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Rada infoblad
Onderwerp: Rada B-Safety nood- en oogdouches en legionellapreventie  
 
In ISSO publicatie 55.1 en 55.2 worden richtlijnen gegeven voor het beheer van nood- en oogdou-
ches. De aansluitwijze bepaalt of er wel of geen beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. 
Indien er een beheersmaatregel getroffen dient te worden, dan bestaat deze uit wekelijks of zelfs 
dagelijks spoelen. Deze beheersmaatregel is niet alleen arbeidsintensief maar ook lastig i.v.m. de 
grote volumestromen van met name nooddouches. 
Een aansluitwijze zonder beheersmaatregelen verdient daarom de voorkeur. 
In onderstaande figuur worden de vier manieren van aansluiten van nooddouches getoond. Bij de 
eerste twee dienen beheersmaatregelen genomen te worden. Bij de laatste twee zijn geen beheers-
maatregelen vereist, deze verdienen daarom de voorkeur. Daarnaast geldt voor oogdouches dat 
deze doorstroomd moeten worden aangesloten op de drinkwaterleiding.   

Legionella-veilig voor water in 
doorstroomde leiding.
Voor nooddouche:
Legionella- veilig bij wekelijkse
controle (kort spoelen). 
Risico bij controle per maand / 
kwartaal.
Minder risico bij controle per jaar.

Doorstroomd aansluiten
van de bedieningsafsluiter.

Doorstroomd aansluiten
van de bedieningsafsluiter.
Leegloopvoorziening
vereist. 

Legionella- veilig bij wekelijkse
controle (kort spoelen). 
Anders Legionella-groei
mogelijk met risico voor zowel
water in doorstroomde leiding
als voor nooddouche.

Doorstroomde leiding

Legionella-
veilig

Legionella-
veilig bij
wekelijks
spoelen

Legionella-
veilig

Legionella-
veilig bij
wekelijks
spoelen of
jaarlijkse
controle <= 0,15 m
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Vier manieren om een nooddouche aan te sluiten op een doorstroomde drinkwaterleiding. (Bron ISSO publ. 55.1 en 55.2 , 2012)

Rada heeft met haar B-Safety nood- en oogdouches een breed scala aan legionella-veilige oplossingen waarbij 
geen beheersmaatregelen vereist zijn. Zoals daar zijn:  

1. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten, kort      
   op de douche/sproeikop (manier 4): 
   Onderstaand voorbeelden van Rada B-Safety nooddouches met trekstangbediening en douche    
   kop met automatische leegloop. De Rada B-Safety nooddouchekoppen lopen automatisch leeg.

Model 082085      Model 084085                                 Model 085085
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2. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten met    
    een leegloopvoorziening na de bedieningsafsluiter (manier 3): 
    Voorbeelden van Rada B-Safety nood en oogdouches met een automatische leegloopvoorziening   
    na de bedieningsafsluiter.

Model 305195 
Vrijstaande oogdouche met 
voetbediening en automatische 
leegloop

Model 087095 
Nooddouche met hendelbe-
diening met automatische 
leegloop en stijgpijp 1100 mm

Model 830195 
Vrijstaande nooddouche met 
voetbediening en automatische 
leegloop

Model 832195 
Vrijstaande nood- oogdouche-
combinatie met voetbediening 
voor de nooddouche en hand-
bediening voor de oogdouche, 
en automatische leegloop


