www.zorgplicht-legionella.nl/
http://www.ienm.nl/
http://www.infodwi.nl/
http://www.uneto-vni.nl/
http://www.kiwa.nl/
http://www.tno.nl/


Vakantie Na de vakantieperiode moet u alle tappunten extra lang te spoelen, zonder 

te vernevelen. 

Warmwatertoestel Zorgt u er voor dat op alle tapkranen het warme water ten minste een 

temperatuur van 55 °C heeft. 

De temperatuur van het warmwatertoestel moet zijn afgesteld tussen 60 en 

70 °C. 

Heeft u een afleverset voor stadsverwarming met warmwaterbereiding in uw 

meterkast? Gebruik dan de meterkast niet als opslagkast! Controleer of er 

een vrije opening of kier van 200 cm² aan de onder- en bovenzijde van de 

meterkast aanwezig is. 

Tuinslang U dient de tuinslang voor gebruik minimaal 1 minuut te spoelen zonder te 

vernevelen. Na gebruik de tuinslang leeg laten lopen. 

Tips voor doe het 

zelfvers 

Gebruik alleen materialen met Kiwa-Keur. 

Dop nooit leidingen zomaar af, maar probeer de gehele leiding te 

verwijderen door deze af te doppen zo dicht mogelijk bij de hoofdleiding. 

Leg whirlpools en luxe badvoorzieningen bij voorkeur zodanig aan dat ze 

volledig leeg kunnen lopen en er geen water in blijft staan. 

Raadpleeg de gebruik- en onderhoudsinstructies van de leverancier. 
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