
'De kwaliteit van
drin kwater is onderbel icht'

"Bedriiven zíin zich vaak niet bewust van de kwaliteit van hun

drinkwater. Iets wat kan leiden tot gevaarlijke situaties", waar-

schuwt Van der.Wielen. "Zo zijn in veel bedrijfspanden inac-

tieve waterleidingen aanwezig, die in de loop der jaren besmet

geraakt zijn. Deze besmetting kan overslaan naar de actieve

leidingen en het leidingwater." Ook stilstaand water of een te

hoge leidingtemperatuur vormt een gevaar. "Langdurige stil-

stand van water in combinatie met een temperatuur boven de

vijfentwintig graden Celsius vergroot de kans op de groei van

de legionellabacterie in een drinkwaterinstallatie", legt Van

der 
'W.ielen 

uit. "Gebruikers van de drinkwaterinstallatie lopen

direct gevaar op besmetting. Dampdruppeltjes bij de wasbak

zijnzelfs nog gevaarlijker dan het daadwerkelijk drinken van

het verontreinigde water." Legionellabesmetting kan zich uiten

in hoesten, rillingen, koorts en een - soms dodelijke - longont-

steking. Van der'Wielen pleit daarom voor meer aandacht voor

de kwaliteit van het drinkwater. "De kwaliteit van drinkwater

is onderbelicht, terwijl het een eerste levensbehoefte is."

Risicoanalyse

Begin 2010 startte Van der Wielen met zijn bedrijf I(ewi

Services, een bedrijf gespecialiseerd in het onafhankelijk moni-

toren van drinkwater. Dat doet hij voornamelijk voor gebou-

wen, de recreatieve sector en de veehouderij. I(ewi Services is

geaccrediteerd om monsters afte nemen en te transporteren

conform de NEN-ISO IIEC 17025-accreditatie. Deze internati-

Ieder bedrijfwordt geacht deug-
delijk drinkwater aan te bieden.
"Zogenoemde hoogrisicobedrij-
ven zijn verplicht jaarlijks hun
installatie te laten beoordelen",
vertelt drinkwateradviseur
Erwin van der \íielen van
I(ewi Services in Heesch. "Voor

laagrisicobedrijven is dat vrij-
blijvend. Wordt echter legionel-
labesmetting geconstateerd, dan
zijn deze bedrijven zelf aanspra-
kelijk voor de gevolgen."

onale norm specificeert de algemene eisen voor het uitvoeren

van beproevingen en/of kalibraties. Van der Wielen neemt de

complete installatie onder de loep, van waterbron tot -tap-

punt, en legtzljn bevindingen vervolgens vast in een risico-

beheersplan. "Ervaring leert dat besmett ingsgevaar vaak door

de installatie zelf gecreëerd wordt, niet door de waterbron",

vertelt de ondernemer. "Met 
kleine ingrepen kan het risico

dan ook aanzienlijk beperkt worden." Hij adviseert bedrijven

om hun installatie minimaal een keer per jaar te laten con-

troleren. "Daarmee kan veel leed voorkomen worden."

Eyeopener

Naast legionel labesmett ing, l iggen volgens de drinkwater-

adviseur ook andere gevaren op de loer. "In ons drinkwater

kunnen meer ziektekiemen aanwezíg zijn dan we denken.

Denk aan gisten, schimmels of col ibacteriën." Van der

Wielen part icipeert binnenkort in een onderzoek dat op

initiatief van de overheid wordt verricht naar de mogelijk-

heid om antibioticavrij te produceren in de veehouderij.

Het onderzoek moet onder meer uitwi jzen of schadeli jke

en deels antibiot icarésistente bacteriên als MRSA en ESBL

in het veedrinkwater voorkomen. "Een nutt ig onderzoek",

vindt Van der \iíielen. "Want we hebben geen idee van de

verspreidingsmethodiek van bacteriên via drinkwater. De

resultaten uit  dit  onderzoek zul len voor velen dan ook een

eyeopener zi jn."
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