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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:
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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
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betrouwbaardereinformatie overhetvóórkomen inoppervlaktewater.Doornaastdegehaltenaanpathogenen indegrondstofookde
verwijdering vanmicro-organismen doorde
zuivering temetenaandehand vanindicatorbacteriënenandersurrogaatparameters(2)
kunnen degehaltenaanpathogenen indrinkwaterworden berekend.Ofandersom,
uitgaandevanhet ïo-4infectierisico datinhet
nieuweWaterleidingbesluit wordtvoorgeschreven,kanwordenberekend waardezuiveringtoeinstaatmoetzijn omveiligdrinkwatertemaken.
InNederland kennenwegeenoutbreaks
vandezeparasieten viadrinkwater.Datis
natuurlijk geengarantiedatdezenietop
kunnen treden,maargeeft welaandatde
Nederlandseaanpak metmultiplebarriersin
dezuiveringenmultiple indicator-organismen(nietalleenE. colimeten,maarookresistenteindicatoren zoalssporenvansulfietreducerendeClostridia)eengoedebescherming
biedt.HetonderzoekdatinNederland wordt
uitgevoerd dient terverificatie enoptimalisatievandezeaanpak(4).

Zwemwater: beste optie
Voorzwemwaterishetmetenvande
gehalten pathogenen nodigomeenkwantitatieveinschatting tekunnen makenvanhet
gezondheidsrisico voordebaders.
Voorzorgsprincipe
Inditonderzoek isdebetrouwbaarheid
vandemetingen verhoogddoorhetlendementendevariatiedaarin intensieftemeten
(intotaalzijn99rendementsmonsters onderzocht).Alseenmethodemaareenklemdeel
vandeaanwezige(oö)cystendetecteertbetekentditdatdewerkelijkegehalten inhet
onderzochte waterveelhogerliggen.Daarom
isgekozenvooreencorrectievandegemeten
gehaltenmet het(geometrisch) gemiddelde
rendement (2,6procent voorCryptosporidiumen
15,6procentvoorGiardia).Dezecorrectiebetekentnatuurlijk dardegehalten inallematriceshogeruitkomen dandemeetwaarden.
Vanwegedeonzekerheid inhet rendement
moetendegenoemdegegevensen berekeningenworden beschouwd alsdebestebenaderingvandewerkelijkheid, diemetdebeschikbaregegevensmogelijkis.

Cryptosporidiumoocystwaaruitsporozotten(B,C,D)komendiededarminfecteren.

32 H 2 o

23-2000

Degebruiktemethodegeeft geen informatieoverinfectiviteit enlevensvatbaarheid van
de(oö)cystendieinwaterwerden aangetroffen.Aandezeinformatie isvooral behoefte om
hetwerkelijkegezondheidsrisico bijdrinkwaterproductieofrecreatieinopenzwemwater te
kunnen bepalen.Inditonderzoek isvoorde
veilige,maarconservatieve weggekozen:
aangenomen isdatalleaangetroffen (oö)cysten
menspathogeen enlevensvatbaar zijn.
Doel onderzoek
Decentralevragenvanhetonderzoekdat
indit themanummer isbeschrevenwaren:
'WatisdeomvangvanhetprobleemvanCryptosporidiumenGiardiavoordedrinkwatervoorzieningenvoorrecreatieinopenwater?'en
'Waarkomendezeorganismen vandaan?'. De
antwoorden diezijngevondeninhetgezamenlijk onderzoekvandewaterleidingbedrijven inRIWA-enKiwa-verbandworden
hierpervraagbeschreven.
Wat is de omvang van het
probleem?
Dezevraagpreciezergeformuleerd: watis
hetrisicovoordevolksgezondheid vanCryptosporidiumenGiardiaviadrinkwatet enzwemwater?Deinformatie dieuitdit onderzoek
naarvoren komtis:
CryptosporidiumenGiardiakomenalgemeenvoorinoppervlaktewater dat wordt
gebruikt voordedrinkwatervoorziening
enwaterrecreatie.Opalleonderzochte
locatieszijn beideparasieten aangetroffen,
zowelindesterkfecaal verontreinigde
groterivierenalsinafgeschermde duinkommenenreservoirs.
Erbestaat eenrelatiemetdematevan
fecale verontreiniging.DegehaltenCryptosporidiumenGiardiazijn hoger naarmate
hetwatersterker fecaalverontreinigd is
(gemetenaanindicatorbacteriën).Dierelatieisechrernietzosterkdaropeenindividueelinnamepunt ofzwemlocatieeen
nauwkeurige inschattinggemaakt kan
wordenvandeprotozoa-gehalten opbasis
vandegehalten aan indicatorbacteriën;
eenglobaleinschatting iswel mogelijk.
Degehalten aanprotozoa inwatervariërenindetijd. Erlijkt eenlichteseizoensvariatietebestaan metlageregehalten in
dezomerperiode.Belangrijker zijn echter
dekottstondige piekenalsgevolgvan
regenvalofdooi.Zo'n20-40procentvan
deoutbreaksdiedeafgelopenjaren inde
VerenigdeStatenviadrinkwater zijn
veroorzaaktzijn naarschattingveroorzaaktdoordergelijke weerscondities(3).
Piekverontreinigingenmetprotozoa
vallendeelssamenmetpiekenintroebelheidenafvoer.Inhet Maasstroomgebied
wasbijallepiekenindeprotozoa-gehal-
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tenookeenstijging vandeafvoer zichtbaar.InhetRijnstroomgebied isalleen bij
Lobithdeafvoer gemeten.Daarvielde
Cryptosporidiumpiekwelsamen meteen
piekinhetdebiet.VoorGiardiawerddit
nietgevonden.Eensnellestijging vande
troebelheid enafvoer zijn dus indicatief
vooreenrisicoopeenprotozoa-piek(en
waarschijnlijk ookvanandereziekteverwekkers).Datzouals'earlywarning'
systeem kunnen wordengebruikt, waarbij
viaeenkorteinnamestop ofhetscherp
zertenvandezuiveringdekansopdoorslagvanverontreinigingen naar drinkwaterzokleinmogelijkwordtgehouden.
Degemetengehalten inzwemwater zijn
omgezet ineeninschattingvandegroottevan
hetrisicovoorwaterrecreanten,met behulp
vandrieblootstellingscenario's.Bijéénkeer
zwemmen perseizoenwashet berekende
infectierisico vooreenzwemmergering(0,20,5procent),bijregelmatigbezoekaanhet
zwemwatet wordthetrisicobeduidend hoger:
eenregelmatigezwemmer heeft perjaar 1471 procent kansopeeninfectie metCryptosporidiumofGiardia.
Voordrinkwater isgeen inschatting
gemaaktvanhetrisico,maarzijn demeetgegevensgcbtuiktomdebenodigde verwijdering
vandezuiveringteberekenendienodigisom
drinkwatet temakenmeteeninfectietisico dat
benedenhet 10"4niveau(1 infectie per10.000
personenperjaar,ofwel 0,01 procent)ligt,zoals
datinhetnieuweWaterleidingbesluit wordt
vereist.Dezeinschattingwordtbeïnvloeddoor
devariatieindegemetengehalten indegrondstofendevariatievanhetrendementvande
meetmethode.MeteenMonteCarloanalyse
zijnbeidevariatiesmeegenomen inhetbepalenvanhetgemiddeldegehalteindegrondstof
endebetrouwbaarheidsmarges. Dealdusberekendebenodigdeverwijderingbijgebruikvan

wareruirRijn-ofMaasstroomgebied is5,8-7,0
I0
log-eenhedenvoorCryptosporidiumen6,0-7,8
lo
Iog-eenhedenvoorGiardia.Voorwateruit
bekkensenduinkommen isditmeestalzo'n2
10
log-eenhedenminder.Vanwegedecorrectie
voorhetrendementendeaannamedatalle
aangetroffen (oö)cystenlevensvatbaaren
menspathogeen zijn moetendezewaaiden
wordenbeschouwdalsconservatieverichtwaarden.
Waar komen ze vandaan?
Kennisoverdeherkomstvandeprotozoa
maakthetmogelijk hetbelangvande
verschillendebronnen teonderscheiden,
maakthetmogelijk effectieve bronbeschermingsmaatregelen teontwerpen engeefteen
indicatievandegezondheidskundige betekenisvandeaangetroffen (oö)cysten.Lozingen
vanongezuiverd engezuiverd afvalwater uit
huishoudens zijn eenbelangrijke bronvoor
beideparasieten.CryptosporidiumenGiardia
werdenin77-100procentvandemonsters
rioolwaterenvanrwzi-effluent aangetroffen.
Degeometrischgemiddeldegehalten inrioolwaterwaren540-4650Cryptosporidiumoócystenperliteten1220-21300Giardiacystenper
liter.Derioolwaterzuivering verwijderde 1,31,510logCryptosporidiumen 1,9-2,010logGiardia.Heteffluent vanrwziAmsterdamWestpoortbevattenogsteedsaanzienlijke gehalten
(250oöcystenen250cysten/l),terwijl degehalteninheteffluent vanKralingseveer duidelijk
lagerwaren(17oöcysten/Ien13 cysten/l).Dooi
dezemeetgegevens teextrapoleren naaide
totalehoeveelheid huishoudelijk afvalwater en
dittecombineren metinformatie overde
hoeveelheidafvalwater diemetofzondei
biologischezuiveiingofviatiooloveistoit
wordtgeloosd,koneenbeeldwotdenverkregenvandeemissievanCryptosporidiumen
Giardiaviadezeroutes(afbeelding 1).

GeschattevrachtvanCrytosportdiumenGiardianaaroppervlaktewaterdoordeverschillendebronnen

Naast huishoudelijk afvalwatet ismest
vanvleeskalveieninpotentieookeenbelangrijkebron,omdat zowelCryptosporidiumals
Giardiadaarin in hogeaantallen voorkomen,
vooralbijjongedieren.Erwordt inNederland doordeca.700.000dierenjaarlijks een
grote hoeveelheid kalvermest geproduceerd,
2,1miljoen ton.Driekwart vandemest wordt
ophet land uitgereden,derestwoidt in
kalveimestveiweikingsbediijven verzameld
enbehandeld.Deingedikte mestvandit
bedrijfbevatte hogegehalten Cryptosporidium
(5,7xïoVkg)ingedikte mestenGiardia 1,2x
ïoVkg).Ookhet vrijkomende afvalwater is
behoorlijk verontreinigd:gemiddeld 1,1x 105
Cryptosporidiumoöcystenen7,7x103 Giardia
cysten.
Mestvandeandereondeizochtelandbouwhuisdieren lijkt minderrelevant.Bij
legkippenzijn hogegehaltenCryptosporidium
gevonden.Ditzijn waarschijnlijk C. baileyi,een
soortdiebijdemensgeenziekteveroorzaakt.
Buitenlandseaanvoel'vanprotozoa viade
RijnenMaasisvoorveelNederlands oppervlaktewaterdebelangrijkste bron (afbeelding
1). HetRijn-enMaaswaterwordt inhet
Nedetlandsestroomgebied schoner,ondanks
dehogemens-enveedichtheid inonsland.
Datgeeft aandatmetverdergaandebeschermingsmaatregelen, zoalsverderezuivering
vanrioolwater,behandeling/sanering van
riooloverstoiten,mestinjectie etc,deoppetvlaktewaterkwaliteit beterwordt.Veibeteiing
vandemicrobiologische oppervlaktewaterkwaliteitis,netalsbijchemischeverontreinigingen,eeninternationaleaangelegenheid.In
tegenstellingtotdeverbeteiingvandechemischekwaliteit,isdemicrobiologische kwaliteit
vanRijn enMaasdeafgelopenjaren niet
vetbeteid.
Lokaalofregionaalkunnen bronbeschermingsmaatregelen weldegelijk deveiligheid
vandrinkwater ofzwemwaterverbeteren.Dat
geldtdan vooralvoorwaterstromen dieniet
dooiRijnenMaaswotdenbeïnvloed(zoalsde
vootbeeldengenoemd inMedemae.a.,dit
H20-nummei)envoordrinkwater-innamepunten ofzwemlocatiesdooreen nabijgelegen
bronwordtverontreinigd.Ookhetvóóikomen
vanpiekverontieinigingendiededrinkwaterzuiveringbelasten moetlokaalwordenaangepakt,doorverderesaneringvan riooloverstortenenlozingenuitveispreidebebouwing.
Welke informatie ontbreekt nog?
Verbeteringen detectiemetliode
Dezwaksteschakelindezeanalyse blijft
dedetectiemethode. Erisdringend behoefte
aaneenmethodedieeenhogerenconstantei
rendementheeft endieonderscheid kan
makentussen(oö)cystendiewelennietziekte
kunnen veroorzaken bijdemens,omdatze
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mers.Omeenbeterzichttekrijgen opdeernst
vanditpotentiëleprobleemzijn meetgegevens
opmeerzwemlocatiesnodig,met namevan
locatiesdiedooreffluent vanrwzi's,riooloverstorten ofmestwordenbeïnvloed(zoalsb.v. de
Randmeren),gewenst.
Ditondetzoekwasgerichtopdegezondheidsrisico'svootdemens.Ofdegemeten
gehalten CryptosporidiumenGiordiagezondheidsrisico's voorveebijveedrenkingmet
oppervlaktewater inhouden isnietbekenden
verdient nadereaandacht.

Gtardia trojozoïten. Dez uignap waarmee hij zich a a n de d a n n w a n d vasthecht isbij afbeelding Bgoed tezien.

doodzijnofvaneensoortdiedemensnietkan
infecteren (ziepag. 6-7).
Bronnen
Omhetbelangvandelandbouw alsbron
tekunnen kwantificeren isonderzoeknaarde
afspoeling vanpathogenen uit mestover/door
land naaroppervlaktewater nodig.Daarnaast
levertonderzoek naardeeffectiviteit van
nieuwe(membraanbioreactor)ofaanvullende
(UV)zuiveringsstappen bij rwzi's handvatten
voorhetverderterugdringen vandebelasting
vanoppervlaktewater metziekteverwekkers.
Drinkwater
Vaststellen enbewakenvande effectiviteit
vandezuiveringsprocessen ishierdebelangrijkste informatiebehoefte. Verbetering vande
huidige microbiologische meetprogramma's
(metenvansporenvanClostridiumper/ririçjens,

bactetiofagen enE. coliinverschillende fasen
vandezuivering)kanheteersteleveren,onlinemetingen vanprocesparametets kanhet
tweedeleveren,mitsderelatiemetdeverwijderingvanmicro-organismen isvastgesteld.
Dezeon-linebewakingbetekent ookdateen
onveiligesituatieonmiddellijk wordtgesignaleerdennietmeerpasnaeenoftweedagenals
demicrobiologische testenworden afgelezen.
Daardoor kunnen correctieve maatregelen
directworden ingezet.
OmdatUVzeereffectief istegenCryptosporidiumenGiardiaisonderzoek naardetoepassingendewijzewaaropdeze effectiviteit
onderpraktijkcondities kanwordengegarandeerdgeboden(zieverderinditblad].

Toekomst
Hetsamenwerkingsverband vanverschillendeinstituten enbedrijven onderKIWA-vlag
heeft veelinformatie opgeleverd overde
herkomst,debetekenisendebeheersingvan
debelangrijke ziekteverwekkende organismen
CryptosporidiumenGiardio.Aandemeest
belangrijke onzekerheden (verwijdering
tijdens dezuivering,tevensvatbaarheiden
menspathogeniteit) wordtmomenteel met
behulpvannieuweanalysetechniekenvolop
gewerkt.Hetzieterdaaromnaaruirdat
binnen afzienbare tijd de protoroa-problematiekechtnaarwaardegeschat kanworden, f

LITERATUUR

1.

Allen, M.,J. Clancy enE.Rice (2000).The plain, hard
truth about pathogen monitoring.J.AWWA,nt. 02, nag.
64-76.

2.

Hijnen, W..J. Willemsen-Zwaasjstra, P. Hiemstra,G.
Medema en D. van der Kooij (2000).Removal o/sulphitereducing Clostridiaspores by/ull-scale water treatment
processes asasurrogatefor protozoan (oo)cyst removal.
Water, Science& Technolog, nr. 41, pafl.165-171.

3.

Rose.j., S.Daeschner, D. E a s t e r l y , F. Curriero,S.Lele
enj. Patz (2000). Climate and waterborne disease outbreaks.J.AWWA, nr.92,pa^. 77-17.

Zwemwater
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advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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