ACHTERGROND

WATERSECTOR WIL MEER AANDACHT VOOR HANDHAVING
REGELS I N DE W O N I N G B O U W

Legionellabeleid in
perspectief
DewatersectorendeoverheidbeschouwenLegionellaalseenserieusprobleemvoordevolksgezondheid.Preventieiseenbelangrijk middelomderisico'svanlegionellabesmettingtebeperken,mede
geziendebestaandeonzekerhedenoverinfectierisico's.Inzichtindeoorzakenvandegrocivan Legionella,daaropafgestemde maatregelenenheldereeneffectieveregelgeving,zijn daarvoornoodzakelijk.Dea/gelopendriejaarstonden inhettekenvanmaatregelenomdekansoplegionellabesmetting
teverminderen,tinzichtindeaanwezigheidvanLegionella inwoningen isnaeengezamenlijk
onderzoekvanrijksoverheid,watersectoreninstallatiebranchegrotergeworden.Deuitslag leiddetot
eenpakketaanextra maarregelen.
Medio2000signaleerdeVEWINdat
Legionellaookvoordewatersector een maatschappelijk relevantonderwerp wasgeworden.Deaandacht voorcentrale desinfectie
vandrinkwater inhetkadervanlegioneüapreventieendeindeWaterleidingwet verankerdecontroletaakdoor waterbedrijven
vancollectievevoorzieningen,gavende
watersector eennadrukkelijke rolindiscussiesoverLegionella.Tevensbleekuiteen
consumentenpeiling inopdracht van
VEWINdathet vertrouwen in drinkwater in
2000wasafgenomen metzevenprocent.Als
oorzaakgavenconsumenten vaak(65%)
Legionellaaan.Bovendien blijkt uiteen
inventarisatie inopdracht vanVEWINdat
weinigbekend isoverdeaanwezigheid van
Legionella in woningen.
Dedirectiesvandewaterbedrijven kozen
vooreenactieveaanpakineenaantalstappen.De'overall'strategierichttezichophet
vergroten vandeveiligheid enkwaliteitvan
drinkwater doordekansopdeaanwezigheid
vanLegionellateverkleinen.Door middel
van belangenbehartiging bijnieuwewetgeving(controletaak,regelinglegionellapreventie),publiciteit samen met strategische
partnersenextra beleidsondersteunend
onderzoekwerktende drinkwaterbedrijven
destrategieuit.VEWINnam,samen met
Kiwaenhet ministerievanVROM,stelling
tegenhetvoorstelom inNederland,evenals
inAmerika,monochlooramine als desinfectiemiddel aan leidingwater toetevoegen(zie
H 2 0 nr. n uir2000).
Extraonderzoekvandewatersector(in
2000en2oor)leverdenieuwe inzichtenop.
Duidelijk werddat hetdoorhet waterbedrijf
geleverdedrinkwatergeenLegionella in
meerbare hoeveelheden bevat.Na hetleverH2o
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punt kanechterondergunstige omstandigheden inbinneninstallaties vermeerdering
vanLegionellaplaatsvinden.Ookontstaat
steedsmeerduidelijkheid overdeinvloed
vande samenstelling vanwaterenleidingmaterialen opdegroeivanLegionella.Het
antwoordopdevraagofhet weldeziekteveroorzakende soortenzijn diegevonden
worden,onrbreekt echter nog.Debepaling
vanLegionellainwaterblijkt nogindekinderschoenen restaan (ziepag. 21).
Injuli20orbrachtdewatersectoreen
beleidsadviesuiraanhetministerievan
VROM,diedezeonderschreef Desectorconcludeerdeondermeerdatderesultatenvan
hetonderzoekeropduidendatookvóórde
watermeterfactoren aanwezigzijn,dievan
invloedkunnenzijn opdegroeivanLegionellainbinneninsrallaries.
Na'Bovenkarspel'kwamhetministerie
vanVROMmetdeTijdelijkeRegelingLegionellapreventie(oktober2000).Dezerichtte
zichophetminimaliseren vanderisico'sop
eenlegionellabesmettingin bijvoorbeeld
sauna's,hotels,zwembaden,ziekenhuizenen
sporthallen:collectievevoorzieningen.Degeldigheidsduur wasinclusiefverlengingtwee
jaar:deregelingliepop15oktober2002af

Wat gebeurt er ditjaar?
Eendefinirievealgemenemaatregelvan
bestuur (AMvB)voorlegionellapreventiezal
indeloopvanditjaardetijdelijke regeling
vervangenenheeft eenaanzienlijk beperktere
reikwijdre (ziekader).Ookandereministeries
zijnbetrokkenbijdelegionella-aanpak.Voor
beschermingvanwerknemers is,viadeArbowet,hetministerievanSocialeZakenen
Werkgelegenheid verantwoordelijk. Met

Sceptisch over nieuwe
regelgeving
DewatersectorisvoorstandervaneenpreventieveaanpakvanLegionella.Tochstaat
desectorsceptischtegenoverdenieuwe
regelingvoorlegionellapreventie:
• Degekozen aanpakzethet merendeel
vandeeigenaren vancollecrieveinstallatiesnietduidelijk eneffectief aan tot
hetadequaat invullen vanhun verantwoordelijkheidjegens derden;
• Dehandhaafbaarheid vanderegeling
isslecht;
• Eengrootaantal teksten is onduidelijk
enbehoeft verbetering.

namekoelwater-en aircondirioninginstallaties,tuinbouwbedrijven en levensmiddelenbedrijven kunnen legionellaproblemenveroorzaken(besmertingen inSpanjeen
Engeland). Hetvoorkómenvanlegionellarisico'sgerelateetd aan consumentenproductenopdemarkt,zoalswhirlpools,jacuzzi,
zonneboilersenverstuivers,iseenveranrwoordelijkheid vanhetministerievanVolksgezondheid,WelzijnenSport.Inprincipe
wordendelegionellarisico'svanconsumentenproducren afgedekt indeWarenwet.Dat
gebeurrviadealgemeneeisenindevoordie
productenvantoepassingzijndeWarenwetbesluiten.
Dewatersector wordtdirectmetde
tekortkomingen vanderegeling geconfronteerdvanwegedewettelijke controletaak.
VEWINheeft aangedrongen op helderheid.

Waarom onderzoek in woningen?
InNederland isweinigbekendoverde
aanwezigheid vanLegionellain woninginstallaties.Vanuitdezeconstateringenhaar
raakvoorhet bevorderenvandevolksgezondheid hebben deministeriesvan VROM
enVWS,UNETO-VNI(debranchevereniging
vaninstallateurs)endewatersecror onder
regievanVEWINpraktijkonderzoek geïnitieerd.DevraagwasofLegionellainwoninginstallaties inNedetland voorkomtenzoja,
welkerisicofacroren daarbij eenrolspelen.
Degezamenlijke zorgomdegezondheidsrisico'sveroorzaaktdoorLegionellateminimaliserenwasdaarbij demotivatie.Bovendien
zienwaterbedrijven hetalshun maatschappelijke verantwoordelijkheid dat consumentenopeenverantwoorde manier metleidingwater kunnenenlerenomgaan.
Waterbedrijven investerenveelinhetleveren
vandrinkwatervantopkwaliteit.Dezeuitstekendekwaliteitwillende waterbedrijven
handhaven inbinneninstallaties.Deresultatenvanhetonderzoeksraanoppagina19.

Departicipanten hebben bewustgekozenvooreenactieveenopen communicatie
naarpersenbewoners.Dealgemenestrategieisomactieftecommuniceren enwelop
tweemomenten diestrategisch vanbelang
zijn:bij destart vanhet praktijkonderzoek
(april 2002)enbijhetverschijnen vande
resultaten (oktober 2002].Deplanningis
afgestemd met landelijke mediacampagnes
vandeoverheidendewatersector.
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Extra maatregelen
Deresultaten vanhetonderzoek zijn
enigszinsgeruststellend. In 16vande400
woningen isLegionella aangetroffen, maar
inallegevallengaat het omeensoortdie
voordegezondheid minder relevant is.Wel
blijken inveelwoningen risicofactoren aanwezigtezijn diedegroeivanLegionella
kunnen bevorderen.Waakzaamheid tenaanzienvandezerisicofactoren israadzaam.De
participanten vindenvetvolgacties inde
votmvanextravoorlichting, meer aandacht
voorhandhavingvanwoningbouwregels en
vervolgonderzoek noodzakelijk.
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intensiveren voorlichting
Vanuitdeoverheidkomtextravoorlichtingvoorwoningbouwverenigingen enparticuliereeigenarenvanwoningen. Het
ministerie vanVROMmaakt hiervoor
momenteel voorstellen.Aangezien in bijna
15procentvandebezochtewoningende
warmwatertemperatuur aanhet tappunt
nietvoldoet(lagerdan 55graden),wordt
bewustmaking vanderolvandewarmwatertemperatuur onderdeel vandevoorlichting.Daarnaast dienen bewoners bekend re
zijn met hetadviesdeleidingendoor te
spoelenbij afwezigheid langerdaneenweek
enalletappunten indewoning regelmatig
tegebruiken.Risico'sindewoning ontstaan
ookdooropwarming vankoud leidingwater
doorwarmeleidingen (cv-leidingen,vloerverwarming).Langeleidingennaar weinig
gebruikte tappunten zijn eveneenseen
risicofactor (wastafel oplogeerkamerofzolder).Richtlijnen tervoorkomingvandeze
risico'szijn aanwezigmaarwordenonvoldoende nageleefd.
Eenderdedoelgroepzijn dedoe-het-zelvers.Bijklusactiviteiten aandewaterinstallatiemoetengeensituaties worden
gecreëerd waarbij risicofactoren ontstaan.
Denkhierbij aan'dode'oflange leidingen
naareenweiniggebruikt tappunt.Ookde
keuzevanhet leidingmatetiaal (koper,
kunststof) speelteenrol;
• handhaving bouwregelgeving
Woninginstallaties moeten voldoenaan
wettelijke eisenentichtlijnen (Bouwbesluit,
NEN 1006,VEWIN-werkbladen).Gemeenten
hebbendeverantwoordelijkheid ominstal-
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Kiwaverleentsindsenkelejarendeverklaring 'Legionella-veilig'alsnacontrolevanwaterleidingenen-installaties
blijktdatdezegoedzijnaangelegd,technischinordezijnendatdeinstallatiezobeheerdwordtdatdekansopeen
besmettingmetLegionellatoteenminimum beperktblijft.

latiesvanwoningen tetoetsenaandeze
regelgeving.Hetcontroleren van waterinstallatiesbijvetbouwofrenovatie verdient
inhetlichtvandeuitkomsten vandit
onderzoek meeraandacht.Ditsluitaan bij
hetovetheidsbeleidomgedoogsituaties te
minimaliseten. Departicipanten van het
ondetzoekzullengemeenten aansprekenop
hun verantwoordelijkheid indeze;
• werkelijke blootstelling
VEWINenUNETO-VNImenen datop
kortetermijn eenwetenschappelijk ondetbouwdenlandelijk gedragenadviesovereen
gezondheidskundige normvoorLegionella
nodigis.Momenteelbestaatveelonduidelijkheid overhetdaadwerkelijke gezondheidsrisicobijhetaantteffen vanLegionella
ininstallaties vangebouwen.Inbinnen-en
buitenland hanteertmen vetschillende toetsingscriteriabijhetinschatten vanhetrisico
voordevolksgezondheid.VEWINdringt bij
deministeries vanVWSenVROMaanop

(eenhaalbaarheidsstudie naar)eengezondheidskundige norm voorLegionella;
internationale aandacht
Legionellastoott zichnietaangrenzen.
Debacteriekomtoveralterwereld vooren
dooronskosmopolitischgedtagkunnen we
overalLegionelloseoplopen. Internationale
uitwisseling vankenniseninfotmatie over
wet-enregelgeving,beleidenonderzoek ten
aanzien vanhetminimaliseten van legionellatisico'sisgewenst.Desindsjaren werkzameEuropesewerkgroepEWGLI(European
WorkingGroup forLegionella Infections)
monitottEutopeseLegionella-epidemiee'n.
Altuim tienjaarwordennamenvanEuropesehotels,appartementen en campings
meteenlegionellarisico openbaar
gemaakt. ^
Caroline vande Veerdonk (VEWIN)
Marijke Poppelier (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland)
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