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KINDEREN KRIJGEN DIARREE, BRAKEN EN KOORTS

Onderzoek klachtenna
badeninAmsterdamse
speelvijvers
lederjaar,ookdirjaar, wordenopwarmezomersedagende bacteriologische kwaliteitseisenoverschredendoor(vrijwel)alleAmsterdamsekinderspeelvijvers. Omdatkinderenookregelmatiglast
ondervindenvandiarree,brakenenkoortsnahetzwemmen indezevijvers,zoekenhetonderzoekslaboratoriumOMEGAM,hetRIVMendeGG&GDinAmsterdam naareenmogelijkerelatietussen
diesymptomenendeinhetwateraangetroffen humaanpathogènemicro-organismen. Bijruim
dnekwart vandeblootgestelde kinderenwordenklachten vastgesteld:eenderdeondervindtzowellast
vandiarreealsvanbrakenen koorts.Erkanechtergeensignificante relatiegevondeuworden. De
betrokkenpartijen verlangendaarom uitgebreideren langdurigeronderzoekbijéénspeelvijveren
zijngebruikers.
TotnutoeisinNederland,enzover
bekend ookinhetbuitenland, geen onderzoekverricht naar degezondheidsrisico's
voorjonge kinderen alsgevolgvaneen
slechte microbiologische waterkwaliteit van
kinderspeelvijvers. Omditinkaart tebrengen isindezomer van vorigjaar een inventariserend onderzoek uitgevoerd doorhet
RIVM, OMEGAMendeGGenGD in
Amsterdam.
Voorkinderspeelvijvers gelden devoorschriften uitdeWetHygiëneenVeiligheid
Zwemgelegenheden voorcategorie B-zwemgelegenheden, waarin richtlijnenmet
betrekkingtotdeaccommodatieenreinigingzijn opgenomen endeeisdatde vijvers
gevuld dienen teworden metdtinkwateiof
water van vergelijkbare kwaliteit.
Iederzomerseizoen ontvangt deGGen
GDinAmsterdam echter klachten overde
waterkwaliteit vandespeelvijvers. Hierbij
wordengezondheidsklachten bij kinderen
inverband gebracht methetzwemmenin
dezevijvers.Indehoofdstad wotden daatom
richtlijnen gehanteerd dieafgeleid zijnvan
denormen uitdeWetHygiëneenVeiligheid
Zwemgelegenheden voorcategorieA-zwemgelegenheden.Hierin zijn namelijk behalve
mechanischeenhygiënische richtlijnenook
chemisch/fysische enbacteriologische
normen opgenomen.
Vooranderepathogènemicro-organismen,zoalsvirussen enprotozoën, bestaan
geen normen.

Gezondheidsklachten
In totaal werden opdriezomerse dagen
291 kinderen onderzocht (deeetstedag70,
detweededag 114endederdedag 107).
Hiervan werden 208kinderen (71procent)
tien dagen gevolgdomtezienofgezondheidsklachten optraden.Degemiddelde
leeftijd vandedeelnemers was3jaar.Vande
kinderen was35procent overdagnog niet
zindelijk. Eenhoogpercentage (79ptocent)
vandekinderen hadklachten indetien
dagen nahetbezoekaande speelvijver.
Hietvan had21 procent één klachten50
procent tweeofmeet klachten. Gemiddeld
had 24procent vandekinderen lastvan
diarree,zevenprocent van braken,elf
procent vanjeuken21 procent vanhuiduit-

slag.Oorpijn werdinvier procent vande
gevallengerapporteerd enoogontstekingin
tweeprocent.Zoweldiarree,koortsals
braken werdvooréénderdevan deblootgestelde kinderen gemeld.

Waterkwaliteit
Opdegenoemde driedagen,meteen
temperatuur boven 25°C,werden tenminste
tweespeelvijvers,éénvanvolgensde
Amsterdamse normen slechteenéénvan
goedekwaliteit, driemaal daags bemonsterd.
Vande22watermonsters, voldeed73procent
niet aanéénofmeer fysisch/chemische
normen.Vooralvoordezuurgraad,het
gehalteaanvrij chloorenhetgehalteaan
cyanuurzuur, diesamenhangen methet
onderhoud vandespeelvijver, werdende
normen overschreden. Herzelfde goldvoor
het ureumgehalte.Voor kaliumpermanganaat,deandere indicator voordematevan
vetvuiling,werden de normen nietoverschreden.Toenamevanhet ureumgehalte
overdedagwijst optoegenomen vuilbelasting van hetwater. Normoverschrijdingen
werden zowelbijlagealshoge watertemperaturen geregistreerd, maar frequenter naarmaredewatertemperatuur hoger was. Eén
ofmeer bacrcriologischenormen werdenin
59procent vandemonsters overschreden,
waarbij ineenzelfde percentage monsters
fecaleStreptokokken weiden gevonden, in 32
ptocent thermotolerante coli'seninzeven
ptocent Pseudomonasaeruginosa.
Alsgeenofonvoldoende chloor inhet
waterzaten/ ofdezuutgraad vanhetwater
tehoogwas,danleiddedittotoverschrijding vandebacteriologische norm.Invijf
vandeacht watermonsters,die laatinde
middaggenomen werdenenwaaropook
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Hergebruik drinkwaterslib
WaterbedrijfGroningen,WatcrleidiitgmaarschappijDrentheen WaterlaboratoriumNoord
zijnzeertevredenoverproevenmetalternatieve
vlokmiddelenenmogelijkheden voorhergebruik
vandrinkwaterslib inmembraantechnologie.
Uitdeeersteresultaten blijkt dat metalternatievevlokmiddelen dekosten aanzienlijk
omlaaggebrachtkunnenwordenzonderdatde
membraanprestaties eronderlijden.

EenmedewerkervanlietlaboratoriumOMEGAM neemteenwatermonsterineenkinderspeelvyvermAmsterdam.

nogvirologischeen parasitologische bepalingen werden uitgevoerd, troffen deonderzoekerspathogenen aanals Giardiakmblia
(63procent]en/'of Cryptosporidium(

Oorzaak-gevolg
Het aantalspecifieke klachten was niet
significant verschillend tussen despeelvijversoftussen deverschillende onderzoeksdagen enooknietgetelateerd aan bepaalde
chemisch/fysische ofbacteriologische parameters vandewatermonsters.Bij 17 kinderen metdiarreewasfeces verzameld en
geanalyseerd. Invijfvande 17fecesmonsters
werden cysten van Giardia lambliaaangetroffen. Tweehiermeegeïnfecteerde kinderen haddengezwommen in met Giardia
besmette speelvijvers, maar deoverigedrie
niet.Cryptosporidiumwerd niet aangetroffen
in feces,hoewel dezewelinéén vandeacht
speelvijver monsters kon wotdenaangetoond.
Uitdit vooronderzoek naar dewaterkwaliteit vankindetspeelvijvers bleek dat
debemonsterde vijvers vaak(in73procent
vandegevallen)niet voldeden aanzowelde
fysisch/chemische alsde bacteriologische
normen.Ookwerden inhet merendeel van
degeanalyseerde monsters (63procent)
anderehumane ziekteverwekkers aangetroffen, waarvoor zoalsgezegd geen normis
vastgelegd. Het wasindezestudie niet
mogelijk omeenrelarie teleggen tussen
symptomen bij kinderen endematevan
microbiologische vervuiling vanhet zwemwater wat behalvedoorandere transmissieroutes dan water mogelijk reverklarenwas
door telageaantallen.
Gezien degrote populariteit van kinderspeelvijvers opmooiezomerdagen vinden

OMEGAM,het RIVMendeGG&GD
Amstetdameenvervolgonderzoek naar het
gezondheidsrisico vanspeelvijvers wenselijk, waarbij éénspeelvijver endegebruikers
ervan langere tijd frequent gevolgd moeten
worden.•"
met dank aan Hans Schoon
(OMEGAM),Joop van Wijnen (GG&GD
Amsterdam) en Ana Maria de Roda
Husman (RIVM)
Meerinformatieoverhetonderzoekvandewaterkwaliteitinkinderspeelvijverse'nzwemplaatsen in
Amsterdamkuntulezeninhetvolgende nummer
vanH 2 0vanSseptember. <f

Uitdeproeven,dieuitgevoetd werden
indeDrentscheAa,blijkt datzelfs bij een
relatiefhogeflux devervuilingssnelheid van
deultrafiltratiemembraan zeergeringis.
Hetvetloopvande ttansmembraandtuk
gedurende een looptijd vancitca24uut is
zeerstabiel.Na elkeproducrie'run' van30
minuten wotdt een back flush uitgevoerd,
waatna deflux volledighctstelt.Binnen het
tijdsbestek vaneenetmaal isgeen chemischereiniging noodzakelijk.
Geziendepositieveresultaten,dieook
zullen leiden tot aanzienlijke besparingen op
het chemicaliënverbruik,vindt verdereoptimalisatieplaats.Mogelijk kunnen ookandere
reststtomen alsvlokmiddelworden ingezet.
ZowelWaterbedrijf Groningen als
Watetleidingmaatschappij Drenthe leveren
opgroteschaal industrie-en gietwater,
waarvoor dezeontwikkelingen interessant
zijn. *
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Waterpact Twente
breidt uit
Degemeentebesturen vanHengeloen Borne
willengaaiideelnemenaan hetWaterpactvan
Twente.Nu werkenindatpactde provincie
Overijssel,degemeenteuAlmeloenWierden,
WaterschapRcgejeenDinkelenWaterleiding
Maatschappij Overijsselsamen.Hetdoel,
duurzaamwaterbeheer inhetoostelijk deelvan
Overijssel,spreektookHengeloenBonteaan.
Meerspecifiek ishetdoelombinnen50
jaar demilieubelasting vande watetketen
enhetwatersysteem met95procent te
verminderen. Met watetketen wordt in dit
vetband hetgehele traject bedoeldvan
oppompen vanwatet,zuiveren, leveren,

afvoeren vanafvalwater, opnieuw zuiveren
en teruggeven aan denatuur en met watersysteem het samenhangende geheelvan
grond-en oppervlaktewater. Bovendien
proberen dedeelnemers aan het Twentse
Waterpact door samenwerking inde watetketen kosten te besparen.
Degemeente Hengelo wilenkeleconcrete
plannen onderdevlagvanhetWatetpact
statten.Zobestaatetindestad behoefte aan
eensamenhangend watetplan,waarin het
rioleringsplan, hetgrondwaterplan ende
plannen voorruimtelijke ordening,stedenbouwenecologievetwetktzitten.Ookhet
opvangen vantegenwatetnoemtHengeloals
eenvoorbeeld vanwarerbeheer dieindeopzet
vanhetWaterpact past.
InBotneinventatiseert men momenteel
mogelijke Waterpacr-projecten. f

