BEHEERSMAATREGELEN MET HET OOG OP LEGIONELLAPREVENTIE
Beheersmaatregelen in het kader van legionellapreventie hebben tot doel de risico’s van legionellagroei en besmetting op te heffen. Veel toegepaste
beheersmaatregelen zijn:
- Controle van warmwater- , koudwater- en ruimtetemperaturen
- Periodiek spoelen (verversen) van uittapleidingen
en tappunten
- Periodiek preventief thermisch desinfecteren van
leidingen en tappunten (zie ook tabel 1)

Temperatuur

Standtijd t.b.v. preventieve
thermische desinfectie

60ºC

20 minuten

65ºC

10 minuten

70ºC

5 minuten

Tabel 1: standtijden preventieve thermische desinfectie

LEGIONELLAPREVENTIE
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Rada stroomdiagram voor legionellabeheersmaatregelen voor mengwateruittapleidingen vlgs ISSO 55.1

Beheersmaatregelen vlgs 55.1
voor mengwateruittapleidingen

Ja

Ja

Uittapleidingen <= 5 meter

Etmaalgemm. binnentemp.
<= 25 °C

Nee

Gebruik minimaal eens per
week

Beheersmaatregel
Wekelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen. Resultaten vastleggen
in een registratielijst.

Ja

Nee

Nee

Gebruik elke dag (eventueel
niet in weekend)
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Ja

Nee

Beheersmaatregel
Wekelijks preventieve thermische desinfectie
van de uittapleidingen. Resultaten
vastleggen in een registratielijst.

OK. Resultaten vastleggen in een registratielijst

Stroomdiagram 1: beheersmaatregelen voor mengwater uittapleidingen vlgs ISSO 55.1
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BEHEERSMAATREGELEN MET HET OOG OP LEGIONELLAPREVENTIE
Laag risicolocaties zijn:
  


       
        
      
         
        
  
  
        
         

Rada stroomdiagram vlgs ISSO 55.2 voor legionellabeheersmaatregelen voor mengwateruittapleidingen

Ja

Watertemp., uittapleidingen,
na afkoeling bij normaal
gebruik <= 25 °C

Ja

Beheersmaatregel
Wekelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen, resultaten vastleggen
in een registratielijst.

LEGIONELLAPREVENTIE

Beheersmaatregelen vlgs 55.2
voor mengwateruittapleidingen

Nee

Uittapleidingen < 5 meter

Nee

Beheersmaatregel
Dagelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen, resultaten vastleggen
in een registratielijst.

04/09 Technische wijzigingen voorbehouden

Stroomdiagram 2: beheersmaatregelen voor mengwater uittapleidingen vlgs ISSO 55.2

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
beheerders en de kwaliteit van uitvoering verdienen
aandacht. Automatisering van (delen van) het beheer
kan dus voordelen opleveren.

Alternatieve technieken
Het ministerie van VROM spreekt een duidelijke
voorkeur uit voor het thermisch beheersconcept.
Alternatieve technieken zijn in principe bedoeld
voor bestaande installaties in de hoog/midden
risicocategorie waarin zich problemen voordoen die
via thermisch beheer niet of moeilijk op te lossen
zijn.
Webinfo
Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar:
www.rada-nl.com
www.legionellavraagbaak.nl
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