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DEMEEUW MAAKT RUIMTE VOOR DE 
TOEKOMST. MET FLEXIBELE OPLOSSINGEN. 
WAARMEE JE MAXIMAAL KIEST VOOR 
WAT NÚ BELANGRIJK IS. WAT NÚ GOED 
VOELT. ZONDER ZORGEN OVER MOGELIJKE 
VERANDERINGEN. EN WE KIJKEN VERDER.

DEMEEUW is zich bewust van de risico’s die 
een legionellabesmetting kan opleveren voor 
bewoners en gebruikers van haar gebouwen. 
Voor prioritaire installaties (o.a. ziekenhuizen, 
verpleeg- en verzorgingsinstellingen, hotel 
accommodaties, badgelegenheden) is het 
hebben van een risicoanalyse en beheersplan 
volgens de huidige wetgeving verplicht.

LEGIONELLA van DEMEEUW bied je volledige 
ontzorging op het gebied van legionella 
beheersing. Met behulp van een risicoanalyse, 
een beheersplan met duidelijke maatregelen, 
een jaarlijkse audit en een online applicatie waar 
je alle maatregelen en acties kunt bijhouden 
houd je de drinkwaterkwaliteit volledig onder 
controle.



DEMEEUW LEGIONELLA ZORGT
ERVOOR DAT JE GEEN ZORGEN
MEER HEBT OVER EVENTUELE 
LEGIONELLABESMETTING EN DE 
VERVELENDE GEVOLGEN ERVAN.

De legionellabacterie zorgt ervoor dat er 
jaarlijks in Nederland een kleine 450 personen 
in het ziekenhuis worden behandeld voor een
longontsteking, vaak met ernstige blijvende 
gezondheidsklachten. Vanuit de overheid zijn er 
wettelijke richtlijnen gesteld waar leidingwater-
installaties aan moeten voldoen.

DEMEEUW LEGIONELLA neemt geldende 
wet- en regelgeving, zoals de drinkwaterwet, 
ISSO Publicaties + Zorgplicht Legionella 
Preventie, BRL 6010 en NEN 1006, als 
uitgangspunt. In het Drinkwaterbesluit wordt de 
verplichting opgelegd om voor een beperkt 
aantal collectieve installaties een risicoanalyse 
uit te voeren en een beheersplan op te stellen 
ten behoeve van legionellapreventie. De 
overheid maakt daarbij een onderscheid tussen 
prioritaire en zorgplicht installaties.

Nederlandse drinkwaterinstallaties met een 
verhoogde kans op legionellabesmetting, zoals 
ziekenhuizen, zorginstellingen en hotel-
accommodaties zijn conform wet- en 
regelgeving verplicht om een risicoanalyse en 
beheersplan op te laten stellen. 

Alle collectieve drinkwaterinstallaties binnen 
deze instellingen worden geschaard onder de 
zogeheten prioritaire installaties. Voor 
zorgplicht installaties geldt een zorgplicht. Ook 
voor dit type installaties wordt aanbevolen een 
risicoanalyse en beheersplan op te stellen. 

Het laten opstellen van een degelijke 
risicoanalyse en beersplan is de verantwoor-
delijkheid van de eigenaar en of huurder van de 
installatie. In dit plan beschrijven we kort welke 
handelingen leiden tot het correct en juist 
beheer van de drinkwaterinstallaties.  

In de risicoanalyse en het beheersplan worden 
risico’s in kaart gebracht en voorzien van 
adequate beheersmaatregelen. De eigenaar en/
of de huurder van de installatie moet zorgen 
voor het adequaat uitvoeren of laten uitvoeren 
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van de beheersmaatregelen, waaronder:

• Spoelen van het water;
• Meten van de watertemperaturen;
• Nemen van watermonsters;
• Controle en vervanging terugstroom-

beveiligingen;
• Verzegeling brandslanghaspels;
• Kalibratie van temperatuurmeters;
• Controleren temperatuurinstelling.

De monsters die genomen worden moeten in 
een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd 
worden. Alle beheersmaatregelen en de scores 
/ resultaten moeten in een logboek worden 
vastgelegd. 

Resultaat is dat de waterleidinginstallatie 
voldoet aan alle wet- en regelgeving. Bij niet 
voldoen aan wet- en regelgeving is de inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) gemachtigd 
maatregelen te treffen. Zoals bestuursrechtelijk 
en/of strafrechtelijk optreden tegen de 
overtreder.

De applicatie ‘ManagementCheck’ is 
beschikbaar om je snel en adequaat inzicht te 
geven in de status van je beheersplan en stelt je 
in staat om de beheerstaken administratief te 
verwerken en te archiveren.

WAAROM DEMEEUW LEGIONELLA?

• Een risicoanalyse en beheersplan

• Een overzicht van alle noodzakelijke 

beheersmaatregelen

• Een logboek om de resultaten bij te houden

• Een jaarlijkse audit

AQUA ASSISTANCE, SCHOON DRINKWATER ZONDER ZORGEN
Aqua Assistance is een landelijk opererende en toonaangevende organisatie 
op het gebied van schoon drinkwater, legionellapreventie en – beheersing.

Sinds 2005 staat Aqua Assistance bekend als een organisatie die het belang 
van de klanten op de eerste plaats stelt, er worden hoge cijfers behaald op het 
gebied van klantgerichtheid, vakbekwaamheid en oplossingsgerichtheid. Aqua 
Assistance is KIWA BRL 6010 en BRL K14010-1/2 gecertificeerd.


