
OPENBAAR 
SPORTCOMPLEX

West-Vlaanderen

Door de lockdown ti jdens de Covid19 crisis in 2020 werden 

de openbare sportcomplexen en zwembaden een ti jdlang uit 

voorzorg gesloten. Het niet gebruiken van de sanitaire installati e 

heeft  sti lstand en opwarming van het koud water tot gevolg, dit 

zijn twee factoren die Legionella groei bevorderen.  

Het regelmati g spoelen van het ganse systeem is vaak niet voldoende 
om een Legionella besmetti  ng te vermijden. Een shock desinfecti e is dan 
noodzakelijk om het probleem op korte termijn grondig  op te lossen.  
Bij een shock desinfecti e bekomt men in een korte ti jd (de volledige 
procedure neemt slechts één dag in beslag) een “microbiële reset” van het 
volledige waterleidingnetwerk.   

Bij deze procedure wordt door onze technische ploeg, een verhoogde 
concentrati e Diox Forte 0,75 in de leidingen geïnjecteerd dmv een mobiel 
doseerstati on.  De concentrati e van het desinfectans wordt conti nu 
gemonitord en wanneer het door ons gevalideerd protocol bereikt is, 
wordt het volledige systeem uitgespoeld.  Bij het verlaten van het gebouw 
garandeert onze technische verantwoordelijke dat alle water terug aan de 
kwaliteitsnormen van drinkwater voldoet.

Indien een herbesmetti  ng na enkele maanden terugkomt en  de sanitaire 
installati e bouwtechnisch onvoldoende kan aangepast worden, door bv 
het wegnemen van dode stukken leiding, kan de EasyDis Pro een oplossing 
bieden als conti nu ondersteunende desinfecti e.  De EasyDisPro is door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid erkend als alternati eve beheersmaatregel 
in het kader van het Legionella beheersplan.

Shockdesinfecti e in de douches van een sporthal
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TOEPASSING

Nav de Covid19 crisis en bijbe-
horende lockdown, werden 
sportcomplexen in België uit voorzorg 
gesloten. Dit zorgde voor een vermin-
derd gebruik van oa douches in het 
sportcomplex met stilstaand water en 
sterk verhoogde Legionella risico’s als 
gevolg. 

Met een shockdesinfectie wordt dit 
opgelost. 

Locatie : 
West-Vlaanderen


