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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.

LITERATUUR

ij

Waterleidmgbesltut (1.984).Staatsblad van her Koninkrijk

2]

Waterleidmgbesluit (2001].Staatsblad van het Koninkrijk

3)

Van derKootj D.,Y.Drost, W.Hipten,J. Wilfemsen-

derNederlanden nr. 220,pag. 1-35.

derNederlanden nr. 31,pag. 1-50.

Zwaagstra, P. Nobel en]. Scliellart [1994]. Multiple bar-

$

&

*

Schattingvandekansov
infectiedoorCampylobacter
viawater
JACK S C H I J V E N , RIVM

Bacteriënvan hetp l a c h t Campylobactervormeneen belangrijkvolksgezondheidsprobleem in
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RIKILT,deKeuringsdienstvanWarenenhet
RIVM.Hetwerkwordtuitgevoerd inopdracht
vandeministeriesvanVWSenLNV.
CARMAheeft ondermeertotdoelhet
belangvandemogelijke besmettingsroutes
vanCampylobactertevergelijken.Derhalve
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Tabel 1.

Schatting van de blootstelling aan Campylobacters via recreatiewater.
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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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een samenvatting gegeven. De onderzoekers
maakten een schatting van de aantallen Campylobacters, dieeen persoon inNederland jaarlijks inslikt via het water van circulatiebaden,
zwemplassen endekraan én van dekans op
infectie diedaarmee samenhangt. Aangenomen werd dat ook Campylobacters diein het
water terecht zijn gekomen door vogels voor de
mens pathogeen zijn, omdat in vogelfeccs
regelmatig met name C.jejuni wordt aangetroffen (60tot 100procent inzoet water).
Dosis-respons-model
Degemiddelde kans op infectie isberekend opgrond van het hypergeometrische
dosis-respons-model12':
Pirf= i - . F ^ a . a . +ß . - D )
Hierin is ,F, de hypergeometrische verdeling.In het geval van Campylobacterzijn de best
passende waarden van deparameters a en ß
respectievelijk 0,145en 8,007.Dstaat voor de
dosis,het aantal ingeslikte Campylobacters per
persoon perjaar.
Circulatiebaden
Campylobacters zouden direct door een
zwemmer in het water van een circulatiebad
terecht kunnen komen. Hoewel in de literatuur beperkt gegevens overde gevoeligheid
van Campylobacters voor chloor voorhanden
zijn, suggereren dezesterk dat Campylobacters
snel geïnactiveerd worden door het aanwezige
chloor. In een studie van Blaseretal.1) werd
desinfectie van C.jejuni-stammen door0,1mg/l
vrij chloor onderzocht. Dereductie vanC.
jejuni-stammen bedroeg na een halve tot één
minuut 0,6tot meer dan 4,7 10log,ongeacht de
zuurgraad (pH 6of8)oftemperatuur (4of
io°C)en na vijf minuten 2tot meer dan 4,7
10
log.In demeeste gevallen was de reductie
meer dan 210logbinnen 30seconden. Grote
verschillen werden niet gevonden tussenC.
jejuiu-stammen. Lund'i bestudeerde desintectie
van C.jejuni ingeautoclaveerd water van een
meer en vond 310log-reductie:
bij io°Cen0.2mg/l Cl2na 10à 15seconden,
bij io°Cen0.02-0.04m g / l Cl2na twee
minuten,
• bij 4°Cen 0.02-0.04m g / l Cl2na twaalf
minuten.
Reductie was meer dan 6lologna vijf
minuten 0,2mg/l Cl2,4en 10°C.
•
•

Opgrond van bovenstaande werd aangenomen dat ingoedgechloord water vaneen circulatiebad (0,5-1,5mg/l vrijchloorenpH7,5)de
reductie vanCampylobacters binnen 30seconden
minimaal 3I0log,gemiddeld 2510logenmaximaal meerdan 50I0logbedraagt. Ongeacht deze
onzekerheid ishetduidelijk dat Campylobacters
zeergevoeligzijn voordedesinfecterende werkingvanchloor.Gegevens tenaanzien vande
H20

afgifte vanCampylobactersdoorzwemmers in
zwembadwater zijn nietvoorhanden.Ookalzou
deafgifte grootzijn,opgrond van degevoeligheid voorchloor kan wordengesteld dat het
infectierisico viadezeroute iste verwaarlozen.

tuur. Zeer belangrijk isookdebelasting van
het water met door vogels uitgescheiden Campylobacters.Derhalve werd gekozen voor een
orde vangrootte schatting van de concentraties C.jejuni in oppervlaktewater.

Zwemwater

Tabel 1 geeft degeschatte blootstelling aan
Campylobacters viarecreatiewater in Nederland weer.Opgrond van CBS-gegevens uit 1998
en 2002werd geschat dat een persoon in Nederland gemiddeld één keer perjaar in een zwemplas vertoefd. Verder werd gebruik gemaakt
vandoor Hoogenboczem etal.8)vermelde ingeslikte volumes per zwemmer en kind. Volgens
deze informatie gaat een kind vijfkeer meer

Deschatting van deblootstelling aan campylobactets viarecreatiewater werd gebaseerd
op uitgebreid literaruuronderzoek naar concentraties C.jejuni in oppervlaktewater»).Eris
sprake van grote variatie in de concentraties
ten gevolge van het type water ende seizoenen.
Campylobacters zijn erg temperatuurgevoelig
en sterven sneller afbij hogere watertempera-

Tabel2.

ConcentratiesCampylobacter 111open bekkenwatcrenverwijderingdoorzuivering.

open bekkens
AenD:lognormale verdeling verbonden aan metingen van waterleidingbedrijf
B:onderzoek waterleidingbedrijf en Medema en Schets10)
Cen H:beperkt aantal metingen van waterleidingbedrijf, inorde vangrootte gelijk aan dievan
B,derhalvedeverdeling vanBgenomen. Deze waarden komen overeen met dievermeld in Hijnenetab").
E,Fen G:ongepubliceerde meetgegevens
langzame zandfiltratie
A:Hijnen etal.7i
B,CenD:relatief ten opzichte vanAop basis van thermotolerante bacteriën vande coligroep
en doseerproeven met E.coli*),bovendien Campylobacter 1 logbeter verwijdering?). BaAen Cen
Dgelijk aanAgesteld. Bijdezeschatting werd uitgegaan vaneengerijpt langzaam zandfilter
met schmutzdecke.
chloordesinfectie
A,E,F,Gen H:gemiddelde en spreidinggeschat door extrapolatie van literatuurgegevens»). Dit
iseen behoudende schatting.
ozonisatie
C:gegevensverwijdering thermotolerante bacteriën vancoligroepgefit aaneen betabinomiaal
model11).B,FenG:gegevensCtoegepast Dit iseenbehoudendeschatting:Campylobacters worden
verondersteld gevoeliger tezijn voorozondan thermotolerante bacteriën vandecoligroep.
coagulatie en snelfiltratie
B:gegevens waterleidingbedrijf
D,FenH:gegevens waterleidingbedrijf

waterleiding- rekenkundig
bedrijf
gemiddelde
concenttatie in open bekken (n/liter)

langzame zandfiltratie (10log)
chloordesinfectie (10log)

snelfiltratie (10log)
coagulatie(10log)
ozonisatie(10log)
verdunning met grondwater (10log)

A
B,C,H
D
E,F,G
A,B,C,D

64
150
1000

A,E
E, F,G
H
M

4,5
21

B
D
E, F, G, H
B.C.F.G

1,2

D
G

7,7
4,1

95%-bereik

0,15-460
13 - 630
3,9-7400
0,15-46
M-5,7
2,9- 6,0
14-28

18

12-24

5,4

3,4-7,4
0,85-1,6
0,90-2,1
1,4- 2,6
0,44-5,8

1.5
2,0
2,2
0.3
0,1
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zwemmen daneenvolwassene.VolgensdeCBSgegevensoverdeleeftijdopbouw van deNederlandsebevolkingin 2002was 16procent twaalf
jaar ofjonger en 84procent ouder dan twaalf
jaar.Wevatten deeerstecategorieopals kind
endeandere categoriealsvolwassene.Kinderen
worden volgensdezeschatting aan50keer
meer Campylobacters blootgesteld dan volwassenen.Deberekendegemiddelde infectiekans is
erg hoog,namelijk 450(kind]en elf(volwassene]maal hoger dan het io-4-infectierisico.
Drinkwater
Dewaterleidingbedrijven die water innemen uit open bekkens ofreservoirs,zijn het
meest kwetsbaar ten aanzien van besmetting
met Campylobacters vanwege desoms hoge
belasting vandie bekkens met Campylobacters
afkomstig van vogels.Voordie bedrijven (geco-

Tabel3.

deerdAt/m H)werd dan ookeen schatting
gemaakt van deblootstelling alsmede de daaraan gekoppelde infectickans. Vooralle overige
drinkwaterlcidingbedrijven werd aangenomen
dat het ruwe water (voornamelijk grondwater]
campylobactervrij is,met andere woorden:
daar isdeinfectiekans verwaarloosbaar klein.
Tabel 2geeft de concentraties Campylobacters weer in open bekkenwater ende verwijderingdoordeafzonderlijke zuiveringsstappen,
berekend op basis vanMonte Carlo trekkingen.
Ineen aantalgevallen werd een lognormale of
betabinomiale verdelinggekoppeld aan meetgegevens.Vervolgens werden 10.000Monte
Carlo-trekkingengedaan uit die verdelingen.
In deandere gevallenwerden lognormale verdelingen gebruikt met gemiddelde en bereik
van meetgegevens betreffende de concentraties

Totalezuivering,concentratiesindrinkwater,blootstellingeniiijectiekans.

totalezuivering(I0log)
drinkwater (n/liter]
blootstelling (n/pa]
kansopinfectie (pppa]
totalezuivering[10log]
drinkwater (n/liter]
blootstelling (n/pa)
kans op infectie (pppa]
totalezuivering(10log)
drinkwater (n/liter]
blootstelling (n/pa)
kans op infectie (pppa)
D totalezuivering(10log)
drinkwater (n/liter)
blootstelling (n/pa)
kansop infectie (pppa)
E totalezuivering(10log)
drinkwater (n/liter)
blootstelling (n/pa)
kans op infectie (pppa)
F totalezuivering(10log)
drinkwater (n/liter)
blootstelling (n/pa)
kansop infectie (pppa)
G totalezuivering(10log)
drinkwater (n/liter)
blootstelling (n/pa)
kans opinfectie (pppa)
H totalezuivering(10log)
drinkwater (n/liter)
blootstelling (n/pa)
kans op infectie (pppa)
heel Nederland
blootstelling (n/pa)
kans op infectie (pppa)

rekenkundig gemiddelde

95%-bereik

8,6

6,4-11

6,8 x 10-6

6,6x 10" 1 2 -1,6x io~5

5,2 X 10~4

2,8 X 1 0 1 0 - 1,1 X 10-3

6

9,1 x w

7,4
2,5x 10-4
2,1 X 10'z
3,4x10-4

4,9-11
3,9x ïo' 1 0 - 1,6x10-3
1,3X10' 8 -0,12

6,3
3,8x 10-3

3,8 -10
6,6x ï o ' - 2,2x10-;
2,8x10-7-1,8

o,37

3,2X 10"3
5,9
9,5x 10-3
0,72
5,9x 10-3

4,2-7,6
9,4X 10-7-4,9X 10"2
3,7X10-5-4,0

28
<< ÏO1
<< 10'!
<< 10'1

20-35

25
<< ïo-'
<< \ol
« ÏO 1

18-33

25
<< ÏO'10
<< ÏO'8
<< ÏO10

18-33

25
<< ÏO 1
<< 10 !
<< 10-1

19-32

0,022
1,9X 10-4

o - 0,010

n/pa =aantal Campylobacters per persoon perjaar; pppa =perpersoon perjaar

indeopen bekkens envan defracties dieeen
zuiveringsstap passeren. Het95%-bereik wat
wordt gegeven, volgt rechtstreeks uit de verschillende verdelingen.
Tabel 3 geeft per waterleidingbedrijf de
totale zuivering, de concentratie in dtmkwater, deblootstelling en de infectiekans weer.
Deblootstelling aanCampylobacters (dedosis)
werd alsvolgt berekend:

D= C x i o ' = '

xV

Hierin staat Dvoordedosis (gemiddeld
aantal ingeslikte Campylobacters per persoon
perjaar),Cvoor deconcentratie in het open
voornet
bekken (aantal per liter), ^
totaal
vanallezuiveringsstappen (decimale reductie)
en V voor deconsumptie ongekookt drinkwater^!.Diegemiddelde consumptie van
ongekookt drinkwater bedraagtg<) liter per
persoon perjaar.
Om de blootstelling voor heel Nederland
teschatten werden de blootstellingsverdelingen vanAt/m Hgewogen naar het aantal personen in de betrokken voorzieningsgebieden
samengevoegd met dievan deoverige twaalf
miljoen Nederlanders die campylobactervrij
drinkwater krijgen. Degemiddelde concentratie in drinkwater (tabel3)volgt uit de Monte
Carlo verdelingen en isniet rechtstreeks te
berekenen door degemiddelde concentratie in
het water van het open bekken tedelen door 10
tot demacht (gemiddelde totale zuivering).Dit
komt omdat wetemaken hebben met scheve
verdelingen.Zo'n rechtstreekse berekening
gaat wel opvoor mediane waarden.Voor de
schatting van de infectiekans zijn echterjuist
derekenkundige gemiddelden van belang.
Daarbij wordt hetjuiste gewicht gegeven aan
hogerewaarden voor dedosis.
In tabel 3 valthet opdat het io-4-infectierisicodoor B,Cen Dwordt overschreden.Voor
Disdeoverschrijding met een factor 59het
grootst.Zelfs voor heelNederland isde
geschattegemiddelde kans op infectie nog 1,9
keer het io4-infectierisico.Vermeld dient te
worden dat waterleidingbedrijven momenteel
nader onderzoek uitvoeren naat de efficiëntie
van met nameozonisatieen dat nodige aanpassingen in voorbereiding zijn. Hoewel volgens
dezeschattingen ersprakeisvan overschrijdingvan het io4-infectierisico ten gevolge van
drinkwaterconsumptie, zijn geschatte blootstellingen viarecreatiewater of bijvoorbeeld
kipfilet nogveelhoger.Deblootstelling aan
Campylobactersvoorvolwassenen viarecreatiewater isvolgensdezeschattingen toch nog drie
keer hoger dan dieviadrinkwater, dievoor
zwemmende kinderen iszelfs 140keer hoger.
H 2 0 19-2003 29
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Deblootstelling via recreatiewater iszeer
onzeker engebaseerd opordevan grootte
schattingen van deconcentraties Campylobacters in het water,alsmede ruwe schattingen
van aantallen zwembezoeken en hoeveelheden
ingeslikt water. Evenwelsuggereren deze
schattingen dat nader onderzoeknaar de
waterkwaliteit vanzwemplassengewenst is.De
schatting van de blootstellingaan Campylobactersvia rauwe en verhitte kipfilet (belangrijke
besmettingsbronnen) bedraagt 1,8en respectievelijk 0,85Campylobacters per persoon per
jaars).Dat isrespectievelijk 82en 39keer hoger
dan viadrinkwater. *

Systematischebeheersingvan
microbiologischerisico's
H E I N VAN LIEVERLOO, KIWA W A T E R RESEARCH
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Preventie van verontreinigingen
Tegen de tijd dat deperiodieke waterkwaliteitsbeoordeling een fecale verontreiniging
van het drinkwater wordt aangetoond, is het
water meestal algeconsumeerd, met een infectierisico voor deconsument tot gevolg.Dit risicowordt vervolgens beperkt door kookadviezen en/ofchloordosering,gevolgd door het

(indien mogelijk) detecteren en corrigeren van
dedefecten in deinfrastructuur en/ofde
bedrijfsvoering. InNederland komen dergelijkeverontremigmgsmcidenten m vergelijking
met andere ontwikkelde landen weinig voor
(gemiddeld circa vijf keer perjaar)en worden
zelden (ongeveer eens inde tien tot twintig
jaar) in verband gebracht met ziektegevallen.
In de praktijk blijkt dat het grootste deel van
de incidenten het gevolgisvan lekkages in de
infrastructuur en onvoldoende hygiëne tijdens
werkzaamheden!).Doordergelijke risico's van
verontreiniging van drinkwater periodiek systematisch teinventariseren en te evalueren,
kunnen infrastructuur en bedrijfsvoering preventiefverbeterd worden. De waterbedrijven
in Nederland zorgen dat het geproduceerde en
gedistribueerde drinkwater slechts zeef zelden
indicatoren voor fecale verontreinigingen
(E.coli)en niet-fecale kwaliteitsverminderingen
(bacteriën van decoligroep) bevat en een internationale vergelijking prima doorstaat. Dit
komt vooraldoordemeervoudige barrières in
productiebedrijven waarom Nederland bekend
staat, maat ook door dezeergoedestaat van de
disttibutiesystemen en bescherming tegen het
tcrugstromen van water uit aangesloten
bedrijven en woningent).Een belangrijk
onderdeel van deze keten van kwaliteits- en
risicobeheersing vormen de richtlijnen die
hygiëne tijdens wetkzaamheden waarborgen).
Bijde warcrbcdnjvcn isonder meer door de
sterk toegenomen schaalvergroting en kosten-

