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Rada infoblad
Onderwerp: Beheersmaatregel spoelen en registratie
 

In het kader van o.a. legionellapreventie dient in drinkwaterinstallaties in een aantal 
situaties de beheersmaatregel spoelen uitgevoerd te worden voor uittapleidingen. (Zie 
ISSO publicaties 55.1 en 55.2) 
 
Deze beheersmaatregel kan geautomatiseerd worden door electronische kranen toe te 
passen met een zogenaamde automatische cyclusspoeling. Over de registratie van de 
beheersmaatregel spoelen, vindt u onderstaand meer informatie. Let wel m.b.t. de  
registratie maakt het niet uit of de beheersmaatregel geautomatiseerd of handmatig 
uitgevoerd wordt!

1. Voor prioritaire installaties: 
In prioritaire locaties moet een legionellabeheersplan (op basis van een risicoanalyse) 
aanwezig zijn en de uit te voeren beheersmaatregelen moeten worden bijgehouden in een 
logboek. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in ISSO publicatie 55.1 in de beoordelingen 
op pagina 108 voor koud water en op pagina 128 voor warmwater.  
Deze geven aan: dagelijks/wekelijks spoelen. 
M.b.t. registratie wordt hierover het volgende gezegd:  
Drinkwaterbesluit, art. 40: de eigenaar houdt in een logboek aantekening van de 
uitgevoerde maatregelen. (zie ook pag. 47 van ISSO publ. 55.1)
Met andere woorden, in prioritaire locaties, dient zowel bij handmatig als  
automatisch spoelen deze beheersmaatregel geregistreerd te worden!!
Onder prioritaire locaties vallen onder andere zorginstellingen, de meeste logies- 
verblijven, opvangcentra, gebouwen met een celfunctie en badinrichtingen (zie pag. 12 en 
13 van ISSO publicatie 55.1 voor de complete lijst)

2. Voor niet-prioritaire installaties: 
Voor niet-prioritaire installaties geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar/beheerder 
zelf bepaalt hoe hij/zij aantoont dat aan de zorgplicht is voldaan en of hij de beheersmaat-
regel spoelen wel of niet registreert. Er is dus geen wettelijke verplichting. 
ISSO publ. 55.2 (voor niet-prioritaire installatis) is dan ook een advies voor de invulling 
van de Zorgplicht. ISSO publicatie 55.2 toont op pagina 35 de beheersinstructie met 
registratielijst, waarin de beheersmaatregel spoelen opgenomen kan worden.

3. Oplossingen van Rada:
Het Rada Outlook douchebesturingssysteem voor openbare douchegelegenheden  
registreert standaard de cyclusspoelingen en thermische desinfecties. Binnenkort wordt 
de Rada Intelligent Care serie wastafel- en douchemengkranen geïntroduceerd. 
Deze serie automatiseert en registreert ook de cyclusspoelingen op tappuntniveau!


