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Legionella-onderzoek
in gezondheidssector
werptvruchtenaf

tioneren endeinstellingvandeinstallaties
zoalsonjuist ingestelde ofniet goed functionerendemengventielen, onvoldoende circulatieinafgetakte leidingen,slecht functionerende thermometers metalsgevolg
onjuiste temperatuurinstellingen, nietgoed
functionerende pompen, telage temperatuurinstellingen, visuele verontteiniging
vanhetwater indewarm water-systemen,
installaties mettelangeuittapleidingenen
installaties metveelwarmreverlies.

Rapportage aande klant
DeN.V.WaterleidingMaatschappij "NoordWest-Brabant"(WNWB)heeft nahaaraanbod
vorig najaaraanallegezondheidsinstellingen
inhaarverzorgingsgebiedomdedrinkwaterinstallatie tecontrolerenopdeaanwezigheid van
Legionellabacteriénditvoorjaar bijviervan de
53 deelnemendeinstantiesdebacteriegevonden.
Momenteellooptbij 15 instellingennog een
onderzoek.Hetaanbodomvatteookeenbeoordelingvan dewaterinstallatieopomstandighedendiehebbengeleido/zouden kunnenleiden
tothetontstaan vaneen Legionellaprobicem
inclusiefeenadviesvoorverbeteringen.
Hetonderzoeksaanbod sluitaanophet
adviesvandeInspectievoordeGezondheidszorgaandegezondheidsinstellingen injuli
1997.Daarbij isaangedrongen oppreventievemaatregelenenopkwaliteitsborgingmet
hetoogophetvoorkomenvanLegionellabesmetting.Dittegendeachtergrond vande
tweegevallenvan'veteianenziekte' ofwel
Legionellose(eensoortlongontsteking)met
dodelijkeafloop indeafgelopenjaren,na
besmetting ineensaunaeneenziekenhuis.
DenoodzaakvanhetLegionellaonderzoekwordtonderstreept doordeeigenwaarnemingvanWNWB-medewerkersbijreguliereherinspectiesdatwarmwatersystemen
ingezondheidsinstellingen vaakopeente
lagetemperatuur zijn afgesteld waardoorde
Legionellabacteriezichkanontwikkelen.Bij
bemonsteringdienaaraanleidingvaneen

HetWaterleidinglaboratoriumZuidinBreda

dergelijke constatering adhocisuitgevoerd,
bleekinderdaad inenkelegevallensprakevan
een Legionellabesmetting.

Primaire response
DeWaterleiding Maatschappij "NoordWest-Brabant" heeft ineerste instantie5)9
gezondheidsinstellingen aangeschreven.
Hiervan reageerden er53.Vijfdaarvan blekentebeschikkenoverkleinschalige individuele warmwatervoorzieningen voorde
diversewooneenheden. Bij deoverige48
instellingen zijn ditvoorjaar 62grootschaligerewarmwatersystemen beoordeelden
bemonsterd dooiWNWB-medewerkers. De
monsrerszijn geanalyseerd doorWaterleidinglaboratorium Zuid inBreda.

Follow-up

Legionella in vier instellingen
Inviervandeonderzochte instellingen
(8,33procent)zijn Legionellabacterién aangetroffen. Indriegevallen wasersprakevan
eenroralebesmettingeninééngevalvan
eenpuntbesmetting.Direct nahetconstaterenvandebesmetting istelefonisch contact
opgenomen metde verantwoordelijke
medewerkersenzijn maatregelen aanbevolenomdebesmetting op korte tetmijn te
bestrijden. Dezemaatregelen omvattenmet
namehetverhogen vandetemperatuuren
het afspuien vanalle rappunten. Bijuitgebreide herbemonstering bleekintwee
instellingen nogsteedsspraketezijnvan
eenpuntbesmetting. Deoorzaak daarvan
wasdatdewarmwaterinstallatie niet opalle
tappunten was afgespuid.

Legionellagevoelige manco's
Tijdens debemonsteringzijn detemperaturengecontroleerd vanhetin-enuitgaandewatervanhetwarmwatertoestelenvan
hetwateruitdediversetappunten.Alle6z
onderzochtewarmwarersystemenzijn beoordeeldopdedoelmatigheid tenaanzien vande
preventievanLegionellabesmetting. Daarbij
isvooralaandachtbesteedaandelengtevan
deuittapleidingen,detemperatuurinstelling,hetwarmteverliesendecirculatie.
Ineengroot aantalgevallen zijn manco'sgeconstateerd tenaanzien vanhet funcH20
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Deresultaten vanhetonderzoek zijn
metdemedewerkers vandebetrokken
instelling besproken.Vervolgens ontvingen
deonderzochte instellingen eenrapportage
vandebevindingen, inclusiefdeuitslagvan
demonsterneming enadviezen voorverbeteringsmaatregelen terpreventievaneen
Legionellabesmetting indetoekomst.
Omdat decontrolevanwarmwatersystemen opLegionellagevaat niet behoorttot
deprimaire verantwoordelijkheid vaneen
waterleidingbedrijf, brengt deWNWBvoor
dezedienstverlening kosten in tekening.
Dezebedragen 150tot175gulden permonster,exclusiefBTWendekosten vooreventueel benodigd vervolgonderzoek.

Optimalepreventieveencutatievemaatregelen terbestrijding vanbesmettingsluiten nietuitdatLegionellabacteriénzichalsnogontwikkelen.Daarom biedtdeWaterleidingMaatschappij "Noord-West-Brabant"
aandegezondheidsinstellingen aaneen
periodieke herhalingscontrole teverzorgen
methetoogopdekwaliteitsborging waarop
deInspectievoordeGezondheidszorg aandringt.Inmiddels maken reeds44instellingengebruik van dezeperiodiekecontrole.
Degezondheidsinstellingen dieopdeeerste
mailing niet reageerden,zijn nogmaals
benaderd meteenbriefwaarin deresultaten
vanhetonderzoekbijde collega-instellingen
zijn weergegeven.Naar aanleiding hiervan
looprnuin 15 instellingen alsnogeenLegionella-onderzoek.
Zwembaden,sauna's encampings
beschikken veelaleveneensoverwarmwaterinsrallaties waarin zichLegionellaproblemen kunnen voordoen.DeWNWBheeft ook
dezebedrijven schriftelijk benaderdvoor
controleenbeoordelingvandewarmwatermsrallatie.Deresponseuitdezesectorwas
echter zeergering.
Voornadereinformatie kaneontactopgenomenwordenmetdeheerB. Bekkersvandea/delingTechnischeVerbruikerszakenvandeWaterleidingMaatschappij "Noord-West-Brabant":
[076)5717477.f

