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eerstmoetenwordengetoetst aandemaatlat.
Alsdetoxiciteit vanhetafvalwater hogeris
dandemaatlat voorschrijft, zalmoeten
worden nagegaan welkemaatregelen mogelijk
zijn omdetoxiciteit tereduceren.Daarvooris
hetwelnodigominzicht tehebbenindestoffendiedetoxiciteit hebbenveroorzaakt.Om
hierachter tekomenkangebruikgemaakt
wordenvaneenhandige identificatiemethode
(zieartikelvanBerbeee.a.oppaginaz6).
Ditonderzoekiseeneerstestapgeweestin
het'ervaringopdoen'metdeuitvoeringen
interpretatie vanacuut toxiciteitsonderzoek.
AlleregionaledirectiesvanRijkswaterstaat en
eengroot deelvanderegionalewaterkwaliteitsbeheerders hebbenaanhetonderzoek
meegedaanenervaringopgedaan metdeze
nieuwemethode.Zoiseenbelangrijke stap
voorwaartsgezet richting implementatie.
Gezien het feitdathetvoordemeestewaterkwaliteitsbeheerderseennieuwwerkveld
betreft enookgeziendecomplexiteitvande
uitvoeringvanhet toxiciteitsonderzoek,zalin
detoekomst kennisoverdracht een belangrijk
aandachtspunt blijven.«
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Totaal-effluenthcoordcling:
bioaccumulatieen
genotoxicitcit
GERT-JAN DE MAAGD, RIZA

Om metrechtvantotaal-cffhicutbeoordeliiuj tekunnenspreken ishetnoodzakelijk datafvalwater
nietalleenopacuteenchronischetoxiciteitwordtbeoordeeld,maarookopbioaccumulatie eu^cuotoxiciteit. Beide;i|ii paramaters waarvan de effecten vaakpas nalange blootstelling zichtbaar
worden. Tochlijkt het inorjehjkom metsnelleeu^oedkopetestenafvalwater teonderzoeken ophet
optreden vandoorbioaccumulatie engenotoxicitcitveroorzaakte effecten.
Bioaccumulatie ishetophopenvan giftige
stoffen inorganismen dooropnamevanuitde
leefomgeving (water,bodem,lucht)ofvanuit
hetvoedsel.Hetbekendstevoorbeeld vande
ernstigegevolgen vanbioaccumulatieis
misschien weldehogesterfte van roofvogels
indejaren zestigenzeventigalsgevolgvande
ophopingvanhetbestrijdingsmiddel DDTin
dezevogels.Maarookvandaagdedagishetzo
datbijvoorbeeld ijsberen eneskimo'shoge
concentratiesPCB'sinhun lichamen hebben,
omdatzeveelviseten.Doorteademen nemen
vissenbioaccumulerendestoffen uit watet
doorhunkieuwenop.Juistdoordatde
kieuweneenefficiënte opnamevanwaternaar
bloed mogelijk maken,vindteensterke
opnameplaats.Hetgaatmetnameom stoffen
dieslecht mwateroplossen maargoedindierlijk vet.Zokunnen dezestoffen welmeteen
factot 100.000geconcentreerd wordenuit het
water.Naarmateeendierhogerindevoedselketenstaat,neemtdeconcentratie bioaccumulerendestoffen inhetvetsteedsverdertoe(zie
afbeelding 1). Uiteindelijk kanditbijdieren
hoogindevoedselketen leidentoteeninwendigeconcentratiewaarbij,afhankelijk vande
aardvandeopgehooptestoffen, hetdierdood
gaataanalgemeennarcotische verschijnselen
ofaaneenmeerspecifiek toxisch effect.
Diestapsgewijze ophopingindevoedselketenmaaktdaterveeltijd kan verstrijken
tussen deeersteopnamestapuit (afval)watcr
inbijvoorbeeld algenenhet uiteindelijk
optreden vaneffecten inbijvoorbeeld eenroofvogel.

Hoe meten wc bioaccumulatie?
Hoewelereenlangetijd tussen delozing
enheteffect vanbioaccumulatie ligt,betekent
dit nietdattestendiegebruikt wordenom
bioaccumulatie temetenookperdefinitie heel
langmoetenduren. Degestandaardiseerde
testendievoorvissenzijn beschreven,duren
echtettochnog28dagen.Datisvooreen
routinematige toepassingerglang.Ookishet
analytisch bewerkelijk deonbekende stoffen,
dieuit afvalwater ineendierzijn opgehoopt,
metbehulpvanoplosmiddelen uithetdierte
krijgenomzechemischtekunnen analyseren.
Verderishetmoeilijk omindeanalyseonderscheidtemakentussen lichaamseigen stoffen
enuitafvalwater afkomstige stoffen diezijn
opgehoopt indevis.Daarnaast spelende
maatschappelijke bezwaren tegen hetdoen
vandierproeveneenrol.Waarmogelijk ishet
danookgoeddierproeven tevervangen door
eenalternarief Wedenkenditalternatiefvoor
organischebioaccumulerende sroffen gevondentehebben metdezogenoemdesolidphase
micro-extraction (SPME)techniek(ziekader).
Stand van zaken
Eindjaren negentigiseenaantalmogelijkemethodesvoorhetmeten vanbioaccumelerendestoffen vergeleken.Dedoorhet
Research InstituutToxicologievandeUniversiteit Utrecht toegepastemethodemetSPME
kwamdaatbij alsmeesrveelbelovendeuitde
bus. Invervolgonderzoek werdditbevestigd.
Demethodebleekgoedinstaatonderscheid te
maken tussendegehalten bioaccumulerende
stoffen inschoonwater,oppervlaktewater en
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afvalwater. Aanvullend onderzoek met watervlooien bevestigt dat deSPME-methode op
een goede manier in staat isde bioaccumulatie
vanuit afvalwater te vootspellen. Er bleek een
goede relatie te bestaan tussen de concentratie
potentieel bioaccumulerende stoffen (PBS),
gemeten met deSPME-methode,en dewerkelijke concentratie in watervlooien gebioaccumuleerde stoffen. In het totaal zijn nu in zo'n
50afvalwatermonsters PBS-gehalten gemeten.
Afbeelding 2geeft een indruk van dePBSconcentraties die zoal gevonden worden. Hierbij moet gerealiseerd worden dat nog maar
een klein aantal monsters isgemeten. Daarom
mogen nog geen generaliserende conclusies
getrokken worden in dezin van, het afvalwater van bedrijfstak X bevat meer PBSdan
dat van bedrijfstak Y. Wel iste zien isdat het
afvalwater van sommige (industriële) lozers
hoge PBS-concentraties bevatten, terwijl de
concentraties in rwzi-effluent dicht bij die in
oppervlaktewater liggen. Wat dit laatste
betreft, net als voor genotoxiciteit (ziehierna),
kan het zijn dat het vaakgrote debiet van
rwzi's ertoe leidt, dat de installaties ook voor
bioaccumulerende stoffen toch een belangrijke bijdrage vormen aan de belasting van het
oppervlaktewater'.Bemoedigend is in ieder
geval dat de influent/effluent-resultaten aan
lijken tegeven dat rwzi's een groot deel van de
PBSverwijderen.
Onlangs iseen begin gemaakt met de
standaardisatie van deSPME-methodiek voor
rourincmatige toepassing voor de beoordeling
van afvalwater. Zes laboratoria hebben hiertoe
de methode uitgetest aan de hand van een
concept-testprotocol en een aantal door RJZA
aangeleverde monsters.Deervaring was
bemoedigend en heeft een aantal goede
suggesties voor aanpassing van het concepttestprotocol opgeleverd. Met het aangepaste
protocol zullen de laboratoria in de nabije
toekomst in staat zijn om de methode op een

Solid phase micro-extraction (SPME)
In de 'solid phase micro-extiaction'-methode worden bioaccumulerende organische verbindingen geëxtraheerd met een fiber met aan de buitenzijde een polymèrecoating met de eigenschappen van dierlijk vet.Demethode issnel,goedkoop en representatiefvoor opname door
dieren, omdat de fibercoating alleen vrij-opgeloste, biologisch beschikbare stoffen opneemt.
Stoffen die sterk bioaccumuleren in dieren, accumuleren ook sterk in de coating.
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Vooreen bepaling van de concentratie potentieel bioaccumulerende stoffen (PBS)wordt een
fiber in een afvalwatermonster gebracht (I).Door het monster goed te roeren isna 24uur een
evenwicht bereikt tussen de fibercoating en vrij-opgeloste stoffen in het monster en kan de
analyse plaatsvinden (II).De fiber wordt net als een injectiespuit direct in de injectiepoort van
degaschromatograafgebracht voor analyse (III).Demassaspectrometer detector wordt
gebruikt om de totale concentratie PBStebepalen, maar kan ookgebruikt worden om individuele bioaccumulerende stoffen te identificeren (IV).

gestandaardiseerde manier uit te voeren, zodat
alleopgelijke resultaten uitkomen.
Tenslotte loopt ookeen praktijkonderzoek
bij deregionaledirecties van Rijkswaterstaat.
Deelnemende directies hebben ieder vijf afvalwaterstromen uit hun beheersgebiedgeselecteerd.DePBS-concentraties zijn inmiddels
bepaald en momenteel bestuderen wede afvalwaters met dehoogsteconcentraties om daarin
bioaccumulerende stoffen teidentificeren. Identificatie vindt plaats aan dehand vande massa-

A/b.2:

spectra vandebioaccumulerende stoffen en hun
bijbehorende retentietijden in degaschromatograaf Massaspectraen retentietijden worden
vervolgens vergeleken met die vanbekendestoffen om tot bevestigingvan deidentiteit te
komen.Omdat in specifieke afvalwaters nogal
exotische verbindingen voorkomen die normaal
gesproken niet in oppervlaktewater worden
gemeten, ishet identificeren nogaleen lastige
klus.Door het gebruik van massaspectrabibliotheken ishet toch nogmogelijke een aanzienlijk deel vandePBS te benoemen.

PBS-concentratiesvooreenaantal verschillendetypen(ajval)water uitgedrukt inmillimolair.Dedoorgetrokkenverticale lijn bijcircazesmillimolotr

Aft).

isdebovengrensvanPBS-concentratiesinoppervlaktewater.

isioaccumularie ineenvoedselketen.
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Umu-test
In deUmu-test worden bacteriën blootgesteld aan afvalwater. Alsergenotoxische stoffen in
het betreffende afvalwater zitten (I),zaldit leiden tot DNA-schade in de bacteriën (II).Alsreactieop deze schade wordt het zogenaamde DNA-reparatiemechanisme aangezet. Dit bestaat
etuit dat reparatiegenen in het erfelijk mareriaal worden 'aangezet'. Met een moleculair biologische techniek isaan die reparatiegenen een signaalgen vastgeplakt, die tegelijkertijd wordt
'aangezet' (III).Dit signaalgen maakt een enzym (IV),dat in staat iseen aan het testbuisje
toegevoegde kleurstofvan kleur te laten veranderen. Op eenvoudige wijze kan deze kleurverandering en daarmee degenotoxiciteit van het afvalwater worden bepaald met een spectrofotometer(V).
genotoxischestoffen tn een afvalwater

DNA repair genen • signaal gen

spectrofotometer

Genotoxiciteit
Genotoxische stoffen zijn stoffen die het
DNA, het erfelijk materiaal van mens,dier en
plant, kunnen beschadigen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het ontstaan van kanker en
onvruchtbaarheid. In de Nederlandse
(kust)wateren zijn kankergezwellen bij platvissen aangetoond die mogelijk door genotoxischestoffen ontstaan zijn. Ook is uit testen
gebleken dat blootstelling aan industrieel en
communaal afvalwater tot DNA-schade in
bacteriën en dieren kan leiden. In tegenstelling tot bij de mens, wordt in de risico-beoordeling voorecosystemen het ontstaan van
tumoren als minder relevant beschouwd. Het
zijnjuist deeffecten op de vruchrbaarheid die
het voortbestaan van popularies, soorten en
ecosystemen zouden kunnen bedreigen.
Hoewel onderzoek naar dezepopulatie- en
ecosysteemeffecten van genotoxische stoffen in
de wetenschappelijke literatuur zeer belangrijk wordt geacht, iser bijna niets over bekend.
Welheeft eenAmerikaanse onderzoeker
aannemelijk kunnen maken dat DNA-schade
kan leiden tot het versneld uitsterven van
kleine populaties dieren. Met name bedreigde
diersoorten zijn hier gevoelig voor.Hoewel dit
wellicht het belangrijkste genotoxische effect
is,is verklaring en voorspelling het moeilijkst.
Hoc meten we cjciiotoxicitcit?
Net als bij bioaccumulaticgeldt dat de
effecten vangenotoxiciteit zich pas na lange
tijd kunnen manifesteten. Ook hier is het zaak
toch een snelle test tegaan gebruiken, die

goedkoop en routinematig kan worden toegepast.Aanknopingspunt isdat genotoxische
schadezich eetst manifesteert opDNA en
celniveau voordat effecten in het hele dier
zichtbaar wotden. Vandaar dat gekozen isvoor
een test met bacteriën die op snelle wijze effecten opDNA-niveau aan kan tonen. Daatbij
wordt gebruik gemaakr van de zogenaamde
Umu-test. Deze test, die bijvoorbeeld ook al
veelin Duitsland wordt toegepast, meet indirect DNA-schade door aan de hand van een
kleuringsreactie de respons van bacteriën op
genotoxische stoffen te meten (ziekader).
Stand van zaken
In 1997iseen literaruursrudie gedaan
waaruit bleek dat inmiddels meer dan 200
verschillende testen in de vakliteratuur
beschreven staan. Daatvan valt het overgrote
deel af, omdat ze niet geschikt zijn voor het
resten van afvalwater. Uiteindelijk bleven drie
veelbelovende testen met bacteriën over, waaruit op basis van literatuurgegevens eigenlijk
geen keuzegemaakt kon wotden. In samenwerking met een aantal Nederlandse en een
Duirs laboratorium isdaarom een praktijkstudie gedaan met diedrie resren en een aantal
afvalwatermonsters. Op basis van de criteria
alsgevoeligheid, kostenefficiëntie, en reproduceerbaarheid isroen een gekozen voor de
Umu-test (ziekader) boven de andere twee
testen.
Het bezwaarlijke van een dode vis in een
acuut toxiciteitsexperiment isnu eenmaal

makkelijker uit te leggen dan een kleurreactie
m een genotoxiciteitstest. Een relevante vraag
isdan ook:Hoe erg isdiegenotoxiciteit nu
eigenlijk voor het water en de dieren die er in
leven?Dezevraag wordt momenteel bestudeerd in samenwerking met de Technische
Universiteit van Berlijn. Onderzocht wordr
war de negatieve gevolgen zijn voor vissen en
hun nakomelingen alszegedurende een
aantal maanden worden blootgesteld aan
afvalwater, waarvoor de Umu-test heeft uitgewezen dat het genotoxisch is.De voorlopige
resultaten wijzen etop dat blootstelling leidt
tot minder nakomelingen en een verhoogde
sterfte.
Inmiddels zijn in het totaal ongeveer30
verschillende soorten afvalwater getest. Bijna
20procent van het afvalwater bleek genotoxisch,hetgeen goed overeenkomr mer de
situatie in deVerenigde Staten waar dit soort
onderzoek ookgedaan wordt. Het is nog te
vtoegom specifiek voor Nederland uitspraken
te doen over welke (industriële) activiteiten nu
vooral kunnen leiden tot de lozing van genotoxische stoffen. Welsluiten de resultaten aan
bij dievan het buitenland.Afvalwater afkomstig uit ziekenhuizen scoort bijvoorbeeld sterk
genotoxisch, hetgeen met name veroorzaakt
lijkt te worden door medicijnen die gebruikt
worden bij chemotherapie.
Afvalwater uit rioolwaterzuiveringen
scoort erg laag.Daar moet echter bij worden
opgemerkt dat het vaakgrote debiet van
rwzi's ertoe leidt dat het afvalwatet weldegelijk een belangrijke bron van genotoxiciteit
kan zijn voor een stroomgebied. Dit is al eens
op elegante wijze aangetoond in een ondetzoek aan genotoxische bronnen langs de
Providence-rivier in deVerenigde Staten.
De toekomst
Decentrale vragen voor de toekomst zijn
voorgenotoxiciteit en bioaccumulane eigenlijk dezelfde, namelijk: Wat isnog nodig of
wat moet nog gebeuren voor de test routinematig toegepast kan gaan worden? en op
welke manier moet de test gebruikt gaat
wotden als onderdeel vanTEB?
Om met de eetste vraag te beginnen,
essentieel voor routinematige toepassing zijn
standaardisatie en een maatlat. Zoals boven
beschteven staat, isvoor bioaccumulatie al
met standaardisatie begonnen; voor genotoxiciteit zalhier binnenkort aan begonnen
worden. De hoop isdat ook in internationaal
vetband oveteenstemming kan worden
gevonden over degedetailleerde testprocedures.Een discussiepunt op dit moment is nog
ofvoor degenotoxiciteitstest watetmonsters
geconcentreerd mogen worden. Bij zo'n
concentratie worden degenotoxische stoffen
H 2 O - 9-zooi

25

PLATFORM

die in één liter afvalwater zitten,zo geconcentreerd dat ze in bijvootbeeld één milliliter
oplosmiddel terechtkomen. Voordeel daarvan
zou zijn dat ook degenotoxiciteit van
(afval)water, dat lage concentraties genotoxisehestoffen bevat maar een hoog debiet
hebben, bepaald kunnen worden. Een nadeel
is nog dat het moeilijk isom alle genotoxische
stoffen in gelijke mate te concentreren. Evenals voor de andere effectparameters moet
binnenkort begonnen worden met de ontwikkeling van maatlatten voor bioaccumulatie en
genotoxiciteit.
Inde toekomst zou het gebruik van de
effectparameters bioaccumulatie en genotoxiciteit er alsvolgt uit kunnen zien. Een afvalwatermonster wordt afgeleverd bij één van de
vijf tot tien laboratoria die in staat zijn de
bioaccumulatietest en de genotoxiciteitstest
uit tevoeren. Met deSPME-techniek wordt de
PBS-concentratie gemeten. Alsdie hoger is
dan de maatlat voorschrijft, wordt in een extra
analyse de bioaccumulerende stoffen die in de
hoogste concentraties voorkomen geïdentificeerd.Degenotoxiciteit wordt bepaald met de
Umu-test. Komt dezeboven de maatlat uit,
dan zalmet behulp vaneen identificatiemethode (zieartikel Berbeee.a. hiernaast) achterhaald moeten worden welke stoffen hier
verantwoordelijk voor zijn.
Met deze informatie over de identiteit van
bioaccumulerende en genotoxische stoffenin
de hand kan samen met de betrokkenen bekeken worden wat et aan de lozing van deze
stoffen kan worden gedaan. Het uiteindelijk
doel hierbij isemissies van milieubezwaarlijke
verbindingen te reduceren en daarmee de
waterkwaliteit te verbeteren.*

Toxiciteitonderdeloep,een
speurtochtnaardeoorzaken
ROB BERBEE, RIZA
ETTA TEN KATE, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE OOST N E D E R L A N D , THANS RIZA
M O N I Q U E ZWIERS, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE N O O R D - H O L L A N D
NIEK B E U Z E N B E R G , RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND

Wanneer afvalwater toxisch blijkt tezijn, komt altijd devraag op hoedat komt. Het antwoord
wordt duidelijk dooreenspeciale identificatiemethode tegebruiken. Deze uit de VerenigdeStaten
overgewaaide methode behoort ook tot totaal-ejfluentbeoordcliug. In dit artikel worden deeenvoudige basisprincipes van de identificatiemethode uitgelegd aan de hand van vierproefprojecten. De
toepassing ran deze methodegeeft snel inzicht welk typestof/en verantwoordelijk isvoorde toxiciteit. Uit de vierproefprojecten blijkt ookdat heel wat meerstofjen wordengeloosd dan waarweom
bewust van zijn. Dit maakt de identificatiemethode tot eenwaardevol onderdeel van de totaalejfluentbeoordeling.
Wanneer een 'biologisch' effect optreedtin
afvalwater (bijvoorbeeld toxiciteit),dan komen
alsnel de volgende vragen op:Waardoor
ontstaat dat effect en wat kunnen we hieraan
doen? Meestal wordt dan gekeken naar de
gebruikte uitgangsstoffen, tussen- en eindproducten. Incidenteel vinden wezode boosdoener, maar meestal isdat niet het geval.

Ajb.

In deVerenigde Staten werd de vraag naar
de oorzaken achter toxiciteit ookgesteld door
de Environmental Protection Agency(EPA).
Eindjaren tachtig leiddedit tot de introductie
van dezogenaamde TIE-methode (toxicityidentification-evaluation). Deze is gebaseerd
op het toepassen van scheidingsmethoden
voor allerlei stofgroepen op het toxische water

Gefaseerde aanpak voor het identificeren van oorzaken van toxiciteit.
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Fase 1:elke stap kan in principe verlaging van de toxiciteit geven
- filtratie
=>verwijdering zwevend stof
-EDTA
=>ontgiflen metalen
-C18-kolom
-> adsorptie organische micro's
• beluchten
=>oxidatie/verwijdering vluchtige stoffen
-pH »/strippen
=>verwijderen giftig ammoniak
• etcetera

American EMS Washington.

Fase 2: zoeken op individueel stof-niveau
-fractioneren org. micro's op C18 kolommet o.m. HPLC
- analyse organische micro's intoxische fracties met GC/MS
-geavanceerde analyses (detergenten, metalen etc.)

Fase 3: verificatie
•bepalen gehalte verdachte stof in het afvalwater
•meten toxiciteit opbssing van de giftige stof in schoon water
• vergelijken met de toxiciteit van het oorspronkelijke monster
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/only a C18-column is
effective, toxicitymust
becausedby organics !

