ACTUALITEIT

PRIORITEITENLIJSTEN VOOR WATERBEHEERDERS

Hulpbij monitoren
geneesmiddelen en
hormoonverstorende
stoffen
InopdrachtvanSTOWAzijnonlangsvoordewaterbeheerdersprioriteitenlijsten opgestelddiezij
kunnengebruikenbijhetmonitorenvanhormoonverstorendestoßenengeneesmiddeleninhetoppervlaktewater.DelijstenzijnopgestelddoorRPSAdviesenKiwaWaterResearch.
Onder waterbeheerderskrijgt deaanwezigheid vanhormoonverstorende stoffen
(EDC)steedsmeeraandacht.Deaanwezigheidvanmedicijnen inafval-en oppervlaktewater iseenbronvanzorg.Chemische
analysevandergelijkestoßen isvaakeen
kostbarezaak,waardoor hetnoodzakelijk is
omdemonitoringte richten opeen beperkt
aantal representatievestoffen. Aangezien
diversebelanghebbenden zichbezighouden
metgeneesmiddelen en hormoonverstorendestoffen inhetaquatisch milieu ishet
wenselijk tebeschikkenovereen uniforme
enzinvollelijst vantemeten verbindingen.
Informatie uitonderzoekendie onafhankelijkvanelkaarzijn uitgevoerd,kanelkaar
daardoorversterkenzonderdateen lappendeken van informatie ontstaat.
De58geprioriteerdestofgroepen uit de
RPS-studievoordeEuropese0)mmissie zijn
gebruikt alsstartpunt voordit onderzoek,

'obeli.

aangevuld met tweesynthetischeoestrogenen.Deprioriteringopbasisvan verwachte
verwijdering ineen rioolwaterzuiveringsinstallatiewerd uitgevoerd ineenaantal
stappen:verwachtedegradatie,verwachte
adsorptie,literatuurgegevenseneentotaalbeoordelingvandefysisch-chemische eigenschappen.
Deopdezewijzegeprioriteerde hormoonverstorende stoffen kunnen viaeen
rioolwaterzuiveringsinstallatie in hetoppervlaktewater terechtkomen.Vandeoverige
stofgroepen wordt verwachtdatderwzieen
belangrijke rolspeeltindeverwijdering uit
hetaquatisch milieu.Maarzelfsalwordteen
stofgoedverwijderd,dan nogkandezevoorkomen inheteffluent alsdeconcentraties in
hetinfluent erghoogzijn.
Totnu toeisweinigonderzoek verricht
naarhet voorkomen vanEDCin het effluent.

Adviesmoratormflslijstvoorhormoonverstorendestoffen.
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stofgroep
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bisphcnolA
nonylphenol(EO)n
atrazine
i7«-ethinyloestradiol
mestranol
oestron
toxaphene
hexachloorhexanen
DBP
DEHP
DEP
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Dezestoffen iniedergevalmonitoren.

Welzijngegevensbeschikbaaroverhet voorkomen in hetoppervlaktewater. Uitoogpunt vankwaliteitsbeheer ishetvoor waterbeheerders vanbelangomdebronnen van
stoffen in hetoppervlaktewater te kennen.
Voor henzijn diestofgroepen van belangdie
aangetoond worden inhet oppervlaktewateten waarvanverwacht wotdtdatzematig
totslechtworden verwijderd ineenzuiveringsinstallatie. Vootsommigestoffen hebbendewaterbeheerders eenmogelijke rol in
hetverlagenvandeconcentraties in het
oppervlaktewater. Ditbetreft atrazine,bisphenolA,denonylphenolen,desynthetische
honnonenenoestron.Dezestoffen worden
namelijk matigtotslechtverwijderd inde
rwzi.
Destoffen waarvanverwacht wordt dat
zegoed verwijderd worden indezuivering,
maardietoch inrelatiefhoge concentraties
voorkomen in hetoppervlaktewater, komen
mogelijk viaeenandererouteinhet oppervlaktewater.Voordezestoffen, waaronder de
ftalaten, ismonitoringrelevant omdegroottevanderouteviaderwzivasttestellen.
Stoffen dienietaangetoond wotden in het
oppervlaktewater, maar waarvan welverwachtwordtdat zedezuivering passeren,
komenvermoedelijk intelageconcentraties
voorinhet influent enzijn daardoor minder
belangrijk om temonitoren.

Geneesmiddelen
Zomogelijkdezestoffen ookmonitoren.
Dezestoffen (weekmakers)komenvoorinhet oppervlaktewater,
hoewelverwachtwordtdatzegoedverwijderd wordenin

Vootdewaterbeheerder ishet van
belang tewetenin hoeverrehetwaterdat in
de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt
behandeld,eenemissievan geneesmiddelen
naar hetoppcrvlaktcwatet veroorzaakt.
Hierbij spelen verschillende factoren een rol:
deomvangvan hetgebruik van het middel

doordemens,andereemissiesnaarderioolwaterzuivering(bedrijfsafvalwater) ende
matevanverwijdering inderwzL
Daarnaast ishet voorde waterbeheerder
vanbelangom tewetenofhet oppervlaktewaterconcentratiesgeneesmiddelen bevat
dieeenprobleem kunnen vormen voor bijvoorbeeld zwemmen en drinkwaterbereiding.
Deselectievangeneesmiddelen is gebaseerdopgegevensvandeNederlandse situatie,dieeind 2003 zijngepubliceerd door
REA,Kiwaen RIWA. De onderzochte
geneesmiddelen kunnen onderverdeeld wordeninanalgerica(i1), antibiotica (15),antiepilcprica (2), bètablokkers (5), fibraten (4),
röntgencontrastmiddelen (8), anti-parasitairemiddelen (2), cytostarica(3) en overige
geneesmiddelen(5).
Momenteel isweiniginformatie voorhanden overdeeffecten van geneesmiddelen
inwaterop(onderdelenvan)ecosystemen.
Vooreenprioritcringvantemetengeneesmiddelen ishet bijgeneesmiddelen daarom
niet mogelijkom vaneenbepaaldongewensteffect uit tegaan.Hetprobleem van
geneesmiddelen wordtdusvooral bepaald
doordeomvangvandeemissieen niet
zozeerdoorhet effect.
Voorditonderzoekzijndevolgendeprioriteringscriteria gehanteerd:
Zekeropnemen inhet monitonngprogramma:
• De geneesmiddelen moeten voorkomen
boveneffectconcentratie (indienbekend);
• Deconcentratiein het oppervlaktewater
moeten liggenboven 100 ng/L
• De geneesmiddelen moeten aangetroffenzijn in drinkwater.

Eventueelopnemen in het monitoringsprogramma:
• Wanneerdegeneesmiddelen in relatief
hogeconcentraties(meerdan 250ng/1)
in het rwzi-effluent aangetroffen worden
• offrequent (bovende33procent)in het
oppervlaktewater inconcentratiesvan
50-100ng/L

demonitoringsinspanningen te richten op
dezeverbindingen. Vanuit kostenoogpunt
ishetverstandigomtevens rekeningte houden metverbindingen diebinnen eenzelfde
analysemethode kunnen wordengeanalyseerd.^
Floris Hekster en
Ikevander Putte (RPSAdvies)
Margreet Mons (Kiwa Water
Research)
Bert Palsma(CTOWA)

Daarnaast zijn specifieke monitoringsprogramma's mogelijk voorafvalwater van
instellingen diemedicijnen gebruiken,zoals
ziekenhuizen en (sier)viskwekerijen.

Ha rapport'Prionteriryvangeneesmiddelenen
hormoonverstorendestoßenvoorwaterbeheerders'
istebestellenbtjHagemanfulfilment
(STOWA2004.W04).

In tabel 2staandegeneesmiddelen
gepresenteerd dieaandezecriteria voldoen.
Bijonderzoek naargeneesmiddelen ishet
voordewaterbeheerder hetmeestzinvolom

Tabel2- AdWsmomtoruysIijstvoorgeneesmiddelen.
aanbevolenstoffen voor monitoring

eventueel extra meenemen

acetylsalicylzuur
diclofenac
fenazon
ibuprofen
anhydro-erythromycine
lincomycine
Sulfamethoxazol
carbamazepine
Sotalol
bczafibraat
amidotrizoïnezuur
johexol
jomeprol
jopamidol

naproxen
azitromycine
Clarithromycine
atenolol
metoprolol
gemfibrozil
jotalaminezuur

jopromidc

joxaglinczuur
joxitalaminezuur

advenenàe
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Mous Pompenbouw heeft systemen ontwikkeld waarmee
installaties welke met dewaterhuishouding te maken
hebben op afstand gestuurd en gecontroleerd kunnen
worden Een effoênte aanpak waarmee de contrôla en
stunng wordt geoptimaliseerd en waarmee aanzienlijkop
kosten wordt bespaard. Mous Pompenbouw heeft twee
professionele systemen (MMB en Aquaconnect) die
aansluiten bij uw specifieke situatie en wensen.
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MMB Beheersysteem
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