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WHITE PAPER:
EEN GOED BEHANDELD ZWEMBAD IS VEILIG
De missie van Fluidra is het verzekeren van een perfecte zwembadervaring voor alle
gebruikers, in privézwembaden, in semi-openbare commerciële zwembaden
(gemeenschappen) en openbare commerciële zwembaden.
Laten we in deze onzekere tijden, waarin de angst voor het coronavirus veel mensen
bezighoudt, eens kijken naar zwembaden, hun potentiële risico's en de noodzakelijke
waterbehandeling om ervoor te zorgen dat het zwembad een veilige plek is voor ons.
De belangrijkste vraag die iedereen stelt
:
is:
1. Als zwembaden worden gedesinfecteerd in overeenstemming met de huidige
aanbevelingen & richtlijnen is dit dan voldoende om het COVID-19 virus te
inactiveren? En, de extra vraag:
2. Moeten gebruikers iets doen wat ze voorheen niet deden?

Een blik op het virus, SARS-CoV-2

Covid-19 is de ademhalingsziekte die wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2,
dat we allemaal het Coronavirus noemen. Het is slechts één van de zeven
coronavirussen die mensen kunnen besmetten, zoals SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus) en MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus).4
Deze familie van virussen heeft vergelijkbare fysieke en biochemische eigenschappen
en vergelijkbare transmissieroutes.
Virus genetisch materiaal is verpakt in eiwitstructuren die capsiden worden genoemd.
Virussen zijn verdeeld in drie groepen, afhankelijk van of ze omringd zijn door een
buitenste lipidenmembraan (omhuld) of niet (niet omhuld).5 Afhankelijk van hun groep
varieert de moeilijkheid om ze te doden.
Gemak
om te
doden

Moeilijk
↑
Eenvoudig

Kleine niet-omhulde virussen
Grote niet-omhulde virussen
Omhulde virussen
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Omhulde virussen zijn makkelijker te doden: SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk
is voor de COVID-19 uitbraak, is een omhuld virus en daarom het makkelijkst te doden.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat een vrij chloor gehalte van ≥ 0,5 mg/l
in het zwembadwater na een contacttijd van minstens 30 minuten bij een pH <8,0
voldoende is om omhulde virussen, zoals coronavirussen, te doden.2
In de tabel zijn er enkele omstandigheden waarin meer resistente virussen worden geïnactiveerd.
Pathogeen (niet
omhulde virussen)
Coxsackievirus
Poliovirus
Rotavirus

Vrij chloor
(mg/l)
0,48 – 0,50
0,50
0,20

Blootstelling aan
chloor (min)
4,5 minuten
12,72 minuten
0,25 minuten

Tabel: Inactivering van virussen. CDC Organisatie 7

Inac�vering %

pH

99%
99,99%
99,99%

7,8
6,0
7,0

Diagram: Eﬀectiviteit van chloreren en UV in de inactivering van verschillende virussen 6
Het diagram toont verschillende efficiëntieniveaus om verschillende virussen en ziekteverwekkers te inactiveren. Coxsackievirus, Poliovirus en Rotavirus zijn voorbeelden van
niet-omhulde virussen. Deze virussen worden geïnactiveerd bij chloor Ct van minder dan
15mg-min/liter. Een Ct-waarde is het resultaat van de concentratie van een desinfectiemiddel
(bijv. vrij chloor) en de contacttijd met het te desinfecteren water. Daarom zou een omhuld
virus, zoals het COVID-19 virus, zich in het groene gebied van het diagram bevinden en zal
het bij nog lagere Ct-waarden worden geïnactiveerd.
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Zoals het schema laat zien, versterkt UV-C desinfectie het efficiëntie spectrum
aanzienlijk ten opzichte van andere virussen.
Ultraviolet licht heeft het vermogen om het genoom (DNA/RNA) van virussen
(waaronder corona virussen), bacteriën en schimmels, te vernietigen. Standaard
desinfectiemiddelen zijn effectief tegen SARS CoV-2 maar als extra bescherming,
en/of om zich te beschermen tegen mogelijke fouten in de handmatige desinfectie,
kan UV-C worden gebruikt om het zwembadwater te desinfecteren nadat het
chemische desinfectie proces is voltooid.8

Conclusies
Antwoord op vraag 1: Indien zwembaden worden gedesinfecteerd in overeenstemming met huidige aanbevelingen & richtlijnen is dit voldoende om het COVID-19
virus te inactiveren?
Ja, voor een zwembad met een goede doorstroming en filtratie, die werkt binnen zijn
ontwerp wordt een adequate waterkwaliteit bereikt met een vrij chloorgehalte van
≥0,5-1 mg/l in het gehele zwembad.
Dit betekent: bij een vrij chloorgehalte van ≥0,5-1 mg/l is het water niet
alleen gedesinfecteerd, het heeft ook een desinfecterend vermogen om
eender welk virus of kiem aan te pakken dat zich in het water bevindt.9
Automatisering is zeer aan te bevelen voor de gemoedsrust. (Anders is degene die
het zwembadwater behandeld verantwoordelijk voor de gezondheid van de gebruikers).
Routine meting van de belangrijkste waarden is essentieel (pH-waarde en vrij
chloorgehalte (DPD-1); kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd.

Privé zwembaden en semi-openbare zwembaden:
Het juiste niveau van vrij chloor in het zwembadwater kan worden bereikt door het
doseren van chloortabletten of vloeibare chloorproducten. Het automatiseren van dit
doserings- en regelproces is mogelijk en zeer aan te bevelen. Een ander goed
alternatief is het gebruik van (laag) zout elektrolyse systemen die automatisch actief
vrij chloor genereren van opgelost zout in het zwembadwater.
Om het spectrum van desinfectie te versterken, als extra bescherming, en om zich te
beschermen tegen mogelijke fouten in het handmatige desinfectieproces, kan ultraviolet
licht (UV-C) worden geïnstalleerd om het zwembadwater te desinfecteren (in combinatie
met chloordosering of zout elektrolyse).
Automatisering is vooral aan te raden in semi-openbare zwembaden, die een hogere
gebruiksbelasting hebben dan privé zwembaden, evenals automatische online meting
van de belangrijkste waarden door een slimme zwembad analyser.
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Openbare commerciële zwembaden:
Om de veiligheid te maximaliseren is de aanbeveling een automatisering van alle drie
de stappen: de pH-regeling (1), de desinfectie (2) en de continue metingen (3).
(1) Een correcte pH-waarderegeling tussen 7,2 en 7,6 met zuren of door middel van
CO2 is essentieel om de effectiviteit van de desinfectie te garanderen.
(2) Om het desinfectie spectrum te versterken wordt het gebruik van UV-C in combinatie
met chloordosering of zout elektrolyse sterk aanbevolen.
(3) Een continue meting van de pH-waarde en het chloorgehalte en een automatische
regeling van deze parameters is een must in openbare zwembaden.
Aanbeveling: Toon de waarden aan de gebruikers, zodat zij volledig op de hoogte zijn
van de kwaliteit van het water.
Antwoord op vraag 2: Moeten de gebruikers nog iets anders doen?
Net als in ons dagelijks leven raden wij aan om een adequate persoonlijke hygiëne
te handhaven. Als er bijvoorbeeld een risico bestaat dat men oppervlakken zoals
kleedkamerbanken, deuren of knoppen heeft aangeraakt, is het raadzaam om uw handen
te wassen en/of te ontsmetten met een ontsmettingsmiddel voordat u het zwembad
betreedt. Wij raden de zwemmers aan om altijd te douchen, zowel vóór als ná het
zwemmen. Het is ook aan te raden om badkleding en badhanddoeken te wassen,
om alle bacteriën of virussen te elimineren
Naast het zwembadwater is het aan te raden om de omgeving van het zwembad te
desinfecteren, evenals de apparatuur, zoals douches, ladders, etc. met producten die
speciaal voor dit gebruik zijn bestemd.
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