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Van handreiking naar de praktijk 



dus deze moet eerst aan de kant. Klik op het 

Inhoud 
• Risicobepaling en beheersplan

• Monstername 

• Analyseresultaten

• Preventie Legionella overschrijdingen

• Maatregelen aanhoudende overschrijdingen

• 2 praktijk voorbeelden:
• Industriële afvalwaterzuivering

• Rioolwaterzuiveringsinstallatie



Risicobepaling

Waterfase
• Hergebruik van effluent op terrein zelf
• Inname benedenstrooms

Luchtfase 
• Vermoeden vanaf 1.000.000 kve/l in de 

waterfase

Slibfase
• Verwerken van slib op locatie waardoor er 

water vrijkomt waar Legionella in kan zitten. 

Verspreidingsmogelijkheden Legionella 



Risicobepaling
Opbouw - 1

Risicoprofiel bepaling - Quickscan

Risicoprofiel 

0 
Niet aannemelijk

Legionella is niet of in zeer lage aantallen aanwezig. Mogelijk wel incidenteel door influent met 
hoge legionella-aantallen. Zeer kleine kans op blootstelling indien aerosolvorming plaatsvindt 
vanuit het afvalwater of effluent en geen maatregelen zijn genomen om groei en/of verspreiding 
te voorkomen. 

1
Mogelijk

Legionella kan aanwezig zijn maar onder standaardcondities worden geen hoge aantallen 
verwacht. Mogelijk wel incidenteel door influent met hoge legionella-aantallen. Kleine 
kans op blootstelling indien aerosolvorming plaatsvindt vanuit het afvalwater of effluent en geen 
maatregelen zijn genomen om groei en/of verspreiding te voorkomen. 

2
Aannemelijk

Legionellagroei is mogelijk, afhankelijk van de situatie (tijdelijk) tot hoge aantallen. Er is kans op 
blootstelling indien aerosolvorming plaatsvindt vanuit het afvalwater of effluent en geen 
maatregelen zijn genomen om groei en/of verspreiding te voorkomen. 

3
Zeer aannemelijk

Hoge tot zeer hoge aantallen in beluchtingstanks (≥106 kve/L) en effluent (≥104 kve/L) zijn te 
verwachten. Grote kans op blootstelling indien aerosolvorming plaatsvindt vanuit het afvalwater 
of effluent en geen maatregelen zijn genomen om groei en/of verspreiding te voorkomen. 



Risicobepaling

Bij mogelijk of (zeer) aannemelijk:

• Opstart monstername

• Inventarisatie huidige installatie:
• Temperatuur , pH, verblijftijden, wel of geen beluchting 

aanwezig, aard influent, herkomst entslib, hergebruik van 
effluent etc.

• Risicocategorie vaststellen:

• Afstand tot woonkernen, hotels, ziekenhuizen etc. 

• Aanwezigheid van andere aerosol vormende componenten 
op locatie of in de omgeving.

Opbouw - 2



Risicobepaling

Risicobeoordeling op component

De componenten worden als volgt gekarakteriseerd: 

• Kans op optimale groei: T tussen 30-38 °C én pH tussen 5 en 9 

• Kans op groei: T tussen 25 – 30 °C of 38 – 45 °C én pH tussen 5 en 9 

• Geen kans op groei: T < 25 °C of T > 45 °C of pH < 5 of pH > 9

Opbouw - 3



Risicobepaling

Na inventarisatie huidige installatie en componenten, 
wordt er een plan met mogelijke maatregelen 
opgesteld.

Beheersplan opstellen, waar o.a. de volgende 
onderdelen in zitten:

• Resultaat uitgevoerde legionella risicobeoordeling

• Logboekbladen

• Overzicht van de te treffen maatregelen

• Monitoringsplan

Opbouw - 4



Monstername

Monstername punten (minimaal geadviseerd)
• Influent(put)
• Beluchtingstank/biologische tank
• Effluent(put)

Opstartfase – o.b.v. Quickscan
• Risicoprofiel 1 – 3   maand
• Risicoprofiel 2, risicocategorie I/II – 6   maand
• Risicoprofiel 2, risicocategorie III of Risicoprofiel 3     

– 12 maand

Monstername frequentie beheersplan
• Monitoring o.b.v. risicocategorie

• Risicocategorie I – tweemaandelijks
• Risicocategorie II – elk kwartaal
• Risicocategorie III – elk half jaar



dus deze moet eerst aan de kant. Klik op het Risicobeoordeling en 
beheersplan
Herziening

• Na 3 jaar

• Bij significante veranderingen aan en in de 
installatie

• Bij significante veranderingen in het influent / 
samenstelling van de aanvoer

• Bij een verandering van de omgeving 



Monstername

Monitoringsplan o.b.v. risicocategorie 
omgeving.

Let op wijkt af van koeltorens!

Categorie Locatie AWZI Monstername frequentie 

I Hoog risico Minder dan 1,5 km tot een woonkern 
of locaties waar veel mensen komen 

Tweemaandelijks 

II midden 
risico

Op een afstand van 1,5 tot 3 km van 
een woonkern of locaties waar veel 
mensen komen. 

Elk kwartaal 

III laag risico Meer dan 3 km van een woonkern of 
locaties waar veel mensen komen. 

Elk half jaar 



Meld verplichting

Analyseresultaten

Grenswaardes
• Onderste analyse grens < 10.000 kve/l

Vergelijk met andere watermatrices

• Informeer GGD bij aantreffen legionellabacterie 
in AWZI, herbemonsteringsresultaat wel
afwachten.

• >1.000.000 kve/l Legionella aangetroffen melden 
bij Omgevingsdienst, er is sprake van ongewoon 
voorval. Herbemonsteringsresultaat niet
afwachten.

• >1.000.000 kve/l Legionella aangetroffen, 
informeer directe gebruikers van het effluent c.q. 
ontvangers van het effluent. 

• >1.000.000 kve/l Legionella aangetroffen, na 
gaan welke personen in de directe omgeving zijn 
geweest, in verband met gezondheidsrisico’s. 

Drinkwater Koelwater Afvalwater 

Ondergrens 
analyse

<100 kve/l <1.000 kve/l
<10.000 kve/l 

of
<100.000 kve/l

Actie vanaf > 100 kve/l >1.000 kve/l
> 10.000 

of
>100.000

Melden 
grens

1.000 kve/l prio.
of

10.000 kve/l niet-
prio. 

>10.000 kve/l 
of

>100.000 kve/l
>1.000.000 kve/l



Analyseresultaten
Actieniveaus - 1

Actie niveau Legionella (kve/l) Aanpak

Categorie I/II 
Categorie III

<10.000
<100.000

Geen of geringe aanwezigheid of groei van Legionella 
Waarden acceptabel, geen verdere actie anders dan reguliere beheersmaatregelen. 
Indien Legionella is aangetroffen in lage aantallen in het effluent (range 10.000 – 100.000) moet hergebruik van het 
effluent met verneveling (zonder aanvullende zuivering) worden vermeden.

Categorie I/II 
Categorie III

10.000 -100.000
100.000 – 1.000.000

Aanwezigheid of groei van Legionella 
Het systeem vormt een biotoop voor aanwezigheid of groei van Legionella en verdient aandacht. 

1. Zet de volgende acties in gang: 
o Geen effluent(her)gebruik op een zodanige wijze dat verneveling kan optreden. 
o Controleer de AWZI op afwijkingen of veranderingen in bedrijfsvoering. 
o Evalueer reeds bestaande beheersmaatregelen op uitvoering in de praktijk en op de effectiviteit. Formuleer en 
implementeer verbeteringen. 
o Implementeer zo nodig éénvoudig uit te voeren correctieve maatregelen. 
o Indien in de nevel van de besmette systemen gewerkt moet worden, is het preventief dragen van FFP3 
adembescherming sterk aanbevolen. 

2. Laat na uitvoering van de maatregelen het water analyseren op Legionella om de genomen maatregel op effectiviteit 
te controleren. 



Analyseresultaten
Actieniveaus - 2

Actie niveau Legionella (kve/l) Aanpak

Categorie I/II 
Categorie III

100.000 -1.000.000
1.000.000 – 10.000.000

Hoge aanwezigheid of sterke groei van Legionella 
Het systeem vormt een goede biotoop voor aanwezigheid of groei van Legionella en verdient bijzondere 
aandacht. 

1.  Laat bij de vervolgaanpak (en de zwaarte van de vervolgacties) meewegen of op basis van de beschikbare 
dataset kan worden geconcludeerd dat in de AWZI alleen L.nonpneumophila wordt gedetecteerd. 
2. Zet de volgende acties in gang: 

o Geen effluent vernevelend (her)gebruiken.
o Verlaag indien mogelijk de aerosoluitstoot bij aerosolvormende componenten. 
o Evalueer reeds bestaande beheersmaatregelen op uitvoering en op de effectiviteit.
o Laat door een onderzoek uitvoeren naar groei- en verspreiding via lucht, effluent en slib     van 
Legionella en naar mogelijke systeemaanpassing.
O Draag FFP3 adembescherming bij werkzaamheden in de nevel.

3. Laat na uitvoering van de maatregelen het water analyseren op Legionella om de genomen maatregelen op 
effectiviteit te controleren.



Analyseresultaten
Actieniveaus – 3

Actie niveau Legionella (kve/l) Aanpak

Categorie I/II 
Categorie III

>1.000.000
>10.000.000

Hoge aanwezigheid of sterke groei van Legionella 
Het systeem vormt een goede biotoop voor aanwezigheid of groei van Legionella en verdient bijzondere aandacht. 

1. Laat bij de vervolgaanpak (en de zwaarte van de vervolgacties) meewegen of op basis van de beschikbare dataset 
kan worden geconcludeerd dat in de AWZI alleen L.nonpneumophila wordt gedetecteerd. 
2. Zet de volgende acties in gang:  

o Geen effluent vernevelend (her)gebruiken.
o Verlaag indien mogelijk de aerosoluitstoot bij aerosolvormende componenten. 
o Evalueer reeds bestaande beheersmaatregelen op uitvoering en op de effectiviteit. Formuleer en 
implementeer verbeteringen. 
o Laat door een onderzoek uitvoeren naar groei- en verspreiding via lucht, effluent en slib     van Legionella en 
naar mogelijke systeemaanpassing.
o Draag FFP3 adembescherming bij werkzaamheden in de nevel

3. Laat na uitvoering van de maatregelen het water analyseren op Legionella om de genomen maatregelen op 
effectiviteit te controleren. 



Legionella overschrijdingen
Preventie - 1 

Maatregelen om de kans op groei van Legionellabacteriën in 
AWZI’s te verlagen, zijn: 

• Aanpassen van het type AWZI zodat geen processen worden 
toegepast met condities die de groei van Legionellabacteriën 
bevorderen. 

• Aanpassen van de procestemperatuur en/of pH van het 
afvalwater.

• Bijvoorbeeld met warmtewisselaars waarbij de warmte ook kan worden 
hergebruikt. 

• Gebruik van entslib dat niet belast is met Legionellabacteriën. 



Legionella overschrijdingen
Preventie - 2 

• Reductie van de instroom van Legionellabacteriën naar de 
AWZI in het influent. 

• Eenmalige reiniging en desinfectie van de hele AWZI of een 
specifiek onderdeel van de AWZI en hernieuwde opstart. 



Aanhoudende overschrijdingen
Maatregelen - 1

Corrigerende maatregelen om de kans op verspreiding van 
Legionellabacteriën vanuit AWZI’s te verlagen, zijn o.a.: 

• Aanpassen van het type beluchting naar een variant 
die aantoonbaar minder aerosolen vormt.  

• Van grove bellen beluchting naar plaatbeluchting. 

• Overgaan naar een type beluchting met zuivere 
zuurstof.  

• Verbeteren van de afscherming van aerosolvorming 
vanuit het systeem naar de omgeving door het 
verhogen van de bassinrand bijvoorbeeld met zeil, 
doek of andere middelen. 



Aanhoudende overschrijdingen
Maatregelen - 2

• Afdekken van het beluchtingsbassin van de AWZI 
• Overkapping boven het bassin evt. in combinatie met afzuiging 

en behandeling van de lucht onder de overkapping. 

• Drijvende afdekking op het beluchtingsbassin.

• Stoppen met het ter beschikking stellen van surplusslib 
voor het enten van andere systemen. 

• Desinfectie van het effluent van de AWZI 
• door een extra zuiveringsstap gevolgd door UV-desinfectie of 

biocide. 

De noodzaak, omvang en doelmatigheid van de maatregelen 
en het termijn waarin het gerealiseerd moet zijn hangen af van 
het risicoprofiel van de locatie.



Praktijkvoorbeeld
Industriële afvalwaterzuivering - risicobeoordeling

• Biologische slibsysteem, met puntbeluchters

• Inkomende watertemperatuur 30-40oC vanuit voedingsmiddelen productieplant

• AWZI niet afgedekt

• Risicoprofiel: 3 – zeer aannemelijk   

• Risicocategorie: I – Hoog risico (woonwijk op ca. 350meter)                 

Feb -21 Mei-21 Nov-21 Apr-22 Jul-22

Kve/l oC Kve/l oC Kve/l oC Kve/l oC Kve/l oC

Influent <10.000 25,9 - - <10.000 31,2 <10.000 32,4

Beluchtingstank <10.000 12,9 <10.000 20,1 <100 14,9 <10.000 18,1 <10.000 24,0

Risico inschatting zet niet altijd alles, monitoring blijft belangrijk. 



Praktijkvoorbeeld
Rioolwaterzuivering - monstername

• Biologische slibsysteem, met plaatbeluchting

• Inkomende watertemperatuur28-300C en  deelstroom 30-40oC vanuit voedingsmiddelenindustrie

• RWZI deels afgedekt

• Risicoprofiel: 3 – Zeer aannemelijk   

• Risicocategorie: II – Midden risico (woonwijk op ca. 1.500 meter)                 

Monsternameresultaat kan verstoord worden door mee bemonsteren 
slibdeeltjes etc. en hoge verdunning reeks maakt ook onnauwkeuriger 

Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 Punt 5 Punt 6 Punt 7 

Kve/l Kve/l Kve/l Kve/l Kve/l Kve/l Kve/l

Monster 1 20.000 300 <10.000 15.000 <10.000 <10.000 <10.000

Monster 2 30.000 < 10.000 10.000 <10.000 <10.000 260.000 <10.000
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