ACTUALITEIT

WATERBEDRIJVEN KUNNEN RISICO MINIMALISEREN

Verspreidingmond-en
klauwzeerviawater?
Deepidemievanmond-en klauwzeerheeftgrotegevolgen voordeveehouderij.Hetvirusdatdeze
ziekteveroorzaakt, kanzichviadirectofindirectcontactviadeluchtverspreiden.Totnutoebestaan
geenaanwijzingendatwatereenrolspeeltbijdeverspreiding.Hetviruskanwelviaverschillende
routesinhetwatersysteem terechtkomen.Inditartikelwordteeninschattinggemaaktvande mogelijkhedenvanverspreidingvanhetMKZ-virusviawater.Ookwordtaangegevenwelkeaanvullende
maatregelenwaterbedrijven kunnennemenomhetrisicoverderteminimaliseren.
Introductievanhetmond-enklauwzeervirusinNederland heeft kunnen plaatsvindendoor importvantijdens transport
besmetgeraakteIersekalveren.Bijeentoenemend aantalveehouders wordt infectie
methetMKZ-virusbijrunderen, schapen,
geitenenvarkens vastgesteld.Hetvirus
wordtvooralverspreidviacontactmet
besmettedierenen/ofmateriaal.Verspreiding isechterookmogelijk viadelucht.Om
verdereverspreidingtevoorkomen, worden
dieren,aldanniet natezijn ingeënt,preventiefgeruimd.

hetvirus besmettegierofmelkzouden kunnen leiden totdeaanwezigheid vaninfectieuzevirussen inhet oppervlaktewater.
Besmettingzouookindirect kunnen optredendoorophetrioolgeloosdegier, effluent
vanslachthuizen enmestverwerkende
bedrijven enmelk.Lozingvanmestofmelk
ophetrioolofoppervlaktewater isdaarom
verboden.
MeerinformatieoverMKZenoppervlaktewateristevindenopdeinternetpaginavanhet
RIZA:www.riza.nl.

Overleving
Het MKZ-virus behoort totdePicornaviridae,waartoeookhetpoliovirusenhet
hepatitisA-virusbehoren,dierespectievelijk
kinderverlamming engeelzucht teweeg
kunnen brengen bijdemens.HetMKZvirusveroorzaakt mond-enklauwzeerbij
evenhoevigedieren,zoalsrunderen,varkens,
schapen,geiten,maarookhertenenreeën.
Deziekteiszeerpijnlijk voordedieren.De
klinischeverschijnselen variërenvanblaren
inenronddebekenaandeklauwengevolgd
door kreupelheid.Veeljongedieren sterven
alsgevolgvandeinfectie.Doordeblaren
gaan vooraldegroteherkauwers extraspeekselproduceren, waarbij hetvirusvrijkan
komen alsdeblarennaenkeledagenopenbreken.Netalsdeanderepicornavirussenis
hetMKZ-virusdeeltje, zoalsdenaamalaangeeft (pico=zeerkleinenRNA] zeerklein,
ongeveer30nm (30miljoenste vaneencm).
Hierdoor kanhetzichbehalvevandiertot
dierookmakkelijk verspreiden viaaerosolen
indelucht.Daarnaast wordt hervirusuitgescheidenmetdemest,urineenmelk.
Afvalwater
Oppervlaktewater kanlangs verschillendewegenbesmet raken methetmond-en
klauwzeervirus.Directe lozingen vanmet

Hetviruskanzichniet buiten degastheervermenigvuldigen. Overlevingsgegevensindrinkwater zijn niet voothanden.
Welisduidelijkdathetvirus langkanoverleven:ineennattebodem overleeft hetvirus
eenmaandeningierisnazesmaandennog
infectieus virus aantoonbaar. Ookinde
lucht kanhetviruslangoverleven.Bepaalde
stammen kunnen goedtegen uitdroging.

[foto:CentrumvoorLandbouwmMilieu).

Opdezewijze kunnen zeovergrote afstandenworden verspreid.Hetvirusisgevoelig
vooreenlagezuurgraad (beneden 5),een
hogezuurgraad (boven9),voorhitte(meer
dan5o°C),ultraviolette stralinginzonlicht
envooroxidatieve desinfectiemiddelen.
OpdeinternetpaginavandeGezondheidsdienstvoorDiereniseenlijstmetwerkbaredesinjcctiemiddelengepubliceerd: www.gd-dieren.nl.

Drinkwater
Totophedenzijn ergeen aanwijzingen
datdrinkwater eenrolspeeltbijdeverspreidingvanhetMKZ-virus.Gegevensoverhet
MKZ-virusviawaterzijn niet voorhanden,
maar welgegevensoververwante, humaan
pathogènevirussen (entero-,rota-encalicivirussen)uithetonderzoek vanhetRIVMin
samenwerking methetKiwaendewaterleidingbedrijven (zieookhetartikel 'Humane
virussen inH 2 0'oppagina 18 vandit nummer).Hetdiepegrondwater isinNederland
goedbeschermd tegen besmettingen doorde
samenstellingvandebodem.Veeloppervlaktewater wordteveneensviadebodem
gewonnen (duininfilttatie, oeverfiltratie).
InH,0 nr.6van23 maartj.1.(pag. 28-30)
wastelezendatditeenzeereffectieve barrièrevormt tegenvirussen.Bijdedirectezuiveringvanoppervlaktewater leveren coagulatie/filtratie, ozon,chloor, ultraviolette
stralingenlangzame zandfiltratieprocessen
allemaaleenbijdrage aandeverwijderingof
inactivatievanvirussen.
Debestaandezuiveringen zijn dusin
staatdevirusgehaltes diemogelijk inoppervlaktewater aanwezigzijn,substantieel te
verlagen.

Onderhoud, reparaties en
bemonstering
Vanzelfsprekend isookbijdewaterleidingbedrijven aandacht geboden.Hetis
aantebevelenwerkzaamheden aan winning,zuiveringendistributiein risicogebieden toteennoodzakelijkminimum te
beperken ombinnendringen van besmet
materiaal tevoorkomen.Datzelfde geldt
voorbemonstering, waarbij bemonstering
vanwaterafpompstation eninhet netwel
eenvereisteblijft. Als voertuigen en/of
medewerkers hetland opmoeten isdesinfectie vandeschoenenen wielenen onderzijde vanhetvoertuigdaarvooren daarna
gewenst.Hetdragenvanaangepaste,makkelijk tedesinfecteren kledingisdaarbij aan
tebevelen.Deeffectiviteit van desinfectie
vanvoertuigen wordtsterkverminderd door
vuil.Schoonmaken vandeonderzijde,wielenenwielkastenvoordedesinfectie levert
eenveelgrotere effectiviteit.

Veedrenking
Drinkbakken ofnippelsop boerderijen
kunnen besmet raken doordierendie het
virusuitscheiden.Hetisdaarom belangrijk
erzekervantezijn dat hetwater niet kan
terugstromen naar hetdrinkwaternet.De
onderbroken waterleveringdiein Kiwa-keur
drinknippels zit,aanlegconform deVEWINrichtlijnen met terugslagkleppen, kan dit
risico minimaliseren.

Beluchting van grondwater
HetMKZ-viruswordtdoor besmette
dierenviadeademlucht indeomgevingsluchtgebracht.Indeomgevingvaneenstal
met besmettedieren kanhet MKZ-virusdus
indelucht aanwezigzijn.Opdezewijze kan
het virus naareenanderestalofboerderij
worden overgebracht. Grondwaterpompstations beluchten hetopgepomptewater met
omgevingslucht.Alsdeluchteerstover
absoluutfilters (HEPAfilters,EU-klasse13)
wordtgeleid,kunnen virussenzeer effectief
(voor99,9procent)tegengehouden worden
(mitsdebreukplaat intact is). Fijnstoffilters
(EUklasse6of7)leverenmaar beperkteverwijdering (respectievelijk 60en80procent).
Bijeenpompstation dat indedirecte
nabijheid vaneenbesmettestalstaat,zoude

mogelijkheid kunnen bestaan dat hetMKZvirus indusdanige aantallen in het water
terechtkomt datoverdracht vandeziekte
mogelijk is.Omdat teonderzoeken iseen
voorlopigeworstcaserisico-analyse uitgevoerd,rekening houdend metdeemissievan
hetvarkenalsmeest besmettelijke bron (uitademingvanmaximaal4x10sviruspartikels
perdag). Runderen spelenindezemodelleringgeenrol,omdat devirusemissie eenfactorduizend lagerligt.Opbasisvan het
model voordeverspreidingvanhetMKZvirus indelucht vanhetInstituut voorDierhouderij enDiergezondheid zijn devirusgehaltcsindelucht opvetschillende afstanden
vaneenbesmettestal berekend.

Desinfectie van drinkwater

Uitgaande vaneenpompstation met
anaëroobgrondwatereneenhoge
lucht/water-verhouding is teberekenen
met hoeveelvirusdeeltjes het wateropeen
dagincontact komt.Aangenomen dat aldie
virusseninhetwater terechtkomen, kan
worden berekend watdeconcentratieMKZvirussen inbeluchtgrondwater is. Rekening
houdend met 0,5log-eenheden verwijdering
bijdesnelfiltratie kandaarmeewordenberekend welkeaantallen MKZ-virussen in het
gedistribueerde drinkwater zouden kunnen
zitten.Eenkoediedagelijks 60liter water
drinkt,zouviadezeroutehet MKZ-virus
binnen kunnen krijgen.OverdeconcentratieMKZ-virussen inwater,waarbij koeien
ziekkunnen worden,bestaat weinigkwantitatieve informatie.Viadeluchtgeeft inname
van50 tot rooviruspattikels eengrotekans
ophetoptreden vanMKZ. Viawaterisdit
aantalwaarschijnlijk (veel)hoger.Indeze
voorlopigeanalyseisberekendbijwelke
afstand tussen luchtinlaat enstaldeconcentratieMKZ-virussen indrinkwater zo hoog
wotdt,dateenkoemeerdan 50MKZ-viruspartikelsperdagbinnenkrijgt. Daaruit
blijkt datbij eenafstand van250 meterof
meertussen luchtinlaat enstaldevirusgehalten inhet beluchtegrondwater onder dit
niveaublijven. Bijeenkortereafstand eneen
hogelucht/water-verhouding zou het virusgehalteindrinkwater indebuurt vandit
niveau kunnen komen.Een uitgebreidere
risico-analyse,eventueel toegespitst opeen
specifiek pompstation, moet hier meerhelderheid overgeven.

VoorUVzijn gegevensbekend vaneen
aantal virussen (afb. 1).Ookhierzou,gezien
deverwantschap,hepatitisAvirus model
kunnen staan vootdegevoeligheid van het
MKZ-virus.Indeafbeelding staanderesultatenvanexperimentenonderlab-condities.
Rekening houdend meteenlagereUV-transmissievanwaterenlampvervuiling en-veroudering indepraktijk enmogelijke associatievanhetvirusaandeeltjes, wordt
ingeschat dateendosisvan 30mj/cm2 3 logeenheden inactivatievanhet MKZ-virus
bewerkstelligd.

Mogelijkhedenomhetgrondwater te
desinfecteren zijn chloorenultraviolettestraling.Vanbeideisdeeffectiviteit tegenhet
virusonderdrinkwateromstandigheden niet
bekend.Welzijngegevensbekendvanverwante,humaanpathogènevirussen.Het
MKZ-viruszalmeestalgehechtzijn aananderedeeltjes (stof slijm).Datmaakt hetvirus
minder toegankelijkvoordesinfectie.Gegevensoverdechloorgevoeligheid vancel-geassocieerdehepatitisA-virussenzijn beschikbaar.Opbasishiervaniseen inschatting
gemaaktvandeCt-waarden(residueleconcentratievrijchloorxcontacttijd)dienodig
zijn voordeafdoding vanhetMKZ-virus.

Naeenvoorlopigeanalysevandeverspreidingvanhet virusviadrinkwater lijkt
het risicozeerkleintezijn en inhetniet te
vallenbijdeanderebesmettingsroutes.Desinfectie vanvoertuigen en kledingvan
medewerkers vanwaterleidingbedrijven die
hetlandop moetenvoor werkzaamheden,
beperkingvandeactiviteiten in landbouwgebieden toteen noodzakelijk minimum en
aandacht vootgrondwaterpompstations met
beluchting waarbinnen eenstraalvan250
metervandeluchtinlaat een varkensbedrijf
ligt,zijn debelangrijkste beheersmaatregelenvoor waterleidingbedrijven.
met dank aan dr.Gertjan Medema
(Kiwa),dr.Aldo Dekker (ID-Lelystad)en dr.AnaMariade Roda
Husman (RIVM) f

Inactivatievan virussen metUV.
Adenovirus40

Tabel1.

InschattingvaniebenodigdeCt-waardenvoorinactivarievanhetMKZ-virusmetvrijchloor.

Adenovirus41
MS2fagen
Bacillussubtilis sporen

n

Ct-waarden(mg/min.I) voornlog-eenheden inactivatie
1
2
3
4

StaphfaagA94
Faag PD1
RotavirusSA11
hepattsAvirus

temp. =5°C

6

12

18

24

temp. =io°C

4

8
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Poliovirus1
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