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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

"Preventingg Legionnaires5 disease" 

Jacobb Kool 



1.. Desinfectie van gemeentelijk drinkwater met monochloramine kan de 
meerderheidd van drinkwater-geassocieerde veteranenziektegevallen helpen 
voorkómenn (dit proefschrift). 

2.. Veteranenziekte is niet zeldzaam: Legionella is één van de drie of vier meest 
frequentee verwekkers van pneumonie in geïndustrialiseerde landen. In Nederland 
krijgenn jaarlijks enkele duizenden personen een legionella-pneumonie. 

3.. Onderdiagnose van veteranenziekte kan leiden tot inadequate behandeling van 
patiënten,, verhoogde sterfte en tot het niet herkennen van outbreaks. 

4.. Veel artsen zijn zich onvoldoende bewust dat veteranenziekte niet 
gediagnosticeerdd of uitgesloten kan worden op grond van klinische of 
radiologischee presentatie. Speciale diagnostische tests dienen te worden 
aangevraagd. . 

5.. Invoering van de Legionella urine antigeen test kan leiden tot een sterke toename 
vann het aantal gediagnosticeerde gevallen van veteranenziekte (dit proefschrift). 

6.. Omdat Legionella vrijwel overal in het drinkwater aanwezig is, dienen allereerst 
maatregelenn genomen te worden om de vermeerdering van deze bacterie tegen te 
gaan.. Hieronder vallen het verwijderen van delen van waterinstallaties waar 
stagnatiee optreedt, temperatuur aanpassingen en adequate desinfectie. Pas daarna 
dientt overwogen te worden om het zin heeft om het water microbiologisch te 
testenn (dit proefschrift). 

7.. De concentratie van Legionella in watermonsters heeft slechts een beperkte 
voorspellendee waarde voor het risico van besmetting van personen. De proportie 
Legionella-positieveLegionella-positieve tappunten in een waterinstallatie is waarschijnlijk een betere 
maatt (dit proefschrift). 

8.. De meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt voorzien van drinkwater 
datt geen residueel desinfectiemiddel bevat. Dit bevordert de smaak zowel als het 
risicorisico op veteranenziekte (dit proefschrift). 

9.. Empirische therapie (d.w.z. therapie die ingesteld wordt vóórdat de verwekker 
bekendd is) van niet-in-het-ziekenhuis-opgelopen longontsteking dient te gebeuren 
mett antibiotica die actief zijn tegen Chlamydia, Mycoplasma, en Legionella, 
omdatt deze samen in de meeste landen de meerderheid van de bacteriële 
longinfectiess veroorzaken. Dit maakt pVlactam antibiotica ongeschikt als middel 
vann eerste keus (diverse auteurs). 

10.. Het beleid bij niet-in-het-ziekenhuis-opgelopen longontsteking dient gebaseerd te 
wordenn op leeftijd, ernst van de longontsteking, en onderliggende ziekten 
(Bartlettt JG et al. Community-acquired pneumonia in adults: guidelines for 
management.. The Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 1998; 
26:811-38). . 

11.. Het betrouwbaar voorkómen van Legionella-vermeerdering in bubbelbaden 
vereistt zeer vérgaande maatregelen die bij privé-gebruik moeilijk te 
implementerenimplementeren zijn. Totdat de wetenschap eenvoudigere en afdoende 
maatregelenn ontwikkelt, dienen deze apparaten beschouwd te worden als inherent 
onveilig. . 
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