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Rada infoblad

Onderwerp: Legionellabeheer tijdens en na  
         de coronacrisis 
 
Door de beperkende maatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis, zijn veel gebouwen 
(gedeeltelijk) gesloten geweest. Daardoor konden de beheersmaatregelen voor legionellapreventie 
in veel gevallen niet of beperkt worden uitgevoerd. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) 
adviseerde om de beheersmaatregelen toch zoveel mogelijk te blijven uitvoeren. Bijvoorbeeld bij 
accommodaties die geen bezoekers/klanten ontvingen, maar waar beheersmaatregelen wel moge-
lijk bleven (bijvoorbeeld zwembaden). Dit geldt ook voor bungalowparken en hotels die beperkt 
toegankelijk bleven.

In de ziekenhuizen en zorginstellingen was de situatie anders. Daar werd niemand toegelaten om 
werkaamheden uit te voeren op het gebied van legionellapreventie. Ook kon het zorgpersoneel de 
periodieke maatregelen moeilijk uitvoeren door de nijpende situatie. De ILT heeft voor deze instel-
lingen eerder gesproken van overmacht; enige coulance was hierbij op zijn plaats. 

Voor alle drinkwaterinstallaties waar gedurende een periode weinig of geen verbruik is geweest, 
geldt dat deze moeten voldoen aan: 
- De grondslagen in NEN 1006
- De Waterwerkbladen, belangrijk hulpmiddel bij het beheer en onderhoud van leidingwater- 
  installaties, hiervoor zijn: 
  - Waterwerkblad 1.4G: beheer van leidingwaterinstallaties met daarin onder andere een  
    modelcontrolelijst beheer leidingwaterinstallaties. 
  - Waterwerkblad 2.4: ingebruikstelling na reiniging en desinfectie.
- ISSO 55.2, handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties. 

Voor de eigenaren van collectieve installaties die in het Drinkwaterbesluit aangewezen zijn om aan 
legionellapreventie te doen gelden een aantal extra punten. Hieronder vallen o.a.: ziekenhuizen, 
inrichtingen met logiesfunctie (zoals hotels, b&b’s, campings, bungalowparken, jachthavens), 
zwembaden, sauna’s, zorginstellingen, celinrichtingen (zoals politiebureau en gevangenis), asiel-
zoekerscentra en truckstops). 

Zie ook de informatie van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)  ilent/coronavirus-legionella en 
ilent/stroomschema.

Bij deze extra punten voor collectieve installaties, aangewezen om aan legionellapreventie te doen, 
wordt benadrukt dat het spoelen van niet/weinig gebruikte tappunten van essentieel belang is. 
Indien het spoelen van niet/weinig gebruikte tappunten niet heeft plaats gevonden ontstaat een 
verhoogd risico op legionella.

Rada levert een breed scala aan mogelijkheden om elk type tappunt, o.a. douche, wastafel, urinoir, 
wc automatisch te spoelen, gedurende de gewenste tijd en met de gewenste frequentie. Ook levert 
Rada systemen en oplossingen om de resultaten van de spoelingen te controleren en te 
registreren. Neem contact op voor meer informatie.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionella
https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/documenten/publicaties/2020/05/06/korte-versie-legionellabeheer-na-coronamaatregelen

