
Wanneer u eigenaar bent van een collectieve 

leidingwaterinstallatie (zoals genoemd in 

hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit), een 

zogenaamde ‘prioritaire instelling’ (ziekenhuizen, 

zorginstellingen, inrichtingen met logiesfuncties, 

penitentiaire inrichtingen, asielzoekerscentra, 

zwembaden, sauna’s, kampeerterreinen, 

jachthavens en truck-stops), volg dan de stappen 

1 t/m 5. 

Wanneer uw installatie niet tot genoemde categorie 

van prioritaire instellingen behoort,

volg dan de stappen 2 t/m 5. 

Let op!

Indien stap 1 niet van toepassing is, bent u wel 

verplicht bij elke overschrijding maatregelen te 

nemen om zodoende uw installatie legionellavrij te 

krijgen. Bij een overschrijding van 10.000 kve/l of 

meer, wordt u geadviseerd om de plaatselijke GGD 

in te lichten.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen 

via telefoonnummer 085 - 105 13 18 of

via mailadres info@schoonh2o.nl.

ADVIES BIJ:

Constatering van een 
overschrijding van 
de legionellanorm

schoonh2o.nl

Wanneer er uit een analyse van watermonsters blijkt dat er 
een verhoogde concentratie Legionella is geconstateerd in uw 
installatie, is het belangrijk om de juiste maatregelen te treffen. 
Onderstaand stappenplan helpt u hierbij.

Lees verder >>
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1   Melding 

U bent verplicht om normoverschrijdingen van 1.000 kve/l 

of meer binnen 48 uur te melden bij het IL&T (voormalig 

VROM). U kunt de melding maken via de link:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/legionella/melden-legionella

U kunt de melding ook door SchoonH2O laten verzorgen, 

indien gewenst kunnen wij u hiervoor een offerte sturen. 

Het is niet nodig de GGD te informeren, indien noodzakelijk 

geacht zal het IL&T dit doen.

2   Borging 

In geval de normoverschrijding bij een douche of ander 

vernevelend tappunt is geconstateerd: 

Plaats tijdelijk (voor uw veiligheid) douchekoppen met een 

legionellafilter. Het tappunt behoeft dan niet te worden 

afgesloten en kan gewoon worden gebruikt. Wanneer dit 

niet mogelijk is sluit u het tappunt af. 

In geval van een normoverschrijding

bij overige tappunten: 

Sluit het tappunt af voor gebruikers. Wel dient er dagelijks 

gedurende 5- 10 minuten te worden gespoeld om de kans 

op verdere groei te voorkomen. 

3   Vervolg 

Controleer of de beheersmaatregelen uit uw beheersplan 

juist worden uitgevoerd. Een goed beheer draagt bij tot 

een legionellavrije leidingwaterinstallatie. Laat de oorzaak 

van de overschrijding onderzoeken aan de hand van een 

besmettingsanalyse. SchoonH2O voert dagelijks dit soort 

analyses uit om haar klanten inzicht te geven waar de 

problemen in een installatie zich bevinden. 

Laat, wanneer de besmettingsanalyse dit aangeeft, 

corrigerende maatregelen aan uw installatie uitvoeren.

Normoverschrijdingen van < 1.000 kve/l kunnen als relatief 

laag worden aangemerkt. 

U dient de volgende stappen uit te voeren: 

Reinig en ontkalk het tappunt en vervang (indien van 

toepassing) de doucheslang of perlator. Spoel het tappunt 

dagelijks gedurende 10 minuten tot de dag voordat de 

her-bemonstering plaatsvindt. Laat de besmette punten 

opnieuw bemonsteren, alsmede het water bij binnenkomst. 

Laat ook, minimaal, 2 omliggende tappunten bemonsteren 

om te kunnen achterhalen of de normoverschrijding 

een puntbesmetting betreft of dat er sprake is van een 

structureel probleem. 

Dit geldt voor zowel prioritaire als niet-prioritaire 

instellingen. 

4   Reiniging 

Wanneer de installatie op orde is, kan er worden over-

gegaan tot het reinigen van de besmette punten. De 

reiniging kan zowel thermisch als chemisch plaatsvinden.

Voorafgaand aan de reiniging voert SchoonH2O een 

kosteloze opname uit om zodoende een beeld te krijgen 

wat voor soort reiniging gewenst is. Tevens wordt met u het 

behandelplan doorgesproken. Na deze opname ontvangt 

u een vrijblijvende offerte voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

5   Controle 

Nadat de desinfectie is uitgevoerd zal er binnen 48 uur een 

herbemonstering worden uitgevoerd op de besmette punten 

en een aantal tappunten die zich in de directe omgeving van 

deze besmette punten bevinden. Tevens zal er een monster 

worden genomen direct na binnenkomst om zodoende 

uit te sluiten dat het water reeds met een te hoog aantal 

kolonievormende eenheden wordt aangevoerd. Het resultaat 

van de monstername wordt na ongeveer 10 werkdagen 

aan u gemeld. Wanneer dit resultaat negatief is (geen 

overschrijding) zullen de eerder bemonsterde punten, na 30 

dagen, nogmaals worden geanalyseerd om aan te tonen dat 

de installatie structureel schoon is. 

Stappenplan



Voor het uitvoeren van her-bemonsteringen ontvangen wij de opdracht graag per e-mail. 

U kunt de her-bemonstering aanvragen bij: info@schoonH2O.nl  

Wanneer na de her-bemonstering geen normoverschrijding is aangetroffen, zal er automatisch  

na 30 dagen nogmaals een monstername plaatsvinden. 
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Hoe u moet handelen naar aanleiding van de uitkomst van de resultaten kunt u lezen in onderstaande tabel:

Prioritaire installaties Overige installaties (niet prioritair)

< 100 kve/l 

Afmelden bij IL&T 

< 100 kve/l 

Installatie is schoon.

> 100 kve/l maar < 1.000 kve/l 

Afmelden bij IL&T 

Let op !! U heeft nog steeds een  

normoverschrijding. Overleg met 

SchoonH2O over uit te voeren 

maatregelen. 

> 100 kve/l 

Let op !! U heeft nog steeds een  

normoverschrijding. Overleg met 

SchoonH2O over uit te voeren 

maatregelen.

> 1.000 kve/l 

Vervolgmelding aan IL&T 

Let op !! U heeft nog steeds een 

normoverschrijding. Overleg met 

SchoonH2O over uit te voeren  

maatregelen.


