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Biofilm bestaat uit een slijmlaag van EPS (extracellulaire 
polymere substantie) met daarin verschillende micro- 
organismen zoals amoeben, pseudomonas of legionella 
 die een gemeenschap vormen. Biofilm ontstaat primair 
op de grensvlakken tussen vaste oppervlakken en water,  
zoals in waterleidingen, doucheslangen en waterkranen. 
Het wordt kritisch wanneer de bacteriën in de biofilm  
ziekmakend kunnen zijn (zoals legionella en pseudomonas 
aeruginosa) en door beschadiging van de biofilm bij de  
gebruikers of patiënten komen.

Biofilm wordt in meerdere fasen gevormd:

De slijmlaag kenmerkt zich door een hoge weerstand en 
onomkeerbare bindingen [1]. De laag beschermt de bac-
teriën in de biofilm, zodat bijv. desinfectie-middelen (bijv. 
chloor) of antibiotica slechts beperkt werken [2, 3]. Resten 
van reinigings- of desinfectie-middelen met een geringe 
concentratie kunnen zelfs als voedingsbron dienen.

Biofilm maakt het lastiger om aan te tonen dat het leiding-
water bacteriën bevat, omdat de bacteriewaarden sterk 
kunnen schommelen door het plotseling vrijkomen van bac-
teriën bij één en hetzelfde gebruikspunt.
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Pseudomonas zijn staafvormige, slijmvormende bacteriën, 
die vaak als bodem- en waterbacteriën in vochtige omge-
vingen aanwezig zijn. Zij zijn vaak aanwezig in sanitaire ob-
jecten zoals wastafels, sproeikoppen, douches, pakkingen in 
kranen en op hulpmiddelen voor reiniging en vormen daar 
biofilm. Pseudomonas aeruginosa is een van de meest voor-
komende besmettelijke bacteriën in ziekenhuizen en kan 
zowel groeien in voedingsstofrijke als voedingsstofarme om-
gevingen. Pseudomonas aeruginosa vermenigvuldigt zich 
tussen temperaturen van circa 9 °C – 42 °C. Omdat Pseu-
domonas aeruginosa in drinkwater aanwezig is, vormt het 
koudwatergedeelte, naast het warme water, een extra bron 
van besmetting [4].

Pseudomonas aeruginosa is een erkende biofilm die in 
staat is zich te nestelen in een bestaande biofilm om daar te 
overleven en / of zich te vermenigvuldigen. Biofilms vormen 
daardoor een beschermd leefgebied en mogelijk ‘reservoir’. 
Door middel van retrograde besmetting komt Pseudomonas 
aeruginosa steeds weer in het drinkwater.

Welke betekenis hebben  
pseudomonas in de biofilm?



Legionellabacteriën zijn typische milieubacteriën die water 
als leefgebied gebruiken. Zij zijn vaak aanwezig in opper-
vlaktewater zoals rivieren, meren, grondwater en ook in het 
drinkwater. Een temperatuur van 25 °C – 45 °C is ideaal 
voor legionella om zich in het leidingsysteem te vermenig-
vuldigen. Ook omgevingen met een geringe of ontbrekende 
waterstroom – stagnatie – vormen een ideaal leefgebied. 
Legionella is niet alleen aanwezig in warm water, maar ook 
in koud water [5]. Toch vermenigvuldigen zij zich bij tempe-
raturen lager dan 20 °C niet noemenswaardig. Legionel-
labacteriën zijn monopolair, waardoor zij zich in vloeibare 
omgevingen bewegen.

Anders dan Pseudomonas aeruginosa vormt legionella 
geen biofilm. De biofilm biedt echter ideale omstandigheden 
en bescherming tegen omgevingsinvloeden zoals chloor, 
UV-licht en hoge temperaturen. Legionella heeft een 
slimme strategie ontwikkeld om zich te vermenigvuldigen 
en verspreiden: zij vermenigvuldigen zich in gastheercellen 
zoals amoeben, die eigenlijk hun natuurlijke etende 
vijanden zijn. De legionellabacteriën worden door de 
amoebe ingekapseld en beschermd. Na de intracellulaire 

Waar vestigt legionella zich  
in de biofilm?



vermenigvuldiging barsten de amoeben en wordt de 
legionella aan het drinkwater afgegeven. Daarom kunnen 
er bij watertests zeer verschillende concentraties legionella 
worden aangetroffen.

Legionellabacteriën kunnen ernstige longontsteking 
veroorzaken. Legionella pneumophila is het meest 
voorkomende facultatief pathogene microorganisme 
en veroorzaakt legionellose (ook wel veteranenziekte 
genoemd). Deze ziekte kan dodelijk zijn. Een andere ziekte 
is de onschadelijke Pontiac-koorts [5].

Het microbiologische onderzoek van drinkwater op bacte- 
riën vindt plaats op basis van culturele kwantificatie van 
bacteriën. Het watermonster wordt uitgeplaat op een  
bodem, de zgn. “agar” en vervolgens in een warmhoudkast 
geïncubeerd. Onder deze optimale kweekomstandigheden 
ontstaan op de agar met het blote oog zichtbare 
bacteriekoloniën. Deze worden gekwantificeerd en 
aangeduid als kolonievormende eenheden (KVE). Het 
blijkt echter dat Legionella pneumophila en Pseudomonas.
aeruginosa in een biofilm in drinkwaterinstallaties niet 
alleen in cultiveerbare staat maar ook in een tijdelijke 
niet-cultiveerbare staat aanwezig kan zijn. In deze met 
VBNC (viable-but-nonculturable) aangeduide staat 
kunnen bacteriën niet op het kweekmedium worden 
gekweekt, hoewel zij levensvatbaar zijn [6]. Bacteriën 
gaan over in de VNBC-staat als zij “gestrest” zijn, bijv. 
door desinfectiemiddelen, UV-stralen of hitte. Zodra 
de levensomstandigheden weer gunstig zijn, kunnen 
deze “slapende” bacteriën naar de vegetatieve staat 
terugkeren en kunnen facultatief pathogene bacteriën 
weer besmettelijk worden. Daarom bestaat het risico dat er 
ook in drinkwatersystemen met negatieve KVE-resultaten 
“slapende” legionella of pseudomonas aanwezig zijn, die 
door het gebruiken van water met de gebruiker in aanraking 
kunnen komen.

Wat zijn “slapende” bacteriën?



Stil- 
staands- 
water!

Stilstaand water is een bijzondere bron van gevaar voor de 
vorming van biofilm. Van stilstaand water is sprake wan-
neer het water in de leidingen langer dan 4 uur stilstaat [7]. 
Waterbacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa kunnen 
zich gedurende deze tijd aan het oppervlak van leidingen 
en slangen afzetten en een biofilm vormen. De bacteriën 
die zich in deze biofilm afzetten en vermenigvuldigen kun-
nen bij de gebruiker komen zodra deze water gebruikt. Dit 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker. 

Wat is de invloed van stilstaand 
water op de vorming van een 
biofilm?
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Om de vorming van biofilm en daarmee de vorming van 
bacteriereservoirs te minimaliseren, wordt aanbevolen er-
voor te zorgen dat het water niet stilstaat. Om dit mogelijk 
te maken biedt Aqua free innovatieve technische systemen 
aan.

Bij een positief legionella- of pseudomonasresultaat advi-
seert het Robert Koch-Institut (RKI) het gebruik van P.O.U. 
filters [8-10]. De Aqua free holle membraanvezelfilters  
bieden hier een snelle en betrouwbare bescherming –  
zowel voor waterkranen als voor douches.

Zelfs als er geen bacteriën worden aangetroffen, bestaat 
nog altijd het risico dat de facultatief pathogene bacteriën 
zoals pseudomonas aeruginosa en legionella pneumophila 
in een zgn. slapende (VBNC-) staat aanwezig zijn. Zij kun-
nen uit deze staat terugkeren naar de vegetatieve “besmet-
telijke” staat en weer gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 
Bescherm uw patiënten en ook uzelf met de Aqua free holle 
membraanvezelfilters.

Hoe kan een biofilm worden  
beperkt – wat is een 
betrouwbare bescherming tegen 
waterbacteriën?



■ Bescherming tegen waterbacteriën dankzij holle 
membraanvezelfilters

■ Innovatieve technische oplossingen voorkomen  
stilstaand water

■ Minimalisatie van biofilmvorming

■ Oplossingen op het hoogste niveau

Aqua free is uw specialist in waterhygiëne –
wij adviseren u graag!

Aqua free B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven, Nederland
E-mail: info@aqua-free.nl
Telefoon:  +31 (0)40 3050092
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Meer informatie vindt u op  www.aqua-free.com
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Bronnen:

Wij bieden u innovatieve  
waterhygiëne

Hoofkontoor: Aqua free GmbH 
Wittenmoor 36
22525 Hamburg, Germany
E-mail: info@aqua-free.com
Telefon:  +49 (0)40-46899990
Fax: +49 (0)40-46899999


