Gebruik uw drinkwaterinstallatie
op de juiste manier
Houd de legionellabacterie buiten de deur!

Zorg ervoor dat uw kraanwater van goede kwaliteit blijft. Dat doet u door uw
installatie op de juiste manier te gebruiken. Alleen dan houdt u de legionellabacterie buiten de deur. Maar wat is legionella eigenlijk en wat kunt u doen
om dit te voorkomen?
Wat is Legionella?
Uw drinkwaterinstallatie loopt vanaf de hoofdkraan in uw huis tot aan de overige kranen. In water dat lang stilstaat,
groeien bacteriën die niet goed zijn voor uw gezondheid. De legionellabacterie is daar een van. De bacterie leeft in kleine
hoeveelheden in grondwater, oppervlaktewater en in drinkwater.
Wanneer is Legionella gevaarlijk?
Legionella wordt pas gevaarlijk als de bacterie zich vermenigvuldigt en wordt ingeademd. De meeste mensen die besmet
raken met legionella, worden niet ziek. Slechts bij een klein deel van de mensen ontwikkelt zich de veteranenziekte.
Dit is een stevige longontsteking, die dodelijk kan zijn. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de legionellagriep.
Het drinken van besmet water is op zich niet gevaarlijk. De bacterie vermenigvuldigt zich het snelst wanneer de
watertemperatuur tussen de 25 graden en 45 graden ligt.

Tips

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?

Boiler/CV
Stel uw boilertemperatuur op minimaal 55 graden af om te voorkomen dat de legionellabacterie de kop
opsteekt. Lukt dit niet? Dien dan een reparatieverzoek in via mijn.domijn.nl of neem contact met ons op via
0900 – 335 0 335 (€0,20 per gesprek).
Douche
Bent u op vakantie geweest? Of heeft u langer dan een week geen gebruik gemaakt van de douche? Laat dan
het koude en warme water 2 minuten flink stromen. Dompel de douchekop onder in een emmer.
Kraan
Het water in een leiding wordt opgewarmd door de omgeving. Tussen de 25 en 45 graden kan de legionellabacterie zich vermenigvuldigen. Als een kraan meer dan een week niet gebruikt wordt, laat deze dan 2
minuten flink stromen.
Bad
Laat het bad na gebruik leeglopen. En maak het bad regelmatig schoon met huishoudmiddelen, zoals chloor.
Ook is het belangrijk dat u de filters geregeld vervangt of grondig schoonmaakt.
Tuinslang of hogedrukreiniger
Als een tuinslang buiten in de zon ligt en gevuld is met water neemt het risico op bacteriegroei sterk toe.
Laat uw tuinslang na gebruik leeglopen of spoel dit water voorzichtig uit de slang zonder te vernevelen.
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