Kiwa /VWN/RIVM-Colloquium

Overwaken,wikken en beschikken:hetbelang van toxicologisch
onderzoek voor ons drinkwater

Drinkwaterbronnen raken in toenemende
mate vervuild. De verontreiniging van het
oppervlaktewater in Nederland kan
aanleiding zijn te twijfelen aan de kwaliteit
van het daaruit bereide drinkwater. De
kwaliteit van het grondwater staat ook
onder druk. In de VS zijn op grond van
recent onderzoek sommige natuurlijke
anorganische verontreinigingen ontdekt
die bedreigend zijn voor de drinkwaterkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om
arseen en radon. Zijn deze stoffen ook van
betekenis in ons land, evenals de mutageniteit die in sommige grondwaters wordt
aangetoond? Het colloquium 'Over waken,
wikken en beschikken: het belang van
toxicologisch onderzoek voor ons drinkwater' dat Kiwa nv Onderzoek en Advies
in samenwerking met het RIVM en de
VW'N op 1december jl. organiseerde,
handelde over de vraag of enig
wantrouwen tegenover het Nederlandse
drinkwater op zijn plaats is of dat de
consument juist hierin het volste
vertrouwen kan hebben.
Diverse sprekers gaven een toelichting op
de stand van zaken op toxicologisch
gebied. Zij toonden hoe de stoffen die in
het milieu voorkomen gezondheidskundig
beoordeeld worden en hoe deze beoordeling wordt ingepast in onze regelgeving.
Tijdens het colloquium werd duidelijk dat
er door de toenemende vervuiling van
grond- en oppervlaktewater steeds meer
toxicologische en ook analytischchemische onzekerheden zijn ontstaan
met betrekking tot de stoffen die worden
aangetroffen in de drinkwaterbronnen.
Tevens werd aangedrongen op brongerichte overheidsmaatregelen en meer
onderzoek.
Waterkwaliteit
Dagvoorzitter drs. G. Oskam, directeur
van de NV Waterwinningbedrijf
Brabantse Riesbosch, constateerde in zijn
inleiding dat het begrip waterkwaliteit
voortdurend verandert. Dat is afhankelijk
van het beschikbaar komen van nieuwe
informatie over de aanwezigheid van
'nieuwe' verontreinigingen of het invoeren
van nieuwe of strengere normen. De
perceptie van de kwaliteit van het water
hangt daarom ook in sterke mate af van
de analytische mogelijkheden de genormeerde stoffen in voldoende lage concentraties te meten.
Voorts stelde de heer Oskam vast dat ons
normenstelsel een dualistisch karakter
heeft. Naast gezondheidskundige normen
worden ook andere normen gehanteerd.
Als die worden overschreden, moeten
voorlichters van waterleidingbedrijven de

consumenten ervan overtuigen dat er,
ondanks de normoverschrijding, eigenlijk
niets aan de hand is.
Onzekerheidsfactoren
Dr. F. X. M. van Leeuwen van het RIVM
gaf een overzicht van de normstelling voor
carcinogene en niet-carcinogene verbindingen. Voor de laatstgenoemde categorie wordt aan de hand van dierproeven
een dosering vastgesteld die geen effecten
oplevert (no-effect level). Dit niveau
wordt, gebruikmakend van een aantal
onzekerheidsfactoren, omgezet in een
hoeveelheid die zonder problemen dagelijks door de mens mag worden geconsumeerd (Tolerable Daily Intake).
De heer Van Leeuwen maakte duidelijk
dat er nogal wat onzekerheidsfactoren zijn.
Zo wordt er altijd een onzekerheidsfactor
ingebouwd omdat de gegevens die op
basis van dierproeven verkregen worden
moeilijk te vertalen zijn naar de mens.
Daarom wordt er altijd vanuit gegaan dat
de mens gevoeliger is dan bijvoorbeeld
een rat. Tevens gaat men uit van de
zwakste groep (bijvoorbeeld kleine
kinderen en bejaarden). Ook dit levert een
extra onzekerheidsfactor op. Tot slot
wordt er ook een extra onzekerheidsfactor
ingebouwd als studies of gegevens niet
volledig zijn of als men op basis van de
gegevens de ernst van een effect niet kan
meten.
Bij de normstelling voor niet-carcinogene
stoffen wordt vervolgens een grenswaarde
vastgesteld bij blootstelling via drinkwater,
lucht en voeding (totale opname). De
standaardbenadering is dat de mens via
drinkwater tien procent van de stoffen
mag binnenkrijgen. Door dit percentage te
delen door de geschatte drinkwaterconsumptie per persoon per dag (twee

liter) wordt de grenswaarde voor
drinkwater verkregen.
Als een stof carcinogeen is, wordt op basis
van de waargenomen tumorincidentie in
dierproeven met behulp van diverse
mathematische modellen een schatting
gemaakt van de dosis die bij de mens
overeen zou komen met een vantevoren
vastgesteld acceptabel risico.
Integrale normstelling
Het ideale toekomstbeeld van dr. ir.
A. M. van Dijk-Looijaard van Kiwa nv
Onderzoek en Advies is een integrale
normstelling. Niet alleen de inname van
een bepaalde verbinding via drinkwater is
van belang voor de gezondheidskundige
effecten, maar ook de opname via lucht en
voeding. Voor elke stof zou men moeten
onderzoeken hoeveel de mens werkelijk
via lucht en voeding binnenkrijgt en
hoeveel via drinkwater. Helaas is er nog
onvoldoende bekend over de inname van
alle stoffen via lucht en voeding.
Bij drinkwater ligt dat anders. Hier loopt
men voorop bij het analyseren en
opsporen van stoffen. Mevrouw Van Dijk
toonde aan dat de standaardbenadering
van tien procent inname via drinkwater
voor veel stoffen niet op gaat. Het is
bijvoorbeeld bekend dat radon voor 70%
wordt aangetroffen in de bodem, 30%
wordt gevonden in bouwmaterialen en
slechts 0,6% in drinkwater. De meeste
stoffen krijgt de mens voor minder dan
tien procent binnen via het consumeren
van drinkwater. In het geval van lood,
nitraat en bromaat ligt het anders. De
mens krijgt ze wel voor een groter deel via
drinkwater binnen. Daarom dienen de
waterleidingbedrijven zich te concentreren
op deze stoffen die de Tolerable Daily
Intake (TDI) kunnen overschrijden.
Mevrouw Van Dijk benadrukte dat het

76

belangrijk is te weten voor welke stoffen
de relatieve inname via drinkwater groot is.
Ze besloot haar inleiding met de geruststellende constatering dat drinkwater op
zichzelf niet schadelijk is voor de mens.
De vraag die wel gesteld moet worden is
of de totale belasting via lucht, voeding èn
drinkwater niet schadelijk is.
Chemische desinfectie
Ir.J. F. M. Versteegh van het RIVM ging
in op de vraag welke betekenis nevenprodukten van chemische desinfectie
hebben op de volksgezondheid.
Het gebruik van oppervlaktewater als
drinkwaterbron brengt een risico van
microbiële besmetting van drinkwater met
zich mee. Om dit risico te minimaliseren
worden verschillende zuiveringsstappen
toegepast. Eén van die stappen die is
gericht op het verwijderen van microorganismen is chemische desinfectie. Het
belangrijkste nadeel van deze desinfectieprocessen is dat er anorganische en organische bijprodukten worden gevormd die
schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Vervolgens gaf mevrouw
Versteegh een overzicht van de bijprodukten van chloor, chloordioxyde en
ozon. De conclusies uit het onderzoek dat
het RIVM uitvoerde naar de bijprodukten
van chemische desinfectie waren dat de
gevonden concentraties bijprodukten
relatief laag waren. Het risico voor de
volksgezondheid is dan ook relatief gering
en preventie is mogelijk via zuivering. Wel
moet worden aangetekend dat het onderzochte aantal pompstations beperkt was.
De afweging van risico's van het wel of
niet toepassen van chemische desinfectie
vraagt volgens mevrouw Versteegh
nieuwe inzichten. Zij pleitte voor het
uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse, waarin de dosis-effect relatie
wordt onderzocht. Op deze wijze kan het
aantal infecties worden berekend en
kunnen de eisen aan de zuivering worden
gekwantificeerd. Verder kunnen risicomicro-organismen en toxische stoffen met
elkaar worden vergeleken. In de VS wordt
met deze methode een acceptabel risico
vastgesteld van 1infectie per
10.000 personen. Op basis daarvan wordt
een toelaatbaar aantal stoffen en microorganismen berekend. Hen dergelijke
aanpak is een uitdaging voor het vaststellen van de waterkwaliteit in de
toekomst, aldus mevrouw Versteegh.
Materialen en chemicaliën
Voor de bereiding, opslag en distributie
van drinkwater worden veel chemicaliën
en materialen gebruikt die door afgifte van
stoffen de kwaliteit van het drinkwater
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kunnen beïnvloeden. Iloewel in het
Waterleidingbesluit aan de kwaliteit van
drinkwater eisen zijn gesteld door het
stellen van normen voor een groot aantal
stoffen, is dit aantal toch te beperkt om op
grond daarvan alle toe te passen chemicaliën en materialen te kunnen beoordelen. Dr. J. van Genderen van Kiwa nv
Onderzoek en Advies lichtte toe dat voor
een juiste toxicologische beoordeling
inzicht verkregen moet worden in de aard
van de stoffen waaruit de chemicaliën en
materialen zijn vervaardigd of samengesteld. Tevens moeten de aard en de
hoeveelheid van de stoffen worden vastgesteld die onder gestandaardiseerde
omstandigheden naar het drinkwater
migreren of daarin oplossen. Voor de
toxicologische beoordeling van de
afzonderlijke stoffen die niet in het Waterleidingbesluit worden genoemd dienen
verschillende gegevens over de toxiciteit
van de verbinding te worden overlegd. Op
basis van deze gegevens kan een
Maximaal Toelaatbare Concentratie
(MTC) in het drinkwater worden
berekend. Deze waarde kan gebruikt
worden om een migratie-eis voor de
desbetreffende stofte bepalen. Op deze
wijze kunnen er voor een produkt één of
meerdere eisen worden vastgesteld. Als
een produkt aan de eisen voldoet, dan kan
Kiwa nv een Attest Toxicologische
Aspecten (ATA) afgeven. De kennis die in
de loop der tijd is verzameld over
Produkten die in aanraking komen met
drinkwater, is gebundeld in een centraal
beoordelings-systeem. Hen belangrijk
onderdeel hiervan is dat er voor
Produkten of produktgroepen algemene
eisen zijn geformuleerd in de vorm van
positieve lijsten. De stoffen die toegepast

mogen worden voor de fabricage van het
produkt of hierin aanwezig mogen zijn en
de geldende migratie- en zuiverheidseisen
zijn in deze lijsten vastgelegd. Omdat tot
op de dag van vandaag nog niet voor alle
materialen en chemicaliën een positieve
lijst is opgesteld, is de toelating van deze
Produkten gedeeltelijk gebaseerd op een
individuele beoordeling. Ook in Huropees
verband wordt gewerkt aan het opstellen
van positieve lijsten.
Organische microverontreinigingen
Van de meer dan 4.000 aangetoonde organische microverontreinigingen in oppervlaktewater en in drinkwater zijn er meer
dan 2.000 niet geïdentificeerd. De
gevonden concentraties lagen in de
meeste gevallen tussen de 0,01 en de
1 ,ug/l. In enkele gevallen bedroeg de
concentratie meer dan 1fig/\. Ir.
Th. H. M. Noij van Kiwa nv Onderzoek
en Advies meldde dat verschillende verbindingen begin jaren vijftig goed meetbaar waren. In 1993 zijn de detectiegrenzen echter dusdanig laag geworden
dat er veel meer meetbare en onmeetbare
stoffen bij zijn gekomen.
Wat is nu de betekenis van deze organische microverontreinigingen? De heer
Noij concludeerde dat de mutageniteit van
drinkwater veel lager is dan in oppervlaktewater. Door zuivering wordt bovendien een groot deel van de verbindingen
uit het water gehaald. Hen score
toekennen aan de mutageniteit van een
stof of enkele stoffen is echter niet
mogelijk. Voorts is er een duidelijke correlatie met industriële verontreiniging.
Sinds 1983 voert Kiwa een inventarisatie
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en een toxicologische evaluatie uit naar
aangetoonde verontreinigingen in oppervlaktewater bestemd voor drinkwater. Uit
de eerste evaluatie bleek dat 14 van de 60
aangetoonde stoffen toxicologisch ongewenst waren, in 1989 waren dat er 12
van de 268, in 1990 waren het er 35 van
de 659 en in 1993 bedroeg het aantal 30
van de 947. De laatste studie in 1993 is
gebaseerd op circa 40 rapporten van
onder andere RIWA, de waterleidingbedrijven, Kiwa, ARW en andere
publikaties.
Resultaten toxicologische evaluatie
Uit de evaluatie bleek dat van de
947 onderzochte stoffen er 513 onverdacht waren. Van 294 stoffen waren
geen gegevens bekend, 140 stoffen waren
verdacht mutageen of carcinogeen en
28 stoffen (30 als rekening wordt
gehouden met de aanwezigheid van
isomeren die niet als zodanig worden
geïdentificeerd) kwamen in relatief lage
concentraties in hel drinkwater voor. De
genoemde 30 sloffen worden prioritair
genoemd. Tevens werden 80 bestrijdingsmiddelen aangetroffen en 30 stoffen die
eraan zijn verwant. Van twintig verdacht
mutagene en verdacht carcinogene stoffen
dienden nagegaan te worden of ze ook in
drinkwater voorkomen. Ken aantal
gezondheidskundige aspecten van microverontreinigingen is onduidelijk. De heer
Noij noemde de combinatiewerking, de
tegenstrijdigheden in de toxicologische
literatuur, de extrapolatie tussen proefdier
en mens en de bijdrage van drinkwater
aan de totale opname van stoffen via
lucht, voeding en water. Voorts ontbreekt
er informatie met betrekking tot analytisch-chemische aspecten. Zo kan maar
een deel van de verontreinigingen worden
geïdentificeerd en zijn de kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens niet altijd duidelijk.
Er zijn echter geen directe aanwijzingen
voor nadelige effecten op de volksgezondheid.
De heer Noij stelde dat er voor de
30 prioritaire stoffen en voor de 20 stoffen
die nader onderzocht moeten worden een
nulniveau in drinkwater zou moeten
worden vastgesteld of een voorzorgsnorm
van minder dan 0,1 fig/l. De resultaten
van de toxicologische evaluatie onderstrepen de noodzaak aan ie dringen op
vermindering van de verontreiniging. De
heer Noij toonde zich een voorstander van
een breed opgezet onderzoek naar de
grondstof en het daaruit bereide drinkwater. Tevens zou de overheid brongerichte en effectgerichte maatregelen
moeten nemen.
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Toxicologische aspecten van
grondwater
Dr. H. J. Kool van het Waterlaboratorium
Oost toonde aan dat door menselijke
activiteiten als verzuring, vermesting,
bodemverontreiniging en de landbouw de
gehalten anorganische macroparameters,
sporenelementen en organische verbindingen zijn toegenomen. Dit heeft geleid
tot een toename van de hardheid en het
nitraat- en sulfaatgehalte in het drinkwater. Voorts toonde de heer Kool aan dat
de stijging van de sporenelementen zich
tot nu toe heeft voorgedaan in het
ondiepere grondwater en in de produktieputten nauwelijks waar te nemen is. Het
nitraatgehalte in enkele waterwingebieden
is verder tot een zodanige hoogte
gestegen, dat als er geen maatregelen
waren genomen, het consumeren van
drinkwater een gezondheidskundig risico
zou inhouden.
Grondwater in waterwingebieden bevat
slechts zelden aromatische koolwaterstoffen. Gehalogeneerde koolwaterstoffen
zijn frequenter in waterwingebieden
aangetroffen, maar ze kunnen op een
eenvoudige wijze worden verwijderd.
In oevergrondwater en in grondwaterwingebieden worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In de produktieputten van het oevergrondwater bedroeg
de concentratie van vijf bestrijdingsmiddelen meer dan 0,1 /xg/l. De toxicologische normen die voor deze stoffen
gelden volgens de WHO zijn echter veel
hoger dan de aangetroffen waarden.
Hetzelfde gaat op voor de waarden van
bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Er werden
incidenteel sporen van deze bestrijdingsmiddelen in het drinkwater aangetoond,
die net iets boven de analysegrens lagen.
Op grond hiervan concludeerde de heer
Kool dan ook dat bestrijdingsmiddelen in
oevergrondwater en in grondwaterbeschermingsgebieden geen problemen
opleveren voor de volksgezondheid.
Een stof die behoorlijke gezondshcids-
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kundige risico's met zich meebrengt is het
radioactieve radon. Op basis van
bevindingen in Eimburg stelde de heer
Kool vast dat de aangetroffen hoeveelheden radon in het grondwater geen
gezondheidsrisico's opleveren.
In een beperkt aantal grondwaters is
mutagene activiteit aangetoond. De
gezondheidsrisico's van mutagene stoffen
zijn momenteel niet in te schatten, maar
ze kunnen relatief gemakkelijk uit het
grondwater worden verwijderd. De heer
Kool stelde samenvattend vast dat desinfectie-processen om ziekteverwekkende
micro-organismen te verwijderen niet
nodig zijn.
Brongericht beleid
Dr. T. Trouwborst van het ministerie van
VROM benadrukte in zijn inleiding dat
een duidelijk brongericht beleid gericht
moet zijn op het voorkomen van onnodige
milieuverontreinigingen en het opvullen
van normen, nu en ook op de langere
termijn. Hij schetste enkele maatregelen
die de overheid al heeft genomen om de
drinkwaterbronnen te beschermen, zoals
de bentazon-notitie, de notitie milieukwaliteitsdoelstellingen van bodem en
water en het Meerjarenplan Gewasbescherming. Ook ging de heer Trouwborst kort in op maatregelen die nu verder
worden uitgewerkt, zoals de wijziging van
het Waterleidingbesluit, de wettelijke
regeling met betrekking tot chemicaliën en
materialen voor de drinkwatervoorziening,
de wijziging van de EG-drinkwaterrichtlijn, de Europese certificatie, de ontwikkeling van een risicobeleid met betrekking
tot chemische en bacteriologische risico's
en de wijziging in de Bestrijdingsmiddelenwet.
Tijdens de discussie die na de inleiding
van de heer Trouwborst plaatsvond,
benadrukten diverse sprekers en deelnemers dat het niet de bedoeling is dat de
waterleidingbedrijven steeds meer zuiveringstcchnologie moeten aanwenden om
alle schadelijke stoffen uil het drinkwater
te kunnen halen en aan de normen te
voldoen. De belasting van de drinkwaterbronnen wordt steeds groter. Het overheidsbeleid is niet toereikend om de
problemen aan de bron aan te pakken. De
heer Trouwborst erkende dat dat moeilijk
is als de politiek er niet rijp voor is.
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