
Om de ontwikkeling van Legionella in sanitaire systemen te beheersen 

werd er door het WTCB en het VITO het Handboek Best Beschikbare 

Technieken voor Legionellabestrijding’ opgesteld, kortweg het BBT-

handboek (https://www.zorg-en-gezondheid.be/handboek-best-

beschikbare-technieken-voor-legionellabeheersing). 

De erin beschreven technieken (BBT) hebben als doel om de 

ontwikkeling van Legionellabacteriën in de verdeelinstallaties van 

sanitair water binnen residentiële en niet-residentiële gebouwen te 

vermijden. Deze technieken zijn erop gericht om de temperaturen van 

het water buiten het interval van 25°C à 55°C te houden. De standaard 

beheersmaatregel voor legionella beheersing in het warm water is 

temperatuursbeheersing, wat inhoudt dat het sanitair warm water op 

een temperatuur van minstens 60°C gehouden wordt. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een aantal alternatieve 

beheersmaatregelen erkend, die toelaten van deze standaard 

beheersmaatregel af te wijken. Het voordeel hiervan is dubbel. 

Ten eerste kan er bespaard worden op de investering van een 

secundaire verwarmingsstap. Als de warmwater temperatuur 

beperkt kan worden tot 50°C, volstaat het om te werken met een 

warmtewisselaar om deze temperatuur te bereiken. Indien er 

gestreefd wordt naar een warmwater temperatuur van 60 °C, dient er 

bijgevolg een secundaire verwarmingsstap geïnstalleerd te worden. 

Ten tweede liggen de stookkosten aanzienlijk lager bij een daling 

van de warmwatertemperatuur. Twee onafhankelijke studies tonen 

dit aan. In de doctoraatsstudie ‘Gekoppelde thermohydraulische en 

Door gebruik te maken van 
een erkende alternatieve 
beheersmaatregel kan de 
temperatuur veilig verminderd 
worden.

De installatiekost kan beperkt 
worden door aan een lagere 
temperatuur te stoken.

De stookkosten kunnen tot 32% 
dalen bij een daling van 65°C tot 
55°C.
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biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële 

warmwatersystemen’ van dr ir Elisa Van Kenhove, 2019-2019, 

werd onderzocht wat het verschil is in energievraag tussen het 

aanhouden van een constante warmwatertemperatuur op 60°C en 

een warmwatertemperatuur van 37°C, afgewisseld met hitteshocks. 

Hieruit bleek de energiebesparing 38% te zijn. 

Een tweede studie uitgevoerd door Unica Energy Solutions en 

voorgesteld op Aqua Nederland 2022, berekende dat een constante 

daling van 65°C naar 55°C een besparing opleverde van 31 % op de 

energievraag. De 32% minder CO2 uitstoot was een bijkomende win. 

Om Legionella vorming bij verlaagde temperaturen te voorkomen, 

wordt op vandaag alleen een chemische waterdesinfectie aanvaard 

als zekere oplossing. De aanpak met de KONAX Easydis Unit valt 

hieronder. Andere alternatieve technieken worden verder ontwikkeld 

en geëvalueerd.

zie ook onze gerelateerde blogs:

• Waarom en hoe drinkwater ontsmetten?

• Voorkom kiemen in uw sanitaire installatie

• Schadelijke organismen in water

• Legionella in ‘koudwaterleidingen’

• Veteranenziekte: symptomen en verspreiding

Wenst U gedetailleerde cijfers over de besparingsmogelijkheden 
via de EasyDis ? Vul uw gegevens in via de website 
(https://www.konax.com/contact), of neem contact op met onze 
specialisten op volgend nummer: +32 (0)51 31 43 93 of per mail: 
info@konax.com en we bezorgen U vrijblijvend gevraagde info.
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