
Preventieve monitoring legionella 

Premoleg demonstrateproject 

Om uitbraken van Legionella pneumophila te voorkomen, moeten alle openbare 

gebouwen waar het publiek kan blootgesteld worden aan aerosolen uit sanitaire 

installaties en industriële koeltorens, een risicoanalyse uitvoeren en een beheersplan 

opstellen. 

De bestaande manier van opvolging is tijdsgebaseerd en reactief. Liquisens heeft 

daarentegen een preventieve monitoringoplossing uitgewerkt om in functie van 

gebruik het risico op legionella in te schatten voor een optimale beheersing. 

Deze preventieve monitoring reikt inzichten aan voor meer gerichte beheeracties en 

registreert de nodige gegevens automatisch in logboeken.  

Dit leidt tot kostenbesparing en een besparing op waterverbruik. 

Algoritmes voor de inschatting van groeiomstandigheden legionella pneumophila 

Op basis van generieke waterkwaliteitsparameters, temperatuursopvolging ter 

hoogte van vertrek en retour van warm water en kritische verbruikspunten en 

monitoring van het waterverbruik werd het legionella risico ingeschat. De algoritmes 

zijn gebaseerd op datasets uit Portugal, UK en verder verfijnd op basis van de 

verworven data tijdens het demonstratieproject. 

Deze monitoring werd geïnstalleerd in een testinstallatie bij WTCB, bij vier sanitaire 

installaties en twee koelwatertorens. 

Tijdens het demonstratieproject werden vier keer hoge risico’s op aanwezigheid van 

legionella pneumophila gedetecteerd op basis van preventieve monitoring; 

waaronder tijdelijke problemen n.a.v. een wijzigend verbruiksprofiel.  

De monitoring wordt via een digitaal platform gevisualiseerd en automatische 

alarmen worden gegenereerd bij afwijkingen.  

Bij events en periodiek werden klassieke labo-analyses en sneltesten (antigen en op 

basis van flowcytometrie) uitgevoerd. 

Validatie van de algoritmes op basis van snelle detectiemethodes 

Voor een validatie van de algoritmen werden klassieke legionella-analyses op basis 

van cultuurmethodes uitgevoerd, alsook de toepasbaarheid van snelle testmethoden 

geëvalueerd (antigen en flowcytometrie).  

De sneltesten zijn waardevol om bij hoog risico events extra info te verwerven; maar 

kunnen op vandaag nog niet als een volledig alternatief voor de cultuurmethode 

beschouwd worden. 



De opbouw van de algoritmen werd ook onder de loep genomen door UAntwerpen.  

De sterkte van neurale netwerken is dat inzichten kunnen verworven worden, die op 

basis van klassieke opvolging niet eenvoudig gedetecteerd worden.  

De uitdaging van het gebruik van neurale netwerken is dat de logica niet eenvoudig 

uitgelegd kan worden. In afstemming met UAntwerpen werd aansluitend aan het 

algoritme een “decision making tool” ontwikkeld, die getriggerd wordt door vijf 

eenvoudig uitlegbare triggers.  

Deze tool zal bijdragen om bij een hoog risico event voor legionella, snel voeling te 

krijgen met de oorzaken die aanleiding geven tot dit event. 

Potentieel op waterbesparing en kostenbesparing 

Zowel voor sanitaire installaties als voor koeltorens werd een duidelijk potentieel 

voor kostenbesparing en waterbesparing in kaart gebracht. Dit potentieel wordt 

ingeschat op minstens 20%, maar is afhankelijk van het belang dat door de exploitant 

aan legionellabeheer wordt gehecht. 

Vlakwa’s bijdrage 

Premoleg is een Vlakwa Open Call 2020 project. Via deze oproep voor demonstratie- 

en disseminatieprojecten biedt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) 

(financiële) ondersteuning aan technologieaanbieders. Zij kunnen hun innovatieve 

technologie, product of concept bij een eindgebruiker uittesten gedurende één jaar. 
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