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Wijzigingenoverzicht
Om snel te kunnen zien welke wijzigingen er in de loop der jaren zijn doorgevoerd, kan
onderstaand overzicht worden bijgehouden en geraadpleegd.
Onderwerp

Omschrijving

1e versie Handboek
(V1.0)

Basisomschrijving

Plaats in het
zorgsysteem
Geheel

Datum wijziging
1 april 2020

Bronvermelding
Bij de samenstelling van dit handboek is gebuikt gemaakt van diverse publicaties met daarin
opgenomen richtlijnen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, onder andere:
ISSO-55.1 (herziene versie 2019) - Legionellapreventie in leidingwater
ISSO-55.1 (herziene versie 2012) - Zorgplicht legionellapreventie collectieve
leidingwaterinstallaties
ISSO-55.3 legionellapreventie in klimaatinstallaties
ISSO-55.5 Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties
Arbo informatieblad 32 (2e herziene druk)
LCHV Preventie en melding van legionellabacteriën in water (deel A, B en C)
ISSO 55 Publicaties voor VG medewerkers in te zien op:
J:\departments\VG\RICHTLIJNEN EN PROCEDURES\ISSO Publicaties
Voor meer informatie over legionellaveiligheid wordt verwezen naar de website van het Rijks
Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM:
https://www.rivm.nl/legionella
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Inleiding
In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat bepaalde locaties aan legionellapreventie
moeten doen. Deze specifieke locaties met openbare drinkwaterinstallaties zijn wettelijk
verplicht om maatregelen te nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallaties tegen te
gaan. Achtergrond voor het aanwijzen welk soort instellingen deze verplichting hebben, is het
risicobeeld van besmetting met de legionellabacterie. Het gaat hierbij om zogenaamde
prioritaire instellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, sauna’s, zwembaden, en
accommodaties met overnachtingsmogelijkheden.
Voor de leidingwaterinstallaties van onder meer gymzalen, sportcomplexen, scholen en
kinderdagverblijven (kortweg: niet-prioritaire instellingen) is legionellapreventie niet
verplicht. De kans dat op deze locaties iemand ziek wordt door legionella is erg klein. Voor de
invulling van de wettelijke zorgplicht, is aanleg, gebruik en onderhoud van de waterinstallatie
volgens de regels van het bouwbesluit (NEN1006) wel belangrijk. Het RIVM Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu vindt het uitvoeren van een legionella-beheersplan en het
nemen van watermonsters voor deze “niet-prioritaire” installaties niet nodig om aan de
zorgplicht voor deugdelijk drinkwater te voldoen.
Hoewel Universiteit Leiden onder de niet-prioritaire instellingen valt, vertaalt zij de zorgplicht
naar een beleid wat beschreven is in voorliggend handboek en doet daarmee meer dan
wettelijk vereist is. Voor de uitwerking van dit beleid is gekeken naar wat de prioritaire
instellingen wettelijk verplicht zijn en nog binnen de mogelijkheden van de universitaire
organisatie ligt om toe te passen. Op deze wijze wordt maximale effort geleverd om een zo
veilig mogelijke bedrijfsvoering te kunnen leveren.
Totstandkoming eerste versie van dit handboek:
Contactpersoon Organisatie
Afdeling contactpersoon
Functie contactpersoon
Beheerder / verantwoordelijke zorgsysteem
Afdeling beheerder / functie beheerder
Totstandkoming, advies en ondersteuning

Dhr. L.A. de Roode
Expertisecentrum Vastgoed
Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud
Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud
Expertisecentrum Vastgoed
Andest Consultants
Baron de Coubertinlaan 6,
2719 EL Zoetermeer
079 368 0787

Dhr. A. Terpstra
In samenwerking met:
Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu
(VGM)
Datum inventarisatie / implementatie

Mevr. Ing. M. Pellenkoft
november 2019
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Hoofdstuk 1.

Achtergronden

1.1.Legionella bacterie
De legionella bacterie groeit in water met temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als
het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie
inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie in kleine concentraties al voor in
grond en in water.
Blootstelling aan legionellabacteriën leidt lang niet altijd tot ziekte. In onderzoek waarin men
kijkt naar afweerstoffen tegen Legionella in de gezonde bevolking heeft tussen de 2 en 20%
afweerstoffen tegen legionella. Blijkbaar worden mensen blootgesteld aan Legionella zonder
(ernstig) ziek te worden. Zelfs bij grote uitbraken waarbij sprake is van een relatief gevaarlijke
type legionella in de besmettingsbron wordt niet iedereen die is blootgesteld daadwerkelijk
ziek. Dit percentage ligt meestal tussen de 0,1% en 5% van de blootgestelde mensen. Jaarlijks
ontvangt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vele meldingen van locaties waar
legionella in het water is aangetroffen zonder dat er bij die locatie mensen ziek zijn geworden.
Als er klachten ontstaan, gebeurt dat meestal binnen twee tot tien dagen nadat de bacterie is
ingeademd. Sommige mensen krijgen milde, griepachtige klachten. Dat gaat na een paar dagen
vanzelf weer over. Heel soms veroorzaakt de Legionella bacterie een ernstige longontsteking.
Dat heet ook wel veteranenziekte, Legionellose of Legionellalongontsteking. Deze
longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan kunnen overlijden. Mensen die meer
kans hebben om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met een slechte
gezondheid of een verminderde afweer en rokers. Longontsteking door Legionella komt bijna
nooit voor bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar.
Er bestaat geen vaccin tegen de legionella bacterie, de behandeling met antibiotica is wel
mogelijk.
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1.2.Doel
Doel
Het binnen de universitaire vastgoedportefeuille op een zodanige wijze beheren en bedrijven
van de waterinstallaties en koeltorens dat het risico op blootstelling aan Legionella bacteriën
voor personeel, studenten en derden tot het minimum beperkt wordt.
Waarom
De Universiteit Leiden is geen prioritaire instelling en heeft dus wettelijk gezien alleen een
algemene zorgplicht om de gebruiker van het pand deugdelijk water te leveren. Voor
prioritaire instellingen (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen) schrijft de wet duidelijk voor wat er
aan maatregelen getroffen moet worden. Om invulling te geven aan de zorgplicht, is het
universitaire beleid een vereenvoudigde afleiding van het beleid zoals dat voor prioritaire
instellingen geldt. Dit betekent dat de Universiteit Leiden met maximale inspanning ervoor
zorgt dat het risico op legionella besmetting tot een minimum beperkt wordt.
Het Expertisecentrum Vastgoed heeft de verschillende gebouwen van de Universiteit Leiden
een risicokwalificatie gegeven op grond van gebruiksfunctie en type installaties. Aan de hand
van deze risicokwalificatie wordt het toe te passen beleid per gebouw gedefinieerd en
vastgelegd.
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Hoofdstuk 2.

Kwalificatie van gebouwen

2.1.Visie
Om een goede inschatting te kunnen maken van te treffen maatregelen en daarbij een goede
afweging van nut en noodzaak te kunnen maken, worden de diverse gebouwen beoordeeld op
risico vormende zaken welke van invloed zijn op gebied van legionellagroei en besmetting. Het
beleid wordt op deze wijze per gebouw bepaald. Te nemen maatregelen in gebouw A kunnen
dus anders zijn dan voor gebouw B. Het omschreven beleid beperkt zich tot de vaste
installatiedelen binnen de gebouwen van Universiteit Leiden.

2.2.Indeling gebouwen
Kwalificatie 1 (hoog risico)
Gebouwen met koeltorens of
plantenkassen

Kwalificatie 2 (gemiddeld risico)
Gebouwen met continue gebruik van
vernevelende tappunten

Douche (personen), knijpdouche
bedrijfskeuken.
(Minimaliseren vernevelende tappunten)

Kwalificatie 3 (laag risico)
Overige gebouwen

Zonder vernevelende tappunten
Zonder bedrijfskeuken
Zonder douche
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2.3.Omschrijving Kwalificaties
Kwalificatie 1: (hoog risico);
Gebouwen met risicokwalificatie 1 hebben een installatie(-deel) waarin een directe bron van
(legionella) besmetting kan ontstaan èn er in grote mate water wordt verneveld. Hierbij
bestaat de mogelijkheid dat een grote groep individuen besmet zou kunnen raken door de
legionella bacterie.
In deze gebouwen wordt een (legionella) risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze risicoinventarisatie wordt op de gehele waterinstallatie uitgevoerd.
Naar aanleiding van de uitkomsten in de risico-inventarisaties wordt een beheersplan
opgesteld. In dit beheersplan is vastgelegd welke periodieke acties er worden uitgevoerd.
(Water-)technische tekeningen zijn actueel en worden bij mutaties aangepast. Bij elke mutatie
zorgt de opdrachtgever (Vastgoedbedrijf of gebruiker) in overleg met de uitvoerende partij
ervoor dat de risico-inventarisaties wordt geactualiseerd en het beheersplan indien nodig
wordt aangepast.
Alle (water)installaties voldoen aan de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Het
ontwerp en dagelijks beheer komt hiermee overeen.
Procedure kwalificatie 1:
Ontwerp en beheer waterinstallatie
conform van toepassing zijnde
normen en voorschriften
Actualiseren water (drink en
bedrijfswater) installatie-tekeningen
Opstellen risicoinventarisatie
legionella

Opstellen legionella beheersplan

Uitvoeren legionella beheersplan
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Kwalificatie 2: (gemiddeld risico);
Gebouwen met risicokwalificatie 2 kunnen een directe bron van (legionella) besmetting
vormen. Hierbij is het mogelijk dat een individu, welke gebruik maakt van de voorziening, de
bacterie kan inademen en besmet kan raken.
Alle vernevelende tappunten in deze gebouwen worden bemonsterd en onderzocht op
Legionella bacteriën. Indien er afwijkende aantallen legionella bacteriën aangetroffen worden
zullen er technische oplossingen toegepast worden. In bijlage 1 staan alle vernevelende
tappunten binnen de Universiteit Leiden vermeld, dit is de Matrix van monstername.
De water-technische tekeningen van deze installaties zijn actueel en worden bij mutaties
aangepast. Alle (water)installaties voldoen aan de van toepassing zijnde normen en
voorschriften. Het ontwerp en dagelijks beheer komt hiermee overeen.
Procedure kwalificatie 2:
Ontwerp en beheer waterinstallatie
conform van toepassing zijnde
normen en voorschriften

Minimaliseren / verwijderen
vernevelende tappunten

Actualiseren water (drink- en
bedrijfswater) installatietekeningen van
betreffend gebouwdeel en installatie

Opstellen risicoinventarisatie
legionella

Opstellen legionella
beheersmaatregelen

Uitvoeren legionella
beheersmaatregelen
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Kwalificatie 3:(laag risico);
Gebouwen met risicokwalificatie 3 kunnen geen directe bron van (legionella) besmetting
vormen. Hierbij is geen concreet gevaar voor besmetting aanwezig. Voor deze gebouwen
worden geen legionella beheersmaatregelen opgesteld
Alle (water)installaties voldoen aan de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Het
ontwerp en dagelijks beheer komt hiermee overeen.
Procedure kwalificatie 3:
Ontwerp en beheer waterinstallatie
conform van toepassing zijnde
normen en voorschriften

Actief tekeningen beheer. Niet in
gebruik zijnde leidingdelen zoveel
mogelijk afsluiten en verwijderen.

Nieuwbouw en (grootschalige) renovatie
Bij de oplevering van projecten waar vernevelende tappunten worden geïnstalleerd zal door de
uitvoerende installateur bij overdracht van het project een legionella risico-inventarisatie met
beheersplan moeten worden aangeleverd inclusief de uitslagen van representatieve
monsternames waaruit blijkt dat het water aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Als gevolg
van grootschalige renovatie kan het voorkomen dat het betreffende gebouw in een andere
risicoklasse moet worden ingedeeld. Eventuele bestaande risico-inventarisatie en
beheersplannen dienen dan geheel herzien te worden.
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Hoofdstuk 3. Diverse waterinstallaties
3.1.Verschillende soorten waterinstallaties
Binnen de Universiteit Leiden zijn meerdere type waterinstallaties in gebruik waarop
verschillende wet- en regelgeving en zelf opgelegde eisen van toepassing zijn.
Met betrekking tot het beheer en de bedrijfswijze is per type waterinstallatie het volgende van
toepassing:
A. Drinkwater; in elk gebouw van de Universiteit bevindt zich warm en koud drinkwater.
Drinkwater is gedefinieerd als water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of
voedsel te bereiden dan wel voor ander huishoudelijk doeleinden.
B. Bedrijfswater; drinkwater dat in een gebouw gebruikt wordt om bepaalde processen te
voorzien. Dit water mag niet gemengd worden met drinkwater.
C. Onthard water; water dat geen calcium, magnesium ionen bevat uitgevoerd d.m.v.
ionenwisselaars
D. Kopervrij water; water wat vanaf de hoofdaansluiting door niet-koperhoudende leidingen
wordt getransporteerd
E. Demi-water; gedemineraliseerd water, water waaruit alle verontreinigingen, mineralen en
zouten zijn verwijderd
F. Osmosewater; zie demi-water.
G. Oppervlaktewater; al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van deze
planeet bevindt. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de tuinen in de Hortus Botanicus te
besproeien.
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3.2.Drinkwaterinstallatie
Grondstof:

Water geleverd door het drinkwaterbedrijf
(Dunea)

Toepassing:

Water ten behoeve van o.a. consumptie, persoonlijke
hygiëne en overige sanitaire toepassingen
alle (niet prioritair)

Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:

Toezichthouder:

Zelf opgelegde eisen:

Bouwbesluit,
Drinkwaterwet, zorgplicht in de Drinkwaterwet, artikel 21
en 25, lid 1 (het drinkwater mag geen ziekmakende
micro-organismen bevatten in aantallen die nadelige
gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben)
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5
Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4 afdeling 9
artikel 4.85, artikel 4.87a en 4.87b,
Arbo-informatieblad AI-32
Geen
Controle door drinkwaterbedrijven:
- Niet specifiek voor Legionella
- Wel controle of drinkwaterinstallatie
voldoet aan geldende eisen (NEN 1006)
-Indien Legionella is aangetoond hoeft het
niet te worden gemeld bij ILT.
-bemonstering en analyse op Legionella op
aerosolvormende tappunten met een ondergrens van 100
kve/l.
- risicoanalyse (beperkt of uitgebreid afhankelijk van de
aanwezigheid van aerosolvormende tappunten)
- douches worden aangesloten op een automatisch
spoelsysteem
- knijpdouches in restauratievoorzieningen worden
wekelijks gespoeld tijdens zomer- en wintersluiting.
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3.3.Bedrijfswater
Grondstof:
Toepassing:
Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:

Toezichthouder:
Zelf opgelegde eisen:

Drinkwater
Water ten behoeve van koeling apparatuur e.d.
Laboratorium gebouwen
Drinkwaterwet; voorkomen van terugstroom naar de
drinkwaterleiding. Codering geen drinkwater.
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5
Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4 afdeling 9
artikel 4.85, artikel 4.87a en 4.87b,
Arbo-informatieblad AI-32
Geen
Aerosolvormende tappunten niet toegestaan.
Uitzondering nooddouches laboratoria, zie par.4.4

3.4.Onthard water
Grondstof:
Toepassing:
Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:
Toezichthouder:
Zelf opgelegde eisen:

Drinkwater die d.m.v. ionenwisseling is ontdaan van
calcium- en magnesiumionen
Veelal tbv apparaten
diverse
geen
geen
geen

3.5.Kopervrij water
Grondstof:
Toepassing:
Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:
Toezichthouder:
Zelf opgelegde eisen:

Drinkwater
Water om levende have te onderhouden.
- Sylviusgebouw
- Gorlaeusgebouw
geen
geen
Bemonstering en analyse op Legionella op
aerosolvormende tappunten met een ondergrens van 100
kve/l.
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3.6.Osmosewater
Grondstof:
Toepassing:
Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:
Toezichthouder:
Zelf opgelegde eisen:

Drinkwater dat via omgekeerde osmose ontdaan is van
verontreinigingen, zouten en mineralen
Bevochtigingssystemen, water tbv levende have (Flora &
Fauna)
Hortus Botanicus, Sylviuslaboratorium
geen
geen
Bemonstering en analyse op Legionella op
aerosolvormende tappunten met een ondergrens van 100
kve/l.

3.7.Demiwater
Grondstof:
Toepassing:
Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:
Toezichthouder:
Zelf opgelegde eisen:

Drinkwater dat via omgekeerde osmose ontdaan is van
verontreinigingen, zouten en mineralen.
Besproeien van planten, gebruik in bepaalde apparatuur,
bereiden van oplossingen
Laboratorium gebouwen
geen
geen
Bemonstering en analyse op Legionella op
aerosolvormende tappunten met een ondergrens van 100
kve/l.

3.8.Oppervlaktewater
Grondstof:
Toepassing:
Locaties/gebouwen:
Wet- en regelgeving:
Toezichthouder:
Zelf opgelegde eisen:

grachtwater
Besproeien van planten in de buitentuinen
Hortus Botanicus
geen
geen
Besproeien van de buitentuin buiten openingstijden i.v.m.
mogelijke gezondheidsrisico’s voor aanwezige
medewerkers en bezoekers
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Hoofdstuk 4. Werkwijzen

4.1.Werkwijze normale bedrijfsvoering
Het universitaire beleid is gericht op het correct onderhouden en preventief handelen op risico
vormende installatiedelen. Alle vernevelende tappunten (aerosolvormende tappunten)
worden hierbij als mogelijk risicovormend beschouwd. Denk hier bijvoorbeeld aan
(hand)douches.
Tijdens normale bedrijfsvoering is het zaak te borgen dat leidingstelsels, waarin vernevelende
tappunten aanwezig zijn, voldoende doorspoeld worden om groei van de legionellabacterie te
kunnen voorkomen. De frequentie van doorspoeling en temperatuur van het water zijn hierin
belangrijke factoren om te monitoren. Om stilstaand water te voorkomen, dienen “dode”
leidingdelen en niet of weinig gebruikte tappunten in de installatie te worden verwijderd.
Periodiek worden alle vernevelende tappunten op basis van selectie (Monstermatrix) door een
gespecialiseerd bedrijf bemonsterd. Genomen monsters worden in een geaccrediteerd
laboratorium beoordeeld op de concentratie van aanwezige legionella bacteriën.
Om deze preventieve werkwijze goed te kunnen vervullen is het noodzakelijk een goed beeld te
hebben en houden van de omvang van de waterinstallaties in een gebouw. De leidingloop van
waterinstallaties in een gebouw dienen inzichtelijk te zijn middels actuele tekeningen. In geval
van mutaties in de waterinstallatie door herinrichting of herbestemming van ruimten
(functiewijziging), dient de wijziging direct op tekening te worden doorgevoerd. Van alle
projectmatige werken van Expertisecentrum Vastgoed, is in het overdrachtsproces naar beheer
geborgd dat mutaties op de tekeningen worden verwerkt. Indien wijzigingen door gebruikers
van een gebouw worden aangebracht, is er een meldplicht aan Expertisecentrum Vastgoed.
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4.2.Werkwijze bij overschrijding Legionella in waterleidingen
Indien bij een controlekweek van vernevelende tappunten legionellabacteriën (ongeacht het
type legionella) gevonden worden (overschrijding van normaantal >100 kolonievormende
eenheden/liter (kve/l)) treedt onderstaand stappenplan in werking.
1. De externe firma informeert het EC Vastgoed, VGM en de adviseur legionellapreventie
schriftelijke van elke de overschrijding (>100kve/l)
In de melding staat aangegeven:
- in welk gebouw een overschrijding van het normaantal kve/liter Legionella bacteriën
heeft plaatsgevonden;
- de plaats van het tappunt(en) conform de nummers van de plattegrond;
- hoeveel de norm is overschreden (aantal kve/l);
- het type legionellabacterie wat is aangetroffen;
- welke tappunten i.v.m. de besmetting buiten gebruik moeten worden gesteld.
2. EC Vastgoed, de adviseur legionellapreventie en VGM besluiten hoe de overschrijding
aangepakt moet worden, zij kunnen afhankelijk van de legionella kweekuitslagen de
procedure calamiteiten opstarten.
3. EC Vastgoed:
a) Informeert telefonisch en schriftelijke de overschrijding ≥ 100 kve/l aan de facilitair
gebouw beheerder.
b) Geeft per direct opdracht tot afsluiting van het tappunt/(en) of het tappunt te voorzien
van een Legionella veilige douchekop. Indien het tappunt wordt afgesloten d.m.v. een
gesloten deur (zoals douches) wordt op de deur informatie opgehangen zoals vermeld
in bijlage 2. Indien meerdere vernevelende tappunten op dezelfde voedende leiding
zijn aangesloten zullen alle gemeenschappelijke tappunten worden afgesloten.
(Bijvoorbeeld naast elkaar gelegen douches; indien 1 van de twee een verhoogde
concentratie heeft, worden beide douches afgesloten voor gebruik)
c) Geeft per direct opdracht aan externe firma om ervoor te zorgen dat de aanwezige
Legionellabacteriën worden weggespoeld d.m.v. dagelijks spoelen van het tappunt.
d) Geeft een week na het dagelijks spoelen van het tappunt de opdracht voor nieuwe
bemonstering en meting op de aanwezigheid van de bacterie;
e) geeft telefonisch/schriftelijk toestemming voor heropening de tappunt(en) als na de
meting zoals onder 2.d is aangegeven geen normoverschrijding meer wordt
aangetoond;
f) indien na de meting, zoals onder 2.d is aangegeven nog steeds een normoverschrijding
wordt aangetoond volgt er een brononderzoek naar de oorzaak van de overschrijding
en zullen de stappen 2.c en 2.d. herhaald worden totdat geen normoverschrijding meer
wordt aangetoond. Indien nodig wordt de leiding en het tappunt thermisch of
chemisch gereinigd;
4. VGM meldt de normoverschrijding (ongeacht het type legionella) aan:
a) de bedrijfsarts, via de mail wordt de bedrijfsarts geïnformeerd over de overschrijding
in een gebouw van de Universiteit Leiden. Er zal verder geen actie ondernomen
worden om personeel actief te informeren;
b) de preventiemedewerker; de preventiemedewerker kan indien nodig de informatie
voorziening naar verontruste medewerker/bezoeker regelen. VGM kan indien nodig
hiervoor een brief opstellen (zie bijlage 5).
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4.3.Extra procedure restauratieve voorzieningen
De restauratieve voorzieningen (beheer UFB catering) binnen de Universiteit Leiden kunnen
tijdens de zomer- en wintermaanden hun deuren sluiten. Om tijdens deze vakantieperiodes
stilstaand water en legionellagroei in de leidingen te voorkomen worden de leidingen binnen
de catering wekelijks gespoeld. Hiervoor is een intern protocol “Legionellabeheersing UFBcatering” bij UFB aanwezig.

4.4.

Bijzondere toepassingen

Universiteit Leiden is eigenaar van een aantal laboratorium gebouwen. Daar waar chemische
labs zijn gevestigd, zijn nooddouches geplaatst. Deze nooddouches dienen als
veiligheidsvoorziening in het geval er een persoon op grote schaal in contact is gekomen met
chemische stoffen waarbij acute spoeling met water vereist is. Deze nooddouches zijn
aangesloten op het bedrijfswaternet (geen drinkwater in/nabij chemische laboratoria) en
derhalve geen onderdeel van het actieve legionellabeleid. Tijdens onderhoud van nooddouches
is een spoelprotocol van toepassing.
Brandslanghaspels zijn eveneens uitgesloten van het actieve legionellabeleid. Dergelijke
aansluitingen zijn wel risicovormend voor de groei van de legionellabacterie. Op de
brandslanghaspels zijn stickers aangebracht met de waarschuwing dat deze alleen gebruikt
mogen worden in geval van brand. De afsluiters van de toevoerleiding zijn vergrendeld met
een zegel.
Indien een medewerker een brandslang, nood- of oogdouche gebruikt heeft, zal hij zich tot de
lokale arbo- en milieucoördinator moeten richten om een melding te doen van het gebruik
van deze noodvoorziening. De lokale arbo- en milieucoördinator zal betrokkene(n) en
omstanders op hun verantwoordelijkheid wijzen om zich te melden bij een (huis)arts indien
zij binnen twee tot tien dagen griep-achtige klachten ontwikkelen.

4.5.Werkwijze bij overschrijding Legionella in koeltorens
Indien bij een controlekweek legionella bacteriën in een koeltorens gevonden wordt treedt
onderstaand stappenplan in werking.
1. De externe firma informeert EC Vastgoed, VGM en de adviseur legionellapreventie
schriftelijke van elke de overschrijding.
In de melding staat aangegeven:
a. in welk koeltoren Legionella bacteriën zijn aangetroffen
b. het aantal kve/l Legionella bacteriën dat is gekweekt;
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2. Het EC Vastgoed:
a. Aan de hand van het aantal kve/l Legionella bacteriën in de koeltoren worden
vervolgacties gestart. In het beheersplan van de koeltorens staan instructies
vermeld hoe te handelen bij een overschrijding.
b. Indien >10.000 kve/l Legionella in de koeltorens wordt aangetroffen informeert
Vastgoed de overschrijding aan:
- het Faculteitsbestuur of de directeur(en),
- het (plv.) facilitair gebouw beheerder,
c. Indien >100.000kve/l Legionella in de koeltorens wordt aangetroffen wordt
de koeltoren stilgelegd. Indien de bedrijfsvoering in gevaar dreigt te komen
treedt de procedure calamiteiten in werking
d. Geeft per direct opdracht aan externe firma om er voor te zorgen dat de
aanwezige Legionella-bacteriën worden afgedood (desinfectie).
e. Geeft een week na desinfectie de opdracht voor nieuwe bemonstering en meting
op de aanwezigheid van de bacterie;
f. Indien na de meting onder stap 2e nog Legionella wordt aangetoond in de koeltoren
worden de stappen 2b, 2c en 2d herhaald, net zolang totdat er geen overschrijding
meer wordt aangetoond;
g. Houdt een logboek bij van de acties die zijn ondernomen.
3.

VGM meldt vanaf de grenswaarde >10.000 kve/liter Legionellabacteriën in de
koeltorens:
a. de bedrijfsarts, via de mail wordt de bedrijfsarts geïnformeerd over de
overschrijding in de koeltoren. Er zal verder geen actie ondernomen worden om
personeel actief te informeren is.
b. de Omgevingsdienst West Holland (ODWH 0888-333555) als ongewoon voorval;
c. de GGD Hollands Midden (088-3083000 of via mhg@ggdhm.nl);
d. het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC), technisch beheer 06-17708679 (centraal
nummer 071-5195195) en de deskundige infectiepreventie (RRC) 071-5298617 of
email: infectiepreventie@lumc.nl;
e. de preventiemedewerker; de preventiemedewerker kan indien nodig de verontruste
medewerker/bezoeker doorsturen naar de huisarts of VGM.
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4.6.Procedure Calamiteiten
Er is sprake van een calamiteit (zelf opgelegd, mede op advies van de GGD) wanneer er naar
aanleiding van de resultaten van een watermonster sprake is van:
-

Onrust; de uitslag en/of de te treffen maatregelen veroorzaken onrust onder gebruikers,
en/of
media-aandacht, en/of
een grote of risicovolle impact, afhankelijk van de omvang van de installatie en het type
installatie (bijvoorbeeld als een koeltoren, in geval van een ernstige vervuiling
uitgeschakeld moet worden en de bedrijfsvoering op dat moment niet gegarandeerd of
ernstig verstoord kan worden).

Wanneer er sprake is van een calamiteit wordt er een actieteam bij elkaar geroepen.
Dit actieteam kan, afhankelijk van de aard en omvang van de calamiteit, bestaan uit ten
minste de volgende personen met de functie:
-

Beheerder van het betreffende complex
Coördinator / Afdelingshoofd Vastgoed Beheer en Onderhoud
Biologische veiligheidsfunctionaris
Onderhoudsbedrijf belast met legionellabeleid
Adviseur legionellapreventie

Daarnaast kan dit team, afhankelijk van de aard en omvang van de calamiteit, aangevuld
worden met:
-

Medewerker met beslissingsbevoegdheid; directeur/faculteitsbestuur
GGD medewerker
Inspecteur Omgevingsdienst West Holland
De woordvoerder
Bedrijfsarts

In bijlage 3 staan de functionarissen vermeld met bovengenoemde functies.
Het actieteam bespreekt de situatie aan de hand van de volgende aandachtspunten:
 De ernst van de calamiteit moet worden ingeschat: hoe groot is het risico van een
legionellabesmetting?
 Wie leidt het onderzoek naar de oorzaak van de calamiteit?
 Moet het faculteitsbestuur geïnformeerd worden over de aard en omvang van de
calamiteit?
 Bij een overschrijding in de koelteren : zijn de autoriteiten: GGD en
omgevingsdienst ingelicht?
 Is de bedrijfsarts ingelicht?
 Informatie naar eigen personeel wordt door het faculteitsbestuur uitgevoerd.
 Informatie naar derden wordt door de GGD gedaan. De GGD treedt in dit
geval op in het kader van de Infectieziektenwet. Alle communicatie, met
omgeving, gemeentebestuur, media en slachtoffers, verloopt via en in overleg
met de GGD.
 Is eventuele nazorg van mogelijk besmette personen noodzakelijk?
 Welke desinfecteermaatregelen moeten worden genomen en door wie?
 Welke reinigingsmaatregelen moeten worden genomen en door wie?
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Hoe zijn de vrijgekomen reinigings- en desinfecteerstoffen op een milieuverantwoorde
manier op te vangen en af te voeren?
Welke beschermingsmaatregelen dienen voor de werknemers en derden worden
genomen? Wie ziet daarop toe?

Tijdens het overleg wordt de taakverdeling vastgelegd en uitgevoerd.
De oorzaak van de legionella groei wordt aangepakt.
De desinfectie en de nieuwe monstername worden afgesproken.
Alle afspraken worden in een verslag opgenomen en in het logboek vermeld.
In het beheersplan van de koeltorens staan ook punten ter bespreking opgesomd.
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Hoofdstuk 5. Bijlagen
5.1.Overzicht Gebouwen Universiteit Leiden
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5.2.Matrix van monstername vernevelende tappunten
Voor het inzichtelijk houden van vernevelende tappunten welke periodiek bemonsterd
moeten worden, wordt er gebruik gemaakt van een totaalinventarisatie, de zogenoemde
“Monstername matrix”. Mutaties van vernevelende tappunten worden integraal bijgehouden
in deze matrix.

N.B.: Een actuele versie van de monstername matrix is in beheer bij Expertisecentrum
Vastgoed, afdeling Beheer & Onderhoud.
J:\departments\VG\BEHEER EN ONDERHOUD\Legionella preventie\Analyse Rapporten

22

Handboek Legionellabeheer V1.0 def..docx, oktober ’19

5.3.Tekstplaat aankondiging afsluiting douche

De douche is afgesloten vanwege noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden.
Tot die tijd is de ruimte afgesloten en kan men
geen gebruik maken van deze douche faciliteit.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de
facilitair beheerder / servicedesk
De beheerder
The shower facility is not available due to
maintenance work.
The facility is closed and shower cannot be used
until further notice.
For more information contact your Facility
Manager / Servicedesk
Building Management
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5.4.Functionarissen procedure calamiteiten
Functie

Functionaris

Naam

Beheerder van het
betreffende complex
UFB Catering

Facility Manager van
betreffende Faculteit.
Manager Operations

Zie Planon

Coördinator Vastgoed
Beheer en Onderhoud
Afdelingshoofd Vastgoed
Beheer & Onderhoud
Biologische
veiligheidsfunctionaris
Onderhoudsbedrijf
belast met
Legionellabeleid
Adviseur
Legionellapreventie
GGD medewerker

Inspecteur
Omgevingsdienst West
Holland
Bedrijfsarts
Directeur /
Faculteitsbestuur
De woordvoerder

Telefoon

E-mail

A.P. de Heijden

071-5273042

Vastgoedbedrijf
Universiteit Leiden
Vastgoedbedrijf
Universiteit Leiden
VGM, Universiteit
Leiden en LUMC
Fa. Van Dorp

J.M.C. Riemslag

071-5271190

L.A. de Roode

071-5271194

M. Pellenkoft

0175261154

a.p.de.heiden@ufb.leidenuniv.
nl
j.m.c.riemslag@vastgoed.leide
nuniv.nl
La.deroode@vastgoed.leidenu
niv.nl
m.pellenkoft@lumc.nl of
bvf@lumc.nl
vul@vandorp.eu

Andest consulting &
advisering
GGD Hollands
Midden/
leefomgeving en
hygiëne
Omgevingsdienst
West Holland

A. Terpstra

06-13707887

info@andest.nl

M. Knoester

0883083000

mhg@ggdhm.nl

F. Dam

0888333555

f.dam@odwh.nl

VGM, Universiteit
Leiden en LUMC
Betreffende Faculteit

Bedrijfsarts van
dienst
Zie Planon

0715278015

Woordvoerder CvB

Van Overbeeke

0715273345

D. Schoneveld

c.van.overbeeke@bb.leiden
univ.nl
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5.5.Navigatiedocument Legionellabeleid

Inspectierapporten
Inspectierapporten worden per gebouw opgesteld en zodanig opgeslagen in de daarvoor
bestemde (digitale) gebouwdossiers. Het toevoegen van nieuwe documenten is belegd bij de
uitvoerende firma. De Technisch Beheerder Vastgoed dient periodiek de actualiteit en
volledigheid te toetsen.
De contractpartij, belast met het werktuigbouwkundig onderhoud aan gebouw gebonden
installaties, dient de opgestelde/verkregen inspectierapporten (per email) te sturen aan de
betreffende Technisch Beheerder Vastgoed en het collectief mailadres
TechnischBeheer@Vastgoed.leidenuniv.nl
De Technisch Beheerder Vastgoed analyseert de ingediende stukken op benodigde
vervolgacties en plaatst de verkregen documenten vervolgens op de volgende locatie:
J:\departments\VG\BEHEER EN ONDERHOUD\Legionella preventie\Analyse Rapporten
Tevens stuurt hij/zij de rapporten per email door aan fb-tis@vastgoed.leidenuniv.nl ten
behoeve van opname in het gebouwdossier in Planon.
Alle verkregen rapportages, beheersplannen, risico-inventarisaties, etc. dienen door
Informatiemanagement Vastgoed te worden opgeslagen in het Planon gebouwdossier van het
betreffende object.
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Hoofdstuk 6. Borging Legionella beleid
6.1.Commitment, borging en proces
Voor een veilige bedrijfsvoering dient het drieluik mens - organisatie - installatie integraal op
elkaar afgestemd te worden. Het is een voortdurend proces dat door de organisatie moet
worden geborgd en beheerst. Het bewustzijn en het commitment van de directie en het
management liggen daarbij aan de basis. Die zullen de middelen ter beschikking moeten
stellen en de cultuur binnen de organisatie dusdanig moeten vormgeven dat de bedrijfsvoering
van de diverse water installaties op het juiste veiligheidsniveau wordt gehouden.
De volgende borging en koppelingen met bedrijfsspecifieke systemen zijn van toepassing:
Afdeling
Expertisecentrum Vastgoed

Borging via document / systeem
Technisch Handboek Universiteit Leiden
Veiligheidsoverleg
Risico Inventarisaties: Planon Gebouwdossier
Beheersplannen: Planon Gebouwdossier
Monstername certificaten: Planon Gebouwdossier
Overlegverslagen met faculteiten en UFB

Faculteiten / UFB
Centrale Arbo & Milieudienst

Demarcatie Onderhoud / Planon / Overlegverslagen
Veiligheidsreglement voor opdrachtnemers van de
Universiteit Leiden
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6.2.Beleidsverklaring / VGW verklaring

Het bewustzijn en het commitment van de directie en het management liggen aan de basis van
de implementatie van Legionellaveiligheid in de organisatie.
Is deze beleidsverklaring er niet, dan kan het voorbeeld uit dit hoofdstuk worden toegepast als
uitgangspunt voor een op te zetten eigen beleidsverklaring op het gebied van
Legionellaveiligheid.
Beleidsverklaring van Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden.
Het Expertisecentrum Vastgoed is namens het College van Bestuur van Universiteit Leiden
gedelegeerd de huisvesting voor de gehele universitaire populatie te verzorgen in de zin van
het bieden van een veilige werk- en studieomgeving. Onderdeel van het gehele
veiligheidsbeleid is ook hoe er op het gebied van legionella-preventie gehandeld wordt binnen
de panden van Universiteit Leiden.
Met het beleid zoals omschreven in dit handboek wordt voldaan aan wetgeving zoals
omschreven in het bouwbesluit en Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5. Om binnen de
diverse verschillende universitaire faculteiten, eenheden, diensten en organisaties eenduidig
beleid te kunnen voeren voor diverse facetten op het gebied van veiligheid, is het noodzakelijk
dit beleid vast te leggen in handboeken of richtlijnen.
Directie Vastgoed verklaart, door ondertekening van deze verklaring, kennis te hebben
genomen van de inhoud van dit handboek en de uitvoering van de procedures zoals vermeld
in het handboek te hanteren als vigerend beleid op het gebied van legionellapreventie binnen
de panden van Universiteit Leiden. Directie Vastgoed ondersteund het beleid zoals beschreven
en zal dit ook mede uitdragen.
Het laten functioneren van doelstellingen en beleid is uiteraard een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle medewerkers binnen het Expertisecentrum Vastgoed
(verhuurdersrol) en medewerkers van faculteiten welke belast zijn met huisvestingszaken van
die faculteit (huurdersrol). De directeur rekent daarbij op hun steun en inzet.
Vastgesteld door de directeur Vastgoed
dhr drs. M.E.T. Leenders
Handtekening

Datum
29 april 2020
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