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Protocol:  legionellabeheer. 

 
Zorgcentrum Sint Franciscus heeft samen met woonstichting Leystromen afspraken gemaakt 
betreffende het legionellabeheer binnen de nieuwbouw (GW, ZA en algemene ruimtes) en de 
renovatie (VZH). Hiervoor is door de firma Hydroscope een risico-inventarisatie uitgevoerd en 
opgesteld met een aantal verbeter- en beheersmaatregelen. 
 
Verantwoordelijkheden zoals die nu worden beheerd door beide partijen (zoals contractueel 
vastgelegd): 
 

Opstellen risico-inventarisatie. 

Woonstichting Leystromen 

Opstellen en overdracht van legionellabeheersplan. 

Halfjaarlijkse watermonsters. 

Periodieke controle keerkleppen. 

Jaarlijks onderhoud installatie. 

Aanpassingen installatie verwerken in legionellabeheersplan. 

Melden legionellabesmetting en uitvoeren van taken voor 
oplossen van de besmetting. 

Informeren van cliënten/medewerkers/ouders/verzorgers. 

Zorgcentrum St. Franciscus Meten en registreren van temperaturen tappunten. 

Spoelen tappunten en invullen spoellijst. 

 
Meten en registreren van temperaturen tappunten. 
De maandelijkse temperatuurmetingen worden uitgevoerd aan de hand van een lijst met vastgestelde 
tappunten (risico inventarisatie Hydroscope). Doorgaans gebeurt dit op de derde donderdag van de 
maand. Hiervoor wordt een handthermometer gebruikt, die halfjaarlijks wordt gecontroleerd door 
Hydroscope (vergelijking waarde met de geijkte thermometer van Hydroscope). 
 
Daarnaast worden er nog enkele digitale temperaturen afgelezen van de uitgaande temperaturen 
(deelringen in de technische ruimte 2e etage ZA) en de buitentemperatuur. 
 
De jaarlijkse meetresultaten bevinden zich in de logging van het legionellabeheersplan en de recente 
lijst is daarbij in het kantoor aanwezig. 
 
Spoelen tappunten en invullen spoellijst. 
Er is een spuilijst opgesteld samen met Hydroscope en die wordt wekelijks op donderdag gebruikt om 
de vastgestelde tappunten te spuien. Daarnaast worden ook niet bewoonde appartementen/kamers 
gespuid. 
 
De recente spuilijst bevindt zich in de TD en de aftekenlijsten van voorgaande jaren zijn verzameld in 
de logging van het legionellabeheersplan. 
 
Handelswijze bij een legionellabesmetting: 
Hydroscope neemt tijdens de periodieke controles watermonsters af ter controle op de aanwezigheid 
van legionella in de collectieve watervoorziening. Op het moment dat het laboratorium een positief 
watermonster aantreft, d.w.z. dat legionellabacteriën worden aangetroffen, wordt door Hydroscope 
direct telefonisch contact opgenomen met de opdrachtgever. Samen met de opdrachtgever wordt 
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overlegd welke maatregelen direct genomen kunnen worden. De geconstateerde besmetting inclusief 
de adviezen worden schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd, vergezeld van het analyseformulier.  
 
Op het moment dat woonstichting Leystromen de melding van een positief legionella monster krijgt, 
dient u zowel intern als extern de verantwoordelijke personen (instanties) te informeren en de te 
nemen acties vast te stellen. Om dit op een structurele wijze te laten verlopen en om de evaluatie te 
vergemakkelijken, maakt Hydroscope dan gebruik van onderstaand schema uit de risico-inventarisatie.  
 

Acties na vaststelling van een legionellabesmetting in de collectieve watervoorzieningen 
behorende tot Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, artikel 2 

Doelstelling Bestrijden van legionella door het nemen van adequate maatregelen. 

Actie bij 
normoverschrijding 
(adviezen ILT) 

Melden aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) m.b.v. digitaal 
meldingsformulier vanaf 1.000 kve/l. Vanaf 1.000 kve/liter legionella in 
overleg met ILT melden bij GGD in de regio. Voor gegevens van externe 
organisaties zie bijlage 6.1 van het Legionella beheersplan. 

Normoverschrijding: 
 
< 1.000 kve/liter 

 Laag risico: directe aanvang sanering. 

 Direct afwezigheid van legionella aantonen.. 

 Indien u overweegt bezoekers en gebruikers te informeren neem dan 
eerst contact op met de GGD. 

Normoverschrijding: 
1.000 tot 
< 10.000 kve/liter 

 Middel risico: sluiting aërosolvormende eenheden / onderdelen. Kan 
na advies van de GGD, afhankelijk van de toepassing, tijdelijk worden 
uitgesteld. 

 Informeren van ILT en GGD. 

 Bezoekers en gebruikers informeren door kennisgeving ter plaatse en 
in samenspraak met de GGD. 

 Openstellen na aantoonbare afwezigheid legionella. 

Normoverschrijding: 
 
Vanaf 10.000 kve/liter 
 

 Hoog risico: sluiting aërosolvormende eenheden / onderdelen. 

 Informeren van ILT en GGD. 

 Bezoekers en gebruikers informeren d.m.v. brief in samenspraak met 
de GGD. 

 Openstellen na aantoonbare afwezigheid legionella. 

Informeren extern De eigenaar is verantwoordelijk voor het informeren van de pers, 
bezoekers, gebruikers, personeel etc. 

Vastlegging In het logboek, hoofdstuk 4.2 van het Legionella beheersplan, de 
correctieve maatregelen vermelden die zijn genomen. De uitslagen van het 
laboratoriumonderzoek worden in een separate correspondentiemap die 
staat naast het Legionella beheersplan opgeslagen.  
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Acties na vaststelling van een legionellabesmetting in de collectieve watervoorzieningen 
behorende tot zorgplichtige installaties. 

Doelstelling Bestrijden van legionella door het nemen van adequate maatregelen. 

Normoverschrijding: 
 
< 1.000 kve/liter 

 Laag risico: directe aanvang sanering. 

 Direct afwezigheid van legionella aantonen. 

 Indien u overweegt bezoekers en gebruikers te informeren neem dan 
eerst contact op met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
eventueel de GGD. 

Normoverschrijding: 
1.000 tot 
< 10.000 kve/liter 

 Middel risico: sluiting aërosolvormende eenheden / onderdelen. Kan 
na advies van de GGD, afhankelijk van de toepassing, tijdelijk worden 
uitgesteld. 

 Indien u overweegt bezoekers en gebruikers te informeren neem dan 
eerst contact op met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
eventueel de GGD. 

 Bezoekers en gebruikers informeren door kennisgeving ter plaatse en 
in samenspraak met de GGD. 

 Openstellen na aantoonbare afwezigheid legionella. 

Normoverschrijding: 
 
> 10.000 kve/liter 
 

 Hoog risico: sluiting aërosolvormende eenheden / onderdelen. 

 Indien u overweegt bezoekers en gebruikers te informeren neem dan 
eerst contact op met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
eventueel de GGD. 

 Bezoekers en gebruikers informeren d.m.v. brief in samenspraak met 
de GGD. 

 Openstellen na aantoonbare afwezigheid legionella. 

Informeren extern De eigenaar is verantwoordelijk voor het informeren van de pers, 
bezoekers, gebruikers, personeel etc. 

Vastlegging In het logboek, hoofdstuk 4.2 van het Legionella beheersplan, de 
correctieve maatregelen vermelden die zijn genomen. De uitslagen van het 
laboratoriumonderzoek worden in een separate correspondentiemap die 
staat naast het Legionella beheersplan opgeslagen. De correspondentie 
kunt u opslaan in bijlage 6 van het Legionella beheersplan. 

 
Inspectie Leefomgeving en Transport hoeft in uw situatie niet op de hoogte gebracht te worden. 
Melding wordt wel op prijs gesteld maar zal niet leiden tot vervolgstappen van ILT. 
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Stroomschema: maatregelen na legionellabesmetting in de leidingwaterinstallatie. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Positief bevonden 
systeem 

Correctieve 
maatregelen 

 

In 
orde? 

Beheersmaatregelen 
toepassen 

Advies Hydroscope, 
meldingsplicht ILT 
ja/nee 

Controleren op 
legionella  

(herhalingsmonster) 

Nee 

Vaststellen acties in 
overleg met 
instanties 

 Ja 

Advies: hercontrole op 
legionella na 4 weken  

(2e herhalingsmonster) 

Informeren gebruikers 
(bezoekers, personeel 
etc.) in samenspraak 
met ILT en/of GGD 
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Deze regeling is in werking getreden op 20 maart 2012. 
 
Bij evaluatie in 8 maart 2016 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 maart 2016 van kracht. 
 
Bij evaluatie op 28 april 2017 zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 
 


