
Legionella-soorten zijn aerobe Gram-negatieve bacteriën. Men 

denkt dat ze wereldwijd voorkomen. Tot op heden zijn 58 soorten 
Legionella geïdentifi ceerd, waaronder 70 verschillende serogroepen 

(Special Pathogens Laboratory, 2020; Kirschner, 2016).

Ongeveer 25 soorten en serogroepen van Legionella zijn in verband 

gebracht met legionellose, bijvoorbeeld Legionella micdadei, 

Legionella feeleii, Legionella anisa, Legionella longbeachae en de 

bekende Legionella pneumophila. Maar als we kijken naar het aantal 

klinische incidenten, is Legionella pneumophila verantwoordelijk 

voor ongeveer 90% van alle gemelde gevallen van legionellose in de 

gemeenschap (met uitzondering van Australië, Nieuw-Zeeland en 

Japan (Boamah et al., 2017)). Van alle 15 serogroepen van de soort 

Legionella pneumophila is serogroep 1 verantwoordelijk voor 84% van 

de bevestigde klinische gevallen.

Legionella komt voor als onderdeel van de natuurlijke microbiële 

fl ora van veel aquatische ecosystemen; waaronder meren, vijvers en 

rivieren. In natuurlijke omgevingen komen Legionella-soorten voor 

in lage concentraties en in een ruststadium. Legionellabacteriën uit 

natuurlijke habitats kunnen echter opmerkelijk toenemen in door de 

mens gemaakte warmwatersystemen waar de temperatuur optimaal 

is voor hun vermenigvuldiging (25 - 42°C) en een gevaarlijk niveau 

kunnen bereiken  (Katz et al., 1987). 

Om legionella-veilig water te hebben voor huishoudelijk gebruik, 

bijvoorbeeld in douches van (grote) gebouwen, is het daarom 

noodzakelijk om de factoren te kennen (en te beheersen) die een 

invloed hebben op de groei van legionellabacteriën in waterleidingen.

Minstens 58 soorten legionella 
bacteriën gekend.

In natuurlijke omgevingen 
komen Legionella-soorten voor 
in lage concentraties.

Legionellabacteriën kunnen 
opmerkelijk toenemen in 
warmwatersystemen.

Legionel la bacteriën: 
veel  soorten en 
serotypes

Legionellose: één naam - veel soorten bacteriën
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zie ook onze gerelateerde blogs:

• Legionella in ‘koudwaterleidingen’

• Voorkom kiemen in uw sanitaire installatie

• Schadelijke organismen in water

• Waarom en hoe drinkwater ontsmetten?

• Veteranenziekte: symptomen en verspreiding

• Besparen op uw energiefactuur

Waterveiligheidsplannen, waterbeheer en desinfectiemethoden 

kunnen legionella voorkomen en beheersen.

Voor meer informatie over de preventie van de Veteranenziekte en 

legionella beheersing in gebouwen en installaties, neem contact op 

met onze specialisten op volgend nummer:

+32 (0)51 31 43 93 of stel je vraag via info@konax.com
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