
Cursus 
Legionella Preventie 

 
 

De Cursus heeft tot doel om mensen die worden belast met het uitvoeren 
van maatregelen op het gebied van Legionella Preventie informatie te 
verschaffen over Legionella bacteriën, risico op besmetting met 
Legionella, de wettelijke regelgeving, persoonlijke bescherming, uitvoering 
van beheersmaatregelen (o.a. spoelen van tappunten), uitvoering van 
controles en gebruik van beheersplan met logboek 
 

Voor wie 
De cursus is bedoeld voor 
mensen die worden belast met 
het uitvoeren van maatregelen op 
het gebied van Legionella 
Preventie. Specifieke voorkennis 
wordt niet vereist. 
 
Onderwerpen 

• Algemene informatie 
• Wettelijke regelgeving 
• Risico Analyse 
• Beheersplannen 
• Uitvoeren technische 

maatregelen 
• Uitvoeren 

beheersmaatregelen 
• Spoelen van tappunten 
• Thermisch desinfecteren 
• Chemisch desinfecteren 
• Persoonlijke bescherming 
• Uitvoeren controlemetingen 
• Invullen en bijhouden logboek 
• Opdrachten met vragenlijst 
 
Docenten 
De cursus zal worden verzorgd 
door medewerkers van 
OMEGAM-Water B.V. die 
beschikken over een ruime 
kennis en ervaring op het gebied 
van Legionella Preventie 
 
Duur cursus 
De cursus zal één dagdeel van 4 
uur in beslag nemen. Data en 
tijdstippen staan vermeld op onze 
website www.omegam-water.nl 

Subsidie 
Voor informatie over de 
subsidiemogelijkheden voor 
RECRON-leden verwijzen wij u 
naar de website van 
SFRecreatie 
(www.sectorrecreatie.nl) 
 
Certificaat 
Alle deelnemers ontvangen na 
afloop een officieel certificaat 
als bewijs van deelname 
 
Locatie 
De cursus zal worden verzorgd 
bij OMEGAM-Water aan de 
Raadhuisplein 1c te Wognum. 
Het is ook mogelijk om de 
cursus op uw locatie of ‘In 
Company’ te laten plaatsvinden. 
Meer informatie over de 
mogelijkheden en kosten 
kunnen op verzoek worden 
verstrekt. 
 
Aanmelding 
Aanmelden kan via het 
aanmeldingsformulier dat staat 
vermeld op onze website 
www.omegam-water.nl 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over wat 
OMEGAM-Water voor u kan 
betekenen of bent u 
geïnteresseerd in onze 
tarieven, neem dan gerust 
contact met ons op. 

Raadhuisp le i n  1c ,  1687 NG W ognum  •   Te l . :  0229 –  577 920  •   Fax:  0229 –  577 930 
In ternet :  www.omegam-water .n l   •   E -mai l :  in fo@omegam-wate r .n l  


