MAATREGELEN TEGEN LEGIONELLA
Goede legionellapreventie is van vitaal belang. Woonstad
Rotterdam bewaakt de kwaliteit en veiligheid van
het leidingwater tot aan de tappunten in uw woning.
Hiervoor bent u ook verantwoordelijk. U kunt eenvoudig
helpen de legionellabacterie te voorkomen.
Legionella en uw gezondheid
Legionellabacteriën voelen zich thuis en vermenigvuldigen
zich in langdurig stilstaand water met een temperatuur
tussen de 25˚C en 50˚C. Als het water verneveld wordt en
u die nevel inademt, kan de bacterie gevaarlijk worden en
zelfs leiden tot een zware longontsteking. Verneveling van
water gebeurt bij huishoudelijk gebruik van leidingwater,
douchen, in whirlpools en bij sommige vormen van
airconditioning. De meeste mensen worden overigens niet
ziek na een legionellabesmetting.
Wat doen wij om besmetting te voorkomen?
Jaarlijks controleert Woonstad Rotterdam de collectieve
warmwaterinstallaties door het nemen van monsters. Ook
houden we het water in de collectieve cv-ketels op 70˚C: bij
die temperatuur kan de legionellabacterie niet overleven.
Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?
Zelf kunt u simpele maatregelen nemen om de
legionellabacterie te voorkomen:
• Gebruik alle kranen dagelijks: dit voorkomt de groei
van de legionellabacterie.
• Spoel weinig gebruikte kranen wekelijks een minuut
lang door.
• Gaat u op vakantie of voor langere tijd weg? Sluit de
hoofdkraan van de waterleiding af en laat de leidingen
leeglopen door alle kranen open te zetten. Als u
thuiskomt en u heeft dit niet gedaan, dan adviseren wij
om alle kranen een tijdje door te laten lopen.

Omdat de sproeier van de douchekop water vernevelt,
raden wij u aan na uw vakantie de volgende stappen te
volgen:
• Neem een emmer koud water en hang de douchekop erin.
• Draai de kranen open en spoel de douchekop een
minuut lang door.
• Ontkalk regelmatig de douchekop met schoonmaakazijn nadat u hem op deze wijze heeft
doorgespoeld.
Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl
Via de Postbus 51 Infolijn, telefoon 0800 8051 kunt u
de gratis brochure aanvragen.

