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EPIDEMIOLOOG KRIJGT NUL OP REKEST VANVEWIN,
M I N I S T E R I E VAN V R O M E N KlWA

Toevoeging monochlooramineaandrinkwaterniet aandeorde
Volgensepidemioloogjacob KoolzoudenNederlandsewaterleidingbedrijven monochlooramineaan
drinkwatermoetentoevoegenombesmetting metkgwnellatevoorkomen.BovendiensteltKooldat
inNederland hetaantal besmettingenmetlegwncllavelemalenhogerligtdanartsenconstateren:
hijvermoedtdathetwerkelijkaantalbesmettingenop5500ligt,waarvan900ernstige,tegen45
ojjiciélcmeldingen.Datstaat inzijnproefschrift, waarophijop10 meij.1.promoveerde.Volgensde
VEWINlosthettoevoegenvan monochlooramiuehet Icc/ionclla-probleemnietop.Geen enkel desiujectiemiddelisinstaatalle bacteriën tedoden.Daarom ishetbelangrijker aandacht teschenkenaan
dedrinkwater-installatie binnenshuisendaardebacteriezoveelmogelijk tevoorkomen.
Volgens het proefschrift vanKoolbevordert het feit dat hetNederlandse drinkwater
geenresidueeldesinfectiemiddel bevat niet
alleendesmaak,maar ookhet risicoopveteranenziekte. Kooliswelvanmeningdat het
Nederlandse drinkwater vanhoge kwaliteit
is,maar uit onderzoek inAmerika blijkt dat
het toevoegen van monochlooramine het
merendeel van drinkwater-geassocieerde
veteranenziektegevallen kanhelpenvoorkómen.Aanhetgebruik vanmonochlootaminezijn echter ooknadelen verbonden.

Nitriet
Volgenszoweldr.].Kruithof(PWN)als
DickvanderKooij(Kiwa)kan het toevoegen
vandechloorverbinding leiden tot vorming
vannitriet inhetdrinkwater, waatdoorde
bestaande normen worden overschreden.De
vormingvannitriet indrinkwater geeft de
bacteriedemogelijkheid zichtevermenigvuldigendoordat extra voedingsstoffen
ontstaan.InNederland wordtjuist gepoogd
zomin mogelijk nutriënten inhet drinkwater telatenontstaan,zodatbacteriënzich
niet kunnen ontwikkelen.MaarvolgensKool
ishet onwaarschijnlijk, hoewelniet uitgesloten,datinhetNederlandse klimaat nitrificariedoorhet toevoegen vanmonochlootamineeenprobleem zalvormen.
Monochlooramine isgiftig voor
sommigevissen,zodat eenleidingbreuk of
lozingophet oppervlaktewater leidt tot
vissterfte. Datgeldt ookvoorvisin aquaria.
Verderkandechloorverbinding leiden tot
problemen bij nierdialyse.Ookmoet,als
monochlooramine wordt toegevoegd,geïnvesteerd worden inapparatuur omdedoseH20

ring teregelen en temeten.Tenslotte heeft
detoevoeging vanchloor een (negatieve)
invloed opdesmaakvanhet drinkwater.
VanderKooijsteltookdathet legionelhprobleemzichontwikkelt 'nadewatermeter'
endusdeverantwoordelijkheid isvande
eigenaar,gebtuikeren/ofexploitantvande
installatie.Indezeinstallatieszoudus het
nodigegedaankunnen wordenombesmettingtevoorkomen.Overigensgeeft Kooldat
ookaaninzijn proefschrift. Doodlopende
leidingenzouden verwijderd moeten worden.
Goedspoelenengedurendelangere tijd
verhitten vanwaterzijn enkele maatregelen
dieeenvoudigkunnen worden uitgevoerd.
Dat hetNederlandse drinkwater, anders
dan hetAmerikaanse,nier of nauwelijks
voedingsstoffen bevat,zodat legionelh zich
niet zalvermenigvuldigen, wordtdoorKool
inzijn proefschrift met denodigescepsis
bekeken.Volgenshemgeeft het uitbreken
vanbesmettingen inNederland,geassocieerdmet drinkwater, aandat legionelh
zich welindrinkwater kanbevinden enzich
ookkan vermenigvuldigen tot gevaatlijke
concentraties.

worden.Het beleid moetzichdaat danook
op(blijven) richten. Het kan in sommige
gevallen opinstallatieniveau wélzinvol zijn
om tedesinfecteren met monochlooramine,
aldus het ministerie.Het ministerie isgeen
voorstander van centrale nadesinfectie.
Overigensziet Kruithofmeer heil in hoge
temperaturen enUV-desinfectie omlegionelh opinstallatieniveau te bestrijden.
VanderKooijvraagtzichtenslotteafof
decijfers dieKoolnoemt voorhet aantal
besmettingen petjaar inNederland kloppen.Hij ishet eensmet destellingdat dat
aantal hogerzalliggen dan het officiële
aantal,maar schat het aantal op500besmettingen perjaar, waar Kooleenaantal van in
totaal (ernstigeenminder ernstige)5500
noemt.Koolopzijn beurt blijft bij zijn
schatting,envindt dat dit hoge aantal
verderediscussieover toevoegen van
monochlooramine wenselijk maakt.
Maatgezien deproblemen dieaan
cenrraledesinfectie kleven,vindt het ministetievanVROMhetvanbelangdat eerstde
vraagwordr beantwoord oferechtzoveel
meer /e^/one//a-besmettingenzijn daner
nu wordengemeld.Devolgendevraagis
danofdeoorzaak vandiebesmetting inde
woonsituatie ligt.Tot nu toeiseendergelijke relatie inNederland niet aangetoond,
volgens het ministerie.Slechts indien
besmetting indewoonsituatie een significantebijdrage blijkt televeren aan het
aantal /e^rone/Li-besmettingen,zou een
hernieuwde afweging ten aanzien van
centraledesinfectie aan deordezijn. «f

VROM:toevoeging zorgt juist
voor problemen
Maar ookhet ministetievanVROMziet
geenaanleidingomhetNederlandse beleid
tewijzigen.Zij vindt vooralsnogdattoevoeging vanmonochlooramine aan drinkwater
ookgezondheidsproblemen kan opleveren.
Problemen met legionelh treden pasopin
installaties dieslechtzijn ingericht en
onvoldoende beheerd ofonderhouden

Jonkheerir.A.deBeaufort istijdensde
lintjesregen inaprilbenoemd tot Officier
indeOrdevanOranje-Nassau. DeoudvoorzittervanStichtingRIONEDkreeghet
lintje later,omdat hijopvakantiewasten
tijde vandebenoeming, f

