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BELEIDSMAKERS U I T E U R O P E S E U N I E D I S C U S S I Ë R E N OVER
LEGIONELLA

Roepommeerregels
contraterugtredende
overheid
AquatechvormdeopzSen29septemberhettoneelvoordeallereerstebijeenkomstvanEuropese
beleidsmakersenanderebelanghebbendenophetgebiedvanlegionellapreventie.Samensprakenzij
overdegezondheidsrisico'svanlegionellabacterié'nenwelkemaatregelengetrafjên kunnenworden
omdezetebeheersen.Deorganisatievanhetinternationalecongres'LegionellainEurope'lag in
handenvanhetMinisterievanVROMenKiwa.Opvallendwasderoepommeerregelgeving tegenovereenjuist terugtredendeoverheidtenaanzienvanLegionella.
Eenveelheid aanonderwerpen kwamop
beidecongresdagen aandeorde.Hetpleidooivoormeer Europeserichtlijnen kwam
onderanderevanCarolJoseph,diein Groot
Brittanniè'isverbonden aandeCommunicableDiseaseSurveillanceCentreHealthProtectionAgency.Zijdeedditaandehand van
eenuitlegoverEWGLINET,het European
SurveillanceSchemeforTravelAssociated
Legionnaire'sDesease.Maar liefst 37landen
nemen hierindeel.Delanden rapporteren
gevallen vanlegionellabesmetting in hun
landaandeorganisatie.Degegevens worden
gebruikt omdeeffecten tebestuderen van
toezicht enEuropese preventieprogramma's.
Daarnaast doet EWGLINETonderzoek naar
legionella-epidemiè'n.Deorganisatie
beschikt inmiddelsovereenuitgebreid databestand.
OokJeanetteHofman vanhet NederlandsNormalisatieInstituut (NEN)pleitte
vooreenuitgebreidere regelgeving.Daaraastnoemdezijstandaardisatie belangrijk
oorhet verwijderen vantechnische barrièrresindeEuropeseUnie.
HugovonMeijenfeldt, directeur Bodem,
WaterenLandelijk Gebied bij het Ministerie
vanVROM,sprakvaneenverschuiving in
hetNederlandse beleid.WaarCarolJoseph
vroegommeerregels,wordt in Nederland
deboelwatteruggedraaid.Inplaatsvande
veleregelsdienahetuitbreken vandelegionella-epidemieinBovenkarspel in 1999werdenopgesteld, wordt nu een verdeling
gemaakt naareenlaag,gemiddeld en hoog
risico.Eigenaren van installaties meteen
laagofgemiddeld risico,zoalsscholen en
sportgelegenheden, krijgen een zorgplicht.
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Daarentegen krijgen eigenaren van installatiesmeteenhoogrisico,waaronder sauna's
enbubbelbaden, temaken met aangescherpteregels.VerdergaatVROMwerkenaan het
verhogen vanhet bewustzijn rond Legionella.Zomoetengemeenten alertwordenop
Legionella bij hetafgeven van bouwvergunningen alswarm water in hetspel is.De
maatregelen zijn terug tevinden indeaanpassingophetWaterleidingbesluit datop 1
november wordt gepubliceerd.
PierreHecq,Eurocommissaris voor
onderanderewater,gafaandatop het
gebied van regelgevingdeEuropeseUnieal
eeneindopwegis.Hij presenteerdeeen
indrukwekkende lijst met regelsten aanzien
vanlegionellapreventie.HecqweeservervolgensopdatdeEuropeselidstaten vorigjaar
zelfbeslotenLegionella nietoptenemen in
deDrinkwaterrichtlijn, omdat deze richtlijn
louter bedoeld isvoordekwaliteitvan het
drinkwater.Welzouden indeEuropese
Richtlijn Bouwproducten richtlijnen kunnen wordenopgenomen overhettegebruikenmateriaal voor drinkwaterleidingnetten.
TonvanDijk(GGDDenHaag]ondersteunde het verhaalvanVon Meijenfeldt
meteenrelaasoverdeoverreactienaBovenkarspel.Hij vond datdestijds teveelregels
zijn opgesteldom nieuwelegionella-epidemieën tevoorkomen.VanDijk verwees hierbij naar het RIVM-document 'Nuchter
omgaan met risico's',waaringesteld wordt
datderisico-aanvaardingvande burger
lager ligtalshetomzakengaatdiehijofzij
nietzelfkan beïnvloeden.Kijkend naargevarenvoordegezondheid,zoalsrokenenobe-

sitas,staat Legionellalaaginhet rijtje, aldus
VanDijk.
Dickvander KooijvanKiwaWater
Researchpleitte voormeeronderzoek naar
Legionella.Overhoede legionellabacterie
zichgedraagt isalveelbekend, bijvoorbeeld
hoehijzichvoedt.MaarVander Kooijziet
graagookonderzoek naar hoemendetemperatuur ineen installatie laagkan houden,
zodatLegionella zichniet kan vermenigvuldigen,enonderzoek naar mogelijkheden om
stagnatie inwaterleidingen tegen tegaan.
VanderKooij noemdeheteenfabeltje dat
preventiefonderzoek duur is.
Detweededagvanhetcongres begon
met parallelsessiesoverdrinkwater enkoeltorens,luchtverversingenproceswater.In
dezesessieswerdonder andere aandacht
besteedaanderisico'svanLegionella in
installaties enpreventieve maatregelen voor
installaties.Dedagwerdafgesloten meteen
paneldiscussieaandehand vaneen aantal
stellingen.Werddeeerstestelling'De
impactvanLegionella isonderschat, te wijtenaanteweinigrapportageen inadequate
diagnose'nogmet instemming ontvangen,
detweedaaropvolgendestellingen kregen
minder bijvalen werdenzelfs téprovocerend
genoemd.Zovond mendat bijdestelling'In
Europeselanden veroorzaakt Legionella
meerziektegevallen endoden dan fecale
besmetting van hetdrinkwater' dezetwee
zaken nietmet elkaarkonden wordenvergeleken:ziekteendodendoorLegionellazijn te
wijten aan installaties,nietaan besmetting.
Opdelaatstestelling'Eengoedediagnoseen
oplossingsgerichte maatregelen zijn meer
kosteneffectief danuitgebreide preventieve
maatregelen' kwamdereactiedat bijgoede
preventieeendiagnosenietnodig is,omdat
Legionelladan simpelwegniet voorkomt, f
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