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beterinzichttekrijgen indeeffectiviteit van
individuelezuiveringsprocessen envandetotalezuiveringssystemen.

Kwantificeringvande
multiplehamers
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Recentelijk isinliet nieuweWaterleidingbesluitopgenomendareenkwantitatieverisicoanalysevereistisbijdeproductievanmicrobiologisch betrouwbaardrinkwateruitoppervlaktewater. Voorliet
uitvoeren vandeze risicoanalyse iskennisnodig overdeeliminatiecapaciteit van zuiveringsprocessen
voormicro-organismen, [nditarrikelwordtduidehjkgemaaktdatmet hel bepalenvanJecale indicatorbacteriën ingrote monstervolumesdezekenniskanwordenverzameld.Deontwikkeldemethodickgee/tbruikbare informatieoverdeeffectiviteit van zuiveringsprocessen alsdesinfectie,
membraanfiltratie, langzame zandjiltratic eneen volledigezuivering metmeerdereprocessen.De
technieksluitaan bijdedagelijksepraktijk van eculaboratorium enisgoedkoop.In het bedrijfstakonderzoekwordtuuderelatietussendeverwijdering vanindicarorbacteriè'nenpathogènemicroorganismen onderzochtomeengoedemeetstrategievoorlietbepalenvanherzuiveringsrendementte
ontwikkelen.
Hetuitbrekenvandarminfecties viadrinkwater,bereiduitoppervlaktewater,zoalsdie
wordenwaargenomen mhetbuitenland,isde
afgelopen decenniainNederland nietgesignaleerd.Vooreenbelangrijk deelkomtditdoor
toepassingvanuitgebreidezuiveringenmet
meervoudigebarrièrestegenmicro-orgamsmen(het'multiplebarrier'-principle).Ookde
microbiologischekwaliteitseisendievanaf1984
inhetNederlandseWaterleidingbesluit2) zijn
opgenomen,hebbenhieraan bijgedragen.
NaastnormenvoorE. coli(voorheenthermotolerantebacteriënvandecoligroep)enenterococccn(voorheenfecaleStreptococcen)die
wereldwijd wordengebruikt,zijninNederland
sinds1984ooknormenvankrachtvoorde
persistentesporenvansulfietreducerendeClostridia(SSRC).DoordeuitbrakenvanCryptosporidiumindeVerenigdeStatenenGroot-Brittanniëissindsdejarennegentigaandachtbesteed
aandematevanbeschermingtegendezeparasietindeNederlandse drinkwatervoorziening.
Degedachtedaarbijwasdatdenormstelling
voordepersistenteSSRCinhetreinewater,in
combinatiemetderelatiefhogeconcentraties
mhetruwewater,betekendedatdezuiveringssystemeninNederlandalzodanigwareningerichtmetbarrièresdatzeookpersistenteziekteverwekkers,zoalsCryptosporidium,in
voldoendemateeliminerend. Tegelijkertijd
werdvanuitdeVerenigdeStatenhetconcept
vaninfectierisicoanalyse voordemicrobiologiH2O

scheveiligheidvandrinkwater geïntroduceerd.
Vandaaruitontstond hetideeomdemeetgegevensdiewaterleidingbedrijven bovenophet
wettelijkvoorgeschrevenmeetprogrammaals
procescontroleverzamelen,tegebruikenom

Huidig meetnet geeft alleen het
begin
Inhetkadervanhet bednjfstakonderzoek
zijngegevensoverdeconcentratieE.colien
SSRCinwatervoorennazuiveringsprocessen
vanachtverschillende drinkwaterproductielocatiesgeëvalueerd.Uitdriejaar bedrijfsgegevensbleekdatdeverwijderingscapaciteit van
deeersteprocesstappen indezuivering(bekkenopslag,coagulatie/filtratie) goedkan
worden vastgesteld metdezemeetgegevens.
Aangekomenbijdelaatsteprocesstappenwas
deconcentratieindicatorbacteriën meestalte
laagomeengoedbeeldvande zuiveringseffectiviteit tekrijgen.Datbetekentdatookvoorde
totalezuiveringstrein geenvolledigbeeldkon
wordengegeven.Bijdemeestelocatieswashet
percentagedrinkwatermonsters metthermotolerantebacteriënvandecoligroep(CoÜ44)
laag,namelijkminderdanéénprocent(zie
tabel 1).SSRCwerden frequenter aangetoond
indrinkwater:bijvijfvandeachtlocatieslag
hetpercentagepositievemonstersbovenéén
procent.Metdergelijke lageaantallen positieve
monstersisgeengoedebeschrijving vande
gemiddeldeverwijderingscapaciteit ende
variatiedaarinvandetotalezuiveringte
maken.Daarvoorzijnanderemeetmethoden
nodig.
Anders meten: grotere volumes
Methodenomindicatorbacteriën ingrote

DeMFsamplervoorhetmetenvanmdicarorbactcriëtiingratevolumes.
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tien procent van de monsters aanwezig en de
concentraties waren duidelijk hoger dan de
Coli44-concentraties (tabel 1).Met dezegegevens isdegemiddelde decimale eliminatiecapaciteit (DEC)voor deproductielocaties berekend: 1,4 tot 4,2 10log(zieafbeelding 2).Tevens
ontstond eengoed beeld van de variatie in verwijdering. Dezewasgroot;de variatiecoëfficiënt bedroeggemiddeld 24,4procent (tussen
6,4en 80,2%).Dat betekent dat de effectiviteit
waarmee zuiveringsprocessen micro-organismen elimineren, varieert.Bijvier vande acht
locaties werden thetmotolerante bacteriën van
decoligroep (C0I144)waargenomen nadezuivering(meer dan tien procent van de monsters).Deconcentratie varieerde tussen kleiner
dan 0,0002en 0,17kve/1(tabel 1).Door gelijk-

volumes water tebepalen met membraanfiltratie en de adsorptie/elurie-techniekzijn
eerder ontwikkeldti.si,maar deze technieken
sluiten niet aan bij dedagelijkse laboratoriumpraktijk en hebben vaakeen lage opbrengst.
Vandaar dat gekeken isnaar een opschaling
van de huidige membraanfiltratietechniek,
waarmee slechtsgrote volumes van een tot
tien liter water kunnen worden onderzocht.
Grotere volumes van bijvoorbeeld 100liter of
meer kunnen alleen (efficiënt) worden onderzocht door het membraanfilrer te vergroten.
Hiervoor iseen methode ontwikkeld die
gebruik maakt van een steriliseerbare opstelling waarmee in-situ monsters worden genomen (deMF-sampIer6),ziefoto). Een volume
van 100liter behandeld water kan hiermee
binnen een uur wordengefiltreerd en het
membraanfilter wordt opstandaardwijzc verwerkt.Met dosering van thiosulfaat in detoevoer kunnen, indien nodig,resten desinfecticmiddel worden geneutraliseerd. Ook is
doseringvan een suspensie met indicaterbacterié'n mogelijk voor kwaliteitsborging (positievecontrole).Deopstellingis verplaatsbaar,
maar kanookgedurende een langere tijd aan
een monsterpunt worden bevestigd.De bepalingdieeen factor 1000ofmeer gevoeliger is
dan destandaardmeting in 100ml is ongeveer
een factor 5duurder (voorlopig tariefis50
Kiwa-punten).

Tabel1.

Ajb.1:

B e p a l i n g van d e e f f e c t i v i t e i t van
processtappen
Onderzoek naar indicatorbacteriën in grote volumes water na verschillende stadia van
dezuivering levert informatie op overde prestaties van deafzonderlijk processen.Op vijf
locaties bijvoorbeeld isopdezemanier de inac-

Indicatorbacteriënindrinkwaterbereiduit oppervlaktewater;hetpercentagepositievemonsters uithet
bedrijfsmeetproarammaoverdriejaar(circa 1000 monsters)endegemiddeldeconcentratie(inkve/I) bepaald
inhetgrotevolumeonderzoekinnveekorteperioden vantweeweken in1997bijachtproductielocaties.

locatie

B e p a l e n van d e e f f e c t i v i t e i t van d e
totale zuivering
Met deMF-samplcr is in vervolgop het
eerdergenoemde bedrijfstakonderzoek bij
dezelfde acht zuivetingen de concentratie indicatorbacteriën in het drinkwater vóór de
nadesinfectie bepaald?'.Ineen winter- en
zomerperiode werden gedurende twee weken
in totaal 20monsters onderzocht op thermotolerante bacteriën van decoligroep en SSRCin
volumes variërend van 57tot 1100liter.SSRC
waren na alleacht zuiveringen in meer dan

tijdig deconcentratie in het aangevoerde water
temeten kon degemiddelde verwijderingscapaciteit van dezuiveringen voorC0I144
worden berekend; deze wasgroot en varieerde
tussen 3,2en 6,3 lolog(afbeelding 2).Door her
lageaantalgroot-volumcmonstets waarin
Coli44werden aangetroffen, kon geen beeld
worden verkregen van devariatie in verwijdering.

thermotolerante bacteriën
van de coligroep C0IL44
driejaar
gemiddelde
(voor 1997)
concentratie
bedrijfsgegevens, groot volume
% positiefin
onderzoek
drinkwater
1997

sporen van sulfietreducerende
Clostridia SSRC
driejaar
gemiddelde
(voor 1997)
concentratie
bedrijfsgegevens,
groot volume
% positiefin
onderzoek
drinkwater
1997

1

0,09*

< 0,0003

2,60*

0,02

2

0,00

0,0053

0,27*

0,27

3
4
5
6

0,02*

< 0,0010***

0,00

0,0010

1,85*
5,60*

0,64

0,0568

1,23

2,00

< 0,0005***

7
8

0,09

< 0,0002

0,84

0,31

0,40

0,1655

0,60

0,45

23,0

0,03 ***
1,00
0,06
0,21***

'inclusief nadesinfectie
'*discontinue nadesinfectie
'**zuivering uitgebreid met desinfectie vóórhetgroot volume onderzoek uitgevoerd in1997.

DcgemiddeldeconcentratieCo^enSSRCvoorenrra zuiveriitgsstappen,
berekenduithet bednjjsmeetprogrammavandriejaar.Bovendekolommen
ishetpercentagepositievemonstersaangegeven.

A/b. 2:

Gemiddeldeverwijderingscapaciteitvandeacht productielocatiesvoordrinkwatervoorC0Ü44enSSRC(>betekentminimaleDECj
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rivatiecapaciteit van een desinfectie met ozon
bepaald voorC0I144enSSRC. Bij twee locaties
werdC0Ü44in enkele groot-volumemonsters
aangetroffen. Voordezeozonprocessen werd
een DECvan 2,6en0,810logberekend. DeSSRC
werden na alleozonprocessen in het water
aangetoond en deinactivatiecapaciteit varieerde tussen oen 1,2 10log.Het ozonproces met de
laagste capaciteit voorSSRChad ookde laagste
capaciteit voorC0I144(0,810log).Opdeze locatie
iseen optimalisatieproject gestart8).
Verificatie van b e w a k i n g s p a r a m e t e r s
Eenander voorbeeld van een proces waar
het meten van indicatorbacteriën in een groot
volume nuttige informatie geeft overdeveiligheid, ismembraanfiltratie. Deintegriteit van
membraanfiltratiesystemen wordt onderzocht
met doseerproeven met bactcnofagen en een
continue bewaking met deeltjestelling»).Ter
verificatie vandejuistheid vande resultaten
vandedecltjestelling (afkeuring van membraanmodules) kan het aantal indicatorbacteriën in het permeaat worden bepaald met de
MF-sampler. Bijonderzoek aan vier drukbuizen van een ultrafiltratie-proefinstallatie
(PWN)kwam naar voren dat drievan dezebuizen alsniet integer werden beoordeeld met de
deeltjesteller. Na dezelfde buizen werden indicatorbacteriën (C0I144enSSRC)aangetroffen in
monstervolumes van 300tot 600liter. Drukbuis
2werd met dedeeltjesteller als integer beoordeeld en bevatte ookgeen indicatorbacteriën in
het permeaat.Na een UF-proefinstallatie (DELTA)zijn met deMF-samplerSSRC(groottevan
1-3 um)aangetoond macht monsters van400
tot 3000literpermeaat. Deverwijdering was
gemiddeld 2,310Iog.Deaanwezigheid vandeeltjes met eengrootte van meerdan 2 um in het
permeaat van deze membranen (20-60nm)wees
eveneensopdeaanwezigheid van lekkage(s).

Tabel2.

locatie

Vergelijking met b e n o d i g d e
v e r w i j d e r i n g van p a t h o g e n e n
Demeetgegevens van de indicatorbacteriën in grote volumes geven dus kwantitatieve
informatie over deDECvan individuele processen en van de totale zuivering.Devraagis
welk beeld daaruit ontstaat overdemate van
bescherming tegen ziekteverwekkende microorganismen. Vanwegede redelijke overeenkomst ineigenschappen worden demeetgegevensvanE.co[i/Coli44gebruikt als indicator
voor parhogene darmbacteriën alsCampylobacter;degegevens vanSSRCworden gebruikt als
indicator voor Cryptosporidium.Voorbeide isde
benodigde verwijdering berekend op basis van
hun gemiddeldegehaltes in ruw water van de
acht eerdergenoemde zuiveringen en demaximalegehaltes in drinkwater uit het conceptbeleidsstandpunt van VROMover het infectierisicovan virussen viadrinkwater10).Deze
benodigde verwijdering isvergeleken met de
aangetoonde verwijdering van SSRCenC0I144
(tabel 2).Uitdezevetgelijking blijkt dat op
locatie 1 SSRC(0,810log)meer worden verwijderd dan de benodigde verwijdering voorCryptosporidium-oöcysten.Voordie locatie isdus
aannemelijk gemaakt dat afdoende zuivering
aanwezig is.Voordeoverige locaties is het
minder eenduidig, daar isde SSRC-verwijdering minder 0,1tot 2,810logdan de benodigde
vetwijdering van Cryptosporidium.VoorCampylobacterishetgat tussen aangetoonde ofaantoonbare verwijdering van C0I144en benodigdeverwijdering van Campylobactervoor alle
locatiesgroot.Voorviervan deacht locaties
kon geen absolute vetwijdering vanC0I144
worden aangetoond, omdat in het reine water
geen C0I144werden aangetroffen. Daar isdus
niet aan tegeven ofdezuivering wel ofniet
afdoende is.Voordeoverigevier locaties isde
benodigde Campylobacter-verwijdering0,7-3,6

DebenodigdeverwijderingvanCryptosporidium enCampylobactervooreenjaarlijks infectierisiconiveauvan 10-4ende aangetoondeverwijderingvanSSRCenC0Ü44.
DEC
benodigd
Cryptosporidium
(.»log)

DEC
gerealiseerd
SSRC
(•»log)

DEC
benodigd
Campylobacter

2-7
3-1
3-1
4.8

3-5
3.0
1.8

6.1-6.8»
6.1-6.8»
6.1-6.8»
>8.7 b

(»»log)

DEC
gerealiseerd
C0Ü44
(«log)

10

loghoger dan deCoÜ44-verwijdering die
werd aangetoond.
Dezegegevens moeten niet zonder meer
worden geïnterpreteerd alseen tekort in de
zuivering, maar in iedergeval wel als een
tekort indeaantoonbaarheid van de veiligheid
van dezuivering.Deanalysemethoden van
Cryptosporidiumen Campylobacter detecteren
meer dan alleen menspathogene typen.Typering met moleculaire technieken kan meer uitsluitsel bieden overdemenspathogeniteit van
deaangetroffen Campylobacteren Cryptosporidium.Ook leverden de resultaten duidelijke aanwijzingen opdat met deSSRC-gegevens de
werkelijke verwijdering van oöcystenvanCryptosporidium door eenzuivering wordt onderschat.Desporen zijn kleiner dan de oöcysten
en overleven langer.Dit heeft tot gevolgdat
met name deverwijderingscapaciteit van koolen langzame zandfilters met eengeringe filterbed reiniging voorSSRClaagisdoor accumulatieen vertraagd transporr. Bij alleacht locaties
worden dezeprocessen alseindproces toegepast.Dewerkelijke verwijdering vanCryptosporidium isvoordezeprocessen dus waarschijnlijk beter dan vanSSRC. Campylobacter wordt
beter verwijderd dan C0H44 in langzame zandfilters11).Ook isdeze bacteriegevoeliger voor
desinfectieprocessen danC0I144.
Conclusies
Vanuit het onderzoek naar indicatorbacteriën voor en na zuiveringsprocessen ishet volgende inzicht ontstaan:
• Deaandacht voor het kwantificeren van
het zuiveringsrendement houdt indat in
Nederland veelbeter naar de microbiologische effectiviteit van dezuivering gekeken
wordt dan ooit tevoren;
•

•

•

•
1
2
3
4
5
6
7
8

3-7
4.2
3.0
1.8

4-7
4-7
3-7
4.2

1-4

>7 C
7.60
7-4b
7-3b

>34
> 3 .6
4.6

•

5-1
6.3
>4.8
>5.2
3-2
•
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Wubbels

Het wettelijk meetprogramma geeft weiniginzicht in deeffectiviteit vande drinkwaterzuivering;
Met het bestaande (bovenwettelijk) meetprogramma van de waterleidingbedrijven
kan her verwijderingrendemenr van de
eerstezuiveringsstappen worden beschreven;
Om delatere stappen en de totalezuivering rekunnen beschrijven is onderzoek
mergrote volumes (10-500liter) nodig;
Met de MF-sampler kunnen deze volumes
doordewaterleidinglaboratoria zelf
worden onderzocht;
Deeffectiviteit vanzuiveringsstappen kan
in de tijd sterk variëren;suboptimale zuivering kan aanleidinggeven tot risicomomenten. Deachtergronden vande variatie
zijn van belang isvoor procesoptimalisatie;
Voor het aantonen van deveiligheid van
drinkwater ishet niet voldoende om alleen
deverwijdering van indicatororganismen

x
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temeten;ookderelatietotdeverwij
deringvandepathogenen waarvoor
zijmodelstaanmoet(kwantitatief) bekend
zijn.
Dezekennisoverdezuiveringisnodig
voordeinhetnieuweWaterleidingbesluit vereistekwantitatievemicrobiologischerisicoanalysemetbetrekkingtotenteropathogenebacteriën(Campylobacter)enprotozoën
(Cryptosporidium,Giardia).Belangrijkomtevermeldenisdathetbeeldoverde verwijdering
vanvirussendoordezuiveringinNederland
nogmaarheelfragmentarisch is.Omdatbeter
tekrijgen moeteenmeetprogramma metbacteriofagen (bactericvirussendiemodelstaan
voordeverwijderingvanmenspathogene
virussen)ingrotevolumeswordenuitgevoerd.
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aantal personen
bezoeken perjaar
ingeslikt volume per bezoek (liter]
ingeslikt volume perjaar (liter)
blootstelling (n/pa)

minimum
gemiddeld
maximum

gemiddelde infectiekans (pppa)

0,1
o,3
0,003

3
300
0,045

0,053
0,053

0,0061
0,000061
0,061

0,0053

6,1
0,0011

53
0,0091

o,53

n/pa=aantalperpersoonperjaar;pppa=perpersoonperjaar
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