
DRINKWATERHYGIËNE
VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE BEHEERDER

//   Bij de steeds complexere en grotere gebouwen 
vandaag de dag moeten ontwerpers meer dan ooit  
rekening houden met factoren zoals hygiëne en  
energie-efficiëntie.
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 WAAROM ZIJN BEHEERDERS 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE 
DRINKWATERHYGIËNE?
Jaarlijks krijgen in Nederland tussen de 
300 en 400 mensen de veteranenziekte, 
een ernstige longontsteking veroor-
zaakt door de legionella-bacterie. Men 
gaat er echter van uit dat het daadwer-
kelijke aantal legionella-besmettingen 
hoger ligt. De oorzaak van deze be-
smettingen is vaak terug te leiden naar 
de gebouwinstallatie. Bij stagnatie, in 
tijden waarin delen van de drinkwater- 
installatie niet worden gebruikt, neemt 
het drinkwater deeltjes van de installatie- 
materialen en de temperatuur van de 
omgeving op. Deze beide factoren kun-
nen een risicovolle verandering van de 
drinkwaterkwaliteit voor de gezondheid 
van de mens tot gevolg hebben. Vooral 

een temperatuurstijging tot boven 25 °C 
is riskant, omdat boven deze kritische 
temperatuur bacteriën, zoals bijvoor-
beeld legionella, zich explosief kunnen 
vermeerderen. Dat is dan ook de reden 
waarom de wetgever vooral beheerders 
van prioritaire instellingen verplicht, te 
allen tijde voor veilig en schoon drink-
water in de complete installatie te zor-
gen. Deze verplichting stelt beheerders 
vanwege de stijgende complexiteit van 
gebouwen voor steeds grotere uitdagin-
gen. De keuze van de juiste installatie 
aan het begin van het ontwerpproces is 
dan ook van doorslaggevend belang. 

Waarop u bij de keuze van de mate-
rialen voor en het ontwerp van een 
drinkwaterinstallatie moet letten, 
leest u op de volgende pagina's.
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Alle feiten in één oogopslag 
Juridische, microbiologische en technische achtergrond

De eigenaren van een collectie-
ve installatie zijn zorgplichtig 
voor de levering van deugde-
lijk drinkwater.  De installatie 
moet voldoen aan de techni-
sche eisen die zijn vastgelegd 
in de NEN 1006 “Algemene 
voorschriften voor leidingwa-
terinstallaties”. Dat betekent 
dat de installatie goed ontwor-
pen, beheerd en onderhouden 
moet zijn.  Indien de eigenaar 
hier niet aan voldoet kan hij 
aansprakelijk worden gesteld 
en kunnen boetes worden op-
gelegd. Aansprakelijkstelling 
geldt ook voor de taak tot le-
gionellapreventie. 

Stagnatie is wellicht de meest 
riskante factor voor de vermeer-
dering van  bacteriën. Nieuwe 
onderzoeken op het gebied van 
het microbioom hebben aan-
getoond dat een stagnatie van 
12 uur al voldoende is voor een 
significante verhoging van het 
aantal bacteriën. Bovendien 
vindt er in fasen van stagna-
tie geen afvoer plaats van de 
in het water terechtgekomen 
voedingsstoffen en micro-orga-
nismen. Niet in de laatste plaats 
heeft stagnatie ook een nega-
tief effect op het temperatuur-
niveau in het leidingnetwerk. 
Voor koud drinkwater geldt: 
koud water moet koud  
blijven! Riskante, lauwwarme 
temperaturen in de installatie 
moeten worden voorkomen.

Bij het ontwerp moeten de prin-
cipes in acht worden genomen 
die kunnen worden afgeleid 
uit de eisen aan de drinkwater- 
hygiëne:
//   In  principe dient de voor-

keur te worden gegeven aan 
installatieconcepten die bij 
vergelijkbare functionaliteit 
tot een geringere water- 
inhoud leiden.

//   Door  het ontwerp van een 
drinkwaterinstallatie dient 
een regelmatige waterver-
versing in alle deeltrajecten 
gewaarborgd te zijn, in het 
bijzonder in de verdiepings- 
en de afzonderlijke toevoer-
leidingen.

//   De waterinhoud in een drink-
waterinstallatie die niet op 
de juiste temperatuur kan 
worden gehouden, moet tot 
een minimum worden be-
perkt.

De juridische kant: Uit microbiologisch 
oogpunt:

De technische  
achtergrond:

De keuze van het juiste installatietype vormt daarmee de basis voor alle verdere maatregelen voor 
het behoud van de drinkwaterhygiëne.



De keuze van het juiste installatietype 
 Vanuit hygiënisch oogpunt ongeschikt: installaties met T-stukken

In tal van prioritaire instellingen (hotels, zieken-
huizen, zorginstellingen enz.) wordt de drinkwa-
terinstallatie vaak nog uitgevoerd met T-stukken. 
Dit installatietype vormt echter een enorme uit-
daging voor beheerders. De drinkwaterhygiëne 
hangt in dergelijke gevallen namelijk af van het 
gebruiksgedrag, waarop de beheerder geen in-
vloed heeft. De gebruiker tapt normaal gespro-
ken slechts zoveel water af als hij op dat mo-
ment nodig heeft, ongeacht het feit of stagnatie 
vermeden wordt en drinkwatertemperaturen in 
acht genomen worden. Stagnatie in uittapleidin-
gen en kritieke watertemperaturen zijn aan de 
orde van de dag en dwingen de beheerders om 
regelmatige, ineffectieve en personeelsintensie-
ve spoelmaatregelen uit te voeren.

In een dergelijk systeem is geen tempera-
tuurbehoud mogelijk.

Hoog risico van stag- 
natie!

Een duurzaam behoud 
van het temperatuur- 
niveau is niet mogelijk!

h

3 SPOEL- 
PUNTEN
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De keuze van het juiste installatietype
Vanuit het oogpunt van hygiëne geschikt: serie-installatie

Eén stap in de richting van drinkwaterhygiëne is 
de serie-installatie. Hierbij worden de leidingen 
in de natte cellen 'doorgelust'. Aan het einde van 
de leiding wordt een regelmatig gebruikte ver-
bruiker geplaatst, bijv. een toilet. 

Deze oplossing heeft duidelijke nadelen: 
hoewel in elke natte cel een eigen, automa-
tisch spoelsysteem moet worden geïnstal-
leerd, is een temperatuurbehoud van het 
koude water slechts moeilijk tot helemaal 
niet realiseerbaar. Daar komt nog bij dat de 
gebruiker gestoord wordt door de vereiste, 
regelmatige activering van de spoeling. Een 
comfortverlies dat bijvoorbeeld in hotels, 
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen wel-
licht niet acceptabel is.

Geen risico van stag- 
natie!

Een duurzaam behoud 
van het temperatuur- 
niveau is niet mogelijk!

h

1 SPOEL- 
PUNT
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Vanuit hygiënisch oogpunt het voordeligst:  
een installatie met ringleidingen met dynamische stromingsdelers

In een installatie met ringleidingen sluit een stro-
mingsdeler van  het KEMPER hygiënesysteem KHS 
het begin en het einde van de ringleiding in een 
natte cel  aan op de verdeelleiding.

Het gebruik van een stromingsdeler heeft 
een aanzienlijk voordeel. Hij zorgt in normaal 
bedrijf voor een waterverversing in de aan-
gesloten natte cel, alleen al door het tappen 
van water op een willekeurig navolgend tap-
punt.

Tijdens het gebruik wordt op deze wijze ook het 
water in natte cellen ververst waarin geen water 
wordt afgetapt. Met het KEMPER hygiënesysteem 
KHS kan stagnatie in een ringleiding op een eco-
nomische en duurzame manier effectief worden 
voorkomen met slechts één enkel, automatisch 
spoelsysteem aan het einde van de verdieping. 
Daarmee wordt alle betrokkenen, van de ontwer-
per en de installateur tot en met de beheerder en 
de eindverbruiker, maximale veiligheid geboden.

Geen risico van stag- 
natie!

h

Duurzaam behoud van 
het temperatuurniveau is 
mogelijk, zonder dat de  
gebruiker iets van de 
spoelmaatregelen merkt!

KHS Venturi-
stromingsdeler 
-dynamisch-       

KHS Hygiene 
Flush Box

1 SPOEL- 
PUNT



Inwendig oppervlak in 
vierkante meters

Ook al is de installatie met stromingsdelers 
langer, toch is het totale inwendige oppervlak  
waarop zich een biofilm kan vormen één vier-
kante meter kleiner dan bij de serie-installatie.

Vergelijking van de leidinglengtes
in meters per diameter

De installatie met stromingsdelers beschikt  
weliswaar over een grotere totale lengte, maar het 
aandeel grote diameters is aanzienlijk kleiner. De 
kleinere leiding- en fittingdiameters resulteren in 
lagere investeringskosten. Daarnaast beschikken 
installaties met stromingsdelers over betere  
hygiënische parameters.

Serie- 
installatie

Installatie met 
stromingsdelers

Serie- 
installatie

Installatie met 
stromingsdelers

Waterinhoud in liters 

Vergeleken met de serie-installatie bevat de 
installatie met stromingsdelers in het ontwerp-
voorbeeld ruim 41 liter minder water. Dat bete-
kent dat het water bij dezelfde gebruiksintensi-
teit sneller wordt ververst. 
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EN Ontwerp voorbeeld: 
Ziekenhuis met 
6 verdiepingen

//   een stijgleiding voor de 
levering aan de natte 
cellen

//   twee ziekenhuisvleugels 
//   tien natte cellen per 

vleugel 
en verdieping

//   60 dubbele natte cellen 
op in totaal 6 verdiepin-
gen = 120 natte cellen

Serie-installatie versus installatie met  
stromingsdelers
Ontwerp voorbeeld: Ziekenhuis met 6 verdiepingen

750

709

117

118

DN 15-20

DN 25-32

DN 40-65

Installatie met 
stromingsdelers

Serie- 
installatie
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Leidingisolatie

Stromingsdelers 
incl. isolatieschalen

Bevestigingen

Rvs-leidingen
Rvs-fittings

Afsluiters incl. 
isolatieschalen 
voor de afsluiting van 
natte cellen

Hygiënespoelers

Installatie met 
stromingsdelers

Vergelijking van de investerings-
kosten

Vergeleken met de serie-installatie beschikt de 
installatie met stromingsdelers niet alleen over 
betere hygiënische parameters, maar biedt deze 
ook  een besparingspotentieel op de investe-
ringskosten van ongeveer 20 %.* 

Rvs koppelingen 
16.363 EUR

Leidingbe- 
vestigingen 
2.739 EUR

Leidingisolatie 
3.230 EUR

Hygiëne- 
spoelers 

4.728 EUR

Stromingsdeler 
incl. isolatie-

schalen 
13.939 EUR

Serie- 
installatie

Rvs koppelingen 
15.377 EUR

Hygiënespoelers 
(als toilet- 
spoelers) 

29.308 EUR Leidingisolatie 
3.048 EUR

Leidingbe- 
vestigingen 
2.354 EUR

Afsluiters 
incl. isolatie- 

schalen voor de 
afsluiting van  
natte cellen 
2.738 EUR

Rvs leidingen 
9.239 EUR

Rvs leidingen 
8.984 EUR

* Via khs-vergleichsrechnung@kemper-olpe.de kunt u de met reële projectvoorwaarden uitgevoerde calculatie aanvragen als Dendrit-STUDIO-bestand.



KEMPER hygiënesysteem KHS
Veilig, eenvoudig en duurzaam –
alle voordelen in één oogopslag
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Eenvoudig en logisch leidingsysteem, geen 
vertakt leidingnetwerk, hydraulisch een- 
voudig: één natte cel – één stromingsdeler – 
een ringleiding met één nominale diameter – 
geen mogelijke bron voor fouten.

ALLES EASY

Als een tappunt, bijv. door een verandering 
van het gebruik buiten bedrijf wordt gesteld, 
kunnen de aansluitingen gewoon met een 
stop worden afgesloten. De leidingen hoeven 
 niet te worden gedemonteerd.

ALS HET GEBRUIK NA VERLOOP VAN TIJD 
VERANDERT

Opslag van alle bedrijfsgegevens voor de  
documentatie van het doelmatige gebruik.

VEILIGHEID – OOK IN WETTELIJK OPZICHT

Eén centraal spoelpunt zorgt voor de water-
verversing in alle installatiedelen.

EENVOUDIGE SPOELMAATREGELEN

Dankzij de centrale spoelpunten kan het 
complete leidingsysteem heel eenvoudig 
worden gedesinfecteerd.

VOOR ALLE ZEKERHEID

Compenseert effectief en veilig interne en  
externe warmtelasten.

ZELFS ALS UW GEBOUW 'KOORTS' HEEFT

KHS levert een significante bijdrage aan de 
bewuste omgang met drinkwater.

DUURZAAMHEID DOELGERICHT ONTWERP
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Kemper Nederland B.V.
www.kemper-appendages.nl


