
Deze kunt u eventueel uitbreiden/afstemmen op uw eigen 

calamiteiten en/of communicatieplan. Wij adviseren u om deze in 

dat geval toe te voegen aan bijlage I van dit beheersplan.

Actiepunten bij geconstateerde afwijkingen
CHECK  Bij concentraties van 100 kve/l tot 1000 kve/l hoeft de 

inspectie leefomgeving en transport niet geïnformeerd te 

worden, maar dienen direct maatregelen te worden getroffen 

gericht op het wegnemen van de besmetting in de installatie.

CHECK  Concentraties boven de 1.000 kve/l dienen gemeld  

te worden aan inspectie leefomgeving en transport  

(www.ilent.nl/onderwerpen/legionella/melden-legionella/

meld-normoverschrijding-legionella). Indien de inspectie 

leefomgeving en transport het nodig acht informeren zij  

de GGD.

CHECK  Bij concentraties boven de 1.000 kve/l dienen er onmiddellijk 

maatregelen getroffen te worden om eventuele besmetting 

van mensen te voorkomen (sluiting tappunten, voorkomen van 

verneveling of plaatsen van een Legionella filterdouchekop).

CHECK  Altijd communiceren aan de gebruikers als de installatie of  

de douches worden afgesloten.
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Indien de uitslag van een monster gelijk is aan of de wettelijke norm van 100 kve/l overschrijdt,  
dan dient u te handelen zoals hieronder beschreven. Onderstaande actiepunten zijn opgenomen  
in de ISSO 55.1 publicatie alsook gebaseerd op het Drinkwaterbesluit (artikel 41).

CHECK  Controleren en zo nodig herzien van de risico-inventarisatie,  

zo nodig aanpassen installatie en beheersplan.

CHECK  Reinigen en desinfecteren van de drinkwaterinstallatie.

CHECK  Installatie kan weer vrij worden gegeven nadat 

herbemonstering heeft aangetoond dat het leidingwater weer 

aan de eisen voldoet (< 100 kve/l).

CHECK  Na 30 dagen opnieuw controleren door middel van 

monstername en analyse.

Voor niet-prioritaire locaties
Indien uw locatie onder de categorie niet prioritaire locaties valt, 

dan hoeft u geen melding van de besmetting te maken bij de 

inspectie leefomgeving en transport.

Wel wordt in de Handleiding Zorgplicht Collectieve 

Leidingwaterinstallaties (ISSO 55.2) geadviseerd bij een 

concentratie van > 10.000 KVE/liter contact te zoeken met GGD/

inspectie leefomgeving en transport aangezien er sprake kan zijn 

van een acuut gezondheidsrisico voor de gebruikers.

Wij adviseren u dezelfde acties (m.u.v. de melding van de 

besmetting) vanuit het calamiteiten plan aan te houden om zo te 

garanderen dat u een goede invulling geeft aan uw Zorgplicht.
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