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LEGIONELLAPREVENTIE

De technische installaties van een gebouw
moeten niet alleen uitstekend worden
ontworpen en deskundig worden aangelegd.
Systematisch onderhoud tijdens de lange
levenscyclus is eveneens van groot belang voor
zowel de installaties als het gebouw zelf.
Dit alles vraagt om professionele planning en
advies met betrekking tot ontwerp, realisatie,
beheer, monitoring, inspectie en bijvoorbeeld

Legionellapreventie
Groei van legionella in een waterleidinginstallatie kan zeer ernstige en
soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Om de risico’s van besmetting
met legionella zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid preventieve maatregelen voorgeschreven. Deze zijn verankerd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. In de ISSO-publicatie 55.1 en 55.2 is aangegeven hoe deze wetgeving naar een praktische werkmethode vertaald
kan worden.

energiemanagement. Al deze diensten biedt
Prime Advice u aan. Daarnaast voorziet Prime
Advice in efficiënte beheertools en web-based
applicaties om haar opdrachtgevers zoveel
mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen
in het uitvoeren van verplichte beheertaken.
Referenties

Verplicht of wenselijk?
Prime Advice adviseert opdrachtgevers of zij ten aanzien van waterleidinginstallaties moeten voldoen aan bovengenoemde regelgeving of
dat volstaan mag worden met de algemene zorgplicht voor deugdelijk
drinkwater. Dit alles in verband met mogelijke aansprakelijkheid of
imagoschade.

Onze werkzaamheden voeren wij onder
andere uit voor:
• Overheidsdiensten, zoals de Rijksgebouwendienst, ministeries,
gemeenten, Rijkswaterstaat.
• Projectontwikkelaars.
• Banken en verzekeraars.
• Onderwijsinstellingen, van basisscholen
tot universiteiten.
• Zorginstellingen, zoals verpleeg-,
verzorgings- en ziekenhuizen.
• Nationale en internationale
ondernemingen.

Beheersplan
Prime Advice adviseert opdrachtgevers hoe zij kunnen voldoen aan de
vigerende wetgeving. Dit kan betekenen dat een beheersplan opgesteld
moet worden. Een beheersplan bevat een analyse van de risico’s, gevolgd
door mogelijke beheersmaatregelen en/of correctieve installatiemaatregelen. Tevens wordt een logboek opgesteld waarin de uitvoering van
het legionellabeheer wordt vastgelegd. Prime Advice is overeenkomstig
de BRL 6010 gecertificeerd voor advisering in legionellapreventie.
Hiermee is expertise, kwaliteit en onafhankelijkheid van het legionellaadvies gewaarborgd.

• Woningbouwcorporaties.

Correctieve installatiemaatregelen
Het kan zijn dat correctieve maatregelen in de waterleidinginstallatie
nodig zijn om het risico op groei van de legionellabacterie te minimaliseren. Prime Advice kan bepalen welke maatregelen nodig zijn en hoe
deze uitgevoerd moeten worden. Ook de uitvoeringsbegeleiding van correctieve installatiemaatregelen kan door Prime Advice worden verzorgd.

Beheersmaatregelen
Naast correctieve installatiemaatregelen kunnen ook beheersmaatregelen nodig blijken. Prime Advice kan vaststellen welke beheersmaatregelen van toepassing zijn. Ook kan Prime Advice de opdrachtgever, of
eventueel ingeschakelde derden, informeren over de uit te voeren
beheersmaatregelen.
QuickScan
De behoefte kan bestaan om snel en eenvoudig de waterleidinginstallatie te beoordelen en een indicatie te hebben van het risico op legionellagroei. Hiertoe leent een QuickScan zich uitstekend. Ook kan met
een QuickScan inzicht worden verkregen in hoeverre een reeds aanwezig
beheersplan functioneert en wordt uitgevoerd.
Koeltorens
Per 1 januari 2008 is het verplicht dat gemeenten inventariseren hoeveel
“natte” koeltorens binnen de gemeente grenzen staan opgesteld.
In zogenaamde natte koeltorens heersen ideale groeiomstandigheden
voor legionella. Dit is de reden waarom voor dergelijke koeltorens
beheersplannen opgesteld moeten worden. Prime Advice heeft ruime
ervaring in het opstellen van deze plannen.
Vragen?
Heeft u nog vragen over adviesdiensten van Prime Advice op het gebied
van legionella? Of heeft u vragen over andere adviesdiensten van Prime
Advice? Neemt u gerust contact met ons op.
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