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Legionella Risico-analyse &
Beheersplan
WAT HOUDT HET IN
Het onderzoeken van uw leidingwaternet op risicopunten met betrekking tot Legionella-groei.
Het voorschrijven van verbeteringen aan het waterleidingnet om het aantal risicopunten
te verminderen. Voor risicopunten waar geen directe verbetering voor bestaat en voor het
uitvoeren van controles wordt een beheersplan geschreven.
WAAROM IS HET NOODZAKELIJK
In november 1999 deed zich in het Antwerpse Kapellen een epidemie van de veteranenziekte
voor, waarbij een honderdtal ziektegevallen beschreven werden. Vijf daarvan kenden een
dodelijke afloop. Deze ziektegevallen waren het spijtige gevolg van een bezoek aan een
lokale handelsbeurs.
Met spoed nam de Vlaamse Regering al op 16 november 1999 een besluit met tijdelijke
preventieve maatregelen om nieuwe uitbraken van deze ernstige ziekte te voorkomen
(primaire preventie). Dit besluit verbood het tentoonstellen van apparaten die aërosol
produceren op handelsbeurzen en in tentoonstellingsruimten. Het betekende de start van
de uitbouw van een reglementering om gezondheidsschade door Legionella te voorkomen.
Na een grondige evaluatie van het Legionellabesluit van 11 juni 2004 vaardigde de Vlaamse
regering op 9 februari 2007 een nieuwe versie uit. De vernieuwde wetgeving ging op 4 mei 2007
van kracht. Het doel blijft de preventie van veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen.
Waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen hoogrisico- en matigrisico-inrichtingen.
De preventie dient plaats te vinden op basis van de volgende documenten: NBN-EN-1717
en het BBT.
HOE WORDT HET UITGEVOERD
Uitvoering van de risico-analyse en opstellen van het beheersplan volgens de wettelijke eisen,
NBN-EN-1717 en het BBT.
WANNEER DIENT HET UITGEVOERD TE WORDEN
De sanitaire installaties zijn ingedeeld in risicocategorieën:
Hoogrisico-inrichtingen zijn voor het publiek toegankelijke inrichtingen die gericht zijn op
de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen. Zoals ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen.
z.o.z.

Legionella watermonsters

Matigrisico-inrichtingen zijn inrichtingen met een collectieve warmwatervoorziening.
Zoals hotels, campings en zwembaden.
WAT DIENT ER TE GEBEUREN NA DE WERKZAAMHEDEN
Het jaarlijks laten onderzoeken van watermonsters door een geaccrediteerd laboratorium.
Tijdens de monstername wordt het beheersplan gecontroleerd op volledigheid.
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