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GeneesmiddelenendedrinkwatervoorzieninginNederland

Dit artikel beschrijft de resultaten van
onderzoek naar het vóórkomen van geneesmiddelen indrinkwater en drinkwaterbronnen.Het isgebaseerdop resultacen
van onderzoek dat isuitgevoerd in een
samenwerkingsverband tussen Kiwa Water
Research,R1ZA,RIVM,RIWA-Rijn en
WaterleidingbedrijfAmsterdam1)'4iW. Het
onderzoek van het RIZArichttezich op de
ecotoxicologische betekenis van het voorkomen vangeneesmiddelen in oppervlaktewater en afvalwater. Zievoorde resultaten
hiervan het vootafgaande artikel.
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Het vóórkomen vangeneesmiddelen indrinkwaterbronnen inNederland ism kaart.gebracht. Het
onderzoek richttezichop in totaal 105humane enveterinairegeneesmiddelen in hetoppervlaktewater, hetgrondwater en deoevergrondwatenvinningen en in hetdaaruit bereidedrinkwater. Tevens
isdeverandering van dekwaliteit tijdens hetzuiveringsproces onderzocht.
In totaal werden^geneesmiddelen inoppervlaktewater aangetroffen, inconcentraties tot0,8 pg/1.
Ingrondwater werden vnjwelgeengeneesmiddelen aangetroffen. De toegepastezuiveringen laten
eenverwijdering vangeneesmiddelen zienvangemiddeld70 totc-oprocent.In drinkwaterwerden,
afhankelijk van degrondsto/en detoegepastezuivering,zeer lageconcentratiesvan enkelegeneesmiddelen teruggevonden. De hoogstgemeten concentratie indrinkwater bedraagt 0,051 Mfl/l[carbamazepinej. Voorabnog vormendestoffen voorhetdnnkwatergeen probleem.
Deconcentraties in drinkwater liggen ver
beneden dedoor RIVMafgeleide gezondheidskundige limietwaarden en ook ver beneden de
therapeutische doses.Zoisdetotale geconsumeerde dosis carbamazepine na levenslange
blootstelling viadrinkwater maximaal vijf
procent van dedosisdievoor therapeutisch
gebruik dagelijks wordt ingenomen. Een
gezondheidskundig effect wordt bij degemeten concentraties ookop langere termijn niet
aannemelijk geacht.Toch isde aanwezigheid
van dezestoffen in (debronnen van)drinkwater ongewenst en strookt niet met de visies
vanVEWINen RIWAfzie elders indit num-

Tabel1.

mer).Aanbevolen wordt daarom om het oppervlaktewater dat alsgrondstofvoor drinkwater
dient, temonitoren opdeaanwezigheid van de
aangetroffen middelen.

Aanleiding
Nadat in 1994in Berlijn het cholesterolverlagend middel clofibrinezuur in lage concentraties in hetdrinkwater werd aangetroffenS/,
ismet name in Duitsland uitvoerig onderzoek
gedaan naar deaanwezigheid van geneesmiddelen in het (aquatisch) milieu4)^8)'?).Deeerste
gegevens uit deVSstammen uit Z00210).Uit
dezeen andere onderzoeken komt naar voren

Opzetvanhet.geneesmiddelenonderzoek.
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datgeneesmiddelen wijd verspreid voorkomen
in oppervlaktewater en incidenteel ookin lage
concentraties in drinkwater.
Degegevens overNederland beperkten
zich tot nogtoe tot een inventariserend onderzoek uitgevoerd door VEWIN,RIWAen Kiwa in
2oooui.Vandeelfonderzochte geneesmiddelen
werden er acht inoppervlaktewater aangetoond in concentraties tot 0,3Lig/l(vooral carbamazepine en Sulfamethoxazol). In drinkwater werden toen geen geneesmiddelen
aangetroffen in meetbare concentraties.
Omdat uit buitenlands onderzoek inmiddelswasgebleken dat veel meer geneesmiddelen in het milieu aanwezig kunnen zijn én de
Gezondheidsraad12!het advies uitbracht om
geneesmiddelen dezelfde aandacht tegeven als
bestrijdingsmiddelen, besloot het college van
opdrachtgevers van het bedrijfstakonderzoek
van dewaterbedrijven tot nader onderzoek
naar het vóórkomen van geneesmiddelen in
relatie tot de drinkwatervoorziening.

Samenwerking in onderzoek
Omstreeks dezelfde tijd ontwikkelden het
RIZA,het RIVMen deRIWAeveneens plannen
om onderzoek uit tevoeren naar geneesmiddelen in het aquatisch milieu. Op initiatiefvan
Kiwaen RIZAiseensamenwerking opgezet en
zijn deonderzoeksplannen onderling afgestemd. Omwillevande slagvaardigeaanpak is
besloten om er niet ééngrootgezamenlijk project van temaken, maar om een conglomeraat
vanptojecten tevormen. Uitgangspunten
daarbij waren eenzo volledigmogelijk overzicht van deNederlandse situatie,zo min
mogelijk overlap,autonome uitvoering door
elkepartner, en gelijktijdige, onderling zoveel
mogelijk afgestemde rapportage.

12

hu = humanegeneesmiddelen, ve=veterinairegeneesmiddelen, gw =grondwater,
oegw=oevergrondwater, ow=oppervlaktewater
*In totaalheeft R1ZAop 34locatiesgemeten;driedaarvan hebbeneendirecte relatiemet drinkwater (Lobith,Eijsden en Keizersveer).Alleen dezedrie komen in dit artikel aan bod.

Voordeveelheid van stoffen zijn verschillende meetmethoden bij de laboratoria van de
partners ingezet en analysesonderling uitbesteed.Ook iseenbelangrijkdeelvan de
metingen verricht door het Technologie Zentrum fiir Wasser in Karlsruhe.De meetmethoH2O
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aangetroffen. Vande67indrinkwater onderzochtemiddelen(drinkwaterenproceswater
zijnalleendoorKiwaenRIVMonderzocht)
weidenernegenaangetoond;alleinconcentratieslagerdan0,1 ug/l.OmdatinhetWaterleidingbesluitgeennormen voorgeneesmiddelenzijnopgenomen,zijndoorhetRIVM
voordeindrinkwater aangetroffen geneesmiddelen(voorlopige) limietwaarden
afgeleid?).Dezestaanintabel 3.Daarin isook
deberekendelevenslangeblootstelling bijde
gemetenconcentraties indrinkwater(I70:twee
literperdag,gedurende70jaar)endedagelijkseminimaletherapeutischedosisopgenomen.
Uittabel3 blijkt datdegemetenconcentratiesveronderdedoorhetRIVMafgeleide
limietwaarden liggenendatnalevenslange
blootstellingviadrinkwater detotaleinname
nietmeerbedraagtdanvijfprocentvande
minimaledagelijkse therapeutischedosis.Het
isdanooknietaannemelijk datdeaanwezigheidvandezeconcentratiesgeneesmiddelen in
drinkwatereengezondheidskundigeffect zal
geven.

Allepuntendieonderzochtzijnophetvóórkomenvangeneesmiddeleninhetwater.Rood•oppervlaktewater,
blauwgrondwater,groen=oevegrondwater,rose•drinkwaterbereidingopanderelocatiedanwinning.
denzijngebaseerdopGC/MSenLC/MS-MS,na
voorconcentrering vandemonsters.
Grondwater
Geenvande67geneesmiddelendieonderzochtwerdeningrondwater,isaangetroffen in
eenconcentratiehogerdan0,05 pg/1.Incidenreelwerdenlageconcentratiesgemetenvan
acetylsalicylzuur,clofibrinezuuren ibuprofen.
Voortswerdenspoortjes vanenkelediergeneesmiddelengedetecteerdophetniveauvan
ng/1(-0,001 Mg/l).
Oppervlaktewater
Inoppervlaktewater werdenwélgeneesmiddelenaangetroffen. Eenoverzichtstaatin
onderstaandetabelenafbeelding 1.Vandein
totaal105onderzochtegeneesmiddelen werden44inoppervlaktewateraangetroffen in
concentraties tot0,8pg/I.
Uithetoverzichtkomtduidelijknaar
vorendatgeneesmiddelen wijdverbreid inhet
Nederlandseoppervlaktewater voorkomen.De
situatieisdaarmeevergelijkbaar metdiein
bijvoorbeeld Duitsland.Peroppervlaktewatersysteemzijndeverschillenaanzienlijk:Rijnen
l8

H 2 0 * 22-2003

Maasendedaarvanafgeleide oppervlaktewaterenwordenrelatiefsterkbelastmet humane
geneesmiddelen,dekleineoppervlaktewateren
dievoordrinkwaterbereidinggebruikt worden
nauwelijks ofnier.InRijnenMaaswerdgeen
duidelijk seizoenspatroon waargenomen,maar
voorindividuelegeneesmiddelen varieertde
concentratieindetijd aanzienlijk. Geneesmiddelendieinoppervlaktewater inrelatiefhoge
concentratiesfrequent voorkomenzijndiverse
róntgencontrastmiddelen, depijnstiller
diclofenacenhetanti-epilepticumCarbamazepin.
Oevergrondwater
Dekwaliteitvanoeverfiltraat ligtglobaal
tussendatvangrond-enoppervlaktewater in.
Inoeverfiltraat zijnalleenclofibrinezuur, carbamazepine,diclofenacen(acetyl)salicylzuur
aangetroffen (concentratiestot0,08Mg/1)-Hierbijmoetopgemerktwordendatoevergrondwateralleenisonderzochtopdeaanwezigheid
vande15doorRIVMgemeten geneesmiddelen.
Drinkwater
Inenkelegevallenwordengeringehoeveelhedengeneesmiddelen ookindrinkwater

Effect van de zuivering
Hoewelnoggeensystematisch onderzoek
naarheteffect vandrinkwaterzuivering heeft
plaatsgevonden, isindeonderzoeken vanKiwa
enRIVMwelaandachtgeweestvoordeverwijderingvangeneesmiddelen tijdensdedrinkwaterproductie.Deeffectiviteit vandezuiveringverschiltperstofgroep enpertype
zuivering.Pijnstillers (diclofenac, ibuprofen)
enbèta-blokkerswordenoverhetalgemeen
goedverwijderd, anti-epileptica(carbamazepine),róntgencontrastmiddelenenantibiotica in
minderemate.Vertegenwoordigers vandeze
groepenwordendanookindrinkwater inlage
concentratiesteruggevonden.Inveelgevallen
isdevoorzuiveringaleenbelangrijke barrière
tegengeneesmiddelen,voordenazuivering lijkenmembranen ofdecombinatieozonen
koolfiltratie effectieve zuiveringsstappen.In
hetonderhavigeonderzoeklagdetotaleverwijderingvangeneesmiddelen tussen70en90
procent.
Na bestrijdingsmiddelen nu geneesmiddelen?
Eindjaren tachtigontstond indeNederlandsedrinkwaterbedrijfstak beroeringvanwegedeaanwezigheid vanbestrijdingsmiddelen ingrond-enoppervlaktewater,enin
eenaantalgevallenookindrinkwater.De
Gezondheidsraad concludeerdein2001dat
geneesmiddelen nudezelfdeaandachtverdienenalsbestrijdingsmiddelen toen12).Welke
analogieënbestaantussendebestrijdingsmiddelen vantoenendegeneesmiddelenvan
nu? Allereerstgaathetinbeidegevallenom
eengrotediversiteitaanchemische stoffen.
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Beidegroepenzijnbedoeldomeeneffect op
levendeorganismen tehebben(metuitzonderingvanderöntgencontrastmiddelen,die
eigenlijkgeengeneesmiddelen zijn indestriktebetekenisvanhetwoord).Daarnaast hebben
deconcentraties waarindestoffen inoppervlaktewaterwordenaangetroffen ingrote lijnendezelfdeordegrootte:sub-pg/1niveau.
Indejaren negentighebben waterbedrijvenopgroteschaalhunzuiveringen aangepast
ombestrijdingsmiddelen uitwater teverwijderen.Enmetsucces:concentratiesindrinkwaterwerdenteruggebracht tot(ver) onderde
drinkwaternorm van0,1 pg/1.Dezezuiveringen kunnengeneesmiddelen inhetalgemeen
ookgrotendeelsverwijderen.Totzoverde
overeenkomsten.
Verschillen bestaanophetgebiedvanwetgeving:bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen
inhetWaterleidingbesluit enindeKaderricht-
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• diclofenac
Ofopromlde
• Carbamazepins
Oiopamdo!
• jomeprol
• amidotizoïnezuur
• roxagxnezuur
Qjohexo!
• bezalibraat
• Sotalol
DIbuprofen
• anhydro-erytiromyone
• fenazon
• gemfibrozil
• toutalaminezuur
• metoprolol
• naproxen
a paracetamol

Geneeamiddel

Afb. 1:

Geneesmiddelen dieineenmaximaieconcentratievanmeerdan 50ng/l zijnaangetroffen in oppervlaktewater.

Geneesmiddelen dieinoppervlaktewater zijn aangetroffen ineenconcenrratie^roterdan0,05 ng/1.

geneesmiddel

type

locaties met concencentratie
vanmeerdan0,1 ug/1

locaties met een concentratie
tussen 0,05en0,1 ug/1

diclofenac

pijnstiller

Maas:Keizersveer
IJsselmeer

iopromide

röntgencontrasrmiddel

carbamazepine

anti-epilepticum

iopamidol

röntgencontrasrmiddel

iomeprol

róntgencontrastmiddel

amidotrizoïnezuur

róntgencontrastmiddel

ioxaglinezuur
iohexol

röntgencontrasrmiddel
röntgencontrasrmiddel

Rijn:LobithenLekkanaal
Maas:EysdenenRoosteren
Haringvliet
Rijn:LobithenLekkanaal
Maas:EysdenenRoosteren
IJsselmeer
Haringvliet
Rijn:LobithenLekkanaal
Maas:Brakel
IJsselmeer
Haringvliet
Rijn:LobithenLekkanaal
IJsselmeer
Haringvliet
Rijn:LobithenLekkanaal
IJsselmeer
Haringvliet
Rijn:LobithenLekkanaal
Maas:Eysden,RoosterenenKeizersveer
IJsselmeer
Haringvliet
Maas:Eysden
Rijn:LobithenLekkanaal
Maas:EysdenenRoosteren

bezafibraat

cholesterolverlager

Rijn:Lekkanaal

Sotalol

bèta-blokker

Rijn:LobithenLekkanaal

ibuprofen

pijnstiller

Twentekanaal'

anhydroerythromycine
fenazon

(metabolietvan)
antibioticum
pijnstiller

Rijn:Lekkanaal

Maas:Roosteren
Maas:BrakelenKeizersveer
IJsselmeer
Haringvliet
Rijn:Lobith
IJsselmeer
Maas:EysdenenKeizersveer
Haringvliet
Rijn:Lekkanaal
Maas:EysdenenRoosteren
Rijn:Lobith

Rijn:Lekkanaal

Rijn:Lobith

Maas:Keizersveer

Maas:Eysden,RoosterenenKeizersveer
Twentekanaal

Maas:BrakelenKeizersveer

Maas:RoosterenenBrakel

Maas:Brakel
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lijnWater,maardatgeldt(nog) nietvoor
geneesmiddelen.Daarnaasthebbenvooral
humanegeneesmiddelen andereverspreidingsroutesnaarhetmilieudan bestrijdingsmiddelen.Ze komengrotendeelsviaderioolenafvalwaterzuiveringen inhetoppervlaktewaterterechtenzijn directtekoppelenaanhet
gebruikinhuishoudens,ziekenhuizen enverpleeghuizen.
Hoehetprobleemopgelostmoetworden,
rekeninghoudend methetontbreken vaneen
wettelijk kader,verantwoordergebruiken
inzamelingvangeneesmiddelen enaparte
opvangvanmetmedicijnen verontreinigd
afvalwater,wordtvooralmaatschappelijk
bepaald.

consistentbeeld.Hoeweldedrinkwaterzuiveringde meestegeneesmiddelengrotendeels
verwijdert, isvoorsommigegeneesmiddelen
deverwijdering nietvolledig.Metnamecarbamazepine,Sulfamethoxazolenröntgencontrastmiddelen zijn indatopzichtaandachtsstoffen. De concentratiegeneesmiddelen diein
drinkwater isgemeten,isdermatelaagdateen
gezondheidskundig effect nietaannemelijkis.
Desalniettemin isdeaanwezigheid vandeze
stoffen indebronnenvanhetdrinkwater
ongewenst.De drinkwatersector vindthetvan
belangdatdeoverheiddedrinkwaterbelangen
bijhetwaterkwaliteits-en toelatingsbeleid
geneesmiddelenalsspeerpunten gaathanteren.Hethuidigebeleidschiethierin tekort.

Conclusie e n aanbevelingen
Inalleaanditartikel tengrondslagliggendeonderzoekenzijngeneesmiddelenaangetoond inoppervlaktewaterenincidenteelin
grondwater. De resultaten vertonendaarineen

Hetoverheidsbeleid moeteropgericht zijn
datde drinkwaterbedrijven ookindetoekomst
betaalbaardrinkwater vanonbesprokenkwaliteitkunnenblijven leveren.Devisievande
drinkwatersector staatoppagina4vandit
nummer vanH20. f
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(bio)filtratie

• Biologische (de)nitrificatie en polijstingvan afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereidinguit oppervlaktewater
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• Spoelwaterbehandelingin de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie inkoelwatercircuits
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