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LEGIONELLA K O M T OVERAL VOOR VOLGENS RIZA-RAPPORT

Legionella pneumophila:anaquatic weed
DoorhetRIZAisecurapportopgesteldoverhetvoorkomenvanLegionellainoppervlaktewater,
koelwater,rioolwaterenrwzi's.AanleidingwarenverschillendevragendiehetRIZAhieroverkreeg.
Uitdegeraadpleegde,voornamelijk buitenlandse informatie, blijktdatdebacterieeen'normale'
bewonervandewatersystemen is.Inindustriëlekoeltorensendievanairamdifioningsystemen in
gebouwenkomtdebacteriezonuendanvoor.Ookbijrwzi'sinwarmeregebiedenisdebacterie
aangetoond.VoorbeheersingvanLegionella in koelsystemen blijktpreventiedetekiezenweg. In
Nederlandse rwzi'sen industriëlezuiveringen ishetraadzaamomoriënterendemetingennaarde
bacterie teverrichten.
Sindsdeuitbraak vanveteranenziekte in
maar vooralhoedat kan worden tegengeNoord Holland kunnen weindekrant met
gaan.Tegelijkertijd vroegen bedrijven en
grote regelmaat artikelen lezenoverLegiowatetbeheerders na constatering vanLegionella.Ookdepolitiek heeft zich inmiddels
nellabacteriën in koelsystemen ofvoorde
overhet probleemgebogen.Erisbesloten
besttijding hogedoseringen van bestrijdat voorallerleimogelijke broedplaatsen
dingsmiddelen milieuhygiënisch welaccepvanLegionella
beheersplannen
moeten worden
opgesteld.Verschillende inspectiediensten nemen hiertoe
initiatieven.
Degevolgen zijn
zichtbaat. Eris
inmiddels door het
ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn
enSporteenfolder
uitgebracht met
antwoorden opde
meest gestelde
vragen overLegionella.Bijallerlei
potentiële bronnen,
zoals warmwaterinstallaties in zwembaden en verpleeghuizen, regenwaterbassins bij kassen
enzovoort, isonderzoekverricht naar
Eensmajvormjge Içgionellabacteriediewordtgegrepen'dooreenamoebe.
het voorkomen van
debacterie.Ook
koeltorens bij bedrijven, koeltorens van
tabelzijn.Dezevraagisrelevant omdat het
airconditioningsystemen in gebouwen,
RIZAjuist beperking vande ingezette
maar ookrwzi'szijn alspotentiële bronnen
hoeveelheid biociden stimuleert. Extta
vanLegionella aangemerkt.
biocidenverbuik voor legionellabesttijding
staat natuurlijk haaksopdit streven.
Vandearbeidsinspectie en milieuNaar aanleiding vandegestelde vragen
inspectie kreeghet RIZAvragen ofLegioisdoor het RIZAin deopenbare literatuur
nellaaanwezig isinkoelwater enrwzi's,
H2O

nagegaan wat bekend isoverdeaanwezigheidvan Legionella in watersystemen ende
effectiviteit vandebestrijding. Kortgeleden
is deze informatie ineen rapport gebundeld
en verspreid.

Iets meer over de bacterie
Uit deliteratuur blijkt dat Legionella
pneumophila demeest relevante bacterieis
ingevalvanveteranenziekte.Desubsoort
'pneumophila' (hetwoord betekent: 'houdt
van longen') isslechts eenvandevelesoorten Legionella.Vanhet type 'pneumophila'
bestaan ookweersubsoorten.De zogenaamdeserogroep 1 wordthet meestgeassocieerd met veteranenziekte. Deziektezelf
gaatgepaard meteenernstige longontstekingen kanzoals bekend dedoodtotgevolg
hebben.Besmetting vindt plaats door inademing van minuscule kleine waterdruppeltjes (kleiner dan 5pm)diedebacterie bevarten.Oudere mensen,vooraldiemet een wat
zwakketegezondheid, zijngevoeliger dan
jonge mensen om dezeziekteop te lopen.
Ookjongeren kunnen echtet worden
besmet.
Debacterie heeft eenvoorkeur voorde
warmerewatersystemen. Vermenigvuldiging vindt plaats napenettatie in eencellige
organismen (amoeben en ciliaten).Amoeben
kunnen vetvolgens blaasjes uitstoten die
groteaantallen vandezebacterie bevatten.
Met name in vervuildesituaties kande
bactetiezichsterk ontwikkelen. Inde literatuur worden vooralindat soort situaties
gevallen van veteranenziekte gemeld.

Aanwezigheid in grond- en
oppervlaktewater
Debacteriekomtop heelveelplaatsen
voor inhet watermilieu (grondwater, zoet
enzout oppetvlaktewater).Ookin regenwater in het tropische woud isde bacterie
aangettoffen, enzelfs opeendieptevan1170
m.indebodem ishij gesignaleerd. Uit
Duits onderzoek indejaren tachtig bleek
dat inoppervlaktewater in verschillende
deelstaten dezebacteriezonu endanook
voorkomt. InNederland zijn nogweinigof
geen metingen inoppervlaktewater uitgevoerd.Het iswelaantebevelen datdit gaat
gebeuren.
Datdebacteriein oppervlaktewater
voorkomt isopzich nietgevaarlijk. Devoornaamstebesmettingrouteverloopt immers
door inademing.Derisico'sbij zwemmen
zijn daarom nihil.

Legionella in koelwater en rwzi's
In debuitenlandse literatuur zijn heel

kunnen immers

Enkele eigenschappen van de Legionella
-

staafvormige bacterie
0,3-0,9pmbreed,2-20 pmlang
aëroob
leeft inwaterigmilieu
L-cysteïneenFebelangrijke voedingsstoffen
waargenomen tussen5,7en63 gradencelsius
optimalevermenigvuldiging tussen32en35
vermenigvuldigt zichtussenpH5,5en9,2

veelgegevensoverLegionella in koeltorens
tevinden (U.K.,V.S.,Finland,Japan].Erzijn
vooral inhet buitenland geregeld gevallen
van veteranenziekte bij koeltorens gemeld.
Dit betrofheelvaaksterk vervuildekoelsystemen. Uit vtagendiebij het RIZAzijn
binnengekomen blijkt dat ookin Nederlandse industriële koelsystemen incidenteel
verhoogde legionellagehalten kunnen voorkomen.Uit mededelingen van een aantal
groteNederlandse bedrijven blijkt echter
dat bij goedonderhouden systemende
legionellagetallen onder de roookolonie
vormendeeenheden perliter liggen. Daarbij
wordtoverigens altijd hettotaal aantal
legionellabacteriën bedoeld.Indien nietziekteverwekkende soorten worden gevonden,bestaat echter altijd dekansdater toch
eenenkeleziekteverwekker tussen zit.
Koeltorensvan airconditioningsystemen
vangebouwen worden wellicht wat mindet
intensiefonderhouden dan industriële
sysremen.Het legionellaprobleem kan daar
danookeenbelangrijk aandachtspunt
vormen.Bijrwzi'szijn vooraldebeluchtingsbassins het meest ktitisch.Juist daar

besmetteaerosolen

vrijkomen. Inde
biomassa komenook
eencellige organismenvoordiede
vermenigvuldiging
vanLegionella bevorderen.BijeenAmerikaanse rwziop
ncelsit
Hawaii isde lucht
boven beluchtingbassins bemonsterd.
Indelucht bleken Legionellabacteriën
aanwezig,maar niet de ziekteverwekkende
soort.Nu isdetemperatuur opHawaiivoor
vermenigvuldiging vandebacteriën een
stukgunstiger dan inNederland.Jezult
daar sneller tegen legionellaproblemen
kunnen aanlopen dan inNederland.De
vraagblijft of Legionellabacteriën voorkomen bij Nederlandse zuiveringsinstallaties.
Hierover kan langwordengespeculeerd en
vermoedelijk zalhetdoor delagere temperatuur welmeevallen.Omrisico's te kunnen
inschatten ishet echter raadzaam omdir bij
een aantalNederlandse rwzi'sgewoon te
meten.Ditgeldt overigens ookvoor industriëlebiologischezuiveringen.Diedraaien
namelijk soms bij eenwarhogere temperatuur.

Bestrijding van Legionella
Omdat debacteriezichverstopr in
eencellige organismen blijkt hij heel lastig
om chemisch tebestrijden. Zelfs na desinfectievanheteffluent vandeeerdergenoemde rwziopHawaiimet 1,2mgper lirer
vrij chloor bleeknogLegionella voorte
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komen.Overdeeffectiviteit van veleandere
biociden isindeliteratuur nogveelonduidelijkheid.
Inveellanden (U.K.,V.S.,Australië) zijn
nauitbraken vanveteranenziekte uitgebreideprotocollen opgesteld voorallerlei
waterinstallaties. InNederland kan daar
gebruik vanworden gemaakt.De hoofdlijn
inbijna alle protocollen ispreventie.Zorg
bij bijvoorbeeld koeltorens vooreengoed
onderhoud en voorkom datvervuilingvan
deinstallaties optreedt.Eenlaag totaalbacteriegetal in een koelsysteem blijkt overigensgeengarantie tezijn datgeenLegionellakanvoorkomen. Het isnatuurlijk wel
eenbehoorlijke indicatieofhet systeem
vervuild isofniet.Mochten er desondanks
hogeregehalten aan Legionella worden
geconstateerd, dan kan wordengekeken of
inzetvanoxidatievemiddelen zoals bijvoorbeeld actiefchloor uitkomst biedt. Afhankelijk van het Legionella-nivcau kandande
dosering vaneenmiddel bijvoorbeeld stapsgewijs worden verhoogd.
Dekopvandit verhaal 'Legionella,an
aquaticweed'isontleend aan eenvande
zevenendertig geraadpleegde artikelen.We
kennen allemaal het spreekwoord 'onkruid
vergaat niet'.VootLegionellagaat datzeer
zeker op. f
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RECTIFICATIE

Watertoren wordt voetbaltoren

Rectificatie

EenwatertorenvanWaterleidingbedrijfOostBrabant(WOB) inEindhovenwordtmisschienzo
beschilderddathetlijktalsofdetienmetergrote
bollenvoetballenzijn,tererevanhetkomende
EuropeesKampioenschapvoetbal.

InhetvorigenummervanH 2 0(nr.1-2000) isin
hetartikeloppagina6, 'Gemengdereacties
afblazenAquilex,inéénvandecitatenvande
heerVanderLaaneenhinderlijkejoutgeslopen.

Degemeenteraad vanEindhoven heeft
hetideebedacht,maarderoreniseigendom
vanWOB.WOBheeft hetideeopgepikt,en
heeft eencomputeranimatie laten maken
waaropdewatertoren isveranderd.
Deontwerper vande watertoren,
W.Quist, isminder gecharmeerd van het
ideeen heeft algedreigd desnoods de rechter
in teschakelen omdeversiering vande
toren tegen tegaan.Ofdetoren daadwerkelijk wordt veranderd ineen voetbalmonument hangt afvanoverlegtussen dearchi-

tectenWOB,maarookvande praktische
haalbaarheid.C

Het citaat luidde: 'Bovendien vindt
hij..."persoonlijkebelangende boventoon
voeren"(WML).'. Devetwijzing 'WML'iseen
foutieve toevoeging.Eénenander iszeker
nietbedoeld betrekking rehebben opde
WML. r

Computeranimatievandewatertorenalsvoetbaltoren.
(Foto:FMConcepts.)
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