BEL-project

moet identificatie bronnen verhogen

De andere benadering
van legionellapreventie

Tot en met september 2003 zijn op 239 locaties 1933 monsters genomen die onderzocht zijn op aanwezigheid van legionella.

In Nederland worden maar weinig bronnen van
legionella opgespoord. De

GGD

Techniek

Kennemerland voert in
Tekst: Will Scheffer

samenwerking met het Streeklaboratorium voor de
Fotografie: Ed Buying

Volksgezondheid in Haarlem het zogenaamde

BEL-pro-

ject uit. De expertise op het terrein van bronopsporing
komt via dit project landelijk beschikbaar en wordt
overgedragen aan alle

GGD’s.

Doelstelling is om het per-

centage geïdentificeerde bronnen te verhogen van 8
naar 25 procent.
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A

ls gevolg van de legionellapreventie-activiteiten na de
epidemie in Bovenkarspel zijn
in het hele land duizenden legionellaisolaten gekweekt uit waterleidingsystemen. Echter, deze besmette
systemen waren niet geassocieerd
met patiënten met legionella-pneumonie. Over hun ziekmakend vermogen bestaat in medische kringen dan
ook gerede twijfel. Aan de andere

kant worden potentiële infectiehaarden met een directe relatie tot legionella-pneumonie patiënten nauwelijks opgespoord. In dit soort gevallen
bestaat geen enkele twijfel over ziekmakend vermogen, er is immers een
patiënt met legionella-pneumonie.
Deze zogenoemde bronopsporing
wordt om een aantal redenen een
kosteneffectieve preventiemaatregel
genoemd. Bronopsporing is overigens een wettelijke taak voor de GGD.
Als belangrijkste reden voor de kosteneffectiviteit geldt dat een geïdentificeerde bron geëlimineerd wordt en
nieuwe patiënten met legionellapneumonie worden voorkomen. Gemeld wordt [1] dat van diverse bronnen bekend is dat zij over een periode van meer dan tien jaar slachtoffers
maakten. Daarnaast kan van een isolaat uit een geïdentificeerde bron in
een stammenbank nagegaan worden
of in het verleden andere patiënten
door deze bron werden geïnfecteerd.
Op deze manier kunnen onopgehelderde besmettingen worden opgelost. In Haarlem werden in 1997 op
deze manier zes patiënten met een
sauna in verband gebracht. Ondanks
het belang van bronopsporing worden in Nederland maar weinig bronnen opgespoord. Het percentage opgeloste gevallen was is in de periode
1987-1999, voor Bovenkarspel, in
Nederland slechts 5 procent. In juni
2003 was dit percentage slechts gestegen tot 8 procent.
BEL-project

In augustus 2002 is het landelijk BELproject van start gegaan, dat staat
voor Bemonsterings Eenheid Legionella-pneumonie. De naam geeft aan
waar het om gaat: met gezamenlijke
inspanning van betrokken partijen en
op uniforme wijze zoveel mogelijk
aan patiënten te relateren potentiële
bronnen opsporen. Die betrokken
partijen zijn de GGD’s en laboratoria.
Het doel van het BEL-project is het
voorkomen van secundaire gevallen
van legionellapneumonie door identificatie en eliminatie van bronnen. Het
streven is om het percentage geïdentificeerde bronnen te verhogen van 8
naar 25 procenten. De uitvoering van
het BEL-project is in handen van GGD
Kennemerland die dat in samenwerking doet met het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid in
Haarlem. Het project wordt begeleid
door een commissie die bestaat uit
vertegenwoordigers van GGD’s, artsen-microbioloog, het Landelijk
Overleg Infectieziektenbestrijding
(LOI), de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI),
GGD Nederland, Kiwa en de ministeries van VWS en Vrom.

Bemonsteringen t/m april 2003 (-) t/m september 2003
n

%

Bron
Aantal onderzochte bronnen

154 (239)

Aantal positieve bronnen

35 (52)

23 (22)

Monsters
Aantal monsters

1191 (1933)

Aantal positieve monsters

79 (118)

7 (6)

Isolaten
Aantal Legionella isolaten

80

Tabel 1. Bronnen: Gegevens tot en met april uit Nieuwsbrief BEL-project juli 2003
en gegevens tot en met september 2003 van het tweede Nationale legionella symposium, november 2003.

Herkomst van de isolaten (t/m april 2003)
Legionella
pneumophila
n

%

n

Aantal
bronnen

koud water

34

43

13

12

warm water

20

25

9

industrieel

7

9

swabs

19

24

totalen

80

Medewerking alle

n

Aantal
bronnen

1, 3, 5 en 7-14

21

14

5

1, 3 en 5

11

9

5

2

2 en 7-14

2

2

10

8

1, 3, 6 en 7-14

9

7

37

Tabel 2. Bron: Nieuwsbrief

Legionella
nonpneumophila

Serotype

BEL-project

43
juli 2003.

GGD’s

In de eerste vijf maanden van het BELproject werden in totaal 69 patiënten
ingesloten. Naar aanleiding van risicomomenten in de incubatietijd werden vervolgens 89 woonhuizen of instellingen bemonsterd. Van de 40 patiënten die in hun incubatietijd alleen
in Nederland verbleven, vond men
bij 15 patiënten (38%) een potentiële
bron. In zeven gevallen (waarvan
drie non-pneumophila) ging het om
een woonhuis. In vijf gevallen (13%)
werd de potentiële bron ‘zeer waarschijnlijk’ geacht. Sinds 1 januari
2003 verlenen alle GGD’s medewerking aan het BEL-project. Daarom
wordt vanaf dat moment minder ruime inclusiecriteria gehanteerd: Bij iedere patiënt die vijf of meer dagen
van de incubatietijd in Nederland
verbleef wordt brononderzoek aangeboden. De meeste GGD’s hebben
binnen hun eigen dienst een legionella-coördinator, die als aanspreekpunt fungeert voor het BEL-project,
meldt Jeroen den Boer, arts-microbioloog van de GGD Kennemerland en
projectleider BEL.

Volgende fase
Jacob Bruin, hoofdanalist van het
Streeklaboratorium Haarlem meldt [2]
dat in de periode tot en met april
2003 op 154 locaties watermonsters

zijn genomen. In 35 gevallen (23%)
werd een locatie positief bevonden.
In totaal zijn er op die 154 locaties
1191 monsters genomen. Van die
monsters hebben 79 monsters (7%)
een positief kweekresultaat voor legionella. Uit één monster zijn twee
legionella typen geïsoleerd (Legionella pneumophila serotype 2 en 7-14).
Daardoor bedraagt het aantal legionella isolaten 80 (zie tabel 1). Bovendien is er een viertal locaties waarbij
diverse legionella’s in daar genomen
verschillende watermonsters aangetoond. Tabel 2 geeft de herkomst
weer van de positieve legionella-isolaten. De herkomst van legionella
stammen uit het koude water heeft
een hoge score (43%). Uit de 43 isolaten van koud water is 13 maal legionella pneumophila aangetroffen bij
12 verschillende bronnen. De legionella non-pneumophila werd 21 maal
aangetroffen bij 14 verschillende
bronnen.

2e Nationale legionella symposium
Op het tweede Nationale legionella
symposium ‘Waakzaamheid geboden’
van de GGD Kennemerland en het
Streeklaboratorium in Haarlem, dat
plaatsvond in november 2003, werd
gemeld dat het aantal aanmeldingen
bij het BEL-project tot en met september 2003 is opgelopen tot 275, waarintech K&S januari 2004 91

van er 200 konden worden ingesloten.
Van 75 meldingen kon dus geen bevestiging plaatsvinden. Van de 200 patiënten is er bij 154 met zekerheid legionellose vastgesteld en van 46 het
vermoeden. Ongeveer 120 patiënten
hebben legionellose opgelopen in het
buitenland, 80 in Nederland. Van die
80 patiënten kon van ongeveer 25
met enige zekerheid en van ongeveer
10 met zekerheid de bron ervan worden vastgesteld. Ir. Linda Verhoef presenteerde tijdens het symposium de
eerste voorlopige resultaten van het
BEL-project. Onder de aanname dat de
thuissituatie een potentiële bron
vormt van legionella, zijn de woonhuizen van 88 patiënten bemonsterd.
Daaruit blijkt dat legionella vaker gekweekt wordt in water afkomstig uit
woonhuizen van reizigers. Ook wordt
legionella vaker aangetroffen in woonhuizen van patiënten naarmate deze
zich langer in het buitenland bevonden. Wanneer binnen de onderzoeksgroep de reizigers vergeleken worden
met de overige patiënten blijkt dat reizigers vaker uit het westen van het
land komen. Het voorkomen van legionella pneumonie bij reizigers blijkt
seizoensgebonden te zijn. Bovendien
is de lag-time tussen bemonstering en
de eerste ziektedag langer. Bij vergelijking van de huizen met en zonder

aanwezigheid van legionella blijkt dat
positieve huizen vaker in het westen
van het land voorkomen. Uit nader
onderzoek moet blijken wat hiervan
de oorzaak is. Volgens het team van
het BEL-project kan Vrom dankzij haar
project op structurele wijze de effectiviteit van het nieuwe Waterleidingbesluit toetsen. Immers, met een perfect
functionerend Waterleidingbesluit zouden er geen patiënten met in Nederland opgelopen legionella pneumonie
meer mogen zijn, is haar redenering.
Als die er toch zijn is het leerzaam om
aan de hand van geïdentificeerde
bronnen na te gaan in hoeverre het
Waterleidingbesluit of de naleving ervan aanpassing behoeft, menen de
onderzoekers in Haarlem.

Kenniscentrum
De Stichting Veteranenziekte wil dat
er haast wordt gemaakt met de tussenbalans van het BEL-project. Volgens zeggen bereikt de Stichting met
zeer grote regelmaat slechte berichten over de wijze waarop met nieuwe slachtoffers (niet) wordt gecommuniceerd. De Stichting wijst op onhoudbare situaties in wooncomplexen. Ook de situaties in particuliere
woningen baren de Stichting grote
zorgen. Staatssecretaris Pieter van
Geel (Vrom) heeft een half jaar gele-

den aan de Tweede Kamer laten weten dat het Landelijk Platform Wateradviesbedrijven in brieven heeft aangegeven dat zij haar expertise wilde
inzetten bij de landelijke bronopsporing in het kader van het BEL-project.
Uneto-VNI, Kiwa en de Stichting Veteranenziekte hebben die brieven mede ondertekend.
Het voorstel is ingebracht in de begeleidingscommissie van het project.
Door de leden van die commissie is
zeer positief op dat voorstel gereageerd. De oriënterende gesprekken
met de leiding van het bronopsporingsproject heeft echter nog geen resultaten opgeleverd. Het ontbreekt
aan geld voor het uitbreiden van het
onderzoek naar de technische bron.
De Stichting Veteranenziekte blijft intussen onverminderd pleiten voor een
eigen centrum waarin alle Kennis, Nazorg Informatie en Meldingen (KNIM)
worden gebundeld in plaats van verdeeld over een aantal ministeries, LCI,
RIVM, GGD, Kiwa en Uneto-VNI.
Bronnen:
[1] Legionellabestrijding - Vaker identificatie
van de infectiehaard bij patiënten met legionella-pneumonie, Informatie van HulpverleningsDienst Kennemerland -

GGD.

[2] Nieuwsbrief

BEL-project

juli 2003.

[3] Nieuwsbrief

BEL-project

november 2003.

DE VERBORGEN VEILIGHEID
Door de invoering van het legionella beheersplan – tegenwoordig
verplicht voor alle openbare gebouwen – heeft drinkwaterbeveiliging
een ander karakter gekregen. Eigenaren/gebruikers van openbare
gebouwen en installateurs worden opeens geconfronteerd met
strengere normen en eisen.
Hiervoor heeft Watts uit bekende, hoogwaardige Watts componenten
de Watts EA keerklep 55.1 ontwikkeld.
Na het sluiten van de kogelafsluiter kunt u de lekdichtheid van de keerklep controleren door de controle kraan open te draaien. Wanneer geen
lekwater wordt geconstateerd en de manometer hierbij dezelfde druk
blijft aanwijzen dicht de keerklep 100% af.
Verkrijgbaar in de doorlaten DN15, DN20 en DN25
met buitendraad of knelaansluiting.
Overige doorlaten en/of aansluitingen
op aanvraag.

VSK standnr. 2.C.072
Thuis in warm en koud stromend water.
Watts Ocean b.v. Kollergang 14, Postbus 98, 6960 AB Eerbeek.
Tel. (0313) 67 37 00. Fax (0313) 65 20 73. www.wattsocean.nl
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