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RIVMzoektnaarE.coli
O157inzelfstandige
drinkwaterwinningen
HetRIVMgaat inventariserenhoevaakE. C0I1O157doordewaterleidingbedrijven uitdrinkwater
wordtgeïsoleerd.Bovendienzaldezeenkomendemaand hetvoorkomenvanE. coli0157 indrinkwaterafkomstig uitzelfstandige eigenwinningenonderzochtworden.DetecttevanE. colimdrinkwaterduidtopmogelijke verontreiniging ma menselijke ofdierlijke ontlasting.Bovendienzouden
ziekteverwekkende bacteriën,bijvoorbeeld Campylobacter, maarookenkelepathogèneE. coli-stammm, waaronderE. C0HO157, inhetdrinkwateraanwezigkunnenzijn.Driukwaterzuiveringendie
instaatzijn met-pathogeneE. coli-siammenteelimineren,voldoenookvoordeverwijderingvan
pathogèneE. coliO157.Besmetting vanhetdistributienetkanechteroptredendoorbijvoorbeeld Icidiugbreuk.Grondwaterputteukunnen inperiodesvanzwareregenvalbesmetrakenmetdierlijke
mestwaarin E coli0157voorkomt.
Inhet nieuweWaterleidingbesluit, dat
op9februari 2001 inwerking trad,isvoor
eigenaren vancollectieve waterleidinginstallatiesvastgelegd datzijeen meetprogramma
moeten opstellenen uitvoeren. Eénvande

parameters inditprogramma isdebepaling
vandeaanwezigheid vanEscherichiacoli.Als
E. coliindrinkwater voorkomt,duidtditop
verontreiniging met menselijk en/ofdierlijkefeces.DemeesteE. coli-stammen zijn

onschuldig envormen slechtseen indicator
vooreenmogelijke aanwezigheid vanziekteverwekkers,maarenkelestammen zijn
pathogeen.Eénvandezestammen isE.
coliOi57(ziekader).

E coli0157 in Nederland
Sindsjanuari 1999bestaateengeïntensiveerdesurveillancevandezogeheten ShigaliketoxineproducerendeE.coli0157(STEC
0157)inNederland. Hiertoewordenalle
laboratoria verzochtdezeisolatiesterapporteren aandeGGDenhet isolaatvoorbevestigingentyperingoptesturen naarhetRIVM.
Totjuni 2001 werdenintotaal93patiënten
metSTECO157gediagnosticeerd, waarvan
eenkwarttotvierjaar oudwas.Hoewel het
aantal meldingen niethoogligt,werdeen
grootdeel(38%) vandepatiënten opgenomen ineenziekenhuis enontwikkelde meer
dan 15 procent het hemolytisch uremisch
syndroom.
InNederland wordencontact met landbouwhuisdieren ofmest,contactmeteen
symptomatisch persoonenconsumptie van
rauwofhalfgaar rundvlees als belangrijkste
risicofactoren genoemd voorde transmissie
vanSTECO157(ziekader].

E.coli O157
E.coliisdemeestvoorkomendebacterieinhet
darmkanaalvandemensenvanwarmbloedigedierenenbehoorttotdenormale
darmflora. Bepaaldeserotypenzijn echter
ziekteverwekkend enkunnenbijdemens
gastro-enteritis veroorzaken.Dezepathogène
stammen wordenonderverdeeld inenteropathogeneE. coli(EPEC),enterotoxinogene
(ETEC),entcro-invasieve(EIEC),enterohemorragische(EHEC)enentero-adherenteaggregatieveE.coli(EA-AggEC).
E.coli-serogroepO157behoorttotdeenterohemorragischeE.coli. Eeninfectie metEHEC
kana-symptomatischverlopen,maarook
diarreetotgevolghebben.Diarreeveroorzaakt
doorEHECkanvariërenvanmildtotextreem
bloederig.Degemiddeldeincubatietijd isdrie
totvierdagen;deklachtenduren inhetalgemeenongeveereenweek.Deziektekanzich
tot 14dagennadegastro-enteritis ontwikkelentothethemolytischuremischsyndroom
(HUS),somsmetfatalegevolgenenvaak
resulterend intijdelijke ofonherstelbarenierinsufficiëntie. Kinderenjongerdanvijfjaar en
volwassenenouderdan60jaarzijnrisicogroepenvoorhetontwikkelenvanHUS.
EHEC-organismen producerengrotehoeveel-
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hedentoxinen,dezogeheten Vero-toxinen.
DriegroepenVero-toxinenzijn geïdentificeerd:VTi,VT2enVT2C.OmdatVTimaarin
éénaminozuur verschiltvanhetShiga-toxine
watdoorShigelladysenteriaewordtgeproduceerd,wordendeEHECVero-toxinen ookwel
Shiga-liketoxinengenoemd.E. coliO157
wordtdaaromookaangeduid alsbehorend tot
deVero-toxinenproducerendeE. coli(VTEC)of
Shiga-liketoxineproducerendeE.coli(STEC).
Bronnen en transmissieroutes
Runderen,metnamemelkvee,zijn het
belangrijkste reservoirvanEHEC-organismen.PathogèneE.coliwordenverspreidviade
fecaal-oraleroure.Directcontact(zowelpersoon-op-persoon,alsmet landbouwhuisdierenofgezelschapsdieren),fecaalbesmetvoedsel(onvoldoendeverhitrundvlees,rauwe
melk,versegroenteenfruit),alsookwater
zijndeprimairetransmissieroutes.Landbouwhuisdierenenwildedierendiegrazenin
waterwingebieden,zijnpotentiële btonnen
voorfecalebesmettingvanwaterendaardoor
vanwatergerelateerdeE.coliO157infecties.
Hoeweldemeesteexplosiesvoedselgerelateerdzijn,wordenwatergerelateerdeexplosies

(metdodelijkeslachtoffers) ookregelmatig
gerapporteerd.Voedselgerelateerdegastrointestinaleinfecties veroorzaaktdooronder
andereEHECworden,ookdoorhetRIVM,
gemeldbijhetinternationale surveillancenetwerkEnter-net.Trendsinhetvóórkomenvan
EHECinNederland,mogelijkbeïnvloeddoor
toenemendreisverkeerenvoedselimport, kunnenopdezewijzeonderkendworden.Een
explosievaninfecties metE.coliO157viawater
isbijna altijdgerelateerdaanhetdrinkenvan
fecaalbesmetdrinkwaterofrecreatieinofconsumptievanmetrioolwaterbesmetoppervlaktewater.Ookwanneerdeaantalleninwater
laagzijn,kaneenbesmettingvanwatermet
E.coliO157vanbetekeniszijn,omdatdeinfectieuzedosislaagis:dehelft vandegastheren
raaktgeïnfecteerd nablootstellingaantientot
100organismen.
E.coliO157isbovendieninstaatomvrijlangin
waterteoverleven,inhetbijzonderbijlagere
temperaturen.Bij8°Coverleeft E.coliO157langerdanbij 15en25°C.Inoverlevingsstudies
werdbij8°Cminderdan2-logafsrervinggemetenovereenperiodevan13 weken.Bovendien
werdvastgestelddatE.coliOr57zichhierin
nietandersgedraagtdanandereE.coli.

EenexplosieinAlpine(Wyoming,VS)werd
geassocieerd metconsumprievan drinkwateruiteenniet-gechloreerde drinkwatervoorziening.Dedrinkwaterwinning in dit
landelijkegebied wasonvoldoende afgeschermd en konbesmetworden meroppervlaktewater enontlasting vanhertenen
elanden.Inmei 2000vondin Walkerton
(Canada)eenexplosievanE. coli0157-infectiesviahetdrinkwater plaats,waarbij zeven
vandeongeveer 1000ziekeinwonersoverleden.Besmettingvanéénvandegrondwaterputten met dierlijke fecesnazware regenval
eneenslechrfunctionerende chloorinstallatiewarenwaarschijnlijk deoorzaakvande
explosie.

BesmettingmetEcoliOi$ykanondermeerontstaan inperiodesmetzwareregenvalalsontlastingvankoeienm
^rondwaterputtenterechtkomt(jotoijacobsleutelberg)

Sinds 1997wordtdoor herMicrobiologischLaboratorium voorGezondheidsbeschermingvanhet RIVMeen surveillance
vanbacteriëlezoönoseverwekkers (infectie
vandieropmens)bij landbouwhuisdieren
uitgevoerd.E. coliO157werdin 1997-1998
geïsoleerd uit mestmonsters van4,4procent
vandeonderzochte koppelsmelkkoeien en
1,6procentvandeonderzochte koppels
vleeskalveren.
Inventariserend onderzoeknaar het
voorkomen vanE. coliO157in het oppervlaktewaterendrinkwater inNederland istotop
hedennognietuitgevoerd.Naar aanleiding
vaneenexplosievanHUSinDordrecht in
1993 isechterwelwateruit een speelvijver
onderzocht.Hierin werdE. coliaangetoond,
maardegeïsoleerdestammen bevattengeen
genencoderendvoorvero-toxinenenwerden niet verantwoordelijk geacht voorde
explosie.

Risico voor drinkwater?
Drinkwaterzuiveringen volgenshet
'multiplebarrier'principe,waarbij met
namecoagulatie,filtratie en desinfectie
effectief zijn tegenE. coli,zijn uitstekend in
staatE.coliteelimineren.E. coliO157isnet
zogevoeligvoordesinfectie alsandere niet
pathogèneE. coli-stammenengedraagtzich
inzuiveringsprocessen hetzelfde.Ditiste
verklaren,doordardezestammen overeenkomstigemorfologische en fysisch-chemischeeigenschappen hebben.
Bijleidingbreuk oflekkenindekselsvan
reinwaterkelders kan,metnameinagrari-

schegebiedenofindebuurt vaneenriolering,echter welbesmetting vanhet drinkwaterdistributienet metE. coliO157plaatsvinden.E.coliO157vormreveneenseen
potentiëlebedreigingvoor grondwaterputtendieinperiodesmetzwareregenval
besmetkunnen rakenmetdierlijke mest.
Wanneerdrinkwater datgewonnen wordt
uit dezebesmette putten eengeringezuiveringondergaat ofongezuiverd wordt
gebruikt,bestaatrisicovoordevolksgezondheid.Datwordt bevestigddoor tweegrote
explosiesvanE. coli0157-infecties dieinde
VerenigdeStatenenCanada plaatsvonden.

Bijhetaanrreffen vanE.coliin drinkwaterinhet disrributiener enafpompstation is
hetzaakom,geziendeernst vandesymptomen diekunnen optreden bijeenE. coli
0157-infectie,zosnelmogelijk vasttestellen
ofhetdaadwerkelijk omeenE. coliO157
besmettinggaat.Ditkandoormiddelvan
eeneenvoudigeserotyperingofmet behulp
vanmoleculair biologischerechnieken.Als
E.coliO157indrinkwater voorblijkt te
komen,kandestam hermeesteffectiefgeëlimineerd wordendoorchloreringenspuien
vandedrinkwaterleidingen. HerMicrobiologischLaboratorium voorGezondheidsbescherming(MGB)gaat nu inventariseren
hoevaakdeNederlandse waterleidingbedrijven metbehulpvandestandaardmethoden voordetectievanbacteriënvande
coligroepenE.coli,E.coliO157uit drinkwaterisoleren.

Onderzoek aan eigen winningen
Bijcollectieve watervoorzieningen
(installaties waarbij waterwordr gewonnen

Dehygiënischekwaliteitvandrinkwater kaninhetalgemeenvoldoendewordenvasrgesteld
doormiddelvanhetgebruikvanstandaardmethoden voordetectievanbacteriënvandecoligroepofE.coli.DeEHEC-groepeninhetbijzonder E.coliOi57:H7groeitslechtbij44-45°Cenis
bovendienvrijwel altijd ß-glucuronidasenegatief Methoden dieopdezekarakteristieken
berusten,zullenE.coliO157nietofinonvoldoendematedetecteren.Methodenwaarmeebacteriënvandecoligroepwordengedetecteerdenwaarbijgeïncubeerdwordtbij35-37°C,kunnen
gebruiktwordenomwatermonstersopE.coliO157tescreenen.E.coliO157isoplactosehoudendemediaechternietvanandereE.coliteonderscheiden.Sorbitolfermentatie kanwel
gebruiktwordenomonderscheid temaken.DeaantallenE. coliO157inwatermonsterszullen
waarschijnlijk laagzijnenhetaantalconcurrerendemicro-organismen hoog.DeE.coliO157bacteriënzullentevenssub-lethaalbeschadigdzijn.VoorspecifiekedetectievanE.coliO157in
waterzijndanookgevoeligeremethodendandestandaardmethoden voorcontrolevande
waterkwaliteitnodig.Uitonderzoekblijktdatdemeestoptimaleisolatieuitwaterplaatsvindt
doorophopingineenselectiefmedium(gemodificeerde TryptonSojaBouillon),gevolgddoor
immunomagnetische separatieintweestappenenkweekopeenselectiefen differentiërend
agarmedium(CefiximeTellurierSorbitolMacConkeyAgar).Dezemethodezal,naasteenstandaardmethodevoordedetectievanbacteriënvandecoligroepenE.coliinwater,ookopde
watermonstersuitdeeigenwinningenworden toegepast.
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ofbehandeldvoordat hetaanderden alsleidingwater beschikbaar wordtgesteld) wordr
degrondstofvoorhet leidingwater somsin
eigenbeheeronttrokken enniet afgenomen
vaneenwaterleidingbedrijf Danissprake
vaneenzelfstandige eigenwinning.Dat kan
ondermeer hetgevalzijn bij campings,kantoren,zwembaden, kazernes, bejaardentehuizenenziekenhuizen.
DeVROM-Inspectiegaat controles uitvoerenbijcirca 100eigenwinningen omte
achterhalen ofbedrijven eninstellingen zich
houdenaanderegels,zoalsdiezijn opgenomen inhernieuwe Waterleidingbesluit.
Doormiddelvanenquêtes inventariseertde
inspectiehoewatergewonnen wordt,watde
grondstofis,ofeen zuiveringsinstallatie
aanwezigisenofeenmeetprogramma is
opgesteld.HetLaboratotium voorWater-en
DrinkwatetonderzoekvanhetRIVMzal
watermonsrers nemenomeenbeeld te krijgenvandekwaliteit vanhetineigen beheer
gewonnen drinkwater. Chemische parameterswordendoor hetLaboratorium voor
Anorganisch-analytische Chemie onderzocht,terwijl hetLabotatotiumvoorOrganisch-analytische Chemiede aanwezigheid
vanbestrijdingsmiddelen onderzoekt.Analysesvandemicrobiologische parametets
wordendoordeprojectgtoep WatermicrobiologievanherMGB uirgevoerd. Het
betreft hieronderzoek naardeaanwezigheid

ElektronenmicroscopischeopnamevanE.coliOi^j.

vanintestinaleentetococcen, bacteriënvan
decoligroepenE. coli.Daareengrootdeel
vandezeeigenwinningen in agrarisch
gebied ligrendezuiveringvanhetgewonnen watermogelijk beperkt is,bestaatde
kansdatE.coliOt57indrinkwater afkomstigvandezewinningen aanwezig is.De
projectgroep Watetmicrobiologievan het
MGBzalaanvullend onderzoek doennaar
hervoorkomenvanE. coliO157in drinkwaterafkomstig vandezeeigen winningen.
Hoewelhet aantalinfecties metE. coli
O157viadrinkwater inNederland waarschijnlijk kleinis,maardezezichepidemisch kunnen voordoenenvanernstige
aardkunnenzijn,moeteen inventarisatie
vandematevanvoorkomen inNederlands
drinkwarer (zowelafkomstig van waterleidingbedrijven alsuirzelfstandige eigen
winningen) alswaardevolbeschouwd worden, f
CiskaSchets,AnaMaria de Roda
Husman (RIVM Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming) enAns Versteegh (RIVM, Inspectie-onderzoek en Milieu-ongevallendienst)
Voormeerinformatie:
CiskaSchets(030)274322po/
AnaMariadeRodaHusman(030)2744325.
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Richtlijn vooronderzoek van waterbodems
AKWAenRIZAhebbeninopdrachtvanhetDG
WatervanhetministerievanVerkeerenWaterstaateenrichtlijn opgesteldvoorhetuitvoeren
vannaderonderzoekvanverontreinigdewaterbodems.Dezerichtlijn isbedoeldvooriedereen
diebetrokkenisbijhetuitvoerenvanwaterbodemonderzoekinhetkadervandeWetbodembescherming.
Alshetvermoeden bestaatdateen
bepaaldewaterbodem (ernstig)veronrreinigd is,moetendeernstendeomvangvastgesteld wotden aandehand vandeomvang
vandevetontteiniging endeactuelerisico's.
Ditonderzoek wordtbinnen deWetbodembeschermingaangeduid als'nader onderzoek'.Denieuwerichtlijn 'Richtlijn Nadet
Onderzoek voorWaterbodems.Ernst-en
urgentiebepaling vanverontreinigde watetbodems'geeft eenbeschrijving vandeuit te
voerenonderzoeksstappen binnen dit onderzoek.Derichtlijn gaat uitvannieuwe onderzoeksmethoden. Metnamedebeoordeling
vanderisico'svoorhetecosysteem,deverspreidingvanverontreinigingen vanuitde
waterbodem enhetopbasishiervan beoordelen vandesaneringsurgentie hebben nu
eenwaterspecifieke invullinggekregen.
Derichtlijn heeft eenniet-wettelijke status.Deervaringen wordendekomende twee
jaar indepraktijkgevolgd.Nadieperiode
volgteenevaluatie,waarnawordr beoordeeldwaaraanpassingwenselijk is.Tegelijkerrijd wordtbinnen Rijkswaterstaat een
discussiestuk opgesteld,waatinde mogelijkhedenwordenverkendomderisicobeoordelingvanveronrreinigde locatiesverderte
stroomlijnen. Deresultaten vandediscussie
zijn medebepalend voordeoriëntatie vande
monitoting endeevaluatievande richtlijn.
Voormeerinformatie:M.Tonkes(0320)198751. f

Alsufoto's digitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijkminimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutievanfoto's bedraagtmeestalslechts72dpi.
GebruikvanhetprogrammaPowerpoint
voorgrafisch mareriaalwordr afgeraden!

