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sievesamenwerking tussen verschillende
instanties,zoals universiteiten, adviesbureaus,
waterbeheerders en verschillende ministeries
ishetgelukt een causaal verband aannemelijk
temaken voorécn van de potentiële emissiebronnen van oestrogènestoffen, namelijk het
effluent van een rioolwaterzuivering. In het
LOES-onderzoek isdestijds als onderzoekslocatie het lozingspunt van de rwzi Eindhoven
gekozen, omdat het rwzi-effluent een aanzienlijkdeel vormt van het ontvangende oppervlaktewater, het riviertje deDommel. In een
later screeningsonderzoek5' laten ook andere
regionale wateren met een groot percentage
rwzi-effluent eenzelfde beeld zien.Zowel tijdens LOESalshet aansluitende screeningsonderzoek isde brasem alstypische visvoor
binnenwateren bestudeerd.

A S T R I D B U L D E R , RIVM

Oestrogène effecten op vissen
Het Landed]k Onderzoek oEstrogeneStoffen (LOES) heeft (atenzien dat hormoonontregelende stoffen bijna overal in lage concentmncs in het Nederlandse watermilieu voorkomen.Vissen in regionale
wateren blijken evenweleengroter risico te (open op nadelige effecten,zoalsvervrouwehjking, dan de
vissen mdewatgroterewateren. Deooizaak hiervoor (ijkt te liggen in het feit dat wanneer regionale
wateren onderdirecte invloed van lozingen met hormoonontregelendestoffen staan in kleinere wateren relatief weinig verdunning optreedt. Eénvan decmissiebronnen die uitgebreid onderzocht is,is
liet effluent van een rioolwaterzuivering.
Deproblematiek van hormoonontregelende
stoffen inhet milieustaatzowelin Nederland
alsinternationaal volopindebelangstelling,
vooralinhet aquatische milieu.Aanleidingvormen dewaargenomen effecten bij waterdieren
indevrije natuur,diehetgevolg(zouden) zijn
vandeaanwezigheid vandit soortstoffen. De
ongerustheid overdezewaarnemingen wasvoor
hetMinisterie vanVerkeer&Waterstaat aanleidingvoorhet uitvoeren vaneenaantal inventariserendestudies.Hierbij isenerzijds gekeken
naardeaanwezigheid vanenkele hormoonontregelendestoffen in het watermilieu en anderzijds naardegeassocieerdeeffecten vandeze
stoffen opvissenin hetoppervlaktewater.Te
noemen zijn het LOES-onderzoek1'en het in
Europeesverband uitgevoerdeCOMPREHENDonderzoek2'(CommunityProgramme of
ResearchonEnvironmental Hormones and
EndocrineDisruptors).Deaandacht in beide
onderzoeken wasvooralgevestigdopdehormoonontregelende stoffen die vervrouwelijking
teweegbrengen,destoffen met oestrogènewerking.Ditzijn ofwel devrouwelijke hormonen
zelfofstoffen diedeze hormonen kunnen
nabootsen (dexeno-oestrogenen).Bijvissen
manifesteren devervrouwehjkendeeffecten zich
onder meerdoordeaanmaak vanhet vrouwelijk
eiwitvitellogenine inhet blocdplasma van mannelijke vissenalsmededoor afwijkingen inde
geslachtsorganen,zoalsdevormingvaneicellen
in mannelijk testiswcefsel (ovotestis).Dit fenomeenwordt ookwelinterseksualiteit genoemd
(ziehiernaast).

Om zo veelmogelijk inzicht te krijgen in
de relatie tussen enerzijds de aangetoonde
oestrogèneeffecten bij vissen in de vrije natuur
en anderzijds de blootstelling aan concentraties hormoonontregelende stoffen en de hiervoorverantwoordelijk gestelde emissicbonncn,
isin het LOES-onderzoek een combinatie aan
eengroot aantal -veelal nogin ontwikkeling
zijnde -chemische en biologische testmethoden gebruikt. Mede hierdoot en door de inten-

UitdeLOES-veldstudiebleek dat vervrouwelijking van mannelijk brasems het duidelijkst kon worden aangetoond op de enige
locatiewaar de verdunning van de lozing met
(xeno-)ocstrogene stoffen met het ontvangende oppervlaktewater relatiefklein was.Bij de
brasem uit deDommel, weggevangen uit de
omgeving van het lozingspunt van de rwzi
Eindhoven, werden zeer sterk verhoogde vitellogenine-gehalten in het bloed van mannetjes
vissen aangetroffen (zieafbeelding i).Uit histologisch onderzoek aan de geslachtsorganen
vandiezelfde mannelijke brasems kon bij circa
eenderde van de vissendevorming van eicellen in mannelijk testisweefsel worden waargenomen. Opdeoverigelocaties, voornamelijk
grote wateren, vertoonden de weggevangen
brasems dezeoestrogèneeffecten niet ofin
veelmindere mate 1 '.

Ovotestism mannelijkebrasem:devormingvanvrouwelijkeeicellen(desterretjes)middenintestisweefselmet
spermatozoën(pijltjes).
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Aanvullend screeningsonderzoek
Devraag wasofdeDommel ter hoogte van
het lozingspunt van derwzi Eindhoven als
onderzoekslocatie een specifiek gevalwas of
dat dezeoestrogèneeffecten ook optraden in
andere regionale wateren,diein belangrijke
mate worden beïnvloed door rwzi-effluenten.
InNederland loost eengroot aantal rwzi's op
relatiefkleineregionale oppervlaktewateren.
Gedurende een kort screeningsonderzoek5'1
zijn mannelijke brasemsuit tien regionale
wateren onderzocht op deoestrogène effecten,
zoals vitellogenine-inductieen het optreden
van ovotestis.Behalvede LOES-locatiede Dommel zijn deregionale wateren deVecht,deAa,
Eem,Valleikanaal,Bornsche beek, Ringvaart
Haarlemmermeer en de Lingebemonsterd op
locatiesdie allen sterk worden beïnvloed door
één ofmeerdere rwzi-effluenten. Het enige
selectiecriterium voor deze locaties wasdeverdunningsratio tussen het rwzi-effluent en het
ontvangende oppervlaktewater (zietabel i).
Zuiveringtechnische aspecten van de diverse
rwzi's hebben bij de keuzegeen rol gespeeld.
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wateren belast met rwzi-effluent
Dommel
Vecht
Aa
Eem
Valleikanaal
Bornschebeek (blankvoorn)
Ringvaart Haarlemmermeer
Linge
natuurlijke referentiewateren
Naardermeer
Weerribben

3

4

5

Vitello^gemne-gchaltesinmannelijkebraseminenkeleregionalewaterenmNederland'"3'.Frequentieverdelingenmetverticaalpercentagesvandevissenenhorizontaalklassenmetvttelloaemnegehaltes.
Klasse-indelingmetvitelbgenine-tjehaltes
0 minderdan ïo'mj/ml
z to 4 -io > ng/m!
3
4
1 10 -io n<j/m!
3 105-106ng/ml

wild levende vissen te vertonen. Bijde riviertjes de Dommel en deAawerden zowel hoge
vitellogenine-gehalten in het bloed van mannelijke brasems aangerroffen alsmede het
optreden van ovotestis in het testisweefsel bij
respectievelijk eenderde en tweederde van de
weggevangen mannelijke brasems.IndeVecht
wassprake van alleen een verhoogd vitellogeninc-gehalte in het bloed van mannelijke brasems,zij het inveelmindere mate dan de
Dommel en deAa(zieafbeelding 1).In de
Bornsche beekwerden bij blankvoorns ovotestis waargenomen, maar bij deze vissoort is

Oestrogèneejfectenbijmannelijkebrasemsuittienregionaleoppervlaktewateren3'.

oppervlaktewater

1 2

klasse-indeling met vitellogenine-gehaltes

Bevindingen regionale wateren
Deresultaten uit dit screeningsonderzoek
(zietabel 1)bevestigen debevindingen uit het
LOES-onderzoek.Vande acht bemonsterde
regionale wateren, die beïnvloed worden door
rwzi-effluenten, bleken drie tot vier in meer of
mindere mate oestrogèneeffecten bij in het

% rwzi-effluent na
lozingspunt
(droog/gemiddeld)

vitellogenineinductie

45/38
46/37
64/27

++
+
++

25/16
60/31

nb

ovotestis

4 w6-i<fng/ml
5 meerdanir/ry/m!

het nogonvoldoende duidelijk ofhet een
onnatuurlijk fenomeen betreft. Bij brasems en
enkeleandere vissoorten isdit wel bekend.
Onderzoek uit Groot-Brittannié' heeft aangetoond dat 50procent vande vissen waarbij in
sterkemateovotestis optraden, onvruchtbaar
waren en bij denakomelingen van deze vissen
sprakewasvan70procent minder overleving4'.
Uit tabel 1 blijkt dat bijdezevier locaties
het rwzi-effluent een aanzienlijk percentage
(meerdan 30procent)van het stroomafwaartse
oppervlaktewater debiet vormt.Met name in
dedrogezomerperiode ishet aandeel rwzieffluent in verhouding tot het ontvangende
oppervlaktewater groot.Opmerkelijk zijn de
resultaten voor het Valleikanaal,waar ondanks
degeringe verdunning tochgeen oestrogène
effecten bij brasems zijn aangetoond. Blijkbaar
spelen hierbij ook andere locatiespecifieke factoren alszuiveringsrendement van derwzi,
habitat, bodemsoort en overige emissiebronnen een rol.Bijde resterendedrie regionale
wateren (deEem,LingeenRingvaart Haarlemmermeer) zijn deverdunningen veelhoger en
werden bijdegevangen brasemgeen oestrogèneeffecten waargenomen. Zij waren hiermee
vergelijkbaar met denatuurlijke referentiewateren,deWeerribben en het Naardermeer.

10/5

3/3

+=aangetoond,-=niet aangetoond, nb =niet bepaald
*Het is niet bekend ofovotestis in blankvoorn op dereferentielocaties niet voorkomt.

i H20

Vecht

oL

Ook washet van belangte weten öfter vergelijking ookoestrogèneeffecten bij brasems
in kleine oppervlaktewateren kunnen worden
aangetoond, die nagenoegniet worden beïnvloed door antropogene acrivireiten. Hiervoor
zijn locaties in de natuurgebieden Naardcrmeer enDeWeerribben geselecteerd.

Tabe,

Dommel 1 )

R w z i - e f f l u e n t als o e s t r o g è n e
emissiebron
In het LOES-onderzoekzijn parallelaan de
veldstudie,waarin oesrrogeneeffecten bij in
het wild levendevissenwerden aangetoond, de
concentraties vaneenaantal hormoonontregelendestoffen in onder andere het influent en
effluent van derwzichemisch analytisch
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Afti. z:

Frequentieverdelingvonvitellogeninsinmannelijkeregenboogforelnainsitublootstellingaan rwzi-ejjiuent(too%)enverdunningennietoppervlaktewater(0%).
Klasse-indelingmetvitellogenine-gehaltes
o minderdan io!ng/ml
t ioJ-io4ng/ml

bepaald.Samen met de tesultaten van zogeheten doorstroom-experimentenoplocatie en
met specifieke experimenten in het laboratorium kon aannemelijk wordengemaakt dat
vooraldeSteroidhormonen (zoalshet in de
anti-conceptiepil toegepaste i7(X-ethinyloestradiol en het natuurlijke vrouwelijke hormoon oestron)en mogelijk ookde nonylfenolenennonylfenolethoxylaten verantwoordelijk
('weight ofevidence']kunnen worden gesteld
voordewaargenomen oestrogèneeffecten in
het effluent en dus mogelijk ook in het ontvangende oppervlaktewater. Degroep stoffen
nonylfenol(ethoxylaten) worden onder meer
gebruikt alsindustriëledetergenten. Enkele
meetresultaten staan in tabel2.

Aanwezigheid van hormoonontregelende stoffen
Inruw stedelijk afvalwater zijn de natuurlijke hormonen in allewatetmonsters aantoonbaar:oestron en lzß-ocstradiol komen in
dehoogste concenttaties voor.Dein de anticonceptiepil toegepaste ïja-cthinyloestradiol
wasaantoonbaar in eenderde van de ruwe
rioolwatermonsters.Na biologische zuivering
waren 17a- en lzß-oestradiol niet meer in het
effluent vaneen stedelijke rwzi aantoonbaar.
Het verwijderingsrendement voor oestron in
een rwziwas met meer dan510procent hoog.
i7(X-Ethinyloestradiolwerd slechtséén keer in
het rwzi-effluent aangetoond;de concentratie
indeoverigeeffluentmonsters lagbeneden de
detectiegrens.
Deaanwezigheid van nonylfenolen en
nonylfenolethoxylaten vertonen in ruw stedelijk afvalwater eengrillig patroon;deenekeer
worden zein hogeconcentraties en de andere
keer in lageconcentraties aangettoffen. Dit
wijst opperiodieke lozingen.Tijdens dezuiveringworden degoed in water oplosbare nonylfenolethoxylaten afgebroken tot demeer persistente hydrofobe nonylfenolen, dieaan het
zwevend materiaalzullen adsorberen. Deze
nonylfenolen hebben een hogereoestrogène
potentie dan deoorspronkelijke nonylfenol-

z io 4 -to s ng/ml

3 10s-to6ng/ml

4 w6- 107ng/ml

ethoxylaten.In het biologische gezuiverde
rwzi-effluent lagendeconcentraties van de
nonylfenol(ethoxylaten) in het totaalmonster
doorgaans onder dedetectiegrens.Dit betekent
evenwel niet dat met het rwzi-effluent geen
nonylfenol(ethoxylaten) in het oppervlaktewater terecht komt.Doorgebruik temaken van
eendoorstroomcentrifuge voor het bemonsteren van het rwzi-effluent ishet mogelijk geblekenom ookdegehalten in uitsluitend dezwevendestoffractie van het rwzi-effluent te
bepalen.Voor nonylfenolethoxylaten bleken
concentraties tot70ug/g.dsen voor nonylfenol
tot 12ug/g.ds in het zwevende stof aantoonbaar.Bijeengeschatgemiddeld zwevend stofgehalte in hetrwzi-effluent vandrie milligram
per literen een totaal hoeveelheid geloosd rwzieffluent inNederland van bijna twee miljard
kubieke meter perjaar komt dit overeen met
eenjaarlijkse belasting vancirca200en 50kilo
respectievelijk voor nonylfenolethoxylaat en
nonylfenol, dat viahet rwzi-effluent wordt
afgevoerd naar oppervlaktewater.

Tabelz.

Oestrogène potentie
Uitdemeetresultaten blijkt dusdat rwzi's
eengroot aantal (xeno-)oestrogene stoffen efficiënt verwijderen. Hierdoor wordt deoestrogène potentie van het ruwe ongezuiverde
rioolwater in zeer belangrijke mate gereduceerd. Desondanks kan het rwzi-effluent een
deel van zijn oestrogène potentie behouden en
eenemissiebron van oestrogène potentie blijven.Dit kan leiden tot deeerder genoemde
vervrouwelijkcnde oestrogèneeffecten op
waterorganismen nabij het lozingspunt.Aan
dehand van een aantal aanvullende biologischestudies wordt dit verband verder geïllustreerd en aannemelijk gemaakt.

In situ doorstroomexperimenten
Zozijn met in situ doorstroomexperimenten op de rwziEindhoven testvissen (regenboogforellen) terplekkegedurende twee
weken blootgesteld aan verdunningen van het
effluent met het bovenstroomse oppervlaktewater uit deDommel (van 100procent rwzieffluent tot 100procent oppervlaktewater). Het

ConcentratierangesvanSteroidhormonenennonylfenol(cthoxylaten)inongezuiverdstedelijkafvalwateren
rwzi-ejjluenten1.
ongezuiverd stedelijk afvalwater

parameter
I70e-oestradiol(ng/1)
I7ß-oestradiol(ng/1)
oesrron (ng/1)
i7(X-ethinyIoestradiol(ng/1)
nonylfenolethoxylaten (ug/1)
nonylfenol (ug/1)

Tabel3.

5 meerdan107ng/ml

o,7-15
17-150
20-130

rwzi-effluent
< o,4
<o,8
<o,3-11
<0,3 - z,6
<1,9- 2,2

<0,3 - 5,9
<0,82-125
<0,24-19

< o,55-i,5

Aantallegselsentotaalaantalgelcgdeeierenpergroepvolwassenzebravissen1'.

testmedium

aantal legsels
totaalaantal eieren

referentie (DSW)

17
4366

vrouwelijk hormoon
1 nM i7(X-oestradiol
15
3215

rwzi-effluent

5
1859
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vandeaangetoondeoestrogèneeffecten bij
mannelijke vissen(zoalsvitellogenine-inductieofhetoptredenvanovotestis)voordevoortplantingendepopulatievande desbetreffende
vissoorten.Zoisnogonbekend ofdeoestrogèneeffecten zullenverdwijnen alsdezevissen
nietmeerwordenblootgesteld aan(xeno-)
oestrogènestoffen. Deverwachtingisdatde
vitellogenine-inductie indetijdzal afnemen,
omdatvitellogcnineinbloedplasma doorgaans
eenhalfwaardetijd heeft vanenkeleweken.De
aanwezigheid vanovotestiswordtweleensin
verbandgebrachtmetdeblootstellingaan
(xeno-)oestrogenestoffen inhetjuvenilestadium wanneerdeseksuele differentiatie
plaatsvindt.

100
• ongespecificeerd „Jmannelijk _vrouwelijk

combinatievan blootstelling

Aft), y.

Jl

combinatievan
blootstelling

1
referentie

2

3

4

5

6

blootstelling
volwassenen

DSW

E2

rwzieffluent

DSW

E2

rwzieffluent

blootstelling
eieren/pasgeboren
vissen

DSW

DSW

DSW

rwzieffluent

E2

rwzieffluent

Gcslachtsverschuivmg vonj o n g e zebravisscn na blootstelling vandeouderlijke vissen endeeieren/pasgeborenen inverschillende combinatiesvan referentiewater (DSW), hetvrouwelijk hormoon ï / a - o e s t r a d i o l (Ez, i
nM] enhet^eloosde

rwzi-tjftumt.

ïooprocentrwzi-effluent bleekoestrogène
effecten tevertonenindevormvaneenhoge
totzeerhogevitellogenine-inductie inalle
mannelijke regenboogforellen. Verdunning
vanditrwzi-effluent metoppervlaktewater uit
deDommel resulteerdeinaanzienlijke verlagingvandevitellogenine-inductie (zieafbeelding!).
PLC-test in laboratorium
Ineeninvivoexperimenr,dezogenaamde
'partiallifecycletest'(PLC-test)metzebravissen,zijnoplaboraroriumschaal geslachtsverschuivingenbijjongevissenaangetoond'''.In
dePLC-testwarenineersteinstantievolwassen
zebravissengedurende 25dagenblootgesteld
aanhetreferentiemedium DutchStandard
Water(DSW),aanhetnatuurlijke vrouwelijke
hormoon ï/OC-oestradiolenhetdaadwerkelijk
geloosderwzi-effluent uitEindhoven.Inde
laatstetweegevallennamhetaantallegselsen
hetaantalgelegdeeierenaften opzichtevan
hetreferentiemedium DSW(tabel3). Onduidelijkisofditeffect bijhetrwzi-effluent veroorzaaktwordtdoordeaanwezigheidvanhormoonontregelende stoffen ofalgehelestress
vandevissendoorhet(over)levenineensterk
gewijzigd medium.
Vervolgenswerdendejongen vanafhet
vroegeeistadiumgedurendezeswekenblootgesteldaandezelfdedriemediaalsdeouderdieren.Nadezeperiodeheeft geslachtbepaling
vandejongevisjesplaatsgevonden.Bijdejuvenielendieblootgesteldwarengeweestaan
Î H20

5-1004

i70C-oestradiolenhetgeloosde rwzi-effluent
waseenduidelijke verschuivingtengunste
vanhetvrouwelijke geslachttezien,resulterendvoordeeffluent-groep in17procent
mannelijke, 15procentongedifferentieerde en
68procentvrouwelijke zebravisjes (afbeelding
3).Defeitelijke blootstellingvandejuvenielen
washierbijdoorslaggevend ennietdeblootstellingvandeouders.Totophedenisonbekendofdegeslachtsverandering blijvendof
reversibelis.
Hoe nu verder?
Hetscreeningsonderzoek laatziendatop
basisvandemomenteelbeschikbare informatieoveronderneerdeemissiebronnen vande
Steroidhormonen en nonylfenol(ethoxylaten),
deverdunningsratio's tussenrwzi-lozingenen
hetontvangendeoppervlaktewater hetgoed
mogelijk isderisicolocatiesvoor hormoonontregelinginhetNederlandseaquatischemilieu
teidentificeren.AlleendeemissievandeSteroidhormonen uitmestnaardepoldersloten
endemogelijke resulterendeoestrogèneeffectenbijdewaterdieren ingebiedenmet intensieveveehouderij dientnognader gekwantificeerdteworden.Doordezeinventarisatienaar
potentiëlerisicolocatiesinregionalewateren
verderrecontinueren krijgen dewaterbeheerderseenbeeldvandematevanvoorkomenvan
hormoonontregeling inhun beheersgebied.
Verderismeerinzicht nodigindegevolgenvanlangdurigeblootstellingvanandere
vissoortenenwaterdierenaan hormoononrregelendestoffen endeecologischerelevantie

Voorhetverwijderenvanhormoonontregelcndestoffen ineenrwziishethetbesteeen
onderscheid temakentussenaanzwevendestof
adsorbeerbareendehydrofielestoffen. Het
tegenhoudenvanhydrofobehormoonontregelendestoffen (zoalsnonylfenol)uirhetrwzieffluent kanzoveelmogelijkgeschiedendoor
middelvandemomenteelbestaandeofinontwikkelingzijndevergaande verwijderingtechniekenvoorzwevendestofzoalszand-enmembraanfiltratie ofdemembraanbioreactor.Voor
verdereverbeteringvande verwijderingsefficiencyvandesreroïdhormonen ineenrwzi
dientaansluitingtewordengezochtbijdeverdereoptimalisatievandezuiveringsprocessen
vandehuidigerwzi'sofhettoekomstigonderzoeknaargeavanceerdezuiveringsrechnieken
voordeverwijderingvandegoedinwater
oplosbaremaarbiologischslecht afbreekbare
stoffen ineenrwzi.DeresultatenvaneenSTOWA-Iiteratuurstudie51naardeverwijderingvan
hormoonontregelende stoffen ineenrwzi
komeninherhiernavolgendeartikelaanbod. «
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