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Onder hoogrisico inrichtingen worden verstaan: voor 
het publiek toegankelijke inrichtingen die gericht zijn 
op de behandeling, verzorging of huisvesting van 
gevoelige personen. Waarbij met gevoelige perso-
nen bedoeld wordt: personen behorende tot de 
groepen:
- met ernstige immuunsuppressie
- met kanker
- met ernstig nierlijden
- met aids
- met diabetes
- met chronisch longlijden
- personen vanaf 65 jaar & rokers

Matigrisico inrichtingen
Onder matigrisico inrichtingen worden verstaan: 
inrichtingen met een collectieve warmwatervoor-
ziening.
Hierbij dient een collectieve warmwatervoorziening 
gezien te worden als: een warmwatervoorziening 
potentieel betrekking hebben op vijftien of meer 
personen per dag, met uitzondering van werkne-
mers.
Onder inrichting wordt verstaan: een al dan niet 
overdekte locatie, ruimte, gebouw of bedrijf waar één 
of meer, aerosolproducerende installaties aanwezig 
zijn die, wat de veteranenziekte betreft, een risico 
kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Maatregelen voor watervoorzieningen in nieuwe 
hoogrisico en matigrisico inrichtingen:
- watervoorzieningen moeten worden gebouwd en    
  geëxploiteerd volgens de BBT (Best Beschikbare  
  Techniek)
- de exploitant moet voor alle watervoorzieningen  
  van de inrichting een beheersplan hebben
Opm. bestaande inrichtingen met watervoorzienin-
gen (ook van voor 2007) moeten evenals nieuwe, 
een beheersplan hebben.

Uitzondering voor matigrisico inrichtingen:
Matigrisico inrichtingen waar nooit meer dan 40 
personen, exclusief werknemers, per dag blootge-
steld worden, zijn vrijgesteld van de maatregelen en 
hoeven slechts aan een beperkt aantal eisen te 
voldoen.   

Beheersplan en register:
In het beheersplan zijn minimaal opgenomen:
- identificatie- en contactgegevens van de exploitant
- een technische beschrijving van de water-
  voorziening
- een risicoanalyse van de watervoorziening
- preventiemaatregelen voor de watervoorziening
Opm. 1: de exploitant is verplicht het beheersplan uit 
te voeren en de genomen maatregelen en de 
bijbehorende relevante gegevens te noteren in een 
register.
Opm. 2: de standaard beheersmaatregel is tem-
peratuurbeheersing.
Opm. 3: de exploitant is verplicht het beheersplan  
uit te voeren en de genomen maatregelen en de 
bijbehorende relevante gegevens  te noteren in een 
register.

Staalname:
- Staalname moet uitgevoerd worden zoals aangegeven in het beheersplan
- De exploitant is vrijgesteld van staalname als een installatie en de beheersmaatregelen volledig voldoen    
  aan de BBT.

Categorie Waakzaamheid Verhoogde waak-
zaamheid

Melding

Hoogrisico >= 30% van de stalen: > 
1000 kve/liter

>= 30% van de stalen: > 
10000 kve/liter

1. Indien in 3 opeenvolgende meetcampagnes het 
niveau van verhoogde waakzaamheid wordt bereikt.
2. Indien 3 opeenvolgende stalen, die op hetzelfde 
punt genomen zijn, het niveau van 10000 kve/l 
overschrijden
3. >= 30% van de stalen: > 100000 kve/liter

Matigrisico >= 30% van de stalen: > 
10000 kve/liter

>= 30% van de stalen: > 
100000 kve/liter

Tabel 1: Staalnameresultaten en bijbehorende actieniveau's

LEGIONELLAPREVENTIE VOOR WATERVOORZIENINGEN IN VLAANDEREN
Regelgeving:
In 1999 werd België getroffen door legionella uitbraken. Op 16 november 1999 werd door de Vlaamse rege-
ring het eerste besluit genomen tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van de veteranenziekte. Eind 
2002 werd de wetgeving in Vlaanderen uitgebreid met een besluit ter preventie van de Veteranenziekte in 
publiek toegankelijke plaatsen. In juni 2004 werden wijzigingen toegevoegd die onderscheid maken tussen 
hoog- en matigrisico installaties. In oktober 2007 werden wederom wijzigingen in het besluit doorgevoerd. 
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Grafiek: groei- en afstervingssnelheid in relatie tot de 
temperatuur (Bron: BBT studie)

Automatisering van beheersmaatregelen
Het handmatig uitvoeren van beheersmaatregelen 
blijkt in de praktijk vaak een zeer tijdrovende en 
daarmee kostbare klus. Ook de veiligheid voor de
degenen die de beheersmaatregelen uitvoeren (zoals beheer-
ders) en de kwaliteit van uitvoering verdienen aandacht. 
Automatisering van (delen van) het beheer kan dus grote 
voordelen opleveren. 

Aandachtspunten watervoorziening:
- Doorstroming, zorg voor minimaal wekelijks  
  gebruik (spoelschema, bij geen wekelijks gebruik)
-Koudwaterleidingen in verwarmde kokers minimaal  
  eens per 2 dagen spoelen
- Dode leidingen zo kort mogelijk, max. 10 cm (liefst  
  verwijderen)
- Koudwater moet beneden 25 ºC blijven, zoniet,  
  leidinglengte <= 5 meter en inhoud <= 3   liter
- Warmwaterproductie continu boven 60 ºC, indien  
  dit niet mogelijk is dan minimaal 1 uur per dag  
  (hoogrisico) of per week (matigrisico)
- Warmwaterverdeelsysteem, vertrek min. 60 ºC,  
  retour min. 55 ºC (55 ºC eis geld ook voor niet- 
  circulerende leidingen)
- Warmwaterleidingen (circulerend en niet circule 
  rend) met leidinglengte <= 5 meter en inhoud <= 3  
  liter hoeven niet aan de 55 ºC eis te voldoen
- Op elk warmwater tappunt dient een temperatuur  
  van 70 ºC haalbaar te zijn
- Mengwatertemperaturen in badkamers en douches  
  in ziekenhuizen, rusthuizen en scholen beperken tot  
  43 ºC, in kinderdagverblijven en kleuterscholen tot  
  38 ºC

Nooddesinfectie:
Bij besmetting van de warmwaterinstallatie: thermi-
sche desinfectie van de wamwaterinstallatie 
gedurende 4 minuten bij 70 ºC

Temperatuur Standtijd t.b.v. 90% afdoding van 
legionella pneumophila serogroep 1

50 ºC 111 minuten
60 ºC 2,5 - 5minuten
70 ºC 1 - 1,5 minuten
80 ºC ca. 30 seconden

Tabel 2: afdoding legionella (Bron: BBT studie)

Aandachtspunt Hoog- en matigrisico  
inrichtingen

Opmerking

Doorstroming Minimaal wekelijkse doorstroming (spoel-
schema)

Handmatig of automatisch (bijv. Rada Outlook, 
Rada Tec etc.)

Koudwaterleidingen in verwarmde 
kokers 

Minimaal eens per 2 dagen doorstroming 
(spoelschema) 

Handmatig of automatisch (bijv. Rada tempera-
tuurgestuurde spui)

Koudwaterleidingen >= 25ºC Lengte <= 5 meter, inhoud <= 3 liter

Warmwaterproductie continu          
>= 60 ºC, of minimaal

1 uur/dag >= 60 ºC (hoogrisico) 
1 uur/week >= 60 ºC (matigrisico)

Warmwaterleidingen <= 55ºC Lengte <= 5 meter, Inhoud <= 3 liter Voor douches bijvoorbeeld Rada Outlook, met 
korte uittapleidingen

Warmwater temperaturen 70 ºC bereikbaar op elk warmwater tappunt Rada producten zijn bestand tegen, kortston-
dig, hoge temperaturen

Gebruiksveiligheid  
temperaturen

<= 43 ºC, in rusthuizen, ziekenhuizen, 
scholen 
<= 38 ºC in kinderdagverblijven en kleuter-
scholen

Rada thermostatische mengkranen  zorgen 
voor veilige gebruikstemperaturen

Oppervlaktetemperatuur genaakbare 
delen

<= 43 ºC in rusthuizen, ziekenhuizen, kinder-
dagverblijven en kleuterscholen 

Rada centraalthermostaten worden uit het zicht 
gemonteerd en voorkomen hogere temperatu-
ren op genaakbare delen

Dode leidingen <= 10 cm, liefst verwijderen

Tabel 3: Aandachtspunten watervoorziening Handige links:
http://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.aspx
http://www.isbvzw.be/nl/394/papers/45/legionella.html


