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STILLE 
KILLER 

Op de loer in de watertank

Je wordt wakker in je camper, de 
ochtendzon komt al door de raampjes 
naar binnen en je besluit om de 
dag te beginnen met een douche. 
Nietsvermoedend draai je de kraan 
open. En zonder dat je het in de gaten 
hebt, kun je nu besmet zijn met de 
levensgevaarlijke legionellabacterie.
TEKST BENGT DIRKS // FOTO’S BERT ROMANI // GRAFIEKEN FIER.MEDIA



WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 4 - 2022 55

VEILIGHEID LEGIONELLA

erdinand Samson (74) uit Ber-
lare, in België vertrok voor een 
zomervakantie met zijn vrouw 

met de camper naar Griekenland. “Na 
enkele dagen in Griekenland werd ik 
zwaar ziek. Hoge koorts, griep, adem-
nood, duizeligheid. En twee dagen lang 
was ik volledig weg. Ik reed bijna een 
ravijn in. Kort daarna werd ik opgeno-
men in een lokaal ziekenhuis.” Op dat 
moment hadden zowel het ziekenhuis-
personeel als Samson zelf geen idee 
waar de ziekte vandaan kwam. “Op de 
intensive care werd ik in een kunstma-
tige coma gebracht. Na een week werd 
ik per vliegtuig getransporteerd naar 
een Belgisch ziekenhuis. De kans dat ik 
onderweg zou overlijden werd rond de 
50 procent geschat.” In België hadden 
de artsen al snel een vermoeden dat 
het om een legionellabesmetting ging. 
“Mijn nierfunctie was toen 6 procent, 
het absolute minimum om het te over-
leven. Ik kreeg alle antibiotica die ze 
hadden liggen. Vraag me niet hoe, maar 
ik heb het overleefd.”

GRIEPACHTIGE KLACHTEN
Nadat hij uit het ziekenhuis was ontsla-
gen, was het verhaal voor Samson nog 
niet voorbij. “Mijn nieren zijn ernstig 
beschadigd. Het functioneren van de 
nier is erg verslechterd. Dat beperkte 
mijn uithoudingsvermogen: ik werd 
heel snel moe. Ook mijn hart is bescha-
digd.” Het is een zware revalidatie 
geweest. “Ik moet regelmatig nog op 
controle komen bij de hart- en nierspe-
cialist. De besmetting vond plaats in 
2004 en wat betre�  fysieke capaciteiten 
ben ik nooit meer de oude geworden.”
Het inademen van de legionellabac-
terie kan leiden tot ernstige ziekte. De 
bacterie is op veel plekken aanwezig, 
maar wordt gevaarlijk als deze de kans 

krijgt om zich te vermenigvuldigen. Dit 
vindt plaats in stilstaand, lauw of warm 
water. Je kan niet ziek worden van de 
legionellabacterie door water met de 
bacterie erin te drinken, maar alleen 
door druppels van dit water in te ade-
men. De bacterie komt dan in de longen 
terecht, waar deze een infectie kan 
veroorzaken. De meeste mensen krijgen 
alleen griepachtige klachten, maar een 
longontsteking ligt ook op de loer. Dan 
wordt de besmette persoon ernstig ziek 
en moet meestal naar het ziekenhuis, 
belandt daar vaak in een coma en komt 
in sommige gevallen zelfs te overlijden. 
Deze longontsteking wordt ook wel 
veteranenziekte genoemd, omdat de 
ziekte voor het eerst werd ontdekt in een 
hotel waar veel veteranen besmet raak-
ten. Restverschijnselen kunnen jaren 
lang aanhouden en soms nooit meer 
weggaan. 

F

‘VRAAG ME NIET
HOE, MAAR IK HEB 
HET OVERLEEFD’
Ferdinand Samson

Jaarlijks sterven in Nederland enkele 
tientallen mensen aan de gevolgen van 
een legionellabesmetting. Het aantal 
gevallen is de afgelopen tien jaar meer 
dan verdubbeld, maar de toename vlakt 
af. Verreweg de meeste besmettingen 
vinden in de zomer plaats. Mensen 
jonger dan 50 jaar hebben een veel klei-
nere kans op ziekte. Ook de algemene 
gezondheid speelt een grote rol: het 
overgrote deel van de langdurig zieken 
hee�  onderliggende klachten of rookt. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen ziek 
worden, maar bij mannen is de kans 
ongeveer twee keer zo groot.
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camper kan legionella ontstaan, maar 
ook bij thuiskomst na een reis kan legi-
onella in huis in stilstaand water zijn 
gegroeid. Dus mensen die met een cam-
per reizen moeten dubbel alert zijn.”

DOUCHEKOP ONTKALKEN
Volgens NKC-lid Henk Goeman, des-
kundige op het gebied van hygiëne in 
waterleidingen, is de aanwezigheid van 
de legionellabacterie voor camperaars 
iets om altijd rekening mee te houden. 
Dit omdat de bacterie zich kan verme-
nigvuldigen in de schoonwatertank, 
leidingen en aangesloten kranen.  
“Het belangrijkste is dat mensen zich 
ervan bewust worden dat legionella 
bestaat. Ik maak de tank in mijn camper 

Volgens Esther Huygen, voorzitter van 
de Stichting Veteranenziekte, is er wei-
nig bekendheid in de samenleving over 
de legionellabacterie en hoe ziek je daar-
van kan worden. “De meesten die zich 
bij onze stichting melden, hadden geen 
idee wat legionella was voordat ze er zelf 
ziek van werden.” De stichting doet er 
alles aan om meer bewustzijn te creëren 
over legionella, zodat mensen alert zijn 
als het risico zich voordoet. Maar dat is 
niet altijd even makkelijk. “We zouden 
graag in praatprogramma’s komen, 

IN KALK KAN DE 
 BACTERIE ZICH GOED 
VERSTOPPEN

Verdeling van de risicofactoren roken en relevante onderliggende ziekten
Per leeftijdsgroep met aanvang van de ziekte in 2020 (bron: Osiris)

Aantal meldingen van longontsteking door legionella 2011 - 2020

meer in de media verschijnen. Maar 
meestal hebben die alleen interesse vlak 
na een grote uitbraak.” De onbekend-
heid van legionella heeft volgens haar 
ook andere nadelen: “Patiënten kunnen 
soms op weinig begrip van hun werk-
gever rekenen.” Huygen voegt daaraan 
toe dat het lang niet altijd ouderen en 
kwetsbaren zijn die erg ziek worden. 
“Steeds meer jonge mensen melden zich 
bij ons, mensen tussen de 35 en 45 jaar. 
De ziekte kan iedereen treffen.” Huygen 
ziet extra risico voor camperaars. “In de 

één keer per jaar schoon, voordat ik hem 
in gebruik neem. Dat doe ik door alles te 
spoelen met chloorwater. Ook de dou-
chekop ontkalken, reinigen en desinfec-
teren. In kalk kan de bacterie zich goed 
verstoppen, in afwachting van gunstige 
omstandigheden om toe te slaan.”

ZOMERVAKANTIE
In zijn werkzame leven was Goeman 
hoofd technische dienst bij een grote 
zorginstelling. Het was daar zijn taak 
om personeel uit te leggen hoe ze de 
waterleidingen schoon en veilig konden 
houden. “Na de zomervakantie stuurde 
ik iedereen een mail: laat alle kranen, 
zonder uitzondering, een paar minuten 
stromen. Veel mensen hebben geen idee 
dat legionella kan ontstaan en dat je er 
echt flink ziek van kan worden.”  
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Legionella voorkomen
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1 Alles draait om de douchekop. 
Een camperaar die geen douche in 
de camper heeft hoeft zich nau-
welijks zorgen te maken. Als de 
camper wel een douche heeft: de 
douchekop jaarlijks reinigen.

2 Zet de boiler minstens één keer 
per week op 60 graden.

3 Maak de tank leeg als de cam-
per meer dan een week niet wordt 
gebruikt.

4 Laat geregeld, zeker een keer 
per jaar, de tank inclusief boiler vol-
lopen met water, aangevuld met 
50 milliliter dunne chloor per 100 
liter. Een hogere dosering leidt tot 
een chloorlucht die moeilijk kwijt 
te raken is. Kranen en slangen laten 
doorlopen, de leidingen doorspoelen 
en het water met chloor 24 uur laten 
staan. Daarna: leeg laten lopen en 
de hele installatie doorspoelen.

5 Als de tank sterk vervuild is met 
aanslag, helpt chloor niet meer. 
Chloor desinfecteert, maar reinigt 
niet. Daarvoor moet eerst een rei-
nigend middel worden ingezet, ver-
krijgbaar bij iedere kampeerwinkel. 
Daarna wél nog desinfecteren met 
chloor. Normaal is een watertank 
niet sterk verontreinigd en voldoet 
chloor als desinfectie.

6 Gebruik nooit de bij het tappunt 
aanwezige slang, maar de eigen 
slang en maak deze na gebruik 
goed leeg en berg deze op in bij-
voorbeeld een plastic tas. Gebruik 
deze slang alleen voor het vullen 
van de watertank en voorkom dat er 
vervuiling in de slang terecht komt. 
Reinig de slang regelmatig uit-
wendig en laat de slang even goed 
doorlopen voordat deze in de tan-
kopening wordt gestoken. Vervang 
de slang als deze niet meer goed te 
reinigen is.

7 Als de slang op een tappunt niet 
te verwijderen is, is het raadzaam 
om een ander tappunt te zoeken.

8 Reinig de uiteinden van de 
slang en de vuldop van de tank 
geregeld met chloor en spoel ze na.

9 Reinig ook de beluchting van 
de watertank: het slangetje dat zich 
meestal vlak bij de vuldop bevindt.
 10 Bedenk ook dat een volle 
watertank in de regel veel koeler 
blijft dan een bijna lege tank. En in 
koel water krijgt legionella geen 
kans zich te vermenigvuldigen. Om 
gewicht te besparen is het tijdens 
het rijden overigens beter om de 
watertank niet helemaal gevuld te 
hebben.

VEILIGHEID LEGIONELLA

Henk Goeman heeft als camperaar en deskundige op het 
gebied van legionellavorming tips voor camperaars opgesteld.


