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Legionella

Optimale werkomstandigheden 
Arbeidsveiligheid 

Voordelen

 Professioneel advies en ondersteuning door een deskundige van uw eigen externe dienst voor preventie  

en bescherming op het werk.

 Een praktische invulling van de desbetreffende wetgeving in functie van de bedrijfssituatie.

 Een beheersprogramma om de medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de risico’s van legionella.

 Documenten voor overleg met bevoegde autoriteiten (Toezicht Volksgezondheid en FOD Waso).

 Praktische instructies en invuldocumenten om het beheersplan uit te voeren.

 Het bepalen van de risicoplaatsen en voorstellen van maatregelen om de legionellagroei in de installatie te beheersen.

Doelstelling
• Om de groei van legionellabacteriën in water tegen 

te gaan is in de eerste plaats een risicoanalyse van 
de bestaande situatie nodig. Dankzij de risicoanalyse 
kunnen de risicoplaatsen voor groei en verspreiding 
bepaald worden. Voor deze verschillende risicopunten 
in de installatie wordt een beheersplan uitgewerkt. 
De preventiemaatregelen kunnen bestaan uit 
controlemaatregelen, voorkomingsmaatregelen  
of correctieve maatregelen.

• Via een selectie van praktische en haalbare  
maatregelen kunt u in uw onderneming de groei  
van legionella beheersen.

Wijze van uitvoering
Dit dossier wordt opgesteld zoals voorzien door de wetgever, 
in samenwerking met de contactpersoon van de firma.

• Adviesbezoek voorafgaand aan de risico-analyse.

• De nodige grondplannen met de tappunten, het sanitaire 
bouwplan en het principeschema worden door de klant 
aangeleverd of in samenspraak opgemaakt.

• De eerste stap van dit dossier bestaat eruit om samen 
met de persoon die de technische kennis heeft van de 
installatie, een visuele analyse te maken van de situatie 
ter plaatse.

• Tijdens deze rondgang wordt ook de controle uitgevoerd 
van de bestaande plannen met tappunten en het 
sanitaire plan of principeschema.

• De kritische punten worden bepaald en op deze punten 
gebeurt een temperatuursmeting.

• Op basis van de bevindingen wordt de risicoanalyse 
opgesteld. Deze bevat:

 - analyse van de temperaturen en gebruiksfrequentie;

 - analyse van het transport en de doorstroming  
van de installatie.

• Legionella-staalnames zijn niet mee inbegrepen. 
Mensura kan de klant begeleiden in de keuze van  
een erkend laboratorium.
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Optimale werkomstandigheden / Arbeidsveiligheid Legionella

Besluit
Beheersplan met:

• Beschrijving van de installatie

• Risicoanalyse

• Aanduiden van de kritische punten en advies over  
de plaatsen waar staalnames dienen te gebeuren

• Minimale beheersmaatregelen

• Praktische fiches en documenten voor het 
legionellabeheer

Resultaat
• Bescherming van alle medewerkers die blootgesteld 

worden aan de risico’s van legionella.

• Bescherming van de gebruikers, huurders, bezoekers 
in publiek toegankelijke plaatsen in Vlaanderen in een 
inrichting die ingedeeld is in de hoog, midden of lage 
risico klasse.

• Een dossier met praktische documenten om de 
legionellagroei te beheersen.

• Een beheersplan dat voldoet aan de wettelijke 
bepalingen, zoals voorzien in de Codex en in het 
Vlaamse legionellabesluit.

Tarief
Neem met ons contact op voor een prijsofferte.

OPGELET!
Hebt u al een beheersplan, maar het werd niet meer bijgewerkt sinds 02/2007? Dan kunt u het best uw 
dossier updaten. Het besluit uit 2004 werd namelijk volledig opgeheven en vervangen door nieuwe procedures, 
limietwaarden, indelingen enz…


