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Internationaal
onderzoek naar
geneesmiddelen in
water
InMinneapolis(VS)verzorgde,deNational
GroundWaterAssociationafgelopenoktober
voordevierdekeereeninternationaleconferentie
overgeneesmiddelenen hormoonverstorende
stoffen inwater.Hoeweldenaamvandeorganiserendeinstantieandersdoetvermoeden,kwamenoverwegendthema'smetbetrekkingtothet
oppervlaktewateraanbodenwasdeaandacht
voornamehjkgericht opgeneesmiddelen. De
achterstand inkennisindeVSop ditgebied
wordtinhoogtempoingehaald.
Deaanwezigheid vanantibiotica ende
resistentie hiertegen iseenonderwerpvan
toenemendezorg.MomenteelishetDVGW
TechnologieZentrumWasser(Karlsruhe,
Duitsland]inopdrachtvandeIAWR/RIWA
bezigmeteenstudienaar antibioticaresistentie,waarvan deresultaten binnenkort
zullen wordengepubliceerd.Bovendienis
recenteenrapportverschenen overdit
onderwerp vanhetJointResearch Centrum
vandeEuropeseCommissie.
VooralindeVSwordenmomenteelveel
geneesmiddelen inhetwatergevonden.Bij
eengroot landelijk onderzoek werden in
oppervlakrewaterin totaal 158geneesmiddelenenhuidverzorgingsproducten aangetroffen.Daarvan warener65geneesmiddelen
(vergelijkbaar met hetaantaldatin het
oppervlaktewater inNederland wordt
gevonden),betrofhetin 14gevallen hormonenenSteroidenenwasbij79verbindingen
sprakevanverbindingen dieeen bestanddeel
waren vancosmeticaenaanverwanteproducten.
Bijeenonderzoek vanenkelerivieren
blekenopalleonderzochte locatiesbacteriën
resisrent tezijn tegendeantibiotica sulfadiazine,Sulfamethoxazol en trimethoprim.
Ampicilline-resistente bacteriën werden
aangetroffen inzeventot70procent vande
monsters,terwijl hetaandeeldaarvan inhet
verledennogtussen dezevenen20procent
lag.
Hetisoverigensopvallend datdeAmerikanenmeestalweldatapresenteren over het
aantalmonsters waarineengeneesmiddelis
gevonden,maarnietoverhetgehalteervan.
Bovendien worden indeVSveeldata verzaH
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meld overhoeveelheden diezijn aangetroffen inseprictanksbij bedrijven en particulieten.

Zuivering van het rioolwater
Aangezien dehoofdmoot vandefarmaceutische middelen diein het milieu
terechtkomen wordtgeloosd viahetriool,
wordtveelonderzoekverricht naardezuiveringvanrioolwater.Het nabehandelen van
biologischgezuiverdrioolwatermetozon
bleekuiterst effectief inhet oxideren van farmaceutischemiddelen en synthetische
muskgeurstoffen. Ookactievekool,danwel
eencombinatiedaarvan mer nanofiltratie,
bleekeengoedezuiverende werkingtehebbenopdit soort verbindingen (uitgezonderd
iopromide).Het isechterweleenzeerkostbaremanier omrioolwater tezuiveren.In
rioolwaterzuiveringsinstallaties speeltde
slibverwerking eenbelangrijke rolinde
microbiologischeomzettingvandezeverbindingen.Deconclusiewasdat ozonisatie
vanafvalwatet omgeneesmiddelen enhuidverzorgingsproducten teverwijderen,de
enigemanier isdiemethetoogopdekosten
haalbaar lijkt.

Zuivering van het drinkwater
VanDuitsezijde werdengegevensgepresenteetd,afkomstig uit hetNASRI-ptoject
(NaturalandArtificial Systemsfot Recharge
andInfiltration).Naast geneesmiddelen
wordtindatproject ookdeverwijdering van
ziekteverwekkende stoffen onderzocht.De
uitkomsten latenziendat bezafibraat, indomethacineenoestrogèneSteroiden tijdens
infiltratie nagenoegvolledigwordenverwijderd.
Deantibiotica trimethoprim,Clarithromycineenroxithromycineblekengoedverwijderd tekunnen wordendoor oeverfiltratie.Ookdepolaire rönrgenconttaststof
iopromidebleekdaarbij tamelijk goedverwijderbaar.Afhankelijk vandebodemgesteldheid (aëroob,anaëroobofdenitrificerend)werden bemoedigende resultaten
vastgesteld vooreenaantal geneesmiddelen
datdoorgaansmoeilijk reverwijderen is.
Amidotrizoïnezuur,jopamidol en carbamazepinewerdengoedverwijderd onderanaërobeomstandigheden.Daarnaast bleek
jopamidolookgoedtekunnen wordenverwijderd onderdenitrificerende omstandigheden(ditintegenstelling tot carbamazepineenamidotrizoïnezuur).Voorsommige
'zure'farmaceutische middelen isabsorptie
indebodem sterk afhankelijk vandepHwaarde.Veranderingen indepH-waardevan
debodemkunnen derhalvevaninvloed zijn
opdeabsorptievanfarmaceutische middelen.

Tijdens deconferentie werdverder het
éénenanderontvouwd overdezogeheten
'accelerated ion injection', eenrelatiefnieuwezuiveringsmethode. Ditprocédéwordt
ooktoegepast bijhetbestralenvanvoedsel.
Dezemethode bleekeengoedezuiverende
werking tehebbenoprwzi-effluent. Zowerd
NDMAvoor515procentverwijderd. Ookbij
arrazine,simazine,TCE,PCE,benzeen, tolueen,xyleenenchloroform bleekeenverwijderingvan90tot95procentmogelijk.De
voordelen vandemethodezijn deniet-selectievemaniet vanafbreken endesnellewerking,deonafhankelijkheid vandezuurgraad
ofvastedeeltjes,geenafval engeenvervuilingvanhetsysteemzelf,omdat deapparatuur nietdirectincontact metde stoffen
komt.Hetnadeel isdatde aanloopkosten
voorhet installeren hoogzijn (deexploitatiekosten daarentegen laag)ende mogelijke
(onbekende) nevenproducten die hierbij
kunnen ontstaan.
Watbetreft hetverwijderen vangeneesmiddelen enaanverwante verbindingen
doordiversedesinfectieprocessen werd tijdensdezedageneveneensinreressant feitenmateriaalaangedragen.Zowerd aangetoond
dat fluoxetine (prozac)nietverwijderd wordt
metchloor,maargrotendeels (circa80procent)teverwijderen ismet UV/H202en met
0,/H 2 0 2 zelfs volledigverdwijnt. IndeVSis
overigens nergens fluoxetine aangerroffen in
het drinkwater.
Ookcarbamazepine ennaproxen werden
metUVenwaterstofperoxide goedverwijderd.Het röntgencontrastmiddeljohexol
konalleenwordenverwijderd met gebruikmakingvanhogedoses(1700mj/cm2 UVen
iomg/lH 2 0 2 ).
Eenverbinding diemogelijk voorproblemenzoukunnenzorgen,istrichloroethylfosfaat, eenbrandvertragendestofdie
metCl 2 ,0 3en0 3 /H 2 0 2slechts vooreendeel
teverwijderen valt.OokUVenUV/waterstofperoxide hadden opdeverwijdering van
dezestofgeeneffect. Verwijdering doorUV
enwaterstofperoxide bleefdaarnaasronvolledigbijmeprobamaat, ibuprofen endiazepam(maximaal80procent). <f
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