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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
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MaRiskA [Managing RiskAssessment &riskcontrol) iseenhulpmiddel voorhetsystematisch vastleggenvan resultaten van risicobeheersing mbedrijfsonderdelen. Het ismopdracht van en insamenwerking met waterbedrijven ontwikkeld, opdeeerste plants voorde beheersing van de microbiologischeveilicjheid van drinkwater. De basisstructuur van liet hulpmiddel iseen combinatie van nvec
bekende methoden voor risicobeheersing:HACCF(Hazard Analysis Critical Control Points:en
FMEA :Failure Mode and E/fect Analysis).MaRiskA istoepasbaar hi) de watervciliuheidsplannen
dierjcmaakt moeten worden conform denieuwe WHO-richtlijnen, maar ookvoor beheersing van
andere risico's.
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Eénvan de belangrijkste pijlers van depreventie van infectieziekten vormt de beschikbaarheid van microbiologisch veilig drinkwater.Detoename van het aantal
aansluitingen op decenttale drinkwatervoorziening eind 19een begin 20eeeuwging in
Nederland gepaard met een flinke daling van
deaantallen gevallen van belangrijke besmettelijke ziekten, zoals cholera en tyfus1). Naast
derisico's voordevolksgezondheid spelen
hierbij ookrisico's voor het imago van waterbedrijven en de kosten van corrigerende maatregelen een belangrijke rol.Eengoede verwijdering ofinactivatie van pathogène
organismen uit degrondstof, gecombineerd
met degelijke infrastructuur en hygiënische
bedrijfsvoering zorgen voorpreventie van verontreinigingen tijdens productie en distributie van drinkwater.Omdat in Nederland
drinkwater zonder ofmet eenzeer laag gehalte
aan desinfectiemiddelen wordt gedistribueerd,
ispreventie van verontreinigingen voorde
Nederlandse drinkwatersector extra van
belang2'.
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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-
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bewustzijn mtoenemendematebehoefte aan
eenperiodiekesystematiekwaarindegrootste
risico'sdehoogsteprioriteit krijgen.
Waterveiligheidsplannen
Devoedingsmiddelenindustrie maakt
sindsdejaren '80vanvorigeeeuwopaanbevelingvandeVN-instellingenWHOenFAO in
toenemendemategebruikvanHACCPvoor
beheersingvanderisico'svanverontreiniging
vanvoedingsmiddelen61.Intabel 1 isseenoverzichrtezienvandestoffen ineenwaterveiligheidsplan.Inhetafgelopen decenniumwerd
ervoorgepleitditsysteemookindedrinkwatervoorzieningtoetepassen7i8).Demerhode
vormtnudebasisvande waterveiligheidsplannendiedoordeWHOinsamenwerking
met vertegenwoordigers van waterbedrijven
enwetenschappelijke instituten als Kiwa
wordenontwikkeld'1.Intabel1 iseenoverzicht
tezienvandestappen ineenwaterveilighcidsplan.Eengedetailleerdebeschrijvingvandeze
waterveiligheidsplannen verkeertnoginhet
conceptstadium enisnogniet openbaar.
MaRiskA: systematisch vastleggen
In2000isKiwainopdrachtvaneenaantal
waterbedrijven begonnenmetdeontwikkelingvaneenhulpmiddel voorhetsystematisch
vastleggenvaninformatie enbevindingenvan
projectenvoorbeheersingvanmicrobiologischerisico's.Ookhierbij isHACCPalsuitgangspuntgekozen.Dekernvanhet registratiesysteem ishetperonderdeelvande
infrastructuur endebedrijfsvoering opsplitsen
vandreigingen indeelfactoren, waarbijde
opsplitsingvaneenrisicoineenkanseneen
effect eenbelangrijk onderdeelvormt.Deze
keuzewerdgemaakr,omdatslechtsinbeperktematekwantitatieve informatie overderisico'sbeschikbaar isendekwalitatievedreigingsanalysedooreenteamvandeskundigen

daaromvolgenseenvastestructuurdientte
verlopen.TijdenseencontactmetPhilips
Semiconductorswerdkennisgemaakt met
FMEA(FailureModeandEffect Analysis),een
systeemdatindetechnische industrie
gebruiktwordtvoorbeheersingvanrisico's tijdensondermeerontwerpenproductie10!.
ZowelHACCPalsFMEAzijnoverigensinde
jaren'60en'70vandevorigeeeuwdoorNASA
ontwikkeld.Bijdeverdereontwikkelingvan
hetsysteemindejarendaarnaisgebruik
gemaaktvandepraktijkervaringenbijwaterbedrijven.
Ervaringen bij PWN
Injuli2000bleekhetuitgaandewatervan
hetgrondwatervcrwerkendeproductiebedrijf
Laarderhoogtfecaalverontreinigdtezijnen
daardoorookhetdrinkwateringrotedelenvan
voorzieningsgebied 'tGooi.Naherstelvaneen
lekineenreinwaterkelderdatwaarschijnlijk tot
deverontreinigingheeftgeleid,heeftPWN,
ondersteunddoorKiwa,eenuitgebreiderisicoinventarisatieen-evaluatievanbrontot
watermeteruitgevoerd.Naastdebeheersingvan
verontreinigingsrisico'sindeproductiebedrijvenLaarderhoogtenHuizenendebijbehorende
voorzieningsgebieden,hadhetprojecttotdoel
ommedewerkersvanmeerdere afdelingenin
hetbedrijfbekendtemakenmetrisicobeheersingmetbehulp vanMaRiskA.Medeomdie
redenishetprojectuitgevoerddooreenteam
van enkeletientallenmedewerkers.Nadatals
voorbereidingalleonderdelenvan deinfrastructuurenbedrijfsvoeringwarenvastgelegd
inMaRiskA,werden inenkeleteambesprekingendedreigingenperonderdeelgeïnventariseerdengeanalyseerd.Perdreigingsanalysewerdendevolgendefactorenvastgesteld:
• risicobeperkende infrastructuur,
• risicoscoreexclusiefrisicobeperkende handelingen,

Derisico'svanwerkzaamhedenaandrinkwaterleidingenkunnenflrootzijn,bijvoorbeeldindeomgevingvaneentijdelijke
kadaveropslag[foto:BrabantWater'.

•
•
•
•
•
•

preventieve standaardhandelingen,
prestatiecriteriavoorwaterkwaliteit,
infrastructuur en bedrijfsvoering,
detectiesysteem voor afwijkingen,
correcticsysteemvoorafwijkingeneneen
risicoscoreinclusiefrisicobeperkendehandelingen.
Omdatveelalkwantitatieve informatie
ontbreekt,werddesemi-kwantitatieve risicoscoreingeschat,hetproductvandegeschatte
relatievekansenhet geschatterelatieve effect,
elktussenéénentien.Doorderisicoscorevervolgenstetoetsenaanvoorlopignogarbitraire
grenswaarden (inditgeval20en50),kunnen
derisico'swordeningedeeld indriecategorieën:acceptabel(onder20),mogelijkonacceptabel(20tot50)enonacceptabel(bovende50).
Hetdoelvanhetproject wasomalledreigingenindezerisicoklassen inte delen,waarbijdeopsplitsingvanelkrisicoin deelfactoren
enhetschatten vanderisicoscorehetmiddel
was.Doorderisicoscoreinclusiefen exclusief
risicobeperkendehandelingen (detectieencorrectievanafwijkingen) inteschatten,wordtde
noodzaakvandehandelingen expliciet.Het
risicovanhetuitvallenofmindergoed functionerenvanautomatischedetectie-encorrectiesystemenwordtalsonderdeelvandedreigingsanalysevandebetreffende infrastructuur
meegewogen.Voorderisico'sdiealsonacceptabelofalsmogelijk onacceptabelwerden
geclassificeerd, zijnmaatregelenbedachtenin
MaRiskAingevoerd.Hetteammoetookde
kosten(eenmaligenperiodiek)inschattenen
dezetegendebatenafwegen enaangevenmet
welkeprioriteitenopwelkedatumdemaatregeluitgevoerd moetzijn.UniekvoorMaRiskA
(invergelijking metHACCPenFMEA)isdat
ditinhetsysteemeenexplicietestapis.Dit
leiddeertoedatvoorafgaand aan maatregelen
diemethogekostengepaardgaan,vaak(kwantitatief) onderzoekwerdaanbevolen,zekerals
onduidelijk wasofhetrisicoonacceptabelwas.
Alsdemaatregelensnel,effectiefentegenlage
kostenkondenwordengenomen,werdnader
onderzoeknietzinvolgeacht,vooralomdathet
onderzoekvaakduurder zouzijndandemaatregelzelf Hetmerendeelvande geïdentificeerderisico'szijndoorPWNalsacceptabelingeschat.Indemeestegevallenisdithetgevolg
vangoedontworpen enonderhouden infrastructuurendoorhetbetrachtenvanhygiëne
tijdens werkzaamheden aanwatervoerende
infrastructuur. Onacceptabelerisico'szijn niet
vastgesteldinzoweldecultuur alsdealgemenebedrijfsvoering ofdebedrijfsvoering inde
voorzieningsgebieden.Welwerdendevolgendeprocedures nodiggeachr:
hetbetrachten vanhygiënetijdens werkzaamheden aandewatervoerende infrastructuur voorwinningenproductie(uitgevoerdin2001),
periodiekebouwkundige inspectievan
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reinwaterreservoirs dooreen extern
bureau (met ingang van2002),
dereiniging van transportleidingen na
werkzaamheden (gestart in 2002)en aanpassingen van de infrastructuur,
verdere optimalisatie van het gerepareerde
toegangsluik van de reinwaterkelder (uitgevoerd in 2001),

Aanbevelingen voor beheersing van een aantal
onacceptabele risico's waren:
Risicobeheersing met MaRiskA uitvoeren
voor allewinningen binnen Vitens;
Deeliminatiecapaciteit van pathogène
micro-organismen in de waterbehandelingen het infectierisico voot afnemers
moet beter worden vastgesteld;
Doorgaan opde ingeslagen wegvan beveiliging van productielocaties;
Beleid opstellen voorrondleidingen, open
dagen en toegepaste chemicaliën en hulpstoffen in de ptoductie van drinkwatet;
Hygiënisch werken tijdens productie en
distributie van drinkwater verder bevorderen;

een beter ontwerp van dedeksels van de
winputten (in 2002),omdat deze tijdens
het openen en sluiten tot verontreinigingen konden leiden,
een derde koppeling tussen productiebedrijven Laarderhoogt en Huizen (injuli
2000gesloten, verwijderd in 2002),omdat
dezede kansopverspreiding van eventuele
verontreinigingen onnodig vergrootte.
Maatregelen gericht opmogelijk onacceptabele risico's betroffen vooraleen snelle aanscherping van procedures voor het betrachten
van hygiëne tijdens werkzaamheden in transport en distributie (2001)en het implementeren vanprocedures (ookvoor handhaving) tijdens deoptimalisatie van het
kwaliteitssysteem in 2002,grotendeels voor
bestaande werkafspraken, deels voor nieuwe
werkafspraken. Daarnaast zijn investeringen
voorgesteld voor aanpassing van de infrastructuur in wingebieden en reservoirs.In2006
zullen de risico's in de productiebedrijven en
het voorzieningsgebied 't Gooi opnieuw
worden gecontroleerd. Eencontrole van drie
andere productiebedrijven isonlangs begonnen.Voorhet resterende productiebedrijf isde
controle inmiddels afgesproken.

Ervaringen bij Vitens Overijssel
Vitens Overijssel heeft in 2001 de microbiologische risico'sgeëvalueerd van de winning en behandeling van oppervlaktewatet uit
het Twentekanaal in productiebedrijfWeerselosewegen het, voornamelijk in Enschedegelegen,distributiegebied. Vitens wilde inzicht in
de toepasbaarheid van MaRiskA voorrisicoinventarisatie en -beheersing. Ook wilde het
bedrijf een systematische inventarisatie en
evaluatie van debedtcigingen van de microbiologische veiligheid tijdens productie (winning, behandeling) en distributie van drinkwater m producticbedrijfWccrseloseweg.
Verder verlangde het een overzicht van de
effectiviteit van degenomen en nog te nemen
beheersmaatregelen. Tenslotte vtoeg Vitens
Overijssel om een beoordeling van devoorgenomen vervanging vanozonisatiedoorUVbehandeling alsdesinfectiestap in de directe
oppervlaktewaterbehandeling.
Deaanpak bij Vitens was vergelijkbaar met
deaanpak bij PWN,aangevuld met een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse
(QMRA11))van een deel van de behandelingssystemen. Elders m dit nummet staat een
32 H 2 0 - 19-2003

Drinkwaterleidingenmoetengoedafgeslotenworden
opgeslagenomverontreinigingdoorbijvoorbeelddieren
tevoorkomen(foto:TilburgscheWaterleidingMaatschap-

Pulvoorbeeld van een QMRAvoor een ander
drinkwaterproductiebedrijfbeschreven. Door
de projectteamleden vanProductie en Distributie zijn in hun eigen afdeling de risico's
geïnventariseerd en beoordeeld. In het projectteam (vijfpersonen) zijn deze inventarisaties
bediscussieerd en verder uitgewerkt in te
nemen beheersmaatregelen. Onder de noemer
'Algemeen' zijn de procedures en werkvoorschriften van het ISO9001-kwaliteitssyteem, de
opleidingen van zoweleigen personeel als personeel van aannemers, het hygiënisch werken
in de productie en distributie en de verpakking
en vervoer van (leiding)materialen beoordeeld.
Deconclusies luidden:
Het merendeel van derisico's wordt goed
beheerst;
MaRiskA werkt prima en isgoed toepasbaar als instrument voor risico- inventarisatiebinnen Vitens;
Nog veelvraagtekens bestaan over de verwijdering van micro-organismen door
infiltratie en door directe oppervlaktewaterbehandeling in het productiebedrijf
Diversedynasandfilters en putten zijn wel
inpandig, maat niet afgedekt;
Periodieke bouwkundige inspectiesen bektesten van reservoirs en reinwaterkelders
uitgevoerd (zoalsNEN-EN 1508aanbeveelt)worden niet uitgevoerd;
Toegangvan medewerkers en aannemers
tot deinfrastructuur isniet goed geregeld;
Derisico-inventarisatie van het
distributiegebied was voldoende representatiefvoor andere disrributiegebieden;
Het ontbreken van insluisvrije brandkranen in het distributiegebied wordt als een
onacceptabel risico beschouwd.

Alleleidingen en hulpstukken hygiënisch
verpakken;
Voortaan alleen insluisvrije brandkranen
toepassen;
Het controleren van aannemers opkwaliteitsplannen en opleidingen medewerkers.

Conclusies
Deresultaten van debeschreven projecten
voor risicobeheersing zijn opdeeersteplaats te
danken aan dekwaliteit van de multidisciplinaire teams diedekennis en informatie hebbengeleverd.Voorts heeft decombinatie van
debestaande systemen HACCPen FMEAde
basisgelegd voor systematische evaluatie,vastleggingen beheersingvan de risico's per
onderdeel van de infrastructuur en bedrijfsvoering. Deaanbeveling van deWHO voorsystematische risicobeheersing met behulp van
waterveiligheidsplannen zaler waarschijnlijk
toe leiden dat meer waterbedrijven dezeaanpak zullen gaan volgen. Hetgebruik van
MaRiskA dwingt een team hierbij omzich in
kleinere stappen van 'alle' factoren bewust te
zijn diesamen het risiconiveau bepalen, onder
meer door het expliciet maken van de noodzaak van reeds bestaande risicobeperkende
infrastructuur en bedrijfsvoering. Tevens biedt
MaRiskA ruimte voor het vastleggen van een
kosten/batenanalyse, prioritering en planning
van de maatregelen en eventueel nader onderzoek.Door dezestappen direct toe te voegen
krijgt het team en haar opdrachtgever een
integraal beeld vandebestaande systemen en
ovet deaanbeveling van het team voor optimalisatie van dezesystemen.Tabel 1 vatdeexplicietestappen in MaRiskAsamen, waaruit
blijkt dat deinformatie en bevindingen van
waterveiligheidsplannen met dit systeem
kunnen worden vastgelegd.

Verdere ontwikkeling MaRiskA
Geletopdepositieveervaringen bijPWN
enVitens en de belangstellingbij andere
waterbedrijven isbesloten om MaRiskA dit
jaar in het kader van het bedrijfstakonderzoek

PLATFORM

alsMSAccess-applicatieteontwikkelen,voor
eenoverzichtelijkeinvoerperdreiging,met
uitvoermogelijkheden naarMSExcel(compleetoverzicht)enMSWord(samenvatting).
Hetsysteemisnietspecifiek voordemicrobiologischeaspectenvandedrinkwatervoorzie-

ning,maarkanooktoegepastwordenvoor
integralerisicobeheersing.Eenspecialeversie
vanMaRiskAzalinterminologieentoelichtingnogspecifieker gerichtzijnopwaterveiligheidsplannen.Alssystematische vastlegging
vandebevindingenvanprocessenvanrisico-

beheersingeenstructureel onderdeelvande
bedrijfsvoering wordt,ishetaantebevelenom
MaRiskAopdenduurnietmeeralslossysteem
tegebruiken,maarhaarfuncties optenemen
inintegralesystemenvoorprocessturing. *
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*Detecteerbaarheid vormtonderdeelvanhetrisiconiveau,criteria,detectie encorrectieniet
explicietin formuleren.

advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in dehand.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
• diepe boringen

kiwa kiwa
EaB
Erkend

grondboorbedrijf

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.
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