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voorgedaan.Toch iserook in ons land
aandacht voor deze organismen vanwege het
feit dat zehier algemeen voorkomen(2).
Vanuit de waterleidingbedrijven isde belangrijkste vraagofde zuiveringssystemen
afdoende in staat zijn om problemen, zoals in
het buitenland worden gezien, te voorkómen.
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De parasitaire eencelligeorganismen Cryptosporidium enGiardia worden algemeen onderkend als
belangrijke verwekkers van darminfecties bij mensen dier. Voor mensen met een verminderde afweer,
zoalsAIDS-patiënten, vormt het een levensbedreigendeziekte.De injêctiviteit van beide parasieten
IShoog. Bij een injectie wordengrotc hoeveelheden ovcrlevingsstadia metdefaeces uitgescheiden.
VoorCryptosporidium worden deze oöcystengenoemd envoorGiardia c\)sten (zie aft*, ij. Deze
(oójeysten zijn zeer resistent tegen milieu-invloeden enchemische desinjêctieprocessen ; ij. In de afgelopen decennia heejtzich, met name m de VerenigdeStaten enGrootBrittaniê', eengroot aantal
darminfecties voorgedaan, die werden veroorzaakt doorvia drinkwater verspreide (oöicysten.
In veelgevallen voldeed het drinkwater
aan degestelde bacteriologische eisen. De
omvangrijkste epidemie deed zich voor in

Ajb.1:

MicroscopischeopnamevandeCtyptosporidium-oöcysten(A), de kleine(4-6[lm)vrijwel rondedeeltjes,die kunstmatigfluonscerendgroenzijnaamjekleurd.DeGiardiacyste(B) ismeerelliptischgevormdeniets
groter(8-i2Llmlangen7-10(lm breed),
eveneenskunstmatiggroengekleurd.(Foto's:
G. Medema).

Milwaukee (V.S.),toen ongeveer400.000
mensen viadrinkwater besmet werden met
een Ctyptospondium-infectie.Alsgevolg hiervan
zijn circa 100mensen gestorven. In Nederland
hebben zichgeen epidemieën, die met drinkwater in verband gebracht kunnen worden,

Aflj.z:

In Nederland wordt uitgegaan van het
principe dat de kennis van de bronnen van de
verontreiniging, de kennis van de grondstofkwaliteit en de kennis over deeffectiviteit van
de zuiveringde waterproducent in staat moet
stellen betrouwbaar drinkwater te maken.
Kennis van de bronnen is belangrijk
omdat veelvan de door drinkwater veroorzaakte epidemieën in het buitenland zijn
veroorzaakt door een piekbelasting van de
zuivering.Daarnaast ishet met de kennis over
de bronnen en hun relatieve belang wellicht
mogelijk om maatregelen te nemen om de
gehalten terug te dringen. Door het meten
van degehalten bij innamepunten van waterleidingbedrijven worden de kwaliteit en de
fluctuaties daarin bepaald. Met deze informatie kan debenodigde verwijderingscapaciteit
van dezuivering worden vastgesteld om te
voldoen aan deaanvullende eis in het nieuwe
Waterleidingbesluit dat het infectierisico via
drinkwater maximaal 1 per 10.000 personen
perjaar mag bedragen. In de praktijk betekent
dit dat dezuiveringen in staat moeten zijn de
gehalten in degrondstof teverlagen tot beneden 1/45m> voor Cryptosporidiumen i/i8om J
voor Giardia.Naast demogelijke risico's van
deze protozoa voor de drinkwaterproductie
zijn aan het gebruik van oppervlaktewatet als
zwemwatet ook risico's verbonden, die geïnventariseerd dienen te worden.

Schematischoverzichtvan mogelijkebronnenenroutesvanCryptosporidium-oócystcnenGiardia-cysten.
AspectenineengekleurdvlakwordeninditthemanummervanH,0 nieta/zonderlijk behandeld,bruin
gekleurdeaspectenwordenmSchijvenenRijsbehandeld.DeblauwedoorKetelaarse.a. enMedemae.a.; Het
zwemwater(aal)wordtdoorRuiter&Medemabeschreven.
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Deverontreinigingen vanhetoppervlaktewater worden veroorzaaktdoor
besmettedierenenmensen.Datbetekentdat
lozingenvan,aldannietgezuiverd, huishoudelijk afvalwater enmestvanlandbouwhuisdiereneninhetwildlevendedieren potentiële
bronnenzijn.Deaanvoeruithet buitenland
viadeRijnenMaasismogelijk ookeenrelevantebronvandeprotozoa.Inafbeelding2
zijn deroutesvandebelangrijkste bronnen
naar hetoppervlaktewater schematisch weergegeven.
Ineengrootsamenwerkingsverband van
deVerenigingvan Rivierwaterbedrijven
(RIWA),RIVM,RIZA, KiwaOnderzoek&Advies
enenkeleRIWA-lidbedrijven iseen aanzienlijk
deelvanbovenstaand noodzakelijk geachte
kennisverzameld.
Indit themanummer vanH20wordtin
vierartikelen hetonderzoeksamengevat(3].
Hetonderzoek naarparasitaireprotozoain
reservoirsten behoevevan drinkwaterproductiewasgeenonderdeelvanhetRIWA-project
maarwasonderzoekvanwaterleidingbedrijven enKiwaOnderzoek&Advieso.a.in
hetkadervanhetgezamenlijke onderzoeksprogramma.
Dooronderzoeksgeld,expertiseencapaciteittebundelen isvoorelkedeelnemende
instantiemeerrelevante informatie verkregen
dan iederafzonderlijk verzameld zou kunnen
hebben.
Dankzij deintensievesamenwerkingvan
dedeelnemendeinstellingen iseen gedetailleerdbeeldontstaan vandebronnenende
gehalten vanCryptosporidium-oöcysten enGiardia-cystenindeNederlandse oppervlaktewaterenenderisico'svoordrink- enzwemwater.
Nieuwemoleculair-biologische techniekenmakenhet thansmogelijk onderscheid te
makentussen levensvatbareenniet levensvatbare(oö)cystenenooktussen menspathogene
ennietmenspathogene soorten(zieActualiteit
inditnummer).Onderzoekwordt hiermee
momenteel uitgevoerdomde(eventuele)risico'snogbeterintekunnenschatten.*
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Dcresistenteoverlcvmcjsstadia vandeprotozoa CryptosporidiumenGiardia buien algemeen in
oppervlaktewatervoor.Degehalten inhetNederlandsoppervlaktewaterwordenvooreenaanzienlijkdeelbepaald doordeaanvoervanuit lietbuitenland viadcRijn enMaas.Gedurende eenjaar
zijn bij innamepunten vanoppervlaktewaterverwerkende drinkwaterbedrijven degehaltenvan beide
protozoa bepaald. Opbasishiervan isdcbenodigdeverwi]dcnitgscapaciteitvande betreffende
zuivering berekend.Voordebereidingvanbetrouwbaardrinkwater iseen aanzienlijke verwijdering
noodzakelijk. A/hankehjk vandegehalten indegrondstojvarieertdezevan 6-7.8 '° logeenheden
voorGiardia-cystcn envan 6,4-7 w logeenhedenvoorCryptosporidium-oöcysten.
Hetonderzoek naar hetvóórkomenvan
CryptosporidiumenGiardiain oppervlaktewater
wordtindeVerenigdeStatenenGrootBritannië,alsgevolgvandedaardoor drinkwater
veroorzaakteepidemieën,reedsgedurende
enkeletientallenjaren uitgevoerd.Ophet
vasteland vanEuropa isdewerkelijke
aandachtpasgekomennadegroteepidemie
vanMilwaukee in 1993.InNederland werd het
eerste(oriënterende)onderzoekechteralin
1991 uitgevoerd. Indatonderzoekwerden
Giardia-cystenoptweeplaatsen aangetoond
(IJsselmeerbijAndijk, 2cysten/lendeMaaste
Keizersveer,4cysten/l).Cryptosporidium-oöcystenkondennietwordenaangetoond (2). Gedurende 1993 heeft het Waterwinningbedrijf
BrabantseBiesbosch(WBB),samenmethaar
afnemers enKiwa,heteerstegrootschalige
onderzoek naarhetvoorkomen vanbeide
protozoaindeMaas(teKeizersveer)uitgevoerd.Inditonderzoek werdenvoorheteerst
Cryptosporidium-oöcysten inNederlands oppervlaktewateraangetroffen (1).Sindsdieniserbij
veelwaterleidingbedrijven, dieoppervlaktewateralsbrongebruiken,onderzoekuitgevoerdnaarhetvoorkomen vanbeideparasieten.Inditartikelwordteenonderzoek

beschreven naarhetvóórkomenvanCryptosporidiumenGiardiabijeengrootaantalinnamepuntenvan oppervlaktewaterverwerkende
drinkwaterbedrijven. Daarnaastisdeaanvoer
vanbeideparasieten viadeRijn endeMaas
onderzochtdoordeaantallen temeteninde
RijnbijLobithendeMaasbij Eijsden.

Methode
Deinnamepunten (zieafbeelding 3)zijn
indeperiodemei1997totmei1998twaalf
maalbemonsterd.LobithenEijsdenzijn in
dezelfde periodeveertien maal bemonsterd.
Eenmonsterbestonduit 100literwaterdat
overeenpolypropyleen kaarsfilter werdgefiltreerd.Ophetlaboratorium werdhet kaarsfiltetopengesnedenengewassen.Dewasoplossingwerdviaverschillendestappen geconcentreerd toteen 1 ml-pellet.Doormiddelvan
voorCryptosporidiumenGiardiaspecifieke
monoklonaleantilichamen,diezijn gemerkt
meteenfluorescentie-kleurstof, zijnde
(oö)cystenteonderscheidenvananderedeeltjes inhetmonster.Detellingenwerdenvoor
eendeelmetbehulpvaneen epifluorescentiemicroscoopverricht.Vooreenanderdeelwerd
gebruikgemaaktvaneenflowcytometer in

