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DepathocjcucprotozoaCryptosporidium enGiardia kunnendooruitscheiding bijincusendiervia
afvalwateren mestinhetoppervlaktewater terechtkomen.Teneindedezeemissiebronnen tekwantificeren werdendegehaltenCryptosporidium- enGiardia-(oö)cystcn inhetruweinfluent euhet effluentvan tweerioolwaterzuivermgsiurichtiiigengemeten.Ookwerdendezcgehalten mmest van
vleeskalvereu,melkkoeien,vleeskuikeusenlegkippen,alsmedemkalvergieren inslachthuisajvalwatervoorrunderen,varkensenpluimveeonderzocht. Cryptosporidium en Giardia komenahjemeen
voorinruwstedelijk rioolwatereneffluent. Rioolovcrstorteuendirecte lozingenvannietophetriool
aangesloten bebouwing leveren beidenog38-66 procentvandeemissienaar oppervlaktewater.
Ookinmestvanvleeskalveren ende
kalvergierdiedoor mestverwerkingsbedrijven
wordtbehandeld wordenhogeaantallen
gevonden.Cryptosporidiumwerddaarnaastook
inmestvanlegkippen aangetroffen, maardeze
zijn waarschijnlijk nietmenspathogeen.Hetis
nogonbekend welkgedeeltevandeindedierlijkemestaangetroffen (oö)cystendaadwerkelijkhetoppervlaktewater bereikt.
Ineenaantalbuitenlandse onderzoeken
zijn Cryptosporidium-oöcysten enGiardia-cysten
inaldan nietgezuiverd stedelijk fioolwater
aangetroffen (5). Ditonderzoek lietziendat
Giardia-cystenen Cryptosporidium-oöcysten

algemeenvoorkomen inrioolwaterenin effluentvanrioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi)-effluent, waarbij degehaltenGiardia
overhetalgemeen hogerzijn danvanCryptosporidium.Deaantallen vanbeideprotozoa
kunnen tussendelocaties,maarookindetijd
sterkverschillen.Huishoudens zijn duseen
belangrijke emissiebronvanprotozoaen
kunnen daardoor aanzienlijk bijdragen aande
belastingvanhetoppervlaktewater met
(oö)cysten.
Naastaanwezigzijn inrioolwatervan
huishoudens kunnenCryptosporidiumenGiardiaookvoorkomeninmestvanlandbouw-

huisdieren (1). Cryptosporidium is,ookin
Nederland,indediergeneeskundeeen
bekendepathogeenbijpasgeboten kalveren
meteinstigediarree.Ookbijde natuurlijke
fauna wordenCryptosporidium-enGiardia(oö)cystenaangetroffen, zoalsinwatervogels
enknaagdieren (7). Cryptosporidiumparvum
wordtgezienalsdesoortdiezowelbijdemens
alsbij funderen enandere landbouwhuisdierenvoorkomt,envandieropmenskan
wordenovergedragen.VoorGiardiaisnognier
duidelijk oferoverdracht vandieropmens
plaatsvindt.HoewelGiardiavrijalgemeen
voorkomt bij(landbouw)huisdieren,zijn ertot
ophedengeen meldingengemaaktvan
Giardia-infecties bijmensen tengevolgevan
diercontact(3).
OndeiwerpvanditonderzoekinRIWAverband wasdeaanwezigheid vanCryptosporidiumenGiardiainruwstedelijk rioolwatei,in
hetrwzi-effluent ennaardebijdrage aande
totalebelastingvanbeideprotozoa naarhet
oppervlaktewater inNederland.
Stedelijk rioolwater
Gedurendedeperiodejuni 1997-mei1998
zijn hettuweinfluent enhetbiologischgezuiverdeeffluent vanderwzi's'Kralingseveer'te
Rotterdam (KRAL) en'Amsterdam Westpoorr
huishoudelijk' (WEST)reAmsterdam bemonsterd.Beiderwzi'szijn alsrepresentatiefte
beschouwen voof hetzuiverenvanstedelijk
afvalwatei inNederland.Naastalgemene
keuzecriteriazoalstyperioolstelsel,typerwzi,
dehuidigeeffectieve zuiveringscapaciteit en
hethuishoudelijk/industrieel vervuilingsaandeelzijn ookenkelevoorditonderzoekspecifieke kenmerkenbijdekeuzebetiokken
geweest,zoalshetontbrekenvanslachthuizen
enmestverwerkingsbedrijven inhet afwaterendgebied.Derwzi'szijn 13-15 keerbemonsterd.Demonsters zijn gedurendeeenperiode
van24 uurvolumeproportioncelgenomen.

Beideprotozoa komenzowelinruwstedelijk fioolwateralsineffluent indemeeste
monsters voor(tabel 1). Degehalten blijken
perlocatiesterktevelschillen zonder dathierTabel1 GeometrischgemiddeldewaaidenvanaantallenCryvtosyondum-enGiardia-(oö)cystenverliterinafval-voorduidelijke redenenzijn aantegeven
(tabel 1).Seizoensinvloeden opdeaantallen
watervantweerwzi's,dezmveringsefficieneyendeemissie/actoren(aantal(oö)eystenperinwonerenverjaar).
(oö)cysten intuwstedelijk rioolwater,waaroverindebuitenlandse literatuur[6,8)
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(zeer ruime) bandbreedte van de in de buitenlandse literatuur gerapporteerde gehalten in
rioolwater (5).Een belangrijke opmerking is
dat degebruikte detectietechniek voor de
bepaling van Cryptosporidium en Giardia nog in
ontwikkeling is,waardoor het rendement van
de bepaling variabel en laagwas.Het geometrisch gemiddeld rendement bedroeg slechts
1,6procent voor Cryptosporidium en 15,6
procent voor Giardia.Degehalten zijn hiervoor
gecorrigeerd.
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Prevalenties bij l a n d b o u w h u i s d i e r e n
Door afspoeling van mest op landbouwgronden kunnen Cryptosporidium-en Giardia(oö)cysten in het oppervlaktewater terecht
komen.Alseerste stap om deze route voor
Nederland te kwantificeten zijn in de periode
vanjuni 1997-januari 1998degehalten Cryptosporidium en Giardia in een groot aantal
monsters verse mest van vleeskalveren, melkkoeien, vleeskuikens en legkippen gemeten.
Voormonsterneming isaansluiting gezocht
bij een surveülance van zoönoseverwekkers bij
landbouwhuisdieren (4).Perbedrijf werd op
willekeurige wijze een van de aanwezige
koppels bemonsterd op basis van de volgende
definitie van koppel:'dieren van eenzelfde
productieleeftijd, gehuisvest in dezelfde stal'.
Alleindividuele, binnen een koppel genomen
monsters werden evenredig samengevoegd tot
maximaal vijf mengmonsters.
Deprevalenties van Cryptosporidium en
Giardia bij vleeskalveren isopvallend hoog(59
van de94koppels waren posiriefvoorCryptosporidium en 77van de94voor Giardia).In alle
gevallen, waarin Cryptosporidium werd aangetoond in mest van vleeskalveren, werd ook
Giardia aangetoond. Het percentage koppels
positiefvoor Cryptosporidiumen Giardia in mest
van vleeskalveren isper leeftijdsklasse weergegeven in afb.i. In de leeftijdsklasse van o- 6
weken waren alle onderzochte koppels positief
voor Giardiaen90procent daarvan was positief
voor Cryptosporidium.Het aantal koppels positiefvoor Cryptosporidium neemt afmet de leeftijd van de kalveren tot 20procent. Het aantal
koppels positiefvoor Giardia blijft daarentegen
vrij hoog in alle leeftijdsklassen.
Cryptosporidium werd niet aangetoond in
de mest van 55koppels melkkoeien. Slechts bij
één van de 55onderzochte koppels werd Giar-
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dia aangetoond. In de monsters mest van
vleeskuikens (42koppels) werden geen cysten
ofoócysten aangetoond. Ook in de monsters
mest van legkippen werden geen cysten van
Giardiagevonden, maar oócysten vanCryptosporidium werden wel aangetoond bij 6van66
koppels met legkippen.Dit zou Cryptosporidium baileyi kunnen zijn, die niet ziekteverwekkend isvoor de mens,maar nadere typering isnodig om hierover uitsluitsel te geven.
Slachthuizen
Om de bijdrage via afvalwater van slachthuizen aan de totale emissie in Nederland te
schatten, werden gehalten van
Cryptosporidium-en Giardia-(oö)cysten gemeten
in monsters van voorgezuiverd slachthuisafvalwater (runderen, varkens en pluimvee).
Voordat slachthuisafvalwater viade riolering
wordt afgevoerd naar een rwzi,vindt er een
voorzuivering plaatsdoor deslachthuizen. Per
slachthuis zijn er vier volumeproportionele
monsters over een periode van 24uur genomen.
Inhet afvalwater van dedrie onderzochte
typeslachthuizen werden Cryptosporidiumoöcysten aangetoond. Dit bevestigt, datCryptosporidium voorkomt bij runderen, varkens en
pluimvee. Giardia werd in het afvalwater van
de slachthuizen voor zowel runderen als
varkens, maar niet in dat van de pluimveeslachterij aangetroffen. Degehalten lagen voor
beide protozoa en voor dedrie typen slacht-

Gemiddeldegehalteninkalvergier,ingediktemesteneffluent vankalvermestvenverking(aantal(oö)cysten
perkgo/liter).
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huizen in dezelfde orde (< 0.11-14 per liter).
Ook in het mestonderzoek werden Cryptosporidiumen Giardia beide in mest van vleeskalveren aangetoond, maar in mest van legkippen
werd alleen maar Cryptosporidium gevonden.
Deaanwezigheid van beide protozoa in
varkensmest is niet onderzocht vanwege de
destijds heersende varkenspest-epidemie in
Nederland, maar blijkt op grond van de meetgegevens van slachthuiswater van varkens ook
besmet tezijn met Cryptosporidium-en Giardia(oö)cysten.
Debijdrage van slachthuisafvalwater aan
de protozoa-belasting van het oppervlaktewater isvanzeer geringe betekenis.Degehalten protozoa in slachthuisafvalwater zijn veel
lager dan in stedelijk afvalwater, waarin dit
afvalwater (met een relatiefgering debiet)
wordt geloosd.
Kalvermestverwerking
Bij één kalvermestverwerkingsbedrijf
werden gedurende vier maanden monsters
van kalvergier, ingedikte kalvermest en het
vrijkomende effluent genomen. Het effluent
wordt na behandeling geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel en afgevoerd naar een rwzi.
In tabel 2zijn de resultaten samengevat.
Kalvergier bevat hoge aantallen Cryptospondium-oöcystenen Gtardia-cysten.Na verwerking tot ingedikte mest zijn degehalten nog
nagenoeg hetzelfde, terwijl de mest sterk is
ingedikt. Vande totale hoeveelheid protozoa,
die oorspronkelijk in de kalvergier aanwezig
was, blijft na verwerking 12-34procent van de
Cryptosporidium-oöcystenen 7-30 procent van
de Giardia-cystenachter in de ingedikte mest.
In het effluent komen 0,9-1,8procent en 0,4-1,5
procent van respectievelijk Cryptosporidium en
Giardia terecht. Dit zou kunnen betekenen dat
tijdens verwerking van de kalvergier ongeveer
80procent van beide protozoa verdwijnt door
afbraak.
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procent van huishoudens en 2procent van
mest van legkippen.Voot Giardia is72 procent
afkomstig van huishoudens en 28procent van
kalvergier. Dezepercentages betteffen de
hoeveelheden die aanwezigzijn in mest en
afvalwater, maar niet de uiteindelijke emissies
naar oppervlaktewater. Het is nog onbekend
welk percentage van de in dierlijke mest
aangetroffen (oö)cysten daadwerkelijk het
oppervlaktewater bereikt.Naat vetwachting is
dit slechts eengeringe fractie, maar gezien de
grote hoeveelheden mest kan dit nog steeds
een bron van betekenis zijn, op nationale
schaal,maar zeker ook lokaal. •
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Geschatte totale emissie (aantal ('oojcysten perjaar) aan Cryptosporidium en Giardia vanuit huishoudens, mest
van vleeskalveren en legkippen, ingedikte kalvergier en het effluent van kalvermestverwerking in Nederland.
LITERATUUR:

1.

Emissie vanuit h u i s h o u d e n s en mest
van l a n d b o u w h u i s d i e r e n
Om de resultaten van dit onderzoek te
extrapoleren naar de emissie van Cryptosporidium en Giardia via de totale lozing van gezuiverd en ongezuiverd stedelijk afvalwater en
mest in Nederland, zijn de meetgegevens
gecombineerd met gegevens over de totale
productie afvalwater en mest.
Voor het afleiden van de emissiefactoren
voor Cryptosporidium en Giardiazijn degeometrisch gemiddelde waarden van de(oö)cysten
van de twee bemonstetde rwzi's vermenigvuldigd met dedagelijkse aan-/afvoer van rioolwater en vervolgens gedeeld door het aantal
inwoners,dat op de desbetreffende rwzi is
aangesloten. Op basis van de geometrische
gemiddelde emissiefactoren van beide rwzi's,
het aantal inwoners in Nederland en de totale
hoeveelheid stedelijk rioolwater (2]zijn de
totale bruto en netto emissies voor hetjaar
1997in Nederland berekend (tabel 3).Vande
totale bruto emissie aan Cryptosporidium (2,4x
1015)uit huishoudens komt 5procent terecht
in het Nederlandse oppervlaktewater. Van
deze netto-emissie van huishoudens naar
oppervlaktewater wordt 62procent veroorzaakt door gezuiverde effluentlozingen van
rwzi's, 18procent ten gevolgevan riooloverstorten en 20procent door rechtstreekse huishoudelijke lozingen vanuit verspreide bebouwing. Debeperkte hoeveelheid ongezuiverd
huishoudelijk afvalwater afkomstig van riooloverstorten en verspreide bebouwing draagt
relatiefveelbij aan de totaleemissie door huishoudens van Cryptosporidium naar oppervlaktewater. VoorGiardia isdeze bijdrage van het
ongezuivetd afvalwater met een aandeel van
meer dan de helft nog groter. De riooloverstorten (30procent),de ongezuiverde lozingen van
huishoudelijk afvalwater afkomstig van
verspreide bebouwing (36procent) en debiologisch gezuiverde effluenten van rwzi's(34
procent) dragen evenredig bij aan de netto

emissie van Giardia uit huishoudens naar het
Nederlandse oppervlaktewater. Dit is minder
dan 5procent van debruto emissie (7,8x1015)
uit huishoudens.

human andanimal epidemiology.In:FoyerR(ed.]Cryptosporidium and Cryptosporidium.CRC-Press.BocaRaton, cag. 65-92.
2.

EizenaaJ,,C.Quartesvan UjfordJ. Slootweg,J.vanDljk,
J.van den RoovaartenG. Verstappen [1998). PROMISE. Een

Dejaatemissie door legkippen bedraagt 4,2
x 1014oocysten van Cryptosporidium.Deze werd
berekend op basis van degemeten gehalten in
kippenmest en dejaarlijkse hoeveelheid
kippenmest in Nederland.
Op basis van de meetresultaten bij het
kalvermestverwerkingsbedrijfis een schatting
gemaakt van dejaaremissie vanCryptosporidium en Giardia via kalvergier. Ongeveer 25
procent vanalle kalvergier inNederland wordt
ingedikt bij vier grote kalvermestverwerkingsbedrijven, terwijl de overige75procent, al dan
niet na een bepaalde tijd tezijn opgeslagen,
direct op het land wordt gebracht. Deze
hoeveelheid kalvergier bevat 1,5x io lS oocysten
van Cryptosporidiumen 2,8x 10"cysten van
Giardia.Hierbij isgeen rekening gehouden
met eventuele effecten van mestopslag en
vetdere handelingen op het aantal (oö)cysten.

scenariomodelvootdepto^nosebcrckeniiicjvanemissies naar het
oppervlaktewater. RIVM/RIZA.Rapportnr. 773003006.
3.

ErlandscnS.[1994). Biotictransmission - Is.giardiasisazoonosis?In:Thompson R.,Reynoldsonf. enA.Lymberry[eàs]. Giardia:from molecules todisease. CABInternational, Wallingfmd,
vag. 83-97.

4.

HeuvelinkA.,J.Tilburg, N.Voo^t,W.vanPelt,W.vanLeeuwenj. Sturm enA. van dedessen [1999]. Surveillance van
bactenelczoonoseverwekkers bijlandbouwhuisdieren - Periode
aptil 199Jtot enmetmaart 1998. RIVM. Rapportnummer

Medema,G.H. Ketelaars, enW.Hoo^enboezem,(2000).Cryptosporidium enGiardia: voorkomen inrioolwater, mesten
oppervlaktewater metzwem- en drinkwaterfunctie.
RIWA/TUVM/TUZA/KlWA-rapport.ISBN9030953324.
Jnkubowski W.,J.Sykora, C.Sotber, L CassonenP.Gava^hau
(1991J.Determininggiardiasisprevalence byexamination oj
sewage. Water, Science &Technology,nr.24,pa^j. 173-178.
Medema, G.(1999).Cryptosporidium andGiardia: newchal-

Jaarlijks worden er in Nederland in totaal
1,9x ïo 16Cryptosporidium-oöcystenen 1,1x1016
Giardia-cysren geëmitteerd door mensen,
kalveren en legkippen (afbeelding 2).Daarvan
is 85procent afkomstig van kalvergier, 13
Tabel 3

CasemoreD.,S.WricjhtenR.Coop(1997). Ctyptosporidiosis-

lenges tothewater industry. Proefschrift, Universiteit van
Utrecht.
SykotaJ.,C.Sorber, W.Jakubowski,L.Casson,P.Gavaghan.
M.Shapiro enM.Schott (1991).Distribution ofGiardia cysts in
wastewater. Water, Science&Techology,nr. 14, pag. 187-192.

Geschatte totale emissie via huishoudelijk ajvalwater naar het oppervlaktewater in Nederland in 1997.

geometrsiche gemiddelde
bruto emissie
influent
rioolstelsel
verwijdering in rwzi
indirect oppervlaktewater
effluent twzi
overstort rioolsrelsel
direct
netto totaal

Cryptosporidium

Giardia

1,60 x ÏO8

5,0 x 108

2,49 X 10'5

7,78 x 1 0 "

2,44 X 1 0 "

gemengd
96,8%
7,0 X1 0 " (52%)

gescheiden
94,7«
1,3X10" (lO%)

2,5 X 1 0 " (18%)
2,7 x 1 0 " (20%)
13,5 x 1 0 "

7,64 x 1 0 "

gemengd
99,0%

gescheiden
98,8%

6,9 x 1 0 " (30%)
6,9 x 1 0 " (30%)

9,4 x 1012 (4%)

8 , 5 x 1 0 " (36%)
23,2 x 1 0 "

HjO

Z3-ZOOO

