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Escherichiacoli Oi^yHy
indrinkwateruitzelfstandige
eigenwinningen

gemalen rundvlees,rauwe melk, fruit, groenten en ongepasteuriseerde vruchtensappen^.
Daarnaast wordt E.coliO157ook overgedragen
door direct contact met geïnfecteerde (landbouwhuisdieren ofhun feces5',van persoon op
persoon en via besmet water. Landbouwhuisdieren en wildedieren die in watcrwingebicden grazen zijn mogelijke bronnen van fecale
besmetting van water en daardoor van watergerelateerde E.coli0157-infecties6). Hoewel de
meeste explosies voedselgcrelareerd zijn1), zijn
explosies gerelateerd aan consumptie van
fecaal besmet drinkwater?)'8)en recreatie in
oppervlaktewater besmet met feces*)ook
gerapporteerd. Drinkwatergerelateerde explosieszijn tot heden inNederland niet gemeld.

Drinkwater
CISKA SCHETS, RIVM(MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM VOOR GEZONDHEIDSBESCHERMING)
MARCEL DURING, RIVM(MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM VOOR GEZONDHEIDSBESCHERMING)
LEO HEIJNEN, KIWA WATER RESEARCH
ANA MARIA DE RODA HUSMAN,RIVM(MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM VOOR GEZONDHEIDSBESCHERMING)

Het Rijksinstituut voor VolksgezondheidenMilieu (RIVM)onderzocht in zooi in opdracht vande
VROM Inspectie demicrobiologische kwaliteitvan drinkwater uit 101eigen winningen metgrondwaterals bron.Tien procenrvan de monsters bleek niet tevoldoen aan de microbiologische normen
zoalsdie in hetNederlandse Waterlcidingbcsluitstaan (i.e. afwezigheid van indicatororganismen).
In vier procent van demonsters diewelaan dezenonnen voldeden werd toch depathogène bacterie E.
coli O157 aangetroffen.
Escherichiacoli0157veroorzaakt ziekte bij
demens:naast asymptomatische uitscheiding
kunnen de symptomen variëren van milde tot
bloederige diarree.Bovendien kunnen ernstige
complicaties,zoals het hemolytisch uremisch
syndroom (HUS),optreden. Kinderen onder de
vijfjaar, zwangere vrouwen en ouderen zijn de
risicogroepen voor het ontwikkelen vanHUS,
waarbij tijdelijke oflevenslange nierschade
kan ontstaan en in een aantalgevallen de
patiënt kan komen teoverlijden1;. Het aantal
gerapporteerde gevallen van E.coli 0157-infecties is klein vergeleken bij dat veroorzaakt door
andere darmpathogenen, zoals Campylobacter,
Salmonellaofnorovirusen, maar vanwege de
wereldwijd stijgende incidentie en de ernst
van decomplicaties isE.coliO157een steeds
vakererkend volksgezondheidsprobleem.
Dewereldwijde incidentie ligt tussen de
één en driegevallen per 100.000personen per
jaar, maar erbestaat een aanzienlijke geografische variatie2'.InNederland zijn infecties met
E.coliO157zeldzaam bij patiënten met gastroenteritis:in 1995-2001varieerde de incidentie
tussen 0,23en 0,27gevallen per 100.000personen3'1.

Transmissieroutes
Rundvee wordt gezien als het belangrijkstereservoir vanE.coliO157,met een hogere
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prevalentie bij melkveedan bij fokvee2I. TransmissievanE.coliO157vindr meestal plaats via
besmet voedsel,zoals onvoldoende verhit

Bemonsteringvaneigendrinkwaterwinning.

DeNederlandse waterleidingbedrijven
produceren drinkwater volgens het zogeheten
meervoudige barrière-principe,wat betekent
dat een keten van waterbehandelingsprocessen
verantwoordelijk isvoordeverwijdering van
ongewenste chemischeen biologische vervuiling. Eengoed ontworpen en onderhouden
drinkwaterzuiveringsinstallatie met een goede
bedrijfsvoering kan E.coliO157effectief verwijderen.Alsleidingbreuk optreedt, in het bijzonder in agrarische gebieden en nabij rioleringen
ofseptictanks,kan besmetting van het drinkwaterdisrributienet optreden. In perioden met
zwareregenval kunnen grondwaterputten
besmet raken met fecaal besmet oppervlaktewater ofdoor het uitspoelen van dierlijke feces
met E. COUO157.
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Wetgeving
Sindsde invoering van het nieuwe Waterleidingbesluit in 200110)ishet voor eigenaren
van eigen winningen verplicht de kwaliteit
van het drinkwater dat zij produceren en aan
derden ter beschikking stellen te controleren.
Voorafdient een meetprogramma opgesteld te
worden dat doot deVROMInspectiegoedgekeurd moet worden. Bijgebruik van grondwater alsgrondstofen een maximale productie
van hondetd kubieke meter drinkwater per
dag,dienen perjaar 13monsters van de grondstofen vier monsters van het water aan de tap
teworden onderzocht opdeaanwezigheid van
bacteriën van decoligroep enE.coli.Deze indicatoren moeten afwezig zijn in elk monster
van tooml dar wordt onderzocht. Drinkwater
uit eigen winningen dat slechtsvoor privédoeleinden gebruikt wordt, valt buiten deze
wetgeving.

graasdier

•

< 1000

Z 3 1000tot2000
1 2000tot3000
3000tot5000
I 5000tot7000
•
>= 7000

Eigen winningen
Collectievewatervoorzieningen zijn
installaties diewater winnen of behandelen
voordat heraan derden als leidingwater
beschikbaar wordt gesteld.Wanneet de grondstofvoor het leidingwater in eigen beheer
wordt onttrokken en niet van een watetleidingbcdrijf wordt afgenomen, issprake van
een zelfstandige eigen winning. Drinkwater
uit eigen grondwatetwinningen wordt voor
consumptie vaakslechts gedeeltelijk ofhelemaal nietgezuiverd. In deVerenigde Staten en
Schotland zijn ziektegevallen gerelateerd aan
consumptie van besmet drinkwater uir eigen
ongezuiverde en onbeschermde winningen
gerapporteerd^ 8 ;.In het bijzonder in landelijkegebieden, kan onvoldoende bescherming
van grondwaterputten leiden tot besmetting
van het water.
Indezomer van 2002isde naleving van het
Waterleidingbesluit doot deVROM Inspectie
gecontroleerd en ishet drinkwatet afkomstig
van degecontroleerde eigen winningen door
het RIVMonderzocht opeen aantal chemische
en microbiologische parameters uit het Waterleidingbesluit. Het drinkwater werd aanvullend onderzocht opdeaanwezigheid van E. coli
0157.

Methoden
Vanaugustus tot oktober 2002werden 101
eigen winningen bemonsterd. De winningen
lagen verspreid over Nederland en gebruikten
allengrondwater alsbron voor drinkwater.
Monsters drinkwater werden aan de tapgenomen volgensNEN 6559")en binnen 24uur na
monstetneming met behulp van membraanfiltratie onderzocht opdeaanwezigheid van
bacteriën vandecoligroepenE.coli(volgens
ISO93o8-i12i,waarbij LaurylSulfaat Agar(LSA)
werdgebruikt in plaats van LactoseTTCAgar]

Aft). 1:

Dcgcogmfischeverspreidingvande bemonsterde eigenwinningen.Deintensiteitvandekleurgeefthetaantal bedrijvenweermetgraasdterenver provinciein2002.
Eigenwinningengemarkeerdmet• voldedenaandenormenuithetWaterleidingbesluit,met• voldeden
nietenmet"* warenbesmetmetE.coliO157

en intestinale enterococcen (volgens ISO;
zlil) in 100ml.Dekarakteristieke kolonies die
opLSA werden aangetroffen, wetden bevestigd
zoals voorgeschreven en aanvullend getypeetd
met behulp van een latexagglutinatietest voor
E.C0ÜO157.
Voorspecifieke detectie vanE.coliO157
werden volumes van 100en 1000ml van de
monsters onderzocht volgenseen dooide
PublicHealth LaboratotyService beschreven
methode'-*).Ophoping gedurende 22uur bij
4i,5°Cin modified Tryptone SoyaBroth met
Novobiocinewerdgevolgddoor immunomagnetische separartie (IMS)met behulp van
Dynabeads anti-E.coliO157.Hierna werd het
Dynabeads-E.coli0157-complex uitgestreken
opSorbitol MacConkeyAgar (SMAC)met
Cefixime telluriet (CT)of methylumbelliferylß-D-glucuronide (MUG).Vanverdachte kolonies werd een specifieke agglutinatietest ingezet.
Alleverdachte E.coli0157-isolaten werden
biochemischgekaraktetiseerd met behulp van
API20Estrips,terwijl vooralle isolaten die
positiefwaren in deagglutinatietest eensero-

typeringen moleculaire typeringen (rfbE, stxi
en stx2genen) met behulp vanReal-timePCR
teactieswerden uitgevoerde).

Resultaten
In totaal nam hetRIVM 103monsters van
101 eigen winningen.Demeerderheid van de
monsters (86,4%)bevattegeen intestinale enterococcen,bacteriën van decoligroep,E.collof
E.coliO157.In 14monsters (13,6%)werden één
ofmeer van dezeorganismen gedetecteerd.E.
coliO157wetd gedetecteerd in vier monsters
diegeenvandeandereonderzochte organismen bevatten. Met uitzondering van winning
RN06werd van allepositieveeigen winningen
een herhalingsmonster genomen. Intabel r
zijn alleenderesultaten van depositieve herhalingsmonsters weergegeven.
Depositieve winningen onttrokken
grondwater uit één oftweeen in het geval van
RZ10zesputten (tabel 2).Dediepte van deze
putten varieerde vanzeven tot 100metet onder
het maaiveld.Demeesteputten waren bedekt
met stenen, tegels,een dekselofvegetatie.Bij
dehelfr van depositieve eigen winningen
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onderginghetwaterbeluchtingen/of filtratie,
terwijl bijdeanderehelft hetdrinkwater
onbehandeld werdgebruikt.Tervergelijking,
drinkwater van38procentvanhettotaalaantalonderzochteeigenwinningen werdniet
behandeld voorgebruik.
Inafbeelding risdegeografische verspreidingvandebemonsterdeeigenwinningente
zien:deintensiteitvandekleurgeeft hetaantal
bedrijvenweermetgraasdieren(koeien,met
namemelkvee,schapen,geitenenpaarden) in
elkeprovincie(bron:www.statline.cbs.nl,30
januari2003).Demeestemonsterswerden
genomenindeoostelijkeprovincies(n=61).
Hierisdedichtheidvanhetaantal bedrijven
metgraasdierenhetgrootstenliggendemeesteeigendrinkwaterwinningen. Indezeregio
waselfprocent(n=7)vandemonsterspositief
enbevattebacteriënvandecoligroep,E.coliof
enterococcen(n=5)ofwasbesmetmetE.coli
O157(n=2).Tweevandezesbemonsterde
eigenwinningenuitdenoordelijke regio,met
eengemiddeldedichtheid vangraasdierbedrijven,warenbesmetmetE.coliO157.In 18procentvandemonstersuithetzuidelijkedeelvan
hetlandwerdenindicatororganismen gedetecteerd,maarE.coliO157werdniet aangetroffen.
E.coliO157werdalleengedetecteerd met
behulpvandespecifieke isolatiemethode.DeE.
coli-stammenafkomstig vanLSAwarennegatiefin deagglutinatietest.VanSMAC-MUGof
CT-SMACwerden28verdachtestammengeïsoleerd.Hiervanwerdenopbasisvandeagglutinatietest,serotyperingenmoleculairetypering
twaalfalsE.coli0157geïdentificeerd. Detwaalf
stammenhaddenbovendienallemaalstxren
stx2virulentiegenen.
Discussie
Drinkwater vanongeveer40procentvan
deeigenwinningenuitdezestudiewordtzonderwaterbehandeling gebruiktvoorhumane
consumptie.Drinkwater vantienprocentvan
deonderzochteeigenwinningen (zesprocent
behandeld envierprocentonbehandeld)voldeednietaandemicrobiologische normen uit
hetWaterleidingbesluit. Indienhetdrinkwaternietaandenormen voldeed,zijn inoverlegtussendeVROMInspectieendeeigenaren
vandebetreffende eigenwinningen maatregelengetroffen. Zoweldenormoverschrijdingenalshetfeitdatdrinkwater uiteigen
winningen ookzonder waterbehandeling
wordtgedronken,gevendenoodzaakvankwaliteitsbewakingvanditdrinkwateraan.
HetWaterleidingbesluitgeeft aandat
drinkwater dataanderdenwordtgeleverd
geenmicro-organismen magbevatteninconcentratiesdieschadelijkzijnvoordevolksgezondheid.Eenverplichtingtotonderzoek
naardeaanwezigheid vanpathogenen bestaat
echternietwanneergrondwateralsbronvoor
22
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Eigendrinkwaterput.

drinkwaterproductie wordtgebruikt.Slechts
wanneeroppervlaktewater wordt gebruikt,
dienteenmonsterperjaaronderzocht te
wordenopdeaanwezigheidvanCryptosporidium,Giurdia,enterovirussenenintestinaleenterococcen.Bovengenoemderesultatengeven
aandatafwezigheid van indicatororganismen
nietdeafwezigheid vanpathogenen garandeert.
AllegeïsoleerdepathogèneE.colizijngetypeerdalsE. coli0157^7.DitishetmeestvoorkomendetoxineproducerendeE. coh-serotype
datuithumaneinfecties wordtgeïsoleerd.Alle

Tabel1.

stammen haddenbovendienstxr enstx2
genendiedestammeninstaatstellenverocytotoxinen teproduceren.Hoeweldeproductievanverocytotoxinenalleennietvoldoende
isomziekteteveroorzakenenandere factoren
bijdragen aandevirulentievanE.coliO1574),
kandeaanwezigheid vandezeorganismen in
waterbestemd voorhumaneconsumptieeen
risicovoordevolksgezondheid vormen.
E.coliO157positievemonsterswaren
afkomstig vancampingsinagrarischegebiedenmetgemiddeldetothogedichtheden
melkveeengraasdieren.EerdereNederlandse
studieshebbendeaanwezigheidvanE.coli

Hetaantalintesinaleenterococcen,bactenè'nvandecoligroep(totcol)enE.coliendeaan-(?)ofafwezigheid
(A)vanE.coliO157inpositievemonstersenherhalingsmonsters(R)uit eigendrinkwaterwinningen.

monster - d a t u m
code

locatie

plaats

RNO5
RN06
RO21
RO30
RO41
RO48
RO52
RO64
RO65
RZor

Schoonloo
Wedde
Markelo
Doornspijk
Aalten
Putten

090902

RZ02

160902

RZ10

110902

RZ20

090902

RZ21

090902

RNo5R
R04t R
R052 R

151002

camping
camping
camping
camping
camping
vakantiepark
NationaalPark
camping
camping
ziekenhuis
brouwerij
kantoor
zwembad
kantoor
camping
camping
NationaalPark

170902
170902
230902
120802
180902
250902
240902
230902
230902

151002
151002

Hoenderloo
Markelo
Nijverdal
Maastricht
Arcen
Weert
Valkenburg
Maastricht
Schoonloo
Aalten
Hoenderloo

intent.
n/iooml

totcol
n/iooml

E.coli

O157
n / i o o m l P/A

0

0

0

0

0

0

P
P

0

0

0

P

2

0

0

0

1

0

0

10

0

A
A
A

12

;

0

0

3

3

0

0

0

0

44

4

0

1

0

2

0

0

0

283

0

0

46

9

0

0

0

0

1

0

3

4

0

A
A
P
A
A
A
A
A
P
A
A
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Oi57in defeces vanNederlands rundvee,schapen en paarden op melkveebedrijvcn aangetoond10!.Demogelijkheid van besmetting van
(grond)water vialandbouwhuisdieren wordt
hiermee bevestigd.Hoewel het aantal positieve
monsters klein is,zou deaanwezigheid van
dezedieren kunnen betekenen dat zij ook hier
debron vandebesmetting zijn geweest.Aangrenzend aan één vandeE.coliO157positieve
eigen winningen op een camping bevond zich
een manege.Indit gevalzouden depaarden de
bron van deE.coli0157-besmetting geweest
kunnen zijn. Het isniet bekend hoegoed de
onderzochte eigen winningen beschermd zijn
tegen besmetting. Een directe correlatie tussen
dediepte van de bron en de besmetting werd
niet gevonden. Ineen vervolgstudie zal meer
aandacht besteed worden aan bronopsporing.
In hetgevalvan een (vermoedelijke)
besmetting van drinkwater zijn snelle en
betrouwbare methoden voor detectie en bevestiging nodig.Deisolatievan E.coliO157uit
water door middel van ophoping enIMS,
gevolgd door agglutinatie en serotypering,is
echter arbeidsintensiefen tijdrovend. De standaardtest uit ISO9308-1 met een aangepaste
bevestiging verloopt sneller,maar vormt geen
geschikt alternatief, omdat E.coliO157niet
goed groeit ophet LSA-medium.Indeze studie
isReal-time PCRsuccesvolgebruikt voor snelle
identificatie van E.coli0157-isolaten uit eigen
winningen. Deze methode biedt goede
mogelijkheden voot direcreen kwantitatieve
detectie en zal in een vervolgstudie als zodanig
geëvalueetd worden.

Conclusie

Locking M., S.O'Brien, W. Reilly, E.Wright, D, Camp-

Zoweldeonbehandeldeconsumptie van
drinkwater uit eigen winningen alshet vaststellen van normoverschrijdingen bevesrigen de
noodzaak rot bewakingvan demicrobiologischewaterkwaliteit. DedetectievanE.coliO157
indrinkwater uit eigen winningen dat aande
notmen uit het Waterleidingbesluit voldeed
(i.e.afwezigheid van indicatororganismen) geeft
aan datdezenormen geen absolute bescherming bieden.Wanneer mogelijke besmettingsbronnen,zoalsmelkvee,paarden ofschapen en
lekkenderioleringen ofseptictanks, inde buurt
vangrondwaterputten aanwezigzijn en
bescherming vandeputten tegen besmetting
niet voldoendegegarandeerd kan worden, zijn
adequate maatregelen om de volksgezondheid
tebeschermen noodzakelijk. Deze kunnen
besraan uir desinfectie van het drinkwater of
sluitingvandeeigen winning voorde productie
vandrinkwater voor humane consumptie.
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RN05
RN06
R021
RO30
R041

R048
R052
R064
R065
RZ01
RZ02
RZ10
RZ20
RZ21

D,H
D,H
D
D,H
D,H
D
D,H,P
D,H
D,H
D
D,P
D,P
D
D

1

1.900

2

15.000

30-40

2

24.000

15

1

500

62

1

100

2

10.000

7
85

2

1.000

62
31

1

705

2

4-975

2

195.000

65

30-35
100

1

21.000

63

6

327.000

40

1

58.400

80

2

165.113

10-90

stenen
gebouw
deksel
onbekend
ondcigtonds
intuin
vegetatie
tegel
verstopt
onbekend
vegetatie
vegetatie
onbekend
onbekend

ja
P
P
nee
nee

B,F
B,F
B,FL

bactetia infatm animals in The Nethetlands - Results
/tornJanuary 1998 until December 2000. RIVM-rapport
285859013/2003. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu.

P
nee
nee
nee
nee

B,F

P
P
P
nee

B,F
B,F
DE,0

)D=drinkwater, H =huishoudwater, P=proceswater
*)B=beluchting, F= fdtratie, FL==flocculatie, DE=desinfectie, O=ontharding
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