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Humaneenveterinairegeneesmiddelen belanden nagebruikveelal inhetNederlandsewatermilieu.
Daaromiseen(screenin,gs)onderzoekuitgevoerdnaardeaanwezigheidenecotoxiciteitvan
(diergeneesmiddeleninoppervlakte-enafvalwater. Ditonderzoeklaatziendateendeelvande
.geneesmiddelenkanwordenaangetoond inhetwatermilieu.Naasteengoedontwikkeldekwalitatieveanalyseblijktdekwantificering vangeneesmiddeleninmilieumonstersvaaknog moeilijk.Overde
effecten endaarmeeoverhetrisicovoorwaterorganismen valtnog weinig tezeggen,omdatdemeeste
relevantetoxiciteitgegevensontbreken.
Humanegeneesmiddelen komen bij
schoonmaakwerkzaamheden naproductiebij
defabrikant ofnagebruikin bijvoorbeeld
huishoudensenziekenhuizen viadeurineen
fecesinhetgemeentelijk rioolterecht.Nade
zuiveringineen rioolwaterzuiveringsinrichtingkomendegeneesmiddelenendevrijkomendeafbraakproducten methet effluent
inhetoppervlaktewaterterecht.DebelangrijkTabel1.

Groepen.geneesmiddelenmetaantallen
geselecteerdeacnevestojfenper^roep.

geneesmiddelengroep
antibiotica
anti-parasitaire middelen
coccidiostatica
pijnstillers
tóntgencontrastmiddelen
cholesterolverlagende middelen
vaatverwijdende middelen
bèta-blokkers
middelentegen astma/bronchitis
middelen tegenkanket
anti-epileptica
anti-hormonen
psychofarmaca
verdovingsmiddelen
overige

aantal
51

steverspreidingsroutevandiergeneesmiddelenvindtplaatsviamest,dataldannietnaeen
tijdelijkeopslagineenmestkelder,ophetland
wordt uitgereden.Verspreidingnaarhet
oppervlaktewater verlooptviaoppervlakkige
afspoeling,uitspoelingen/ofviaverontteinigingvanhetgrondwater1!?).
InEuropa,endanmetnameinDuitsland,
zijndelaatstejarenverschillendeonderzoeken
verrichtnaarhetvóórkomenvangeneesmiddeleninhetaquatischmilieuti-si.Dezeonderzoekentonenaandatgeneesmiddelen in(stedelijk)afvalwater, oppervlaktewater,
grondwatetenzelfsdrinkwatetmeetbaatzijn.
VoordeNederlandsesituatiewarentotnutoe
(bijna)geengegevensbeschikbaar.
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Selectie van geneesmiddelen
InNedetlandzijncirca12.000humaneen
2.500diergeneesmiddelen toegelaten.Ieder
geneesmiddelbestaatuiteenactievestofen
daarnaastverschillendehulpstoffen omhet
geneesmiddelhanteerbaarendoseerbaarte
maken.Vanbelangzijnmetnamedeactieve
stoffen.InNederlandwordencirca850actieve
stoffen inhumaneencirca200actievestoffen in
veterinairegeneesmiddelentoegepast.Bijde
selectieisvooralrekeninggehoudenmetde
beschikbaarheidvaneenanalysemethodein
milieumonsters,dereedsgemetenconcentraties
inhetbuitenlandenindienmogelijkmetde

Ditartikelbeschrijft deresultatenvaneen
screeningsonderzoek10),waarindeaanwezigheidvan(actievestoffen uit)humaneen
veterinairegeneesmiddelen in afvalwater
enoppervlaktewater inNederlandinbeeld
zijngebracht.Ookisaandachtbesteedaan
deontwikkelingvannieuwechemische
analysemethodes ommetnamedeveterinairegeneesmiddelen inde waterfractie
vanmilieumonsters tekunnen meten.
Daarnaastis,omeengoedeinschattingvan
detisico'svoothetwatermilieu tekunnen
maken,eenliteratuurstudie verrichtnaar
mogelijkenadeligeeffecten vangeneesmiddelenopwaterorganismen2).Eeneerste
beleidsanalysenaardepotentiëleproblemenvoordewaterkwaliteitdoorhet
gebruikvangeneesmiddelen staatbeschrevenineenaparttappott8).
ParallelaanhetRIZA-onderzoekzijndoor
KiwaWaterResearch,deVerenigingvan
Rivierwaterbedrijven, het Rijksinstituut
voorVolksgezondheidenMilieuenhet
WaterleidingbedrijfAmstetdam onderzoekenuitgevoetddiegerichtzijnophet
voorkomenvangeneesmiddelen indrinkwaterenderisico'sdaarvanvoorde
mens6)'?)'").Deresultatenvandezedrinkwatergeorié'nteerdeonderzoekenkomen
aanbodinhethiernavolgendeartikel.

ingeschatterisico'svoorwaterorganismen.De
groepengeneesmiddelenvandecirca100geselecteerdeactievestoffen zijntevindenintabel 1.
Bemonsteringen
Omeenindruktekrijgen welkegeneesmiddeleninwelkehoeveelhedenworden
geloosdzijnin2002bijenkelepotentiëleemissiebronnenafvalwatermonstets genomen:in
huishoudelijk rioolwatetvaneen woonwijk,
influent enbiologischgezuivetdeffluent van
rwzi'senbedrijfsafvalwater vanziekenhuizen,
defarmaceutische industrieen viskwekerijen
(siet-enconsumptievis).De afvalwatermonsterszijn alstotaalmonster,dusinclusiefhet
zwevendestofgeanalyseerd.
Inhetvoor-ennajaar 2002iserzowelinde
grotewateten(onderandereRijn,Maasen
Ketelmeer)alsinkleinereoppervlaktewateren
bemonsterd,zoalsdeLuntersebeek,Barneveldsebeek,hetPeelkanaalendeKromme
Rijn.Bijallebemonsteringen vanoppervlaktewatetisalleenwatetenniethetzwevendstof
ofsedimentbemonsterd.Deanalysemethodes
voothetmetenvangeneesmiddelen indeze
vastematriceszijn nognietbeschikbaar.
Chemische analyses
Voorslechtseengeringpetcentagevande
inNederlandtoegepasteactievestoffen van
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humanegeneesmiddelen bestaananalysemethodesvoordetectieinmilieumonsters.
Aangezienanalysemethodes voordiergeneesmiddelenvrijwelontbreken,zijn voorenkele
vandeactievestoffen nieuwemethodesontwikkeld.Voordemeestegeneesmiddelenliggendedetectiegrenzen in oppervlaktewater
rondenkelenanogrammen perliter.Voorhet
afvalwater liggendedetectiegrenzen altijd
hoger,vanwegedestoringendoordehogere
concentratiesaanzwevendstof Opgemerkt
dient tewordendatdechemischanalytische
methodesvan(dier)geneesmiddelen nogniet
vollediguitontwikkeld zijn.Metnamede
kwantificering moetnogsterkverbeterd
worden.Ditisvanbelangbijdeinterpreratie
vanderesultaten.Omdezeredenmoetende
gevondenmeetwaardenalsglobaleindicatie
vandeconcentratiegezienworden.De kwalitatievebepalingdaarentegen,datwilzeggen
deidentificatie vandestof isbijallegebruikte
methodesgoed(geenvalspositieven).
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Concentratierangesvangtmmn actievestoffen inantibiotica,pijnstillersenröntgencontrastmiddelen in
afvalwater vanverschillendeemisstebronnen.(Pergroepzijn allegeneesmiddelenmeegenomendie tenminste
éénkeerinéénvan deafvalwaterstromen zijn aangetroffen).

Tabel2.

Actievestoffen vangeneesmiddelendiemminstensde helftvandeoppervlaktewatermonsterszijn aangetroffen.

geneesmiddelengroep

actieve stoffen

röntgencontrastmiddelen

amidotrizoïnezuur,jomeprol,johexol,jopamidol,jopromide,
jotalaminezuur.joxitalaminezuur
acetylsalicylzuur,diclofenac,Ibuprofen, naproxen
carbamazepine,primidon
Sotalol,atenolol
lidocaïne
azitromycine,Sulfamethoxazol

pijnstillers
anti-epileptica
bèta-blokkers
verdovingsmiddelen
antibiotica

14 H 2 0 | 222003

Afvalwater vaneenwoonwijkbevatovereenkomstig hetalgemenegebruikinhuishoudenspijnstillers, cholesterolverlagende
middelen,bèta-blokkersenanri-epilepticain
concentratiestotenkele(tientallen) ug/1.Antibioticaenröntgencontrastmiddelen zijnook
aangetoond,maarinveellagereconcentraries.
Ziekenhuisafvalwater wordtgekenmerkt
doorhogeconcentraties rönrgencontrastmiddelenenandereantibioticadandieworden
gebruikt inhuishoudens.De hoogsteconcentratiesvanderöntgencontrastmiddelen liggen
ronddemg/l,dievanantibiotica inordevan
groottevanenkele(tientallen) ug/1.
Inhetbemonsterdeafvalwater vaneenfarmaceutischbedrijflagendeconcentratiesvan
enkeleantibiotica,pijnstillers, bèta-blokkers
eneenanti-epilepticumopeen vergelijkbaar
niveauoflagerdaninstedelijkrioolwater.Het
gehaltegeneesmiddelen inhetbiologisch
gezuiverdeeffluent vaneenander farmaceutischbedrijflagdoorgaansonderdedetectiegrens.
De aangetroffen concentratiesvanantibioticainhetafvalwater van viskwekerijen
varieerdenzeersterkper(type)bedrijf Bijeen
paling-enforellenkwekerij werdengeenantibioticainhetafvalwater aangetoond.Integenstellingtotdezekwekerijenvoorconsumptievissenlaghetgehaltevanantibioticainhet
afvalwater vaneengroothandelinsiervissenin
deordevanenkeletientallen ug/1.
Stedelijk rioolwaterop rwzi'svertoonde
eengroteovereenkomstmethetafvalwater uit
eenwoonwijk,zijhetmethogereconcentraties
voorenkelespecifieke antibioticaenröntgencontrastmiddelen afkomstig vanziekenhuizen.Welisopeenaantallocatiesincidenteel
hogeconcentratiesantibiotica waargenomen,
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diemogelijk het gevolgzijn van het gebruik
alsdiergeneesmiddel in devee-of(sier)visteelt.
Het verwijderingsrendement van geneesmiddelen ineen rwzi verschilt sterk per stofgroep
en binnen destofgroep weer sterk per individuele actievestof Onder de heersende
omstandigheden wordende in huishoudens
veelgebruikte pijnstillers voor meer dan95
procent verwijderd, deanti-epileptica, bètablokkers en cholesterolverlagende middelen
voor tien tot 80procent, antibiotica voor minderdan 25procent en röntgencontrastmiddelenzeerslecht (minder dan tien procent) verwijderd.
Bijvergelijking van depotentiële emissiebronnen pergroep geneesmiddel blijken de
concentraties in het te lozen afvalwater sterk te
kunnen verschillen.Ter illustratie zijn in
afbeelding 1 degemeten concentraties in de
verschillende typen bemonsterd afvalwater
gepresenteerd voorantibiotica, pijnstillers en
röntgencontrastmiddelen.Watopvalt bij antibiotica (afbeelding ia)zijn de hoge concentratieranges bij ziekenhuizen en siervis-groothandel en de lagemeetwaarden bij de
kwekerijen voorconsumptievis. Het influent
en effluent van de rwzi's vertonen weinig verschil,dat duidt op een matige verwijdering. Bij
pijnstillers (afbeelding ïb)zijn dezelfde concentratieranges in huishoudens en ziekenhuizen waarneembaar. Door verdunning zijn de
concentraties in stedelijk rioolwater lager.De
rwzi isin staat om een aanzienlijke reductie
van pijnstillers tebewerkstelligen. Dit in
tegenstelling tot de röntgencontrastmiddelen
(afbeelding ie).Duidelijk iswelde verdunning
in het riool tezien bij vergelijking van deconcentratieranges van ziekenhuizen met die van
rwzi-influenten.
Een nadere kwantificering van de(relatieve)bijdrage van deverschillende emissiebronnen aan de belasting van het oppervlaktewater
met (dier)geneesmiddelen wordt aanbevolen.
Aandacht hierbij verdienen depotentiële emissiebronnen van diergeneesmiddelen:de intensieveveehouderij en de (sier)viskwekerijen.

Oppervlaktewater
Vanvrijwel allegroepen geneesmiddelen
zijn één ofmeerdereactievestoffen aangetroffen in deoppervlaktewatermonsters. In totaal
gaat het om ongeveer dehelft vande gemeten
actievestoffen. Van 18 daarvan komen in minstens de helft van allemonsters voor (tabel2),
zij het vaakin lageconcentraties.Dit zijn voor
eengroot deelröntgencontrastmiddelen en
pijnstillers, maar ookbeidegemeten antiepileptica staan opdeze lijst.
Vande bèta-blokkers en pijnstillers is het
opvallend dat een aantal stoffen veelvuldig
wordt aangetroffen, terwijl anderen uit deze

pijnstillers
LHonder det. lim.
D <10 ng/l
• 10<conc < 100 ng/l
• 100 <conc <1000 ng/l
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Deaangetroffenconcennanerangesin oppervlaktewatermonstersvanverschillendeactievestoffenin
rönnjenconrrasrmiddelenenpijnstillers.

groep helemaal niet worden aangetroffen. Van
de hele lijst gemeten antibiotica (51)zijn er
slechts 10dievakerdan één keer aangetroffen
zijn in her oppervlaktewater.
Concentraties vandegeneesmiddelen in
het oppervlaktewater liggen beduidend lager

Tabel3.

dan in afvalwater en lopen van enkele nanogrammen tot honderden nanogrammen per
liter (tabel 3).Concentraties boven de 10ng/l
worden gevonden voordegroepen pijnstillers
(afbeelding 2a), röntgencontrastmiddelen
(afbeelding 2b),bèta-blokkers, anti-epileptica
en antibiotica. Enkele individuele middelen

Concentrarierangesvanfernerenactievestoffen binnen een^roep^eneesnuddeleninketoppervlaktewater.

geneesmiddelengroep(aantalonderzochteactieve stoffen)

oppervlaktewater

(ng/l)
antibiotica (51)

< 04-90

anti-parasitaire middelen (1)
coccidiostatica(3)
pijnstillers (11)

< 0,1 - 0,7

röntgencontrastmiddelen (10)
cholesterolverlagende middelen(7)
vaatverwijdende middelen (1)
bèta-blokkers(7)

< 10 - 700

middelen tegen astma/bronchitis(2)
middelen tegen kanker(2)
anti-epileptica(2)
anti-hormonen (1)
psychofarmaca (1)

< 10

< 1,3 -240

verdovingsmiddelen (1)
overigen(2)

< 0,1-9,5

< 1,1-54

< 14-83
< 10 - 76
< 10
< 10-110

< 10

< 0,6-0,8
< 10

< 10 - 0,83
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wordenookinconcentratiesbovende100ng/1
aangetroffen: carbamazepine,diclofenac,Ibuprofenendemeesteröntgencontrastmiddelen.
InonderzoekenvanRIWA?)enKiwas),dat
gerichtisopdrinkwater,zijndegeneesmiddelenverschillendemaleninhetjaarinoppervlaktewaterindebuurtvandrinkwateronttrekkingspunten onderzocht.Desoorten
geneesmiddelen dieaangetroffen zijn ende
concentratiesgevenhetzelfde beeldalshet
RIZA-onderzoek.Deresultaten latenechter
ookziendatdetijd vanhetjaargeeneffect laat
zienopdegemetenconcentraties.
Dehelft vanderuim 100gemetenactieve
stoffen werdhelemaalnergensbovendedetectiegrensaangetroffen. Onduidelijk isofdeze
stoffen echtnietaanwezigzijn inhetmilieu,
omdatzeslechtsweinigofnietgebruikt
wordeninNederlandofdatditveroorzaakt
wordtdoorsorptieaansedimentenzwevend
stofdanweldoorsnelleomzettingen.De
meestegegevenshiervoorontbreken(nog)of
zijn nietopenbaar.Ookkanhetgebeurendat
bijzeerlageconcentratiesactievestoffen (nog)
nietgedetecteerdworden,doordatanalysemethodes nognietvollediguitontwikkeld
zijn.
Milieurisico's
Opbasisvanacuteeffecten zougeconcludeerdkunnenwordendatnagenoeggeenrisico'steverwachtenzijn vangeneesmiddelen
vooraquatischeorganismen.Acute effectconcentratiesliggenoverhetalgemeeninde
mg/1-range.Hetgaathierechteromlangdurigeblootstellingvanwaterorganismenaan
weliswaarlageconcentraties,maarweleen
groteverscheidenheid aangeneesmiddelen
tegelijkertijd. Bovendienzijndeactieve stoffen
juist bedoeldvoorhetuitoefenen vaneenspecifiekewerking.Daaromzoudenchronische
en/ofspecifiekeeffecten, zoals bijvoorbeeld
verstoringvanhethormoon-enimmuunsysteemofresistentie-ontwikkeling kunnen
optreden.Hieroveriszeerweinigbekend,maar
vanuitdeweinigeinformatie dieeris2),lijkt
heteropdatrisico'snietuitgesloten kunnen
worden.
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Methodenomspecifieke effecten temeten
bestaan nognauwelijks.Alseraltestenzijn(in
vitro-testenofbiomarkers)isdedoorvertaling
vanheteffect naareffecten voorhetecosysteemmindereenvoudigdanbijdegebruikelijkechronischetesten.Ditsoorttestendoen
danookeerderdienstalsscreeningsinstrument,eenmaatvoordeblootstellingenin
minderematevoorheteffect. Opvallend iswel
datveelvandeuiteindelijkeeffecten vanspecifieke aangrijpingspunten totuitingkomenin
dereproductie.Voordergelijkeeffecten zouden
standaard reproductietesten bruikbaar kunnen zijn.
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Aandacht gerechtvaardigd
Degevondenmilieuconcentraties énde
summiereecotoxicologischegegevensrechtvaardigenmeeraandachtvoordeemissiebronnen,verspreidingsroutes,deaanwezigheidinhetwatermilieu enderisico'svoor
waterorganismen tengevolgevanhetgebruik
vanhumaneenveterinairegeneesmiddelen.
Ditonderzoekbenadrukt hetadviesvande
Gezondheidsraad nogeensomdepotentiële
risico'svoorhet(water)milieudoor residuen
vangeneesmiddelen nietbijvoorbaatalsonbetekenendterzijde teschuivenï). f

