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1 Inleiding 

In januari 2003 heeft Kiwa in opdracht van het Ministerie van VROM de startnotitie “Naar 
een richtlijn ter beoordeling van alternatieve technieken voor legionellapreventie in 
drinkwater en warm tapwater” [1] opgesteld (zaaknummer VROM 2002.06.072/ 
projectnummer 30.5181.100). In deze startnotitie is een overzicht gegeven van de 
randvoorwaarden (privaatrechtelijk en publieksrechtelijk) voor toepassing van alternatieve 
technieken legionellapreventie en de verschillende mogelijkheden voor certificatie. Op 
grond van een bespreking met de begeleidingscommissie voor dit project is besloten een 
geplande workshop op dat moment nog niet te laten plaatsvinden. De daardoor beschikbaar 
gekomen tijd is, na goedkeuring door de opdrachtgever, gebruikt voor het uitvoeren van 
vervangende werkzaamheden. Per brief van 11 november 2002 is afgesproken dat door 
Kiwa de volgende aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
- opstellen van een inventarislijst van kritische aspecten per alternatieve techniek op basis 

van ervaring en op basis van gesprekken met leveranciers; 
- voor wat betreft de aspecten “ effectiviteit en neveneffecten”, die gelden voor elke 

techniek, een eerste beschouwing geven van de factoren die een rol spelen bij het 
vaststellen van de prestatie-eisen. 

De resultaten van deze aanvullende werkzaamheden zijn in dit rapport besproken. 
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2 Positionering van de beoordelingsrichtlijn 

 
Op basis van de startnotitie is de keus gemaakt voor attestatie van de alternatieve 
technieken voor legionellapreventie. Certificering van het ontwerp kan worden beschouwd 
als de eerste fase in een traject naar een Legionella veilig beheerde installatie: 
 
fase 1 certificering van het ontwerp 
fase 2 certificering van aanleg/installatie (bijv. onderdeel/aanvulling KOMO-install BRL 

6001) 
fase 3 certificering van het beheer (bijv. Kiwa BRL AV/01) 
 
Samengevat: voor het certificaat van ‘Legionella veilig beheerd’ (fase 3) is het van belang dat 
het product, als onderdeel van een leidingwaterinstallatie, is geïnstalleerd door een 
gecertificeerd bedrijf (fase 2) en dat het geïnstalleerd product is gecertificeerd (fase 1). Het 
onderhavige rapport heeft betrekking op fase 1.  
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3 Kritische aspecten van alternatieve technieken 
voor legionellapreventie 

Naar aanleiding van de bespreking van de startnotitie “Naar een richtlijn ter beoordeling 
van alternatieve technieken voor legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater” 
(KWR 03.010) op 5 november 2002 is besloten bij het opstellen van een beoordelingsrichtlijn 
uit te gaan van attestatie (productcertificatie). Bij dit certificatieschema is de leverancier 
(ontwerper) certificaathouder. 
 
Uit de gesprekken met leveranciers is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een zo 
beperkt mogelijke beoordelingsrichtlijn. Veel randvoorwaarden voor het toepassen van 
alternatieve technieken liggen immers al vast in regelgeving en normen waardoor het 
overbodig is ze inhoudelijk te herhalen in de beoordelingsrichtlijn. Uiteraard zal een 
toetsing aan deze normen en voorschriften wel deel moeten uitmaken van de 
beoordelingsrichtlijn.  
Zo zal bij toepassing van een alternatieve techniek voldaan moeten worden aan de 
Bestrijdingsmiddelenwet en de Waterleidingwet. Volgens de Bestrijdingsmiddelenwet is 
voor toepassing van desinfectiemiddelen in leidingwatersystemen toelating vereist door het 
College Toelating Bestrijdingsmiddelen. De Waterleidingwet legt via het 
Waterleidingbesluit criteria op voor waterkwaliteit. Daarnaast legt het regels op aan de 
toepassing van waterbehandelingsapparatuur in leidingwatersystemen in de vorm van 
verplichte meetprogramma’s. Dergelijke meetprogramma’s dienen een plaats te krijgen in 
het beheersplan legionellapreventie. Via de Regeling Materialen en Chemicaliën is 
bovendien het gebruik van materialen en chemicaliën (anders dan desinfectiemiddelen) aan 
regels gebonden (erkende kwaliteitsverklaring, bijvoorbeeld een Kiwa-ATA keur). Ten slotte 
bevatten de VEWIN-werkbladen regels voor het aansluiten en beveiligen van apparatuur.  
Bij één van de gevoerde gesprekken is naar voren gebracht dat ook de 
productaansprakelijkheid van de leverancier via Europese normen (EN-normen) al zodanig 
is geregeld dat een BRL hieraan nog maar weinig kan toevoegen. Bij verdere uitwerking van 
een beoordelingsrichtlijn kan voor wat betreft dit aspect worden volstaan met beperkte 
actie. 
 
De beoordelingsrichtlijn voor alternatieve legionellapreventie moet zich volgens de 
leveranciers zoveel mogelijk beperken tot aanvullende criteria (bovenop bestaande regels en 
normen) op basis waarvan commercieel aangeboden methoden worden beoordeeld. De 
volgende vragen zijn daarbij relevant: 
- Worden er chemicaliën gedoseerd? Zo ja, gebeurt dat met de leidingwaterinstallatie in 

bedrijf of uit bedrijf? Indien de installatie uit bedrijf is, betreft het dan een desinfectie of 
een reiniging van de installatie? 

- Wat is de effectiviteit van de techniek ten aanzien van Legionella (in vergelijking met het 
thermisch beheersconcept)? Werkt de techniek alleen lokaal of is er ook sprake van een 
restwerking in de nageschakelde installatie. Zo ja, hoe ver reikt dan die werking? 

- Wat zijn de neveneffecten van de techniek op de waterkwaliteit en op de materialen, en 
wat zijn de milieueffecten? 

- Hoe verloopt de integratie van het beheer, het onderhoud en de monitoring van de 
techniek in het beheersplan (de techniek moet meer zijn dan een ‘black box’)? 
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- Hoe wordt de transparantie van het beheer en onderhoud van de techniek voor de klant 
en de toezichthoudende instantie gewaarborgd?  

- Is de techniek veilig voor de beheerder en de gebruikers (van het met de techniek 
behandelde water)? 

 
In tabel 1 is op basis van deze beschouwing een overzicht gegeven van de meest relevante 
kritische aspecten. 
 
Tabel 1. Overzicht van kritische aspecten voor beoordeling van alternatieve technieken voor legionellapreventie 
met bestaande regelgeving en normering 
 
kritische aspecten toelichting bestaande 

regelgeving/normen 
opmerking 

voor reiniging  
(geen desinfectiemiddel) 
 

Regeling Chemicaliën en 
Materialen  
(Kiwa-ATA) 

voldoende 
kwaliteitsysteem 

toepassing chemicaliën 
(installatie uit bedrijf) 

voor desinfectie Toelating vereist (BW) voldoende 
kwaliteitsysteem 

toepassing chemicaliën 
(installatie in bedrijf) 

desinfectie Toelating vereist (BW) + 
Kiwa ATA 

voldoende 
kwaliteitsysteem 

werking van de techniek 
(lokaal en/of restwerking) 

-  effectiviteit 

toetsing aan het 
gelijkwaardigheidsprincipe 
(thermische desinfectie) 

-  

productaansprakelijkheid Europese Normen Bieden die normen 
voldoende garantie ? 

monitoring VROM verplichte 
programma’s 

Voldoende breed ? 

bestrijdingsmiddelen Toelating vereist (door CTB 
i.h.k van de BW) 

Onderzoek naar 
neveneffecten is 
onderdeel van 
toelatingseisen 

neveneffecten 

gebruikte materialen Regeling Chemicaliën en 
Materialen  
(Kiwa ATA) 

Onderzoek 
neveneffecten 
(toxiciteit) is  
onderdeel van 
beoordelingssysteem 

integratie met beheersplan -  onderhoud en beheer 
transparantie voor klant en 
toezichthouder 

-  

veiligheid risico’s direct gerelateerd 
aan de toepassing 
(agressiviteit en toxiciteit 
chemicaliën, elektrocutie, 
verbranding) 

Europese Normen Bieden die normen 
voldoende garantie ? 
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4 Overzicht kritische aspecten per techniek 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de kritische aspecten per techniek die zijn 
geïnventariseerd op basis van bestaande gegevens en op basis van gesprekken met 
leveranciers.  
 
Met bestaande gegevens wordt bedoeld gegevens afkomstig uit het rapport “Alternatieve 
technieken voor legionellapreventie: kenmerken en beoordeling” [2], tenzij anders vermeld. 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met leveranciers van de volgende technieken of concepten:  
- koper/zilver-ionisatie; 
- anodische oxidatie (elektrolyse); 
- ultrafiltratie; 
- UV-desinfectie; 
- eenmalige desinfectie met waterstofperoxide in combinatie met UF en UV als gate-

keepers; 
- periodieke desinfectie met waterstofperoxide (Herlisil). 
 
Deze technieken vormen het hoofdsegment van de op dit moment commercieel aangeboden 
concepten. Voor anodische oxidatie is op dit moment niet duidelijk of de techniek mag 
worden toegepast. In de startnotitie is reeds gewezen op de discussie binnen de Europese 
wetgeving over hoe moet worden omgegaan met bestrijdingsmiddelen die in situ worden 
bereid. Op dit moment is deze discussie nog niet afgerond. Er moet rekening worden 
gehouden met een verschil in benadering van in situ technieken waarbij de actieve stof al 
min of meer tastbaar aanwezig is (bijv. als de vaste elektroden bij koper/zilver-ionisatie) en 
in situ technieken waarbij dat niet het geval is (bijv. ozon, anodische oxidatie). Dit verschil is 
gebaseerd op het feit dat in het eerste geval de actieve stof wel actief op de markt wordt 
aangeboden en in het tweede geval niet. Volgens de woordelijke tekst van de Europese 
Biocidenrichtlijn valt een bestrijdingsmiddel onder de richtlijn als het commercieel op de 
markt wordt aangeboden.  
Inmiddels is definitief vast komen te staan dat voor de toevoeging aan water van koper en 
zilver via koper/zilver-ionisatie een toelating door het College Toelating 
Bestrijdingsmiddelen (CTB) benodigd is.  
 
Voor de overige technieken zoals genoemd in de startnotitie [1] geldt dat ze of niet zijn 
toegestaan omdat de te doseren stof (nog) niet is toegelaten door het CTB of dat ze nog in 
een te experimenteel stadium verkeren om commercieel te worden aangeboden: 
- dosering van natriumhypochloriet; 
- dosering van monochlooramine; 
- dosering van chloordioxide;  
- dosering van ozon; 
- elektrische pulsen;  
- pasteurisatie; 
- overige voor de toepassing op leidingwater nog niet bewezen technieken. 
 
 
 



 

Kritische aspecten van alternatieve technieken voor Legionella-preventie  
© Kiwa N.V. - 7 - juni 2003 

 

4.1 Koper/zilver-ionisatie 
 
Kritische aspecten op basis van Technical Note TN 6/96 BSRIA [3]: 
- pH van het te behandelen water. Boven pH 7,6 afname van koper- en 

zilverconcentraties. 
- de hardheid van het te behandelen water met als gevolg scaling van de elektrodes en 

complexering van de zilver-ionen (alleen benaming ‘hard’ en ‘zacht’ is gebruikt, geen 
nadere specificatie); 

- concentratie “ dissolved solids” (geen nadere specificatie); 
- te realiseren kopergehalte tussen 300 en 500 µg/l; 
- te realiseren zilvergehalte tussen 30 en 50 µg/l; 
- effectiviteit van de techniek bij deze koper- en zilvergehaltes in relatie tot de 

watersamenstelling (pH, hardheid) en omvang van de installatie; 
- stabiliteit van het proces, met name handhaven concentratieniveau van zilver; 
- corrosie bij toepassing van gegalvaniseerd staal als leidingmateriaal (minder relevant 

voor Nederland). 
 
Kritische aspecten op basis van gesprek met leverancier: 
- debietmeter; de installatie moet in staat zijn om op basis van een debietmeting de afgifte 

van het apparaat lineair te veranderen; 
- pH van het water, de leverancier houdt als criterium aan een waarde voor de pH die 

kleiner is dan 8,2; 
- de hardheid van het water bepaalt de frequentie van onderhoud van de elektroden; 
- omdat in een ontharder de concentraties koper en zilver door adsorptie met ongeveer 30 

% afnemen moet deze bij voorkeur worden gepositioneerd tussen de watermeter en de 
koper/zilver-ionisatie; 

- inregeling apparatuur in de opstartperiode, dat wil zeggen afstemmen van de 
stroomsterkte over de elektroden op het te behandelen debiet; 

- instelling koper op 300 µg/l en zilver op 40 µg/l direct achter de unit; 
- bij geen signaal van de debietmeter of storing moet er geen afgifte zijn van koper en 

zilver; 
- bij geen signaal van de debietmeter moet er een waarschuwing worden gegeven 

(notificatie op het bedieningspaneel); 
- bij uitval van een elektrodepaar moet er een waarschuwing worden gegeven (notificatie 

op het bedieningspaneel of akoestisch signaal); 
- goede mogelijkheid voor eenvoudige visuele controle elektrodes (bv. plexiglas); 
- dagelijkse controle eigenaar van het systeem op: 

- stilstand (notificatie bedieningspaneel); 
- functioneren debietmeter; 
- functioneren stroomsterktemeters elektrodepaar (bijv. indicatie 0 – 100 %); 

- onderhoudsaspecten voor leverancier: 
- controle kalkafzetting en afzetting vuil op elektrodes; 
- controle omvang elektrode (bij < 10 % oorspronkelijk omvang vervangen) 
- debietmeter controleren en reinigen; 
- controle bedrading, contacten en afdichtingen; 
- controle werking waarschuwingssysteem uitval. 
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4.2 Anodische oxidatie/ electrolyse 
 
Voor deze techniek bestaan in de praktijk twee toepassingen. Bij de eerste toepassing wordt 
vanuit een geconcentreerde NaCl-oplossing via het elektrolyseproces een oplossing 
aangemaakt met relatief hoge concentraties actief chloor (Cl2-HOCl). Deze oplossing kan 
vervolgens worden gedoseerd met behulp van een doseerpomp aan het te behandelen 
water. Met de gevormde oplossing is het ook mogelijk een leidingsysteem te reinigen 
(toepassing in hoge concentratie waarbij de installatie buiten gebruik wordt gesteld). 
   
Bij de tweede toepassingsmogelijkheid bevindt zich het apparaat in-line. Dit betekent dat 
het te behandelen water in z’n geheel de elektrolysecel passeert. Er worden geen stoffen aan 
het te behandelen water gedoseerd, de productie van desinfecterende stoffen vindt in-situ 
plaats. In de praktijk moet daarbij een onderscheid worden gemaakt in apparaten waarbij 
een semi-permeabel membraan wordt toegepast dat beide membranen scheidt en apparaten 
waarbij de elektroden niet van elkaar zijn gescheiden. In het eerste geval kan het water na 
passeren van de anode (vorming actief chloor en zuurstofradicalen) via een reactiekamer en 
eventueel een actieve-koolfiltratie langs de kathode worden geleid, waarbij de pH weer 
wordt geneutraliseerd (aan de kathode worden hydroxyl-ionen gevormd). 
 
Kritische aspecten op basis van bestaande informatie: 
- De pH-afhankelijkheid van het desinfectieproces. Zowel de effectiviteit van de 

desinfectie met chloor (Cl2 + H2O = HOCl + HCl; HOCl = H+ + OCl-; OCl- is minst 
effectief) als de effectiviteit van de desinfectie met zuurstofradicalen verlopen effectiever 
bij lagere pH-waarden. 

- De restwerking van de techniek in de nageschakelde installatie. Op grond van de lage 
concentraties desinfectiemiddelen die worden gevormd en de korte levensduur van 
radicalen is de restwerking waarschijnlijk beperkt. 

- Te hanteren concentraties op kritische punten en de relatie met vorming van 
nevenproducten. 

- Te hanteren criteria voor prestatie-eisen en neveneffecten bij continue en periodieke 
toepassing. 

- Het chloridegehalte van het water. Het chloridegehalte bepaalt samen met de capaciteit 
van het apparaat de hoeveelheid actief chloor die kan worden gevormd.  

- De vorming van ongewenste nevenproducten bij de oxidatie. Op grond van de lage 
concentraties desinfectiemiddelen die worden gevormd is de kans weliswaar klein dat 
de normen voor desinfectienevenproducten uit het Waterleidingbesluit worden 
overschreden. Toetsing hiervan is echter noodzakelijk.  

- Automatische ompoling van de elektroden. Hierdoor worden kalkafzettingen 
verwijderd (bij de uitvoering waarbij de elektroden zijn gescheiden door een membraan 
vereist dit ook een omschakeling van aan- en afvoerstromen). 

 
 
Kritische aspecten op basis van gesprek met leverancier (het betreft een leverancier van een 
in-line apparaat met een membraanscheiding tussen de elektroden): 
- Een constante aanvoer van water (geringe drukschommelingen). Het apparaat wordt 

gedimensioneerd op de flow door het apparaat.  
- Een minimale druk van 1 bar is noodzakelijk om het apparaat optimaal te laten 

functioneren. 
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- Het uitschakelen van het apparaat bij geen of te lage flow. 
- Akoestisch of visueel signaal bij uitschakeling/ storing van het apparaat; 
- Onderhoud door leverancier: 

- minimaal eens per jaar controle van systeem op goede werking en kalkafzetting op 
elektroden. 

- Visuele controlemogelijkheid voor afname performance van het apparaat bijvoorbeeld 
door meting van de stroomsterkte met een externe ampère- meter. De eigenaar moet 
kunnen vaststellen dat het apparaat minder presteert, bijvoorbeeld als gevolg van 
vervuiling van de elektroden.  

 

4.3 Ultrafiltratie “point of use” 
 
Bij deze techniek wordt de ultrafiltratie toegepast op een aërosolvormend tappunt. Bij grote 
complexe installaties met één of enkele aërosolvormende tappunten is dit bijvoorbeeld een 
bruikbare optie waarmee (in sommige situaties) kan worden voorkómen dat het hele 
systeem moet worden beheerst. 
 
Kritische aspecten op basis van bestaande informatie: 
- Integriteitsbewaking van de membranen.  
- (Biologische) vervuiling van de membranen. 
- Bij chemische reiniging van de installatie in-situ is van belang welke chemische stoffen 

worden gebruikt en hoe die uit het systeem worden verwijderd. 
- Bij chemische reiniging van de installatie in-situ is verder de toegepaste beveiliging van 

belang waarmee wordt voorkomen dat spoelwater in het leidingwatersysteem terecht 
komt. 

 
Kritische aspecten volgens leverancier: 
- Integriteit (en controle op de integriteit) van de membranen.  
- Noodzaak voor spoelen van de membranen. 
- Frequentie chemische reiniging van de membranen (kan per locatie verschillen). 
- Noodzaak voor thermische desinfectie van het leidingdeel na de UF. Ook bij toepassing 

van de techniek op het tappunt.  
 

4.4 UV-desinfectie “point of use”  
 
Bij deze techniek wordt de UV-desinfectie toegepast op een aërosolvormend tappunt. Bij 
grote complexe installaties met één of enkele aërosolvormende tappunten is dit bijvoorbeeld 
een bruikbare optie waarmee (in sommige situaties) kan worden voorkómen dat het hele 
systeem moet worden beheerst. 
 
Kritische aspecten op basis van bestaande informatie: 
- De golflengte van het UV-licht. 
- De watertemperatuur. 
- Het gehalte zwevende stof in het te behandelen water. 
- De UV-dosis als product van de beschikbare lichtintensiteit en de tijdsduur van 

blootstelling aan UV-licht. 
- Mogelijke nitrietvorming bij een hoge UV-dosis.  



 

Kritische aspecten van alternatieve technieken voor Legionella-preventie  
© Kiwa N.V. - 10 - juni 2003 

 

 
Kritisch aspecten volgens leverancier: 
- Vervuiling van de lamp, noodzaak voor sensor om de intensiteit te monitoren. 
- Alarmsignaal voor uitval van de lamp. 
- Temperatuur van het water; 
- Waterkwaliteit (zwevende stof). 
- Lengte van het leidingdeel na de UV-lamp waarin afwezigheid van Legionella nog kan 

worden gegarandeerd. 

4.5 Dosering van waterstofperoxide gecombineerd met UF of UV als gatekeepers 
 
Naast de ‘point-of-use’ toepassingen van ultrafiltratie en UV zoals beschreven in de 
paragrafen 3.3. en 3.4 kunnen beide technieken ook worden toegepast op het 
binnenkomende water in een leidingwaterinstallatie. In dat geval worden de technieken 
toegepast als zogenaamde ‘gate-keepers’. Gezien de lokale werking van beide technieken is 
deze toepassing alleen zinvol in combinatie met een desinfectie van de installatie. Deze 
desinfectie kan periodiek of continu worden uitgevoerd waarbij de installatie in bedrijf blijft 
of periodiek waarbij de installatie tijdelijk uit bedrijf wordt genomen. Momenteel is er alleen 
een toelating van het CTB voor het middel Herlisil dat alleen mag worden ingezet als de 
installatie buiten bedrijf is. 
De kritische aspecten voor ultrafiltratie en UV-desinfectie zoals geïnventariseerd voor  de 
‘point-of-use’-toepassing blijven ook in dit geval gelden. In deze paragraaf ligt daarom het 
accent op de kritische aspecten van de reiniging (eenmalige desinfectie) van de installatie.  
 
Kritische aspecten op basis van bestaande informatie voor reiniging met Herlisil 
(waterstofperoxide): 
- Maatregelen ter voorkoming van leidingwatergebruik voor consumptie of andere 

doeleinden tijdens toepassing van het product. 
- Voldoende doorspoeling na toepassing van het product zodat alle restanten van het 

product zijn verwijderd. 
- Het concentratieniveau dat wordt toegepast. 
- De contacttijd. 
- Mogelijke corrosie van in leidingwatersystemen toegepaste metalen bij hoge 

concentraties. 
 
Kritische aspecten volgens de leverancier: 
- Er dient een risicoanalyse te zijn uitgevoerd en de installatie moet grondig zijn 

gesaneerd (verwijderen van leidingen die niet meer doorstroomd kunnen worden). 
- Er dient een (endoscopische) controle plaats te vinden op visuele hygiëne op een aantal 

zorgvuldig geselecteerde kritische punten in de installatie. Eventueel moet vóór de 
desinfectie met peroxide een reiniging met een schoonmaakmiddel plaatsvinden (CIP-
cleaning). 

- Bij een onderhouds- en beheerscontract moeten er afspraken worden gemaakt met de 
eigenaar van de installatie over ‘hygiënisch’ beheer van de installatie zodat wordt 
voorkomen dat de eigenaar of een installateur zonder overleg gaat sleutelen aan de 
installatie (protocol ‘hygiënisch beheer’ ). 

 



 

Kritische aspecten van alternatieve technieken voor Legionella-preventie  
© Kiwa N.V. - 11 - juni 2003 

 

4.6 Dosering van natriumhypochloriet 
 
Voor de toepassing als beheersmaatregel kan hypochloriet continu worden gedoseerd met 
een relatief lage concentratie of periodiek worden gedoseerd in hogere concentraties. 
 
Kritische aspecten: 
- Sturing van de dosering (op volumestroom). 
- pH van het water. Bij lage pH van het water (circa 7,0 of lager) is het chloor voornamelijk 

aanwezig als HOCl en verloopt de desinfectie sneller dan bij hogere pH. Boven een pH 
van 7,5 is voornamelijk het OCl- -ion aanwezig.  

- De temperatuur van het water. Bij lagere temperatuur verloopt de desinfectie minder 
snel. 

- CxT-waarde. Voor de inactivatie van legionellabacteriën is de contacttijd van belang (T) 
en het vrij chloorresidu (C). Bij continue dosering kan een 3log-reductie in de waterfase 
worden bereikt bij een restgehalte chloor van 0,5 mg/l vrij chloor en een contacttijd van 
12 minuten bij een pH van 7,6 en een temperatuur van 21 °C. Bij periodiek doseren is de 
maximaal toelaatbare concentratie vrij chloor 8 mg/l, maar afhankelijk van de 
toegepaste frequentie kan in dit geval de benodigde log-reductie in de waterfase 
aanzienlijk hoger zijn.  

- De waterkwaliteit.  Veel organische stof in het water leidt tot een hoger chloorverbruik. 
- Het leidingmateriaal. Door reacties met de leidingwand moet rekening worden 

gehouden met een hoger chloorverbruik. 
- De vorming van nevenproducten, zoals trihalomethanen (THM), en het voldoen aan de 

norm voor THM (25 µg/l) bij continue dosering. Voor periodieke dosering is het 
wellicht wel acceptabel om deze norm te overschrijden.  Welke norm dan moet worden 
gehanteerd is niet bekend. 

- Invloed op de geur en smaak van het water bij continue dosering en bij periodieke 
dosering. 

- Corrosie van het leidingmateriaal en eventuele effecten op kunststof. 
 

4.7 Dosering van monochlooramine 
 
Monochlooramine (MCA) wordt gevormd uit de reactie van ammonium en 
natriumhypochloriet. Omdat MCA beter in staat is om de biofilm binnen te dringen dan 
bijvoorbeeld natriumhypochloriet is naast continue dosering ook periodieke dosering van  
MCA een relevante optie.  
 
Kritische aspecten: 
- Sturing van de dosering (op volumestroom). 
- De bereiding van MCA uit chloor en ammonium. Een verkeerde verhouding of menging 

van de chemicaliën kan leiden tot een overmaat ammonium of tot de vorming van di- en 
trichlooraminen. 

- De temperatuur van het water. Bij lagere temperatuur verloopt de desinfectie minder 
snel. 

- CxT-waarde. MCA desinfecteert langzamer dan vrij chloor maar is ook stabieler en is 
daardoor beter in staat om in biofilms door te dringen. Er is onvoldoende informatie 
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over de mate van inactivatie van Legionella bij diverse concentraties en 
blootstellingstijden. 

- De waterkwaliteit. Veel organische stof in het water leidt tot een hoger verbruik van 
MCA. 

- De vorming van nitriet uit ammonium. Ammonium kan vrijkomen bij het uiteenvallen 
van MCA of door een overdosering bij het bereiden van MCA aan het water worden 
toegevoegd. 

- De vorming van nevenproducten, zoals trihalomethanen (THM), en het voldoen aan de 
norm voor THM (25 µg/l) bij continue dosering. Voor periodieke dosering is het 
wellicht wel acceptabel om deze norm te overschrijden.  Welke norm dan moet worden 
gehanteerd is niet bekend. 

- Invloed op de geur en smaak van het water, met name als gevolg van de vorming van 
di- en trichlooraminen. 

- Corrosie van het leidingmateriaal en aantasting van kunststoffen. Van MCA is bekend 
dat het veel agressiever is ten opzichte van elastomeren (synthetische rubbers en 
natuurrubber) dan gelijke hoeveelheden vrij chloor.  

- MCA is gevaarlijk voor mensen bij de nierdialyse omdat het direct in de bloedbaan 
terecht kan komen en zich daarbij bindt aan het ijzer in hemoglobine. 

- MCA is toxisch voor waterorganismen. 
 

4.8 Dosering van chloordioxide 
 
Chloordioxide wordt gevormd door reactie van natriumchloriet met zoutzuur of met 
natriumperoxidesulfaat. Een juiste mengverhouding is vereist om een zuivere oplossing te 
krijgen, zonder restgehalten van beide chemicaliën.  
Door de vorming van chloriet als vervalproduct van chloordioxide is de maximale 
concentratie chloordioxide bij continue dosering gelimiteerd tot 0,2 mg/l. Hierdoor is de 
techniek minder geschikt om continu te worden toegepast.  
 
Kritische aspecten zijn: 
- Sturing van de dosering (op volumestroom). 
- De temperatuur van het water. Bij lagere temperatuur verloopt de desinfectie minder 

snel. 
- De CxT-waarde. De benodigde CxT-waarden zijn vergelijkbaar met die voor 

natriumhypochloriet zodat continue toepassing niet mogelijk lijkt in verband met de 
vorming van chloriet.  

- De waterkwaliteit.  Veel organische stof in het water leidt tot een hoger verbruik van 
chloordioxide. 

- De vorming van chloriet als vervalproduct limiteert de hoeveelheid chloordioxide die 
kan worden toegevoegd aan het water.  

- De vorming van nevenproducten, zoals trihalomethanen (THM), en het voldoen aan de 
norm voor THM (25 µg/l). 

- Invloed op de geur en smaak van het water, met name bij hoge doseringen.  
- Corrosie van het leidingmateriaal en eventuele effecten op kunststof. 
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4.9 Dosering van ozon 
 
Gezien de toxiciteit van ozon is deze techniek alleen geschikt voor reiniging van een 
installatie (vergelijkbaar met waterstofperoxide).  
 
Kritische aspecten voor toepassing van ozon zijn: 
- Maatregelen ter voorkoming van leidingwatergebruik voor consumptie of andere 

doeleinden tijdens toepassing van het product. 
- Voldoende doorspoeling na toepassing van het product zodat alle restanten van het 

product zijn verwijderd. 
- Het concentratieniveau dat wordt toegepast. 
- De contacttijd. 
- Mogelijke corrosie van in leidingwatersystemen toegepaste metalen. 
 

4.10 Elektrische pulsen 
 
Dit systeem heeft een lokale werking. De techniek is nog experimenteel.  
 
Kritische aspecten zijn: 
- De hoogte van de aangelegde spanning. 
- De lengte van de elektrische pulsen. 
- Het interval tussen de pulsen. 
- Er is een minimale geleidbaarheid van het te behandelen water vereist. 
- Aanwezigheid van grotere deeltjes verstoren het proces zodat in sommige gevallen een 

voorbehandeling noodzakelijk kan zijn. 
- Veiligheid van het systeem in verband met de gebruikte hoogspanning. Hoe hoger de 

volumestroom, hoe hoger het benodigde vermogen van het elektrisch veld. 

4.11 Pasteurisatie. 
 
Pasteurisatie moet worden gekarakteriseerd als een techniek met een lokale werking. Door 
plaatselijke verhitting van water in de pasteurisator worden alleen de legionellabacteriën die 
zich in het aangevoerde water bevinden gedood. Het systeem heeft geen invloed op de 
legionellabacteriën in de biofilm verderop in het systeem. 
 
Kritische aspecten: 
- De temperatuur van het water in de pasteurisator. 
- De minimale verblijftijd van het water in de pasteurisator. 
- De bewaking van de temperatuur. 
- Mogelijke toename van de kalkafzetting door het water. 
 

4.12 Overige technieken  
 
Naast de besproken technieken worden er door verschillende leveranciers concepten 
voorgesteld en aangeboden die een vermeend effect hebben op Legionella en/of de vorming 
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van biofilm. Deze technieken kunnen worden aangemerkt als experimenteel en ‘niet 
bewezen’ , zodat het (nog) niet mogelijk is een overzicht te geven van kritische aspecten.  
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5 Eerste beschouwing prestatie-eisen voor 
effectiviteit en neveneffecten 

Een beoordelingsrichtlijn moet de garantie bieden dat een alternatieve techniek voor 
legionellapreventie een goede prestatie levert. Hiertoe wordt de techniek beoordeeld op een 
aantal criteria. Deze criteria kunnen worden opgesteld op basis van het overzicht van 
kritische aspecten in het vorige hoofdstuk. Door gesprekken met een aantal leveranciers is 
duidelijk geworden dat het presteren van een alternatieve techniek niet alleen afhangt van 
de prestaties van een techniek als ‘black box’. Het presteren moet in een breder verband 
worden gezien waarbij borging van het onderhoud en beheer van de techniek in het 
beheersplan, de transparantie daarvan voor eigenaar en toezichthouder en de monitoring 
van de effecten en neveneffecten een even belangrijke rol spelen. In dat opzicht kan in het 
vervolg beter worden gesproken over alternatieve beheersconcepten. Dit is ook meer in lijn 
met het begrip thermisch beheersconcept.  
 
Naast het overzicht van kritische aspecten in het vorige hoofdstuk dienen er in algemene zin 
beoordelingscriteria te worden opgesteld voor de kritische aspecten effectiviteit en 
neveneffecten. In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van factoren die een rol spelen bij 
het vaststellen van de prestatie-eisen betreffende effectiviteit en neveneffecten. 
 

5.1 Prestatie-eisen effectiviteit 
 
De prestatie-eisen die ten aanzien van de effectiviteit van een alternatief concept kunnen 
worden gesteld, zijn afhankelijk van de aard van de gebruikte techniek. Hierbij moet een 
onderscheid worden gemaakt in  
1. technieken met alleen een lokale werking en 
2. technieken die een restwerking hebben in de installatie.  
 

5.1.1 Technieken met alleen een lokale werking  
Voor technieken met alleen een lokale werking blijft de effectiviteit (inactivatie of eliminatie) 
beperkt tot legionellabacteriën die zich in de waterfase bevinden en die de techniek 
passeren. Aan deze technieken kan alleen een prestatie-eis worden gesteld voor de reductie 
van legionellabacteriën in de waterfase. 
Een andere belangrijke factor is de positionering van de techniek in de installatie. Daarbij 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen toepassing: 
a) in de toevoerleiding naar een gebruikspunt  (‘point-of-use’ concept)  of  
b) toepassing aan het begin van een installatie of installatiedeel (‘gate-keeper’ concept).  
 
ad a). In het eerste geval (‘point-of-use’) is het voldoende om alleen een prestatie-eis te 
stellen aan de legionellabacteriën in de waterfase. Deze prestatie-eis moet voldoende 
garantie bieden dat aan de norm van 100 kve /l na passage van de techniek wordt voldaan. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat het leidingdeel na de techniek tot en met het tappunt zo 
kort mogelijk wordt gehouden. Hiervoor zou het criterium van 5 meter (of 1 liter) kunnen 
worden gehanteerd overeenkomstig Bijlage F van de ontwerp-AMvB.  
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Op basis van het Modelbeheersplan en de eisen die daarin zijn gesteld aan het thermisch 
beheersconcept, wordt in dit geval een eis voorgesteld voor inactivatie van 
legionellabacteriën in de waterfase met 3 decimalen. Voor de technieken UV en UF die het 
meest in aanmerking komen voor toepassing volgens het ‘point-of-use’-concept is bekend 
dat aan deze prestatie-eis kan worden voldaan.  
 
ad b). Gezien de lokale werking van de techniek kan ook in het tweede geval (‘gate-keeper’ 
concept) alleen een prestatie-eis worden gesteld aan de reductie van het aantal 
legionellabacterien in de waterfase. Omdat de groei van Legionella in de biofilm verderop in 
de installatie niet meer met de techniek kan worden beïnvloed, lijkt een eenmalige 
desinfectie van de gehele installatie na de toegepaste techniek (eventueel na reiniging) een 
minimale eis waaraan moet zijn voldaan. Op dit moment is het onduidelijk hoe lang met 
deze combinatie van technieken de afwezigheid van Legionella in de installatie kan worden 
gegarandeerd.  
Daarnaast is een combinatie denkbaar van het ‘gate-keeper’ concept met een continue 
desinfectietechniek (uiteraard pas na toelating van een desinfectiemiddel door het CTB) of 
eventueel (bij warmwatersystemen) met het thermisch beheersconcept.  Aan de 
desinfectietechnieken worden separaat prestatie-eisen gesteld (zie 4.1.2). 
 

5.1.2 Technieken met een restwerking in de nageschakelde installatie 
De effectiviteit van een techniek met een blijvende werking (restwerking) wordt in sterke 
mate bepaald door de inactivatie van legionellabacteriën in het water én in de biofilm. 
Omdat door de geringe selectiviteit ook andere micro-organismen worden geïnactiveerd, 
leidt toepassing van een dergelijke techniek tot vermindering van de biofilmvorming, 
hetgeen de kans op vermeerdering van Legionella verder beperkt. 
Een belangrijke factor bij het opstellen van een prestatie-eis voor een techniek met een 
blijvende werking is de manier waarop het desinfectiemiddel wordt toegepast. Hierbij moet 
onderscheid worden gemaakt tussen periodieke dosering en continue dosering.  Bij 
periodieke dosering kan een verdere opsplitsing worden gemaakt naar periodieke reiniging 
(waarbij de installatie uit bedrijf wordt genomen) en periodieke desinfectie (waarbij de 
installatie in bedrijf blijft), maar deze opsplitsing is voor een prestatie-eis minder van belang. 
 
Op basis van het Modelbeheersplan en de eisen die daarin zijn gesteld aan het thermisch 
beheersconcept, worden de volgende prestatie-eisen voorgesteld: 
- bij een continue dosering van een desinfectiemiddel dient steeds een inactivatie van 3 

decimalen te worden bereikt in het gehele systeem (biofilm en waterfase); 
- bij een periodieke dosering dient een inactivatie van 6 decimalen te worden gerealiseerd 

in de biofilm. 
 
Op dit moment is (nog) onvoldoende bekend over de effecten van toepassing van 
desinfectiemiddelen zoals ozon, monochlooramine, natriumhypochloriet, chloordioxide, 
waterstofperoxide, koper en zilver op Legionella in de waterfase , Legionella in de biofilm en 
de biofilmvorming zelf. Door onderzoek zouden per desinfectiemiddel de volgende vragen 
moeten worden beantwoord: 
- Bij welke concentratie (restgehalte) wordt, in het geval van continue desinfectie, de groei 

van Legionella in de biofilm voorkómen en zijn de ongewenste neveneffecten acceptabel 
zodat wordt voldaan aan de eisen uit het Waterleidingbesluit? 



 

Kritische aspecten van alternatieve technieken voor Legionella-preventie  
© Kiwa N.V. - 17 - juni 2003 

 

- Bij welke combinatie van concentratie (restgehalte) en tijd wordt, in het geval van een 
periodieke desinfectie waarbij de installatie in bedrijf blijft, de groei van 
legionellabacteriën in de biofilm (en de waterfase) voorkómen en zijn de ongewenste 
neveneffecten toch acceptabel? Wat is de effectiviteit, de benodigde duur van de 
dosering en de benodigde frequentie als functie van het toegepaste concentratieniveau? 
Zijn de ongewenste neveneffecten die in dat geval periodiek optreden nog acceptabel en 
kan dat toxicologisch worden onderbouwd (nieuwe normen)? Wat zijn de eventuele 
neveneffecten op het leidingmateriaal? 

- Bij welke combinatie van concentratie en tijd wordt, in het geval van een periodieke 
reiniging waarbij de installatie uit bedrijf wordt genomen, de groei van 
legionellabacteriën in de biofilm (en de waterfase) voorkómen. Ook in dit geval zijn de 
effectiviteit, de duur van de dosering en de benodigde frequentie als functie van het 
toegepaste concentratieniveau van belang? Wat zijn de eventuele neveneffecten op het 
leidingmateriaal? (Ozon en waterstofperoxide vallen in ieder geval in deze categorie 
omdat ze alleen toegepast kunnen worden als de installatie uit bedrijf is genomen.) 

 
Bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek moet voor het vaststellen van de effectiviteit 
ook de invloed van de watersamenstelling, het leidingmateriaal en de complexiteit van de 
installatie  worden meegenomen.  
 

5.2 Eisen met betrekking tot neveneffecten 
 
Voor de neveneffecten van alternatieve technieken voor legionellapreventie kan de 
volgende indeling worden gemaakt: 
1. direct effect van een desinfectiemiddel op waterkwaliteit; 
2. indirect effect van een desinfectiemiddel op de waterkwaliteit; 
3. effect van de toegepaste materialen op de waterkwaliteit; 
4. milieueffecten; 
5. effecten op het leidingmateriaal. 
 
Voor technieken met een lokale werking is alleen punt 3 relevant. Voor technieken met een 
blijvende werking zijn alle punten relevant. 
 
ad 1. Het gedoseerde desinfectiemiddel heeft mogelijk toxische, carcinogene of mutagene 
eigenschappen. De schadelijkheid van een stof wordt bepaald door de volgende factoren: 
- de aard van de stof;  
- de hoogte van de concentratie; 
- de duur van de blootstelling; 
- de route waarlangs de stof in het lichaam wordt opgenomen. 
Deze factoren worden onderzocht als onderdeel van een toelating van een stof in het kader 
van de Bestrijdingsmiddelenwet zodat een aparte prestatie-eis in de beoordelingsrichtlijn 
overbodig is. 
 
ad 2. De dosering van een desinfectiemiddel leidt tot neveneffecten als gevolg van reacties 
met stoffen in het water, de biofilm of de toegepaste leidingmaterialen. Deze neveneffecten 
bestaan mogelijk uit de vorming van toxische, carcinogene of mutagene verbindingen en/of 
de beïnvloeding van de geur of smaak van het water. 
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Voor enkele nevenproducten zijn normen opgenomen in het Waterleidingbesluit. Deze 
normen zijn van toepassing op leidingwater indien sprake is van continue toepassing. In 
geval van een periodieke toepassing, waarbij het water voor gebruik beschikbaar blijft, kan 
op toxicologische gronden worden aangenomen dat een tijdelijke hogere concentratie is 
toegestaan dan de norm, die is gebaseerd op levenslange blootstelling. Op dit punt dient 
nader te worden vastgesteld wat nog toelaatbaar is (zie ook par. 5.1.) 
 
ad 3. De materialen en chemicaliën (anders dan bestrijdingsmiddelen) die worden toegepast 
bij een alternatieve techniek moeten voldoen aan de Regeling Materialen en Chemicaliën 
Leidingwatervoorzieningen. Het stellen van aanvullende prestatie-eisen in de 
beoordelingsrichtlijn is niet nodig. 
 
ad 4. Onderzoek naar de milieuschade die ontstaat als gevolg van het toevoegen van 
desinfectiemiddelen aan leidingwater maakt onderdeel uit van de toelating van een stof in 
het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. 
 
ad 5. Het doseren van een desinfectiemiddel kan een ongewenst effect hebben op het 
leidingmateriaal. Het kan daarbij zowel gaan om corrosie van metalen leidingen als 
aantasting van kunststof leidingen. Factoren die dit effect beïnvloeden zijn het type 
leidingmateriaal, de frequentie van blootstelling, de duur van de blootstelling en de daarbij 
toegepaste concentratie van het desinfectiemiddel.  
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6 Set van aanbevelingen voor vervolgtraject 

Tijdens een bespreking met de opdrachtgever op 28 april 2003 is besloten dat Kiwa ter 
afronding van dit project een overzicht opstelt voor het nog af te leggen traject tot een 
beoordelingsrichtlijn. 
 
Op grond van de uitkomsten van het genoemde overleg en de beschouwingen in dit rapport 
is het relevant om voor het vervolgtraject een onderscheid te maken tussen fysische 
technieken en technieken gebaseerd op chemische desinfectie. Buiten het feit dat in het 
laatste geval eerst en vooral een toelating nodig is voor toepassing van een 
desinfectiemiddel op basis van de Bestrijdingsmiddelenwet, is in dit rapport vastgesteld dat 
er aanvullend onderzoek nodig is voor het beoordelen van de effecten en neveneffecten van 
toepassing van deze middelen alvorens een Beoordelingrichtlijn kan worden opgesteld (zie 
hoofdstuk 5). 
Voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn voor fysische technieken moet rekening 
worden gehouden met het volgende stappenplan: 
1. keuze Kiwa BRL (uitgegeven door Kiwa) of nationale BRL (uitgegeven door Stichting 

Bouwkwaliteit); 
2. samenstellen College van Deskundigen; 
3. opstellen van een concept Beoordelingsrichtlijn; 
4. sessies met College van Deskundigen waarbij consensus wordt bereikt over de inhoud 

van de beoordelingsrichtlijn. De beoordelingsrichtlijn omvat alle in het College van 
Deskundigen gemaakte afspraken over de attestatie van een alternatieve techniek. 
Hierbij gaat het om: 

a. de eisen waaraan de leverancier moet voldoen; 
b. de eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen. 

5. eventueel voorleggen aan Beleidscollege C&K; 
6. publicatie van het document ter kritiek in H2O; 
7. verwerken commentaar en opstellen definitieve beoordelingsrichtlijn;  
8. aanbieden aan Raad van Accreditatie; 
9. bindend verklaren van de BRL door directeur Kiwa C&K. 
 
De kosten voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn voor fysische technieken zonder 
restwerking in de benedenstroomse installatie volgens dit stappenplan worden geraamd op 
10.000 tot 15.000 euro. 
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7 Samenvatting 

In dit document is een overzicht gegeven van de kritische aspecten voor de verschillende 
alternatieve technieken voor legionellapreventie. Dit overzicht is opgesteld deels op basis 
van bestaande gegevens en deels op basis van gesprekken met leveranciers. 
Daarnaast is een nadere uitwerking gegeven van factoren die van invloed zijn op de 
prestatie-eisen voor effecten en neveneffecten van alternatieve technieken. 
 
Een aantal kritische aspecten van preventietechnieken worden reeds beoordeeld op basis 
van bestaande wet- en regelgeving (zie tabel 1 bladzijde 4). Voor de volgende aspecten moet 
nog worden nagegaan in hoeverre bestaande normen voldoende garantie bieden: 
- verplichte monitoringsprogramma’s voor waterbehandelingsapparatuur volgens  

Waterleidingbesluit; 
- veiligheid (EN-normen); 
- aansprakelijkheid (EN-normen). 
 
Een beoordelingsrichtlijn moet zich met name richten op de aspecten effectiviteit, 
neveneffecten en onderhoud/beheer. 
 
De volgende factoren zijn van belang bij het opstellen van prestatie-eisen voor de 
effectiviteit van een alternatieve  techniek: 
- de werking van de techniek (lokaal of met restwerking in de leidinginstallatie); 
- (bij technieken met een lokale werking) de positionering van de techniek in de 

leidingwaterinstallatie (op het tappunt of aan het begin van een leidingwaterinstallatie); 
- (bij technieken met een restwerking) de wijze van toepassing van het desinfectiemiddel 

(continu of periodiek). 
 
Voor de neveneffecten van alternatieve technieken zijn de volgende aspecten van belang: 
- direct effect van een desinfectiemiddel op de waterkwaliteit (toxiciteit 

desinfectiemiddel); 
- indirect effect van een desinfectiemiddel op de waterkwaliteit (vorming 

nevenproducten); 
- effect van de toegepaste materialen op de waterkwaliteit; 
- milieueffecten; 
- effecten (van een desinfectiemiddel) op het leidingmateriaal. 
 
Over de effectiviteit en de neveneffecten van de toepassing van desinfectiemiddelen in 
leidingwaterinstallaties is nog relatief weinig bekend. Toepassing kan variëren van continue 
dosering in hele lage concentraties zonder noemenswaardige neveneffecten via periodieke 
toepassing in hoge concentraties met acceptabele neveneffecten (zodat de installatie water 
kan blijven leveren) tot periodieke toepassing in zeer hoge concentraties met aanzienlijke 
neveneffecten (waarbij de installatie buiten bedrijf is gesteld). Er moet een methode worden 
ontwikkeld om per desinfectiemiddel informatie te verzamelen over de effectiviteit van het 
middel en de neveneffecten. Daarnaast moeten criteria worden opgesteld met betrekking tot 
de vorming van toxische nevenproducten. De methode kan dan worden toegepast als 
onderdeel van een beoordelingsrichtlijn voor alternatieve technieken voor 
legionellapreventie waarbij een desinfectiemiddel wordt gedoseerd.  
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Voor de fysische technieken zou gestart kunnen worden met het opstellen van een 
beoordelingsrichtlijn. Hiervoor is in hoofdstuk 6 een stappenplan gepresenteerd. 
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