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Het RIVM doet in samenwerking Kiwa eu verschillende waterleidingbedrijven al jaren onderzoek
naar liet voorkomen van virussen in water. Tot voor kort betrofdit onderzoek met name dekivcckbarcenterovintssen, zoals polio- en coxsackievirussen, omdat deze tot deweinige mwater aantoonbare virussen behoorden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dit niet decmgc ziekteverwekkende
virussen zijn die in Nederlands water kunnen voorkomen.
Calicivirussen behoren in Nederland tot
de belangrijkste verwekkers van gastro-enteritis klachten, zoals diarree, koorts en braken.
Deze virussen zijn echter niet met kweektechnieken aan te tonen. Bijhet RIVMzijn moleculaire methoden ontwikkeld om zewel aan
te kunnen tonen in water.Toepassing van
deze methoden op rioolwater in de nabijheid
van verpleegtehuizen, waar voedselvergiftiging rondwaarde, bewees dat dezelfde ziekteverwekkende virus typen in de ontlasting van
patiënten ook in het rioolwatet konden
worden aangetoond op drie verschillende locaties8!'?).Omdat calicivirussen ook in gezuiverd
rioolwater en oppervlaktewater door het
RIVMkonden worden aangetoond, is in
samenwerking met verschillende waterleidingbedrijven onderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van calicivirussen bij innamepunten. Op elke locatie konden in bijna alle
onderzochte monsters calicivirussen worden
aangetoond. Deze virussen stellen hoge eisen
aan dezuivering.Bodempassage blijkt een
effectieve virusbarrière tezijn'6). Over de
virusverwijdering in anderezuiveringsprocessen is veelminder bekend. Verder onderzoek
in de komendejaren zal moeten uitwijzen wat
het infectierisico van het Nederlandse drinkwater is met betrekking tot humane virussen.

Wateroverdraagbarc virusinfecties
Virussen die via water overgedragen
kunnen worden, behoren tot degrote groep
van enterale virussen die worden uitgescheiden in menselijke ontlasting. Demeeste van
deze virussen kunnen bij de mens diarree,
braken en koorts veroorzaken.Dit betreft met
name de Norwalk-achtige calicivirussen, de
astro- en de rotavirussen.Andere watetoverdraagbare virussen veroorzaken ernstigere
klachten,zoals kinderverlamming alsgevolg
van een infectie met het poliovirus (een
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enterovirus) ofgeelzucht dat door de enterale
hepatitisvirussen (typeA,Een F)veroorzaakt
kan worden. Infectie met adenovirussen kan
ook oog- ofkeelontsteking tot gevolg hebben.
Watet kan besmet raken met deze virussen
doordat ontlasting van geïnfecteerde individuen, aldan niet met klinische verschijnselen,
in het water terechtkomt.

Moleculaire detectie
Virussen kunnen in lageconcentraties nog
infectieus en pathogeen zijn. De lage virusconcentraties die in water voorkomen, kunnen
dus relevant zijn voor de volksgezondheid en
bemoeilijken tegelijkertijd dedetectie van
virussen in water.Voorongezuiverd rioolwater kan volstaan worden met virusdetectie
in een liter water ofminder, maar om virussen
te kunnen aantonen in gezuiverd grondwarer
is 1000liter geen uitzondering. Reducrie van
honderden liters tot analyseerbare volumes
kan worden bewerkstelligd met behulp van
negatieve membraanfiltratie2!-^,). Hiertoe
worden zouten toegevoegd aan de negatief
geladen virusdeeltjes, waardoor positiefgela-
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den complexen worden gevormd. Deze binden
aan de negatiefgeladen filters, waardoor een
100-voudigevolumereductie optreedt. Verdere
concentratie tot slechtsenkele tientallen milliliters kan worden bereikt door een additionele
ultrafdrratiestap. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van filters met een dusdanig kleine
poriegrootte dat zelfs de uiterst kleine virusdeeltjes (30nm) deze filters niet kunnen passeren.
Sommige enterale virussen, zoals poliovirus, zijn kweekbaar doordat bepaalde cellijnen gevoeligzijn voor infectie met deze
virussen afkomstig uit het geënte concentraat1!2).Voor andere belangrijke virale gastroenteritis verwekkers,zoals humane calicivirussen,zijn noggeen gevoeligecellijnen bekend.
Recent kwamen methoden beschikbaar waarmee in plaats van het infectieuze virusdeelrje,
het virus RNAmoleculair kon worden aangetoond.Toepassing van deze moleculaire technieken op concenttaat bleek echter niet efficiënr te verlopen. Daarom werd de ultrafiltratiestap vervangen door een ander concentratieptoces:twee-fasen scheiding met behulp van
dextraan en polyethyleenglycol8)').De methode
die ontwikkeld werd voor detectie van de nietkweekbare Norwalk-achtige calicivirussen in
water, isschematisch weergegeven in de
afbeelding hierboven').

Rioolwater
Om de in het lab ontwikkelde moleculaire
detectiemethode tevalideren werden drie
monstetname locatiesgeselecteerd in de nabijheid van verpleegtehuizen waar gastro-enteritis explosies plaatsvonden, die geassocieerd
leken te zijn met calicivirussen'). In rioolwater,
bemonstetd bij elk van dedtie locaties,
konden Norwalk-achtige calicivirus(NLV)
RNAbevattende deeltjes met behulp van de
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zogenaamde polymerase kettingreactie
worden aangetoond. Om een indruk te krijgen
van devirusconcentraties, werden tienvoudige
verdunningen van het RNAgetest. In rioolwater, dat binnen tien dagen na aanvang bij
elk van de drieexplosies werd bemonsterd,
kon een aldus berekende concentratie van
7x103,óxro*ofzelfs ïxio 10 NLVRNA bevattende deeltjes worden aangetoond. Bij analyse
van deze virussen opRNA niveau bleken dit
dezelfde typen tezijn alsdie aangetroffen
waren in deontlasting van dedoor gastroenteritis getroffen patiënten. Bovendien kon
het bij degastro-enteritis explosie betrokken
virustype ruim zes maanden na de explosie
nog worden aangetoond in rioolwater. Dit
laatste zou kunnen worden veroorzaakt door
voortdurende circulatie van calicivirussen m
de populatie en/ofook door langdurige overleving van het virus in water.Verder konden
ook nog andere calicivirus-stammen worden
aangetoond in hetzelfde rioolwatermonster,
waarin het explosie type was aangetroffen. Dit
wijst niet alleen op co-circulatie van verschillendeNorwalk-achtige calicivirussen in de
populatie, maar ook op een mogelijke transmissieroute voor dit typevirussen via water.
Deontwikkelde methode isniet alleen bruikbaar voor het aantonen vanNLVRNA bevattende deeltjes in water, maar zou ook kunnen
worden toegepast voor moleculaire detectie
van andere enterale virussen in water. In een
aantal van deNLVRNApositieve monsters
kon ookrotavirus RNAworden aangetoond tot
maximaal 3 x losRNA bevattende deeltjes door
gebruik remaken van dezelfde opwerkmgsmethode8M.
Moleculaire merhoden zijn door vermeerdering van het aan te tonen virus RNA erg
gevoelig en specifiek. Met behulp van moleculairedetectie isechter onduidelijk ofde aangetoonde virusdeeltjes ook infectieus zijn en
dus mogelijk ziekteverwekkend voor de mens.
Mer behulp van kweekmethoden worden
alleen infectieuze virusdeeltjes aangetoond,
waardoor als voorhanden, deze de voorkeur
blijven houden voor virusdetectie in water.
Ook een combinatie van kweekmethoden,
waardoor selectie van infectieuze virusdeeltjes
optreedt gevolgd doorgevoeligedetectie met
behulp van moleculaire methoden, behoorr
tot de mogelijke toekomstige ontwikkelingen
voor optimale virusderectie in waterï). Bovendien is het aantonen van humane virussen
volgens dehuidige protocollen kosrbaar en
tijdrovend. Een mogelijk alternatiefis de
detectie van infectieuze bacterievirussen, de
zogenaamde bacteriofagen, als indicator organismen. Deze kunnen in minder tijd en met
beperktere middelen worden aangetoond.
Gebleken isdat detectie van bacteriofagen
goed kan worden roegepast voor het dimensio-

neren van zuiveringen.Zezijn echter minder
geschikt als indicator van de grondsrofkwaliteit4

Oppervlaktewater
Oppervlaktewateren kunnen op uiteenlopende wijzen besmet raken met enterale virussen. Hoewel het aandeel in Nederland niet
groot isen dit binnenkort niet meer van
toepassing isdoor verscherpte maatregelen,
dragen lozingen van ongezuiverd afvalwater
momenteel nog bij aan de virusconcentraties
in oppervlaktewater. Hetzelfde geldt nu nog
voor de lozingen van ongezuiverd afvalwater
door depleziervaart en woonboten. Maar ook
lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties
zouden mogelijk kunnen leiden tot verhoogde
virale belasting van oppervlaktewater, doordat
dezezuiveringen veelal niet gedimensioneerd
zijn voor virusverwijdering. In behandeld
effluent van verschillende rwzi's konden
inderdaad nog steeds calicivirussen, maar ook
entero- en rotavirussen worden aangetroffen/)*).
Ook import vanuit het buitenland levert
een significante bijdrage aan de concentraries
virussen in rivierwater12).Viraal besmet zeewatet zou mogelijk ook tot verhoogde virusconcentraties kunnen leiden.Vongjaar zijn
namelijk hele hogeconcentraties virusdeeltjes
aangetroffen in ballastwater van schepen"!.
Hoewel niet duidelijk was ofdeze virusdeeltjes
infectieus zijn en ziekteverwekkend voor de
mens, kan er vanwegede hoge concentraties
sprake zijn van een belangrijke bijdrage aan
herNederlandse oppervlaktewaters). Bovendien zouden exotische virussen, zoals de hepatitis E-en F-virussen, opdezemanier in
Nederland geïntroduceerd kunnen worden.

Andere mogelijke virale besmettingsbronnen van oppervlaktewater kunnen ontstaan
door afspoeling vanmest. Vorigjaar isaangetoond dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd
kunnen zijn mer calicivirussen waarvan her
genoom grore overeenkomsten vertoond met
het RNAvan humane calicivirussen1'!!. Recent
isdit ookaangetoond voor HEV1'!.Deze
animale virussen kunnen dus via afspoeling
van mest in het oppervlaktewatet terechtkomen, waardoor zeook de mens zouden
kunnen infecreren. Mogelijkerwijs kunnen
ook kleine huisdieren ofwild, bijvoorbeeld
watervogels,een reservoir vormen voor virale
infecries dieziekteverwekkend zijn voor de
mens. Demens zou viarecreatie blootgesteld
kunnen worden aan her besmette water. Ook
zouden watersporters ofandere recreanten,
die een symptomatische dan wel asymptomatische infectie doorlopen, zelfhet water direcr
viraal kunnen besmetten.
Devirusdeeltjes, diedoof de beschreven
bronnen in her oppervlakrewarer terecht
kunnen komen,zullen zich onder bepaalde
omstandigheden hechten aan andere deeltjes,
waardoor ze uitzakken naar de waterbodem^'18).Virussen kunnen zich hierdoor
ophopen in her sedimenr. Onder veranderende omstandigheden in het milieu kunnen
dezevirusdeelrjes loslaten, waardoor piekverontreinigingen kunnen ontstaan. Het is vooralsnog onbekend in welke mate virusdeeltjes
vrij dan welgebonden aan andere deeltjes
voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater.Aangezien hechting van virusdeeltjes
van invloed kan zijn op verwijdering door
zuiveringsprocessen verdient deze onderzoeksvraagde nodige aandachr.
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Opverschillende locaties in Nederland
zijn oppervlaktewaters onderzocht op de
aanwezigheid van humane pathogènevirussen.Zowel in degrote alskleinere rivieren
konden omgerekend één tot drie infectieuze
enterovirussen per liter worden aangetoond?)'^).Voorde met behulp vanPCR
aantoonbare Norwalk-achtige calicivirussen
en rotavirussen werden omgerekend virusconcentraties tot maximaal 5x ïo-tRNA bevattende deeltjes per liter gevonden?).Aangezien
in Nederland oppervlaktewater als bron voor
de productie van drinkwater wordt gebruikt,
is in samenwerking met Kiwaen verschillende
drinkwaterproducenten ook onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van humane
virussen in innamewater. Opnieuw konden de
NLVRNA bevattende virusdeeltjes in 1000tot
10.000maal hogere concentraties worden
aangetroffen in vergelijking met de infectieuze enterovirussen.
Uit ervaring met onderzoek naar de
aanwezigheid van enterovirussen is dus
bekend dat dezeslechts in lage concentraties
in oppervlaktewater, inclusief innamepunten
voor drinkwaterproductie, voorkomen1!). Door
deze lage concentraties kunnen enterovirussen niet direct worden aangetoond in
drinkwater^).Deenterovirus-concentraties in
drinkwater moeten dus berekend worden uit
degrondstofkwaliteit en de virusverwijdering
door zuiveringsprocessen'°i. Calicivirussen
lijken echter in veel hogere concentraties
aanwezig te zijn in degrondstof Mogelijkerwijs isde efficiëntie van drinkwaterzuiveringsprocessen met betrekking tot de verwijdering van deze virussen direct te bepalen
doordat calicivirussen ook aantoonbaar blijken tezijn in gezuiverd oppervlaktewater,
maar nader onderzoek zal dit nog moeten
uitwijzen. Aangezien een aanvaardbaar infectierisico van ie* voor micro-organismen, dus
ook humane pathogène virussen, in de nieuwe
Waterleidingwet isopgenomen, is dit soort
kennis onontbeerlijk. Hiervoor moeten niet
alleen enterovirus-, maar ookcalicivirusconcentraties in degrondstofworden bepaald
en eventueel in afgeleverd water. Ook het
bepalen van deefficiëntie van verwijdering
van de verschillende humane virussen door
toegepaste zuiveringsprocessen isnodig. Het
gaat hierbij niet alleen om bestaande zuiveringen, waarover al het één en ander bekend
is,maar ook om nieuwe producrielocaties en
actuelezuiveringsprocessen, zoals UV-desinfectie.

Wat ishet aandeel watergeassocieerde gastroenteritis en hepatitis explosies in Nederland?
Circuleren hepatitis virussen in Nederlands
water? Wat isde betekenis van piekconcentraties virussen m rioolwater? Welke zijn de
belangrijkste bronnen van humane pathogène
virussen in oppervlaktewater? Zijn de virussen
die aantoonbaar zijn in oppervlaktewateren
infectieus en wat zijn de absolute virusconcentraties? Wat isde efficiëntie van (nieuwe)
drinkwaterzuiveringsprocessen met betrekking tot de virusverwijdering en hoe kan deze
worden vastgesteld en bewaakt? Met andere
woorden wat ishet volksgezondheidsrisico op
het voorkomen van humane pathogène virussen inNederlands drinkwater?
Door nauwe samenwerking met de Nederlandse drinkwatersector en Kiwa, maar ook
door inrensieve samenwerking op nationaal
niveau met medewerkers van VROM,de
GGD's, de milieu-inspectie en de provincies en
op internationaal niveau met andere warermicrobiologische laboratoria en experts, door
het signaleren van trends en door het toepassen van de nieuwste technologie kan gericht
onderzoek gedaan worden om eventuele volksgezondheidsrisico's door humane virussen in
water zo klein mogelijk te maken en te
houden. *
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