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HerzieningWHO-richtlijnen
voorkwaliteitdrinkwater
MARGREET M O N S , KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES
GERTJAN M E D E M A , KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES

Dcrichtlijnen vandeWorld Health Organization [WHO]speleneenbelangrijke rolbijdetotstandkomingvandcEuropeseennationale wetgevingoverdrinkwater.Dezerichthjnwaardenzullen
voortaan ineencontinu procesworden herzienenaangevuld.Dit artikelgeeft uitlegoverhetproces,
dcvakinhoudelijke ontwikkelingen endeconsequentiesvoordeNederlandse waterleidingbedrijven.
Sinds 1980brengtdeVN-wereldgezondheidsorganisatieWHOrichtlijnen uitvoorde
kwaliteitvandrinkwater.Tussen 1993 e nl997
publiceerdezedetweedeeditie.Omdateen
gelijktijdige herzieningvanallewaterkwaliteitsaspecten meerderejaren inbeslagneemt,
moestaltijdens hetterpersegaan vandeze
richtlijnen aandeherziening wordenbegonnen.Omditproceshanteerbaarder temaken
heeft deWHOin 1995 beslotendat herziening
vanderichtlijnen eencontinu proceszal
worden.Grootvoordeelhiervan isdatze
eenvoudiger kunnen wordenaangepast aande
laatstestandvanzaken.
VoordeNederlandse waterleidingbedrijven ishetvanbelangdeontwikkelingen
tenaanzienvandeWHO-richtlijnen nauwgezettevolgen.Zevormen namelijkeenbelangrijkebasisvoordeNederlandsedrinkwaternormen.Tervoorbereidingvandederdeeditie
vande'Guidelines forDrinkingWaterQuality'
hielddegelijknamige coördinatiecommissie
vorigjaarjuni inBerlijn een bijeenkomst.
Toenzijn aanbevelingengedaanovereen
aantalzaken:
• eenraamwerkvoordewijzevancontinue
herziening enontwikkelingvandederde
editievandeWHO-richtlijnen opdrinkwatergebied;
• eenrisicoanalyse-raamwerk voormicrobiologische richtlijnen;
• eenlijst vanchemischestoffen waarvoor
een(her)evaluatie moet wordengemaakt;
• technische informatie dienodigisvoor
hetafleiden vanchemischeenmicrobiologische richthjnwaarden
• endebegeleidingdienodigisbijde
implementatie vande richtlijnen.

NamensdeVEWINvolgen Gertjan
Medema(microbiologische werkgroep)en
MargreetMons(chemischewerkgroep)de
ontwikkelingen voordederdeeditievande
WHOGuidelines.Naarverwachtingkomtdie
in 2003 uit.

Microbiologische aspecten
Van E.coltnaarHACCP
Bijdemicrobiologische aspecten iseen
fundamentele wijziging vanderichtlijnen op
komst.Dehuidigemicrobiologische richtlijn
(afwezigheid vanE. coliin100 ml)isteveeleen
standaardopzichzelfgewordenenniet,zoals
oorspronkelijk bedoeld,eencontroleofalle
beschermingsmaatregelen goedwerken.
Opditmoment wordtafwezigheid vanE.
coliindrinkwater gezienalswaarborgvoorde
veiligheid.Erzijn echtervoldoendevoorbeeldenuithetbuitenland vanhetoptredenvan
infectieziekren viadrinkwater dielatenzien
datdecontrolevanheteindproduct metéén
enkeleindicatoronvoldoende bescherming
biedt.Het totalepakketaan maatregelen
(zuivering,waterwingebieden) levertde
werkelijke beschermingtegeninfectiesvia
drinkwater.
Veiligheid van bron tot tap
Denieuweaanpakzalnietleiden toteen
setvandrinkwaternormen, maartoteenrichtlijn omeenrisicoanalyseuittevoerenvoorhet
totalesysteemvandrinkwaterproductie.Deze
aanpakleuntsterkopdewijzewaaropde
voedingsmiddelenindustrie delaatstejaren
haarproducrveiligheid waarborgt:deHazard
AnalysisandCriticalControlPoints(HACCP)
enQuantitative MicrobialRiskAssessment
(QMRA).

HACCPomvathetproceswaarin het
drinkwaterproductiesysteem systematisch
doorgelichtwordtopmogelijke risico's
(hazardanalysis).Daarinwordtookvastgesteldhoedierisico'sindepraktijk beheerst
kunnenworden(criticalcontrolpoints).Een
voorbeeldhiervan indeNederlandse drinkwaterpraktijk isdecontroleopdeintegriteit van
deultrafiltratiemembraan merdeeltjestelling.
'Hazard' isdedoorslagvanvirussendoor
lekkageinultrafdtraar, 'control point'is
bijvoorbeeld semi-continue metingvandeeltjes naultrafiltratie.Alsde deeltjesconcentratienaultrafiltratie boveneenvastgesteld
maximum komt,geeft ditaandat mogelijk
doorslagvanvirussenplaatskanvindenen
moetenermaatregelen wordengenomen.
QMRAhoudt indatvoordemicrobiologischeveiligheideenrisicobenaderingwordr
gehanteerd.Derichtlijnen wordengebaseerd
opeenaanvaardbaar gezondheidsrisico,vergelijkbaar methet io-srisiconiveau datvoor
sommigetoxischestoffen wordt gehanteerd.
Denieuwerichtlijnen worden daarmee
duidelijk geavanceerderencomplexerdande
bestaanderichtlijn voorE.coli.
Aanzienlijkegevolgen
Voordemonitoring vandemicrobiologischeveiligheid vandrinkwater zaldegewijzigdeaanpakaanzienlijke gevolgen hebben.
Dewerkelijke waarborgvoordeveiligheid
komtveelmeervanuitprocesparameterszoals
troebelheid,dosisenresreoncentratiedesinfectiemiddel ofcoagulant.Dezeparameters
zijn ookgemakkelijker ensneller temeten
dandemicrobiologische parametersen
kunnengebruikt wordenomhetproces tijdig
bijtesturen.
Voorhetopstellen vandezerichtlijn iseen
aantalachtergronddocumenten noodzakelijk.
Zozalereenrisicoanalysevaneenaantal
'sleutel'-pathogenenworden uitgevoerd
(Cryprosporidium, Legionella,Shigellaen
HepatitisAvirus).Verderzaleendocumenr
wordenopgesteldoverhetgebruik vanindicatororganismen.Ditdocument wordtdoor
OECDenWHOsamengemaaktenin
opdracht vanVROM levertKiwadaarookeen
bijdrage aan.Ookoverdekwaliteitvanruw
grond-enoppervlaktewater,dewerkingvan
zuiveringsprocessen enveranderingen vande
waterkwalireit tijdens distributie zullen
rapportages wordengemaakt.
ImplicatiesvoorNederland
InNederlandwordtallangerijdhet
multiplebarrierenmultipleindicatorconcept
gebruikt.Doorgebruiktemakenvanmeerdere
indicatorbacteriè'n,waarondersporenvan
sulfietreducerende Clostridia,ishetbeschermingsniveauhoog.DenormvoordezeparameterinhetvorigeWaterleidingbesluitberekent
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datdezuiveringssystemen instaatmoestenzijn
resistentemicro-organismen teverwijderen.
Deveranderingvanderichtlijn vaneen
eindproductnorm naar procesbeheersing
betekenteenfundamentele verandering.Ook
daarzijn weinNederlandalgeruimetijd mee
bezig.Zoricht hetonderzoekvoorbijvoorbeeldCryptosporidium zichopdekwaliteit
vandegrondstofoppervlaktewater enhet
vaststellen vanhetrendement vandezuivering.IndenieuweWaterleidingwet isderisicobenaderingalopgenomen enisvoorCryptosporidium,Giardiaenvirussen eenmaximaalinfectierisico vastgesteld.
Wezijn dusaleeneindopdezeweg. Wel
moetenoverheidenbedrijfstak nogeenwerkwijzeovereenkomen waarmee bedrijven
kunnen aantonen datzijaandenieuweeis
voorhetinfectierisico voldoen.HACCPheeft
zijn waardeinde voedingsmiddelenindustrie
albewezenenzou hiervoorindewaterleidingsectorgoedkunnen voldoen.
Chemische aspecten
Chemicaliën enmaterialen
Inlandendienoggeensysteemhebben
voorgebruikvanchemicaliën enmaterialen
indedrinkwatervoorziening bestaat behoefte
aanbegeleidingophetgebiedvanchemicaliën
enmaterialendiebijdedrinkwatervoorzieningwordengebruikt.Daarom isoverdit
onderwerpeenbasisdocument opgesteld
waarindebeoordelingsmethodieken in
diverselanden(ondermeerNederland)
wordenuitgelegd.Duidelijk werddatgrote
vraagbestaat naarhelderecriteriawaaraan
eengoedbeoordelingsschema moetvoldoen.
Gezienhetbelangvanditonderwerpzalhet
document aaneengrondigebeoordelingdoor
deskundigen wordenonderworpen.InNederlandgebeurt ditdoorRIVM,Kiwaenhet
ministerievanVROM.
Basisdocumenten
Vooreenaantalonderwerpen waarregelmatigvragenoverkomengaatdeWHO basisdocumenten uitbrengen,bijvoorbeeld voor
fluoride,arseenennitriet/nitraat. Hoewelal
diversedocumenten overdezestoffen bestaan,
ontbrakeengoedenbreedgeoriënteerdbasisdocument waarinallehuidige kennis,maar
ookbeleidsaspecten bijelkaarwordengepresenteerd.Dezedocumenten worden binnenkortgepubliceerd.
Voortoxischecyanobacteriën bestaatreeds
eendergelijk document.Omdat recentveel
extrainformatie overditonderwerpgepubliceerdis,zaleenvernieuwdetweedeeditie
wordenuitgebracht.Hiermeezalditjaareen
aanvanggemaaktworden.
Overschrijding vanrichtlijnwaarden
Dewaardenindedrinkwaterrichtlijn van
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WHOzijnvoornamelijk ontwikkeldvoor
langetermijn blootstelling,maarerwordt
regelmatigomadviesgevraagdover(kortdurende)groteoverschrijding vande richtlijnwaardebijcalamiteiten oflangdurigekleine
overschrijding. Ditiseenbelangrijk punt.Als
deWHOineendergelijk advieswilvoorzien,
kostditveeltijd engeld,terwijl diverseandere
hoogaangeschreven instanties alwerkopdir
gebiedhebbengedaan.DeNational Sanitation
Foundation zaldebestaandeinformatie bekijkenennagaanofditdebenodigde informatie
dekt.IndatgevalkandeWHOaansluiten bij
debestaandeinformatie. Ineenvolgende
vergaderingzalhieroverwordengerapporteerd.
Evaluatie chemischeverbindingen
Deherzieningvande richtlijnwaarden
voordechemischeverbindingen pastgoedin
hetprocesvancontinueherziening.Voorde
stoffen waareenrichtlijnwaarde isopgesteld
wordt nagegaanofernieuwegegevenszijn
gepubliceerd. Ookwordtnagegaanofer
'nieuwe'verbindingen opdeagenda moeten
wordengeplaatst.Perstofwordtvastgesteldof
hetnodigisomhethuidigestandpunt aante

Tabeli.

passenenhoedatgaatplaatsvinden.Alsdit
procesisdoorlopen enhetprocesvancontinue
herziening isopgestartzullen elketweejaar
enkelestoffen wordenbekekenen bijgewerkt.
Derichtlijnwaarden voorchemische
verbindingen zullen,waarmogelijk, worden
gebaseerdophetwetkvandeIPCS(InternationalProgramonChemicalSafety).Indien
geengegevensvandeIPCSbeschikbaar zijn,
zullen nationalebeoordelingen worden
gebruikt.Voordebestrijdingsmiddelen geldt
datdeevaluaties vandeJMPR(JointMeeting
onPesticideResidues)alsbasisfungeren. De
stoffen waarvanderichtlijnen zullen worden
bijgewerkt, staanweergegevenintabel1.
Radioactiviteit isnietmeegenomen in
dezebijeenkomst.Alleinformatie rondom
radioactiviteit zalwordenaangeleverd vanuit
het'RadiationProgram'vandeWHO.
Ookmonitoringvandezeverbindingen
heeft indeafgelopen bijeenkomst eenduidelijkeplekopdeagendagekregen.Voorveel
ontwikkelingslanden ishetbijvoorbeeld niet
duidelijk hoeenwelkeverbindingen zij
moetenselecterenvoorhun monitoringsprogramma.Vaakwordtnamelijk gedachtdatalle

Verbindingenwaarvoorderichtlijnenzullenwordenbijgewerkt.

anorganische
verbindingen

organische
verbindingen

desinfectiemiddelen bestrijdingsen desinfèctieneven- middelen
producten

antimoon
arseen
cadmium
fluoride
koper
mangaan
sulfaat
tin

dichloormethaan
tetrachloormethaan
vinylchloride
trichlooretheen
tetrachlooretheen
hexachloorbutadieen
dialkyltin

chloor
chlooramine
chloordioxide
dichloorazijnzuur
trichloorazijnzuur
dichlooracetonitril
dibroomacetonitril
trichlooracetonitril

aldicarb
aldrin/dieldrin
amitrax(nieuw)
bentazon
carbaryl(nieuw)
carbofuraan
chloordaan
chloorpyrifox (nieuw)
chlooraalhydraat 1,2dichloorethaan
chloorcyaan diflubenzuron(nieuw)
MXdimethoaat (nieuw)
endosulfan (nieuw)
endrin (nieuw)
fênitrothion (nieuw)
glyfosaat/AMPA
heptachloor/heptachloorepoxide
lindaan
malathion (nieuw)
methamidophos (nieuw)
monocrotophos (nieuw)
parathion (nieuw)
parathion-methyl (nieuw)
permetrin
2-fenylfenol (nieuw)
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verbindingen waarvoorrichtlijnen zijnopgesteldookmoetenwordenonderzocht, ondanks
hetfeit datdeWHOexplicietaangeeft datdit
nietdebedoelingvanderichtlijnwaardenis.
Voorheenwerdgeeninformatie gegevenover
hoedeselectievantemetenverbindingen het
bestekanplaatsvinden.Ditonderwerpstaat
nu nadrukkelijk opdeagendabijdeWHO.
Kandidaatstoffcn
Anorganischeverbindingen:strontiumen
vanadiumzijn besproken alskandidaatvoor
hetafleiden vaneenrichtlijnwaarde. Voor
beideverbindingen zijn binnen andereplatforms evaluatiesindemaak.Alsdeevaluaties
beschikbaar zijn, wordendezeverbindingen
meegenomen indeherziening.
Organischeverbindingen:bijdeorganischeverbindingen zijn ook verbindingen
besproken waarvoornoggeen richtlijnwaardenzijn afgeleid, maardiemogelijk weleen
richtlijnwaarde behoeven,zoalsMTBE
(methyl-terriairbutylether), petroleumolie,
1,4-dioxaan,toxinenvancyanobacteriën,
geneesmiddelen,hormoonverstorende stoffen
enlarvaciden.Voor1,4-dioxaanzaleenrichtlijnwaarde wordenafgeleid.Toxinenvan
cyanobacreriën wordenmeegenomeninde
herzieneeditievanhetbasisdocumentvoor
dezebacteriën.Voorgeneesmiddelen wordt
hetopditmoment nognietnodiggeachtom
richrlijnen afteleiden.Hetkanindetoekomst
welnodigzijn omadviesoverdezegroepstoffen tegeven.Larvacidenzullen, waarnodig,
wordenbeschouwd bij bestrijdingsmiddelen.
Voordeoverigeverbindingen zullenmeer
gegevensbeschikbaar moeten komenvoordat
eenrichtlijnwaarde kanworden afgeleid.

Desinfectie-nevenproducten: voor
dibroomazijnzuur en dibroomchloorazijnzuur
zullen(nieuwe)richtlijnwaarden wordenafgeleid.
Bestrijdingsmiddelen: inderabelstaan
reedsdiversenieuwe bestrijdingsmiddelen
aangegeven waarvooreenrichtlijnwaarde zal
worden afgeleid. Daarnaast isvanuitdegroep
noghetvoorstelgedaanomrichtlijnen afte
leidenvoordichlobenil,diuron en pyroxifen.
Voorpyroxifen zaleenrichtlijnwaarde worden
afgeleid.VoordeoverigetweebesrrijdingsmiddelenzalaandeJMPReenevaluatie
wordengevraagd.Vooreenaantal verbindingenzalderichtlijnwaarde worden verwijderd,
omdat dezemiddelen nauwelijks meerworden
gebruikt/aangetroffen. HetbetreftMCPB,
pendimethalin, permetrin, propanilenpyridaat.
ConsequentiesvoorNederland
Opditmoment isnogonduidelijk of
herzieningvandeparametersintabel1 ook
totwijziging vanderichtlijnwaarden zal
leiden.Consequenties voordesituatiein
Nederlandzijnopditmoment danookniet
goedaantegeven.WelisopdeWHO-bijeenkomstduidelijk eensignaal afgegeven
omtrent 'nieuwe'mogelijke bedreigingenvan
dewaterkwaliteit zoalsMTBE,1,4-dioxaanen
geneesmiddelen.Metnamegeneesmiddelen
enMTBEstaanookinNederlandsterkinde
aandacht.

Nederlandkomengeneesmiddelen voorin
rioolwater enoppervlaktewater. Het lijkt
onwaarschijnlijk datdeaangetroffen concentratieseengezondheidskundig effect hebben.
Omdat heteeneersteinventarisatie betrofis
slechtséénmaalopeenaantallocatiesgemeten.Meerzekerheid isdaaromgewenstover
deconcentratiesdiezijngemeten,hetverwijderingseffect indezuivering,de mogelijk
seizoenseffecten endeconcentraties inkleine
oppervlaktewateren (waardeinvloedvan
rioolwaterzuiveringsinstallaties opdewaterkwaliteitgroteris).
Overdesituatiemetbetrekkingtothet
vóórkomen vanMTBE inNederlandisnog
minderbekend.MTBEiseenverbinding uit
benzinedieindeVerenigdeStatenveelvoudig
isaangetroffen ingrondwaterendaartot
groteproblemen heeftgeleid.Hoewelin
EuropaminderMTBE aanbenzinewordt
toegevoegd,ishetnietondenkbaar dathetook
inNederland ingrondwater vóórkomt.De
technischecommissie bodembescherming
heeft daarombij herminisrerievanVROM
eropaangedrongen omdeMTBE-problematiekinNederland inkaarttebrengen ennate
gaanwelkeconcentratiesingrondwateren
drinkwater vóórkomen. *

In 1999isdoorKiwaeen inventariserende
studieuitgevoerdnaarhetvóórkomenende
gezondheidskundige betekenisvangeneesmiddelen inNederlandsewateren.Ookin

advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem,watervoorziening enwaterwininstallatie
van uop ons, en houden deze voor u in de hand.
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Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

V . — J grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.

EQB
Erkend
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Wisseling10,Postbus109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet:
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