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CryptosporidiumenGiardiain
zwemwatereninfectierisico's
voorwaterrecreanten
HANS R U I T E R RIZA
GERTJAN M E D E M A KIWA

Onderzocht iso)Cryptosporidium m Giardia voorkomeninzwemwater, endaardooreen risico
vormenvoordegezondheidvanzwemmers,foor ditonderzoekzijn drielocatiesgekozendievoldedenaan dezwemwaternorm. Opalledriedelocatieszijn zowelCryptosporidium alsGiardia aangetroffen. Berekeningengeven aan datditvoorderegelmatigewaterrecreant eenkansopinfectie kan
opleveren van35procentvoorCryptosporidium tot71procentvoorGiardia.
Demicrobiologische kwaliteit vanhet
oppervlaktewater metdefunctie zwemwater
wordtgecontroleerd doortweewekelijksde
fecaleverontreinigingdoormensen/ofdierte
bepalen.Hiervoorwordthetgehaltethermotolerantebacteriënvandecoligroep(THCOL)
bepaald.Eenparameterdiealsindicatot dient
voordematevanfecaleverontreiniging.Bij
eentehooggehalteaan thermotolerante
bactetiënvandecoligroepwordtzwemmen
ontraden (groterdan200/I].
CryptosporidiumenGiardiazijn vanfecale
oorsprong.Hetvoorkomenvanbeideprotozoa
zaldaarom inbeginseldoordeindicator
wordenweerspiegeld enzalhierdoorookeen
zekerematevanbeschermingbieden.Het
afsterven vanbeideprotozoaverlooptechter
veellangzamerdanvandeindicatorbactcriën.
Naeenfecaleverontreinigingzaldaaromhet
gehaltevandeindicatorbacterieeerderweer
laagzalzijndanhetgehalteaanCryptosporidiumenGiardia.Daarenboven isuit onderzoek
geblekendatzelfsinNederlands zwemwater
datvoldoetaandenormvoor thermotolerante
bacteriënvandecoligroep,nogeenverhoogd
risicoopdarminfecties bijbaderskanoptreden
(3). Hoewelnietonderzocht,ishetplausibel
datCryptosporidiumenGiardiaeendeelvandeze
infecties veroorzaken.OmeenindruktekrijgeninhoeverreCryptosporidiumenGiardiain
zwemwaterinNederlandvoorkomenisindit
onderzoekinRIWA-verbandeendrietallocatiestijdens hetbadseizoenonderzochtophet
voorkomenvanbeideprotozoa.Tevensisgeke28 H20 • 23-2000

kenofereenrelatiebestaatmetanderemicrobiologischeparameters.
Zwemwaterlocaties
InNederlandzijn veelzwemlocatiesin
oppervlaktewater enwordtdoorzwemmers,
surfers,duikersenandere waterrecreanten
intensiefgebruikgemaakt vandezelocaties.
Dezwemwaterlocaties voordezestudie zijn
gekozenopbasisvanhetfeitdatzealledrie
methuishoudelijk afvalwater verontreinigd
oppervlaktewater aangevoerdkrijgen vanRijn
enMaas.Verdervoldedenalledriedelocaties
deafgelopenjaren aandezwemwaternorm en

wordthetzwemwatergebruiktdoorveel
badgasten.
Degeselecteerdezwemwaterlocaties zijn:
deMaasplasbijEijsden meteenopen
verbinding naardeMaas
deBijland bijLobithmeteenopen verbindingnaardeRijn.
BovensluisinhetHollandsDiep.Ditis
geenlocatiemetdefunctie zwemwater,maar
waterafkomstig vanRijnenMaasdatuiteindelijk terechtkomt bijdezwemwatetlocaties
Rietplaat enPlasa/dReeweg.
Debemonsteringvandezwemwaterlocatiesisuitgevoerd inhetbadseizoenvan1997,
waarbij dezwemlocatieszestotachtkeerzijn
bemonsterd.Debemonsteringisuitgevoerd
doordebeheerder vandezwemgelegenheid,
envondplaatsopdelocatiewaarookde
routinebemonstering plaatshad.
NaastdeanalysesvoorCryptosporidiumen
Giardiazijn enkeleandere microbiologische
parameters bepaald:thermotolerante bacteriënvandecoligroep,fecaleenterococcen
(FSTREP),sporenvansulfiet-teducerendeClostridia(SSRC) envanClostridiumperfringens(SCP)
enF-specifiekeRNA-fagen (FRNAPH).
Cryptosporidium en Giardia in
zwemwater
CryptosporidiumenGiardiazijn opalle
onderzochtelocatiesaangetroffen inalle
monsters.Beideparasieten blijken gedurende
hetbadseizoenopdezezwemwaterlocaties
algemeenvoortekomen.Hetverloopvande
gehalrenwasvooralledriedelocatiesgedutendehetseizoenverschillend.Tabel 1 geeft
eenoverzichtvandekentallen.Deverschillen
tussendelocatieszijn nieterggroot.Het
medianegehaltewasvoorCryptosporidiumen
GiardiahethoogstindeMaasplas,terwijlde
maxima inBovensluishethoogst waren.

Tabel1. KentallenoverhetvoorkomenvanCryptosporidiumenGiardiamzwemwaterinhetbadseizoen(meisep.Jvan 1997bijdriezwemgekgmhedeninoppervlaktewater.
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Aantal waarnemingen
Minimum
10-Percentiel

7
8
8

8

6

4
4

12

Mediaan
90-Percentiel
Maximum
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VerloopvandeaantallenCryptosporidiumenGiardiamzwemwateroverhet
badscizoen.

Het verloop van deaantallen Cryptosporidium en Giardiagedurende het badseizoen
verschilde per locatie(afbeelding ï). Op
twee locaties (Bovensluis en Bijland) waren
de aantallen relatiefhoog in mei enjuni en
daalden ze injuli en augustus naar een
lager niveau. Bij de andere locatie (Maasplas)waser in augustus weleen lichte
daling zichtbaar, maar deaantallen stegen
eind augustus/september weer tot op het
oorspronkelijke niveau.

A/b.2.

Verloopvandemicrobiologischeparametersinzwemwateroverhetbadseizoen(ziede tekstvoordebetekenisvan deafkortingen).

verhouding tussen de(gemiddelde aantallen
van de)parameters isredelijk constant. Ook is
duidelijk dat de microbiologische kwaliteit
van het zwemwater opdeze zwemgelegenheden gedurende dit badseizoen ruim voldeed
aan dezwemwaternorm (thermotolerante
bacteriën van de coligroep < 20.000per liter).
Deaantallen thermotolerante bacteriën van de
coligroep liggen net boven het niveau waarboven een meetbare verhoging van de kans op
maagdarminfecties optreedt(3).

Correlatie met overige parameters

Wat zijn de consequenties voor de
zwemmers?

In de andere microbiologische parameters,
die net alsde beide protozoa van fecale origine
zijn, wasgeen overeenkomstige trend waar te
nemen (afbeelding 2).De thermotolerante
bacteriën van de coligroep,de routine waterkwaliteitsparameter, vertoonde alleen in
Bovensluis in augustus dezelfde verlaging in
aantallen alsde protozoa.
Degemiddelde aanrallen micro-organismen in zwemwater van dedrie locaties
verschillen nier srerk van elkaar en ook de

Om een indruk te krijgen ofen in welke
mate de aantallen protozoa in het zwemwater
aanleiding kunnen geven tot het optreden van
gezondheidsklachten bij zwemmers en andere
waterrecreanten, isop basis van een aantal
scenario's berekend welkeaantallen protozoa
de zwemmers binnenkrijgen tijdens een
badseizoen.Met dedosis-respons relaties die
voor beide protozoa met gezonde vrijwilligers
zijn opgesteld (4),is het infectierisico bij deze
blootstelling berekend.

Erzijn drie scenario's doorgerekend:
Een bezoeker die in een badseizoen
eenmaligde zwemgelegenheid bezoekt. Daarbij gaat hij zwemmen en krijgr 10ml (een
slok)water binnen.
Een kind dat in een badseizoen vijfmaal
de zwemgelegenheid bezoekt en tijdens het
spelen in het water per keer in totaal 100 ml
water binnenkrijgt.
Eensurfer ofzwemmer diegedurende het
badseizoen zeer frequent (30keer)de zwemlocatiebezoekt om tesurfen/zwemmen en daarbij telkens 50ml binnenkrijgt.
Descenario's verschillen dus in mate van
blootstelling aan het water. Voorde mate
waarin zwemmers water binnenkrijgen is een
aantalgegevensvoorhanden dat aangeeft dat
de gehalten die hier zijn aangenomen niet
uitzonderlijk zijn. In het onderzoek naar de
triatleten in wedstrijdverband gaf70procent
van dezwemmers aan water binnen te hebben
gekregen van een slok (59procent), tot een
kopje (33 procent), tot veelmeer (7procent)(1).
Bij een pilot-onderzoek met spelende kinderen
H2O
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inzwemwatergaf26-52procentvandekinderenaanwaterbinnen tehebbengekregen(2).
Metderekenkundiggemiddelde aantallen
CryptosporidiumenGiardiadieindeMaasplas
gevondenzijn isdematevanblootstellingen

hetinfectierisico vandedriescenario'sberekendenintabel2 weergegeven.
Deblootstellingperzwembeurt lagvoor
elkscenarioindeordevangeen totenkele
(oö)cysten.Hetinfectierisico overhethele

Tabel1. Matevan blootstellingvanwatcrrccrcantenaanCryptosporidiumenGardiaindeMaasplasenhetdaaruit
berekendeinfectierisico.
Giardia
Scenario
aantalmaalzwemmen inseizoen
binnenkrijgen waterperzwembeurt(1)
totaalvolumeinseizoen(1)
gehalte(Maasplas](n/l)
blootstellingperzwembeurt
infectierisico perzwembeurt
infectierisico perseizoen
Cryptosporidium
Scenario
aantal maalzwemmen inseizoen
binnenkrijgen waterperzwembeurt(1)
totaal volumeinseizoen(1)
gehalte(Maasplas)(n/l)
blootstelling per zwembeurt
infectierisico perzwembeurt
infectierisico perseizoen

30
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3
surfer

1

spelend kind
5

0,01

0,1
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0,01

o,5
H
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0,24

2,4

1,2

0,5%
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2,4%

0,5%

23%

71%

1

2

zwemmer
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3
surfer

1

5

30

0,01

0,1

0,05

0,01

59
o,59

o,5
59
5,9

59

0,2%

2,3%

1,2%

0,2%

12%

35%

1,5

2,95

badseizoen varieerdevan0,5procentvoorGiardiaen0,2 procentvoorCryptosporidiumvoorde
eenmaligezwemmertot35procentvoorCryptosporidiumen71 procent voorGiardiavoorde
regelmatigezwemmer.Duidelijk isdatdit
risiconiveau doorzwemmen inoppervlaktewatet inhetscenariometdelaagsteblootstellingalbovenhetmaximaalacceptabelejaarrisicoligtdatvootdrinkwaterconsumptie wordt
gehanteerd (0,01 procentofwel 1 infectieper
10.000personen perjaar).Bijherhaaldeblootstellingisditrisicoveelhoger.Eenzwemmer
dieregelmatigeendergelijke zwemgelegenheidbezoekt heeft danookeen aanzienlijk
risicoophetoplopenvaneeninfectie met
Cryptosporidiumen Giardia.
Discussie
Degepresenteerde resultaten geveneen
indrukvanlocatiesmeteenindirecteaanvoer
vanhuishoudelijk afvalwater. Dekansdat hier
menspathogene protozoaaanwezigzijnis
hierdoorgroot(worstcase).Degemeten aantallenCryptosporidiumenGiardiainzwemwater
lagenindezelfdeordevangroottealsopde
overigeoppervlaktewaterlocaties dieindeze
RIWA-studiezijn meegenomen (Ketelaarse.a.,
ditH20-nummer).Opzwemwaterlocatiesdie
minderofnietonderinvloedstaanvaneen
huishoudelijk afvalwater ofmestwordtechter
opbasisvanonderzoekdoor waterleidingbedrijven verwachrdatookhierbeideproto-
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zoaaanwezigzij infzieMedemae.a.dit H,0nummer).
Dehuidigemeetmethoden zijn nietspecifiek voordemenspathogene soortenCryptosporidiumenGiardia.Eendeelvande(oö)cysten
datinhetwaterisaangetroffen ismogelijk
afkomstig vananderebronnen,hoewelbijde
selectievandelocatiesisgekozenvoorzwemgelegenheden diedoorlozingenvan(aldan
nietgezuiverd)huishoudelijk afvalwater
wordenbeïnvloed endiegeenhogeaantallen
vogelsrapporteerden.Demethode maaktook
geenonderscheidtussendodeenlevende
(oö)cysten.Eendeelvande aangetroffen
(oö)cystenismogelijk niet levensvatbaar.Deze
zijn welmeegenomen indeanalysevanhet
infectierisico.Aandeanderekantwordenniet
alle(oö)cystendieinhetwateraanwezigzijn
voldoendeaangekleurd omgedetecteerd te
worden.Opbasisvandezeenliteratuurgegevensishetnietmogelijk een kwantitatieve
schatting temakenvanheteffect vandeze
meetfouten, alleendatzeelkaar tegenwerken.
Datbetekent datdeberekende infectierisico's
alseenindicatiemoetenworden beschouwd
vandegrootte-ordevanhetgezondheidsrisico.

Advies
Omeenvolledigerbeeldtekrijgen vanhet
vootkomen vanCryptosporidiumenGiardiaop
zwemwater locatiesinNederland, isverder
onderzoekvanzwemwaterlocaties meteen
ditecteofindirecteaanvoervan huishoudelijk
afvalwater noodzakelijk.Vooralookomdatde
reguliereparameter thermotolerante bacteriën
vandecoligroeponvoldoende informatie geeft
overhetvoorkomenvanbeideprotozoa.
Zwemwatetlocaties dieonder invloedstaan
vanafspoeling vanmestoflozingen vanmestverwerkendebedrijven verdienen hierbijook
zekerdeaandacht.•
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CryptosporidiumenGiardia:
hetprobleem,deoorzakenen
debeheersing
GERTJAN M E D E M A , KIWA
H E N K K E T E L A A R S , NV W A T E R W I N N I N G B E D R I J F B R A B A N T S E B I E S B O S C H
W I M H O O G E N B O E Z E M , NV P W N W A T E R L E I D I N G B E D R I J F N O O R D - H O L L A N D
J A C K S C H I J V E N , RIVM

Ertsinmiddelsveelkwantitatieve informatie bekendoverhetvoorkomenvan Cryptosporidiumen
Giardia m Nederland.Stedelijkafvalwaterenkalvermestzijn belangrijke bronnen, waarbijallecu
hetaandeel uitdemestdat uioppervlaktewater terechtkomt nogonbekend is.Ookisbekendivclkc
omstandigheden kimiicu leiden totpickvcrontreinigtngeuvanoppervlaktewater. Dekwantitatieve
informatie overlietvoorkomenvandezeprotozoa bijiniiamepimren maakt lietmogelijk verantwoordebeslissingen tenemenoverontwerpvandnnkwaterzuivenngeiidiehetrisicoopgezondheidsklachten minimaal maken.Invergelijking metdeaandachtvoorbescherming vandrinkwatertegen
dezeprotozoa isbescherming vanzwemwaternogduidelijk achtergebleven, terwijl descenario-berekeningenaangevendat hetinfectierisico voorzwemmerssubstantieel kanzijn.
Inhetseptembernummer vanhetJournal
oftheAmericanWaterWorksAssociationstaat
(1)dat,geziendetekortkomingen inde
huidigedetectiemethoden, hetmonitorenvan
(drinkjwater opCryptosporidiumenGiardiavan
geringewaardeisvoordebeschermingvande
volksgezondheid,enbeterkanwordenvervangendooralternatievestrategieënzoalsoptimalisatievandezuivering,en/ofbescherming
vandebron.Datisjuist énnietjuist.De
veiligheid vandrinkwater wordtnietbepaald
doorpathogenen-monitoring, maardoorde
microbiologische kwaliteit vandegrondstof
endematewaarindezuiveringinstaatis
micro-organismen teelimineren ende
robuustheid daarvan.Verbeteringvande
veiligheid vandrinkwater ishetmeestgebaat
bijverbeteringen ingrondstofkwaliteit of
zuiveringsprocessen. Enhoeverderdatgaat,
hoeveiligerhetdrinkwater.Maarook: hoe
meermoetwordengeïnvesteerd inzuivering
ofbronbeschermingsmaatregelen. Devraag
wordtdan:hoeveiligisveiliggenoeg?Watis
debenodigdeinvesteringinbeschermingsmaatregelen?Omhiereenantwoord opte
kunnengevenisinformatie nodigoverde
omvangvanhetgezondheidsrisico.Datwordt
bepaalddoordegehalten pathogenenin
drinkwater.

Drinkwater: niet het eindproduct
maar de grondstof meten
Directonderzoeknaarhetvoorkomenvan
CryptosporidiumenGiardiaindrinkwater wordt
inNederland niettoegepastomdatde
verwachtegehalten telaagzijnomtekunnen
meten(zieKetelaarse.a.,ditHzO-nr.).Gekoppeldaandemethodischebeperkingenis
drinkwater-onderzoek geengeschikteoptie: de
methodeheeft eenlageenvariabeleopbrengst
enisnietinstaatlevendevandodeen
menspathogeneen niet-menspathogene
(oö)cystenteonderscheiden.Zelfs kruisreacties
metbepaaldealgenzijn nietuitgesloten.Deze
onvolkomenheden hebben rondde'SydneyWaterevents'geleid tothevigediscussies
tussendeexpertsenveelonnodigecommotie
onderdeinwonersvanSydneyveroorzaakt.
Uiteindelijk heeft dit totontslagen opdirectieniveaugeleid.InNederland wordthetonderzoekdaaromgericht opdegrondstofoppervlaktewater.DaarinzijndegehaltenaanCryptosporidiumenGiardianogbetrekkelijkgoed
meetbaar.Doormeetseriesovereenjaar uitte
voerenwordt hetbeeldoverdegehalten inde
grondstofenvariatiedaarinzichtbaar.Daardoorwordenrisico-management beslissingen
nietmeerafhankelijk vaneenenkelekeereen
positiefmonster indrinkwater, maarvanveel
H20
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