Het vóórkomen en de betekenis van Aëromonas in drinkwater
in Nederland

Inleiding
Sinds mei 1984 staat de Aëromonasbacterie in de belangstelling bij drinkvvaterproducenten en anderen die betrokken zijn bij de drinkwaierkwaliteit in
Nederland. In die periode vond men bij
de toenmalige Duinwaterleiding Den
Haag een plotselinge toename van
Aëromonas-bacteriën in het afgeleverde
drinkwater. Reinculturcs van deze
bacteriën bleken in staat te zijn
cytotoxinen te produceren. Dat zijn
to.xinen die in een specifieke toets
zoogdiercellen aantasten hetgeen
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algemeen beschouwd wordt als een
kenmerk voor ziekteverwekkende eigenschappen [1], De oorzaak van de aanwezigheid van Aëromonas in het drinkwater werd niet snel gevonden waarop
men besloot uit veiligheidsoverwegingen
het flltraat van de langzame zandfilters te
desinfecteren met chloor [2,3]. In dezelfde periode verschenen er publikaties uit
Australië waarin een oorzakelijk verband
werd gesuggereerd tussen de aanwezigheid van aantallen Aëromonas in drinkwater en gevallen van diarree, vooral bij
jonge kinderen [4,5].
Intussen hebben verschillende waterleidingbedrijven episodes gekend waarin
Aëromonas in verhoogde aantallen in het
drinkwater aanwezig was. Dit betrof zowel
bedrijven die drinkwater bereiden uit
oppervlaktewater als bedrijven die
grondwater gebruiken. In een aantal
gevallen bracht dit veel publiciteit met
zich mee. Vooral wanneer een kookadvies
werd gegeven was er sprake van
ongerustheid bij de consument.
Naar aanleiding van het voorkomen van
de mogelijk pathogène Aëromonas-baaerie
in het drinkwater is door het RIVM in
opdracht van de Hoofdafdeling Drink- en

Samenvatting
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal onderzoekingen naar het
vóórkomen en de betekenis van Aëromonas in drinkwater. Aëromonas bleek in
sterk wisselende aantallen in vrijwel alle onderzochte drinkwatervoorzieningen
voor te komen. Oppervlaktewater en duininfiltraat na open winning waren sterk
besmet; grondwater en duininfiltraat (met gesloten winning) bevatten meestal
zeer lage aantallen Aëromonas. In de zuivering trad meestal een goede verwijdering op; incidenteel werden hoge aantallen in het reine water aangetroffen
tengevolge van nagroei in reinwaterkelders, slecht functionerende filters of sterk
wisselende produktie. In het distributienet trad vrijwel altijd vermeerdering van
Aëromonas op, afhankelijk van watertemperatuur, verblijftijd en de (niet nader
onderzochte) samenstelling van het water. Met name in drinkwater uit anaëroob
grondwater werd een sterke vermeerdering van Aëromonas waargenomen.
Een landelijk onderzoek naar de betekenis van Aëromonas als veroorzaker van
diarree heeft uitgewezen dat het epidemiologisch belang van de kiem in
Nederland gering is, doch dat een pathogène betekenis in sommige gevallen niet
uit te sluiten is. Een epidemiologisch onderzoek naar de rol van drinkwater werd
niet uitvoerbaar geacht. Desondanks wordt de aanwezigheid van hoge aantallen
Aëromonas als ongewenst beschouwd en wordt aanbevolen dit te bestrijden door
optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Industriewatervoorziening van het
Directoraat-Generaal voor Milieubeheer
(DGM-DWB) van het ministerie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) de Hoofdinspectie Milieuhygiëne (HIMH) en de
Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI)
onderzoek gedaan naar het voorkomen en

de betekenis van Aëromonas in drinken oppervlaktewater. De resultaten van dit
onderzoek zijn elders uitgebreid beschreven [6, 7, 8, 9].In dit artikel worden
de belangrijkste resultaten weergegeven
van een inventarisatie van het vóórkomen
van de Aëromonas-baaerie bij een aantal
drinkwaterbedrijven in Nederland. Tevens

TABEL I- Drinkwaterpompstations waarhelonderzoek naarAëromonas isuitgevoerd indeperiode
september 1985- december 1986 [7/.
Pompst.
nummer Kenmerken winning en zuivering
Rivierwaterviaspaarbekkens (RS)
1
spaarbekkens (verblijftijd 7mnd) levert halfprod. aan nr. 3,4 en 21
3
van nr. 1 open onttrekkingskanaal, prechloring, poederkool
4
van nr. 1open ontvangbekken, ozon, koolfiltratie
5
polder + rivier, spaarbekken, ozon, langzame zandfiliratie
6
meer, spaarbekken, prechloring, koolfiltratie
21
van nr. 1,open ontvangbekken, ozon, koolfiltratie
Rivierwatermet duininfiltratie (RD)
7
rivier, voorzuivering, infiltratie, gesloten winning + duingrondwater, filtratie
9
rivier, spaarbekken, voorzuivering, infiltratie, open winning, poederkool,
langzame zandfiltratie
10
zie nr. 7,open winning, poederkool, langzame zandiltratie
11
zie nr. 9, gesloten winning, langzame zandfiltratie
12
polderwater, voorzuivering, infiltratie, open/gesloten winning ozon, poederkool,
langzame zandfiltratie

Nadesinfectie
(Cl2)a
Cl,

al
CIO,
Cl,"
CIO,

Cl,

Rivierwaternaoeverinfiltratie (RO)
13
korte verblijftijd; beluchting, filtratie
14
lange verblijftijd; beluchting, filtratie, gedeelte ozon + koolfiltratie
Rivierwater(directe inname)met diepgrondwater (anaëroob) (RI)
2
coagulatie/filtratie, zuurstof, langzame zandfiltratie + grondwater
Grondwateranaëroob (GA)
15
weinig meihaan, filtratie
16
veel meihaan, ontgassen, filtratie
17
veel methaan, permanganaat, filtratie
20
filtratie,
(gedeelte koolfiltratie1
Grondwateraëroob (G)
19
beluchten
Duingrondwater (GD)
8
+ destillaat, beluchten, filtratie
18
filtratie,
beluchten, langzame zandfiltratie
Transport desinfectie

Cl,
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worden conclusies getrokken over de
betekenis van de Aëronionas-baclerie. in
drinkwater. In een volgende publikatie in
dit blad wordt aandacht besteed aan het
vóórkomen van Aëromonas in oppervlaktewater.

Aëromonas-leWingen een aantal bacteriologische en chemische metingen verricht.
Begeleiding in de vorm van protocollen,
teststammen, kwaliteitsbewaking (ringonderzoeken), verschaffen van informatie
en de gegevensverwerking werd door het
RIVM verzorgd [7, 8],

Het vóórkomen van Aëromonas in
drinkwater
1 Iet RIVM heeft in samenwerking met
een aantal drinkwaterbedrijven een
beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar
het vóórkomen van Aëromonas in drinkwater. Met dit doel werd in de periode
september 1985 - december 1986 een
inventarisatie uitgevoerd bij 20 drinkwaterpompstations en één spaarbekkenbedrijf. De pompstations zijn zodanig
gekozen dat de verschillende, in
Nederland voorkomende ruw watertypen,
maar ook de meest gebruikte zuiveringssystemen waren vertegenwoordigd. Er is
onderzocht of er een relatie was aan te
geven tussen enerzijds Aëromonas-aantallen en anderzijds type ruw water, watertemperatuur (seizoensvariatie), koloniegetallen en organische-stofgehalte van het
drinkwater. Daarnaast werd het effect van
de verblijftijd in het distributienet
onderzocht. Met dit doel werden door de
betrokken drinkwaterlaboratoria, naast

Bij de drinkwaterwinningen werden tweewekelijks monsters ruw- en rein water
onderzocht. Parallel daaraan werden
monsters uit binneninstallaties op vaste
punten in het distributienet onderzocht.
In de loop van het onderzoek bleek dat
koper uit binnenleidingen vaak een sterke
daling van het aantal Aëromonas-bacteriën
in de monsters uit het distributienet
veroorzaakte [10]. Dit effect kon worden
tegengegaan door toevoeging van
Na 2 EDTA (50 mg/l) aan de monsters,
hetgeen vanaf juli 1986 door vrijwel alle
laboratoria werd gedaan [11].Om deze
reden worden van het distributienet alleen
de gegevens van juni-december 1986
gepresenteerd.
Ruw water
In tabel I is een korte beschrijving
gegeven van de pompstations, onderverdeeld naar ruwwatertype. In tabel II
zijn de resultaten van de bacteriologische

:c watermonster: ; (September 1985- - December 1986) [7, 8

TABEL II - h laeteriologi
TOTCOL'
Porno; ;tation
nummer a

THCOL1

Aëromonas

KGl'221

(cfu/100 ml)

/•

K( ÎT37'
(cfu/ml)

6.600'1
10
1
2
20
6
5
29

600
4
1
2
14
3
3
22

47.000
1.970
600
1.800
6.700
1.300
3.600
9.000

3.600
220
75
800
890
230
970
850

I .200
15
10
100
75
32
100
170

7
9
8010
11
12

0% c
110
32
14%
24

0%
60
20
0%
19

0,4
7.400
7.300
33
15.000

5
6.100
400
23
750

0,6
480
90
2
85

13
'"l4

0%
0%

0%
0%

0,3
0,2

2
2

0,3
0.5

m 2

1.700

980

16.000

3.200

980

15
16
"'l7
20

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0,3
0,1
0,0
0,0

1
0,4
7
1

0,1
0,3
0,6
0,4

f, 19

0%

0%

0,2

12

1

8
""18

0%
0%

6%
0%

0,5
0,4

9
2

2
0,2

U' (ruw!
]• (halfprodukt)
1' halfprodukt)
3
RS

4

5
6
21

A

Voor afkortingen ruwwatertypen zie tabel I
Geometrisch gemiddelde (27-36 waarnemingen:
Percentage positieve monsters in de aan/afwezigheidstest ( 100 ml)
Alleen data van 1986 :25 waarnemingen), ruwwater is rivierwater
Halfprodukt na passage van de spaarbekkens zonder transportchloring 35 waarnemingen)
Halfprodukt na passage van de spaarbekkens met transportchloring ,15 waarnemingen;
chloordosis: 0,5-1,0 mg/l)
TOTCOL: bacteriën van de coligroep; THCOL: thermotoleranteE.coli
KGT22: koloniegetal 22 °C; KGT37: koloniegetal 37°C

analyses van de monsters ruw water
weergegeven. Hoge ^è'rcwoMas-aantallen
werden aangetroffen in ongezuiverd
rivierwater (pompstation 44 1en 2). In het
uitgaande water van spaarbekkens
(verblijftijd zeven maanden) waren de
Aëromonas-aamatien aanzienlijk afgenomen (44 1, halfprodukt; in de zomermaanden werd een transportchloring toegepast van 0,5-1,0 mg/l). Het halfprodukt
uit deze spaarbekkens wordt aan een
drietal pompstations geleverd. Op twee
hiervan (444 en 21) wordt dit water
ontvangen in een open doorstroomd
bekken (verblijftijd circa 1dag respectievelijk 8 uur), terwijl de derde (443) een
open onttrekkingskanaal heeft waarin het
water slechts circa één uur verblijft. Op
pompstation 6 wordt ook gebruik gemaakt
van een open spaarbekken terwijl op
pompstation 5 het water na verblijf in een
spaarbekken wordt voorgezuiverd en na
transport via een gesloten systeem bij het
bedrijf binnenkomt. De gemiddelde
Aëromonas-aantaWen in het binnenkomende water bij de pompstations met
een open doorstroomd bekken (444, 6 en
21) waren duidelijk hoger dan bij pompstations met open onttrekkingskanaal
(443) of een gesloten innamesvsteem
(445).
Bij duininftltratiewinningen werden bij
gesloten terugwinningen lage aantallen
Aëromonas gevonden (441 en 11) maar
hoge aantallen bij open terugwinningen
(4412). Opmerkelijk waren de veel hogere
aantallen bij pompstation 12. Het teruggewonnen water op dit pompstation is erg
humusrijk. Bij pompstation 9 is het effect
van de open verzamelkom na terugwinning uit de duinen niet na te gaan.
IIet monster ruw water werd genomen nâ
de voorzuivering (bij de rivier) maar vóór
het transport naar het infiltratiegebied.
In ruw grondwater werden zelden
Aëromonas -bacteriën aangetroffen.
De aantallen bacteriën van de coligroep
(TOTCOL), thermotolerante bacteriën
van de coligroep (THCOL) koloniegetallen 22 en 37 °C (KGT22 en 37)
vertoonden eveneens een samenhang met
het type ruw water (Tabel II).
Rein water
In geen van de onderzochte monsters rein
water werden de wettelijke vastgelegde
bacteriologische normen voor drinkwater
overschreden. I Iet Aëromonas-aantal was
gewoonlijk lager dan 10 cfu per 100 ml,
behalve bij twee pompstations (44 \3 en
18). Voor pompstation 13 konden de hoge
aantallen (geometrisch gemiddelde
105 cfu/100 ml; range 13-320) verklaard
worden door niet goed functionerende
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Afb. 2 - Voorkomen van Aëromonas in het distributiegebied, jum-deeember 1986.
(Geometrisch gemiddelde en maximum van 12-14 waarnemingen) [7,8J.
Voor verklaring van de codeszie tabel I.
V77777Ä centraal K^\\\\\l perifeer monsterpunt.

1985

1986

1986

Afb. 1 - Seizoensvariatie van Aëromonas in rein water (september 1985-december
1986). Ruwwatertypen: RS - rivierwater van spaarbekkens; RD - rivierwater na
duininfiltratie; RO - rivierwater na oeverinfiltratie; DG - duingrondwater [7, 8].

TABEL III - Aëromonas (cfu/100 ml) en kolomegetallen (cfu/ml) in monsters uit het distributiegebied,
juni - december 1986 (geometrisch gemiddelde van 12-14 monsters) [7, 8/.
Pompstation
nummer"

3
4
KS 5

b

6
21
7
9

Centrum

Aer
7
1
11
1
23

KGT37

Aer

KGT22

KGT37

6
4
NI>

1
2
0
0
ND

22
18
5
280
41

130
110
21
70
ND

1
6
1
3
ND

0
1
ND
6
3

0
90
120
20
60

4
45
ND
55
28

0
2
ND
18
3

380
7

28
28

3
1

KGT22

35
10

KßlO

0
19
36

11
12

28

3
13
ND
19
20

420
5

55
42

13
"°14
KI 2

15
16
G.l17

20

b

G 19b

8
"s18
a
b
c

85

Perifeer

1

65

0

3

1

50
43
75
0

6
55
50
1

400
230
440
0

20
34
70
4

1

0

20

0

20

1

16
50

20
23

3
1

1
65

25
25

Voor afkortingen van ruwwatertypen zie tabel I
Geen monsterconservering met EDTA
Niet gemeten

0

2
1

4
0
1

filtersystemen en slecht doorstroomde
reinwaterkelders. Voor pompstation 18
(geometrisch gemiddelde 72 cfu/100 ml;
range 0-280) geldt dat de produktie sterk
wisselt aan het begin en het einde van het
toeristenseizoen. Bij pompstation 11
(duininfiltratie) is zowel in 1985 als in
1986 een onverklaarbare piek aan het
einde van het jaar te zien. Bij wijze van
illustratie is in afb. 1voor vier pompstations het verloop van het aantal
Aëromonas-bacteriën in het seizoen
weergegeven. De voor oppervlaktewater
gebruikte zuiveringssystemen (met en
zonder nadesinfectie) zijn onder normale
omstandigheden in staat gebleken
Aëromonas te verwijderen tot relatief lage
aantallen.
Drinkwater in het distributiegebied
In tabel III en afb. 2 zijn de microbiologische resultaten weergegeven voor
twee punten in het distributiegebied: één
punt met een voor het desbetreffende
gebied gemiddelde verblijftijd (centrum)
en één punt met een lange verblijftijd
(perifeer). Met uitzondering van vier
pompstations ( # 2 , 7, 19 en 20) werden bij
alle pompstations /ïerowowas-bacteriën
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Afb. 3 - Seizoensvariatie
•van Aëromonas in het
distributiegebied,junidecember 1986.
Voor verklaring vande
codes zie tabelI[7, 8j.
') PS:pompstation;
p:perifeer;
e: centraal monsterpunt.
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aangetroffen in het distributiesysteem en
wel in hogere aantallen dan in het reine
water. Bij zes van de 40 monsterpunten
lagen de ^èromowas-aantallen, geometrisch
gemiddeld boven de 200 cfu/100 ml.
Er waren grote verschillen tussen de
pompstations onderling voor zowel de
gemiddelde als de maximale aantallen.
De hoogste aantallen werden gevonden
bij pompstation 13;hier was het
gemiddelde in het reine water reeds hoog.
Het organisch-stofgehaltc en de koloniegetallen van dit uit oevergrondwater
bereide drinkwater waren niet bijzonder
hoog [6].Op pompstation 14, waar
eveneens oevergrondvvater wordt gewonnen was het aantal aëromonassen in
het distributiesysteem laag. Kennelijk zijn
de reeds in het reine water van pompstation 13 aanwezige Aëromonas- bacteriën
in staat zich in het distributienet te
handhaven en te vermeerderen. Mogelijk
bevat het water stoffen waaraan de
Aëromonas-bactevie goed is geadapteerd.
De koloniegetallen voldeden op twee uitzonderingen na aan de eisen zoals gesteld
in het Waterleidingbesluit. Bij de pompstations # 3 en 4 was het geometrisch

Voor enkele monsterpunten is het verloop
van de ^ëromtwös-aantallen in de tijd
weergegeven in afb. 3. Hieruit blijkt dat
hogere aantallen vaak voorkwamen in
augustus en september, wanneer de
watertemperatuur het hoogst was. Een
dergelijke seizoensvariatie was echter niet
altijd waarneembaar zoals bijvoorbeeld
blijkt op het centrale monsterpunt van
pompstation 18. De hoogste Aëromonasaantallen werden gevonden in gebieden
waar drinkwater wordt gedistribueerd dat
is bereid uit anaëroob grondwater. Er zijn
aanwijzingen dat Aëromonas kan groeien
op de organische resten van methaanoxyderende en nitrificerende bacteriën
(pers. meded. D. v. d. Kooij, KIWA,
Nieuwegein) die in de zuivering van
anaëroob grondwater aanwezig zijn.

gemiddelde over de onderzoeksperiode
van het koloniegetal 22 °C hoger dan
100 cfu/ml. Opgemerkt dient te worden
dat de weergegeven getallen geen jaargemiddelden weergeven maar dat van een
periode met relatief hoge watertemperaturen en dat de monsters met
RDTA zijn behandeld om koperionen te
complexeren; in parallel genomen, niet
behandelde monsters, waren de gemiddelde aantallen lager dan 100 cfu/ml.

Geconstateerd is dat de Aëromonasaantallen aanmerkelijk kunnen verschillen
bij pompstations die gebruik maken van
een overeenkomstige ruwwaterbron en
nagenoeg dezelfde type zuivering toepassen (=# 4 en 21). Opgemerkt dient te
worden dat met nachloring van reinwater
de nagroei van Aëromonas in het distributiegebied niet beheersbaar wordt
(onder andere praktijkervaringen en dit
onderzoek bij pompstation 12). Uit
praktijkervaringen is gebleken dat vrij
chloor tot aan de tapkraan aanwezig moet
zijn om aanwezigheid van Aëromonas in
drinkwater te voorkomen.
Er is geen statistische relatie gevonden
tussen de aantallen Aëromonas en de
somparameters voor organische stof
(KMnO,,- verbruik of totaal/opgelost
organisch koolstof). Wel bleek in water
met een zeer laag organisch-koolstofgehalte (< 1mg/l bij # 1 9 en 20), dat
Aëromonas-bacteriën niet of nauwelijks
voorkwamen. Wanneer ze incidenteel in
reinwater voorkwamen, waren ze niet in
staat zich te handhaven of zich te vermeerderen ( # 1 9 ) .

Het bleek niet eenvoudig om de verblijftijden op de monsterpunten in het
distributiegebied te schatten. In het
algemeen kan worden aangenomen dat de
verblijftijd op het centrale punt 4-24 uur
was en op het perifere punt 24-48 uur;
langere tijden gelden voor pompstations 6,
15 en 18 (tot circa 72 uur). Voor pompstation 15 geldt dat het perifere monsterpunt in de buurt van een reinwaterkelder
ligt waar de geschatte gemiddelde verblijftijd tot 2-3 weken kan oplopen. Van de
zes monsterpunten waarop het aantal
Aëromonas-bacteriën hoger was dan
200 cfu/100 ml, waren er vijf met een
geschatte verblijftijd van langer dan
één dag.

Soortensamenstelling
Indien mogelijk werden per monster vijf
^Vowcwcy-kolonies op soort gedetermineerd [7, 8].In ruw rivierwater (=#1en
2) was A.caviae voor circa 70% vertegenwoordigd. Dit komt overeen met de
soortenverdeling die ook in andere
oppervlaktewateren werd gevonden [6].
Na verblijf in spaarbekkens ( # 1 )
gedurende zeven maanden waren de
soorten A.hydrophila en A.sobria dominant
en maakte A.caviae nog slechts voor 25%
deel uit van de populatie. In reinwater van
de pompstations die dit halfprodukt
zuiveren ( # 3 , 4 en 21) was de bacterie
niet of zelden aanwezig. De soortenverdeling van de bacteriën die aan-

6 7 8 9 1011 12

1986
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getroffen zijn in de drie bijbehorende
distributiegebieden verschilden van
elkaar. In het gebied van pompstation 3
was A.caviae dominant, in dat van pompstation 4 A.sobna en in dat van pompstation 21 A.hydrophila.
Ongeveer dezelfde soortenverdcling als
bij pompstation 1werd gevonden in monsters uit de andere voorraadbekkens (W3,
4, 5, 6, 21) en in open terugwinningen van
geïnfiltreerd duinwater ( # 1 0 , 12). Bij de
open terugwinningen was A.sobna meestal
dominant, maar bij de gesloten winningen
was dat meestal A.hydrophila.
Van alle isolaten uit rein water en
distributiewater werd circa 50% geïdentificeerd als A.hydrophila. Bij enkele pompstations bestond 95-100% van het aantal
isolaten uit deze soort.
Tijdens distributie van het drinkwater
bleek vaak een verschuiving op te treden
in de soortenverdeling ten opzichte van
die in reinwater.
Bijvoorbeeld bij pompstation 9 werd in
rein water 84% A.sobna aangetroffen en
op de monsterpunten in het distributienet
respectievelijk 20 (centraal) en 4%
(perifeer). A.caviae was hier dominant.
Het is niet duidelijk welke (milieu- en
fysiologische) factoren het voorkomen van
de soorten bepaalt.
Aëromonas als veroorzaker van acute
gastro-enteritis in Nederland
Vóórkomen
In samenwerking met de Streeklaboratoria
voor de Volksgezondheid is in de periode
mei 1986 - januari 1988 een landelijk
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen
van Aëromonas in faeces-monsters van
patiënten met diarree. Huisartsen en
ziekenhuizen kunnen dergelijke faecesmonsters inzenden naar de Regionale
Streeklaboratoria. Overigens zal een
huisarts lang niet altijd tot inzending
besluiten. De ernst van de verschijnselen
en de leeftijd van de patiënt spelen daarbij
een belangrijke rol. Hierdoor is slechts
een onbekend en klein gedeelte van het
totale aantal diarree-patiënten bij de
streeklaboratoria bekend.
Alle ingezonden faeces-monsters van
patiënten met diarree welke voldeden aan
de volgende criteria: waterdun en/of de
aanwezigheid van bloed en/of slijm,
werden onderzocht op de aanwezigheid
van de Aëromonas-bacterie. Isolaten
werden opgestuurd naar het RIVM waar
op het Laboratorium voor Bacteriologie
een uitgebreide determinatie, een serotypering en een toets op cytotoxinevorming plaatsvonden. Dit toxine tast in
een specifieke toets zoogdiercellen aan
hetgeen algemeen beschouwd wordt als

een kenmerk voor ziekteverwekkende
eigenschappen.

pathogeen aangetroffen. Dit leidt tot de
vraag welke van de geïsoleerde organismen de primaire veroorzaker van de
klachten was. Dit onderzoek was beperkt
tot de drie meest voorkomende diarree
veroorzakende bacteriën; daarnaast
kunnen nog vele andere organismen
veroorzaker van diarree zijn. Is de aanwezigheid van de hoge aantallen Aëromonas eerder een gevolg dan een oorzaak
van de diarree? Aëromonas zou een betere
kans tot kolonisatie kunnen hebben als de
darmwand is aangetast door een andere
ziekteverwekker dan in een gezond
systeem. Uit resultaten verkregen met
dierproeven bleek de mogelijkheid tot
kolonisatie een belangrijke factor te zijn
die bepaalt of een besmetting ook werkelijk tot een infectie leidt [12].Hieruit is af
te leiden dat gastheer-factoren een
belangrijke rol spelen in dit proces van
besmetting en de uiteindelijke ziekte.
Met name personen met een minder goed
functionerend afweersysteem behoren tot
de risicogroep.

In de onderzoeksperiode zijn in totaal
16.857 monsters welke voldeden aan de
specificaties onderzocht [9]. Aëromonas
werd in 277 monsters (1,6%) aangetroffen, met een duidelijke seizoensvariatie
(< 1% in de winter tot circa 3% in de
zomer, zie afb. 4). In de frequentie van de
ingezonden monsters was eveneens een
duidelijke seizoensvariatie aanwezig.
De ingezonden monsters werden routinematig onderzocht op bekende darmpathogene bacteriën (Campylobacter,
Salmonella, Shigellaen incidenteel andere).
In 33%van de monsters waaruit
Aëromonas was geïsoleerd, werd nog een
andere darmpathogene bacterie geïsoleerd. Dit maakt de betekenis van
Aëromonas als veroorzaker van de diarree
bij deze patiënten onzeker. Bij 186 patiënten werd Aëromonas als de enig mogelijke
veroorzaker van diarree geïsoleerd
(hoewel in het algemeen geen onderzoek
naar virussen en parasieten werd gedaan).
A.caviae was de soort welke het meest
frequent werd aangetroffen (48%), vervolgens A.sobna (35%), A.hydrophila
(15%) en enkele niet op soort determineerbare isolaten (Aëromonas species
2%). Aëromonas werd vooral geïsoleerd uit
de faeces van patiënten ouder dan 70 jaar
of jonger dan 5 jaar. Bij oudere patiënten
werd vaak A.sobna geïsoleerd en bij de
kinderen vaak A.caviae.

Uit de resultaten van het landelijk onderzoek en op grond van de literatuur wordt
geconcludeerd dat Aëromonas een potentieel enteropathogene bacterie is, met een
voor Nederland gering epidemiologisch
belang ten opzichte van bacteriën als
Salmonella en Campylobacter.Indien een
y4è'romoMas-geassocieerde diarree optreedt,
is er echter wel sprake van relatief
ernstige verschijnselen en is er kans op
een chronisch ziektebeeld [13].

Betekenis
Het is niet eenvoudig de klinische
betekenis van de isolatie van Aëromonas
uit faeces-monsters te evalueren. In eenderde deel van de positieve monsters
werd ook een andere bekende darm-

Momenteel wordt er nog vergelijkend
onderzoek uitgevoerd naar eigenschappen
van isolaten uit faeces-monsters en uit
drinkwater. Mogelijk bestaan er overeenkomsten tussen de isolaten die meer

Afb. 4 - Frequentie van voorkomen van Aëromonas spp. in de aangeboden monsters waterdunne, bloederige en/of
slijmerigefaeces van patiënten met diarree in deperiode mei 1986 -januari 1988 [9].
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duidelijkheid over de kringloop van de
bacterie kunnen geven.
Op grond van de beschikbare gegevens is
er geen relatie aan te geven tussen het
vóórkomen in drinkwater en bij personen
met diarree-klachten.
Evaluatie van blootstelling aan
Aëromonas
Aëromonas is een bacterie welke in
verschillende milieus in verschillende
aantallen voorkomt. Globaal zijn de
aantallen als volgt verdeeld:
- drinkwater 0-10 per ml
- oppervlaktewater 10-100 per ml
- voedsel (rauw vlees en vis [6]) tot
1.000-10.000 per gram.
In drinkwater komt de bacterie frequent
voor. De hoogste aantallen worden
meestal aan het einde van de zomer
gevonden op punten met een relatief
lange verblijftijd. Dit geldt met name voor
drinkwater dat uit anaëroob grondwater
wordt bereid maar ook voor andere typen
zoals oppervlaktewater. In drinkwater zijn
de aantallen relatief laag vergeleken met
voedsel. Dit betekent niet dat drinkwater
als besmettingsbron minder belangrijk is.
Drinkwater wordt immers dagelijks door
veel mensen direct uit de kraan geconsumeerd. Voedsel wordt voor consumptie
meestal verhit wat de bacterie niet
overleeft. Herbesmetting van verhit
voedsel kan overigens wel optreden.
De verspreiding van eventueel schadelijke
bacteriën via drinkwater kent dan ook een
groter risico dan verspreiding via rauw
voedsel.
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vóórkomen van Aëromonas bij alle drinkwaterbedrijven. In dit vierde kwartaal
werd bij 10% van de 165 onderzochte
pompstations de richtwaarde 'af pompstation' overschreden; bij 6% van de
distributiesystemen lag het geometrisch
gemiddelde boven 100 cfu/100 ml. De
hoogste aantallen werden gevonden in
drinkwater uit anaëroob grondwater [14].
De oorzaak van verhoogde aantallen
Aëromonas kan structureel zijn, bijvoorbeeld een hoog gehalte aan assimileerbaar
organisch koolstof (AOC) of materiaal van
biologische oorsprong, en heeft dan
meestal met de watersamenstelling te
maken. Bij het KIWA wordt momenteel
onderzoek gedaan om het optreden van
verhoogde aantallen bacteriën (onder
andere Aëromonas) in het leidingnet te
kunnen verklaren. Hierbij wordt onder
andere aandacht besteed aan de rol van
het AOC en de invloed van de aanwezigheid van methaan en ammonium in de
grondstof. Incidentele oorzaken kunnen
zijn een (tijdelijk) slecht functionerend
filter, lange verblijftijden in een reinwaterkelder of sterke produktieschommelingen.

Een onderzoek naar het epidemiologisch
verband tussen voorkomen van Aëromonas
in drinkwater en infecties bij de mens lijkt
gezien de lage incidentie van door
Aëromonas veroorzaakte diarree niet goed
uitvoerbaar. Ondanks het ontbreken van
een dergelijk verband worden hoge aantallen van deze bacterie in drinkwater als
ongewenst beschouwd. De Hoofdinspectie
Milieuhygiëne heeft vooruitlopend op een
eventuele normstelling een voorlopige
richtwaarde vastgesteld voor het aantal
^<?>o/Moreas-bacteriën in drinkwater. Voor
het water 'af pompstation' bedraagt deze
20 cfu/100 ml en voor het water in het
distributiegebied 200 cfu/100 ml. Als aantallen boven de 200 cfu/100 ml worden
aangetroffen dient het bedrijf een onderzoek in te stellen naar de oorzaak hiervan.
De Inspectie voor de Volksgezondheid
dient gewaarschuwd te worden als het
aantal 1.000 cfu/100 ml overschrijdt.

De beste manier om verhoogde aantallen
Aëromonas-bacieriën te voorkomen is
water van een zodanige kwaliteit te produceren dat vermeerdering niet meer kan
optreden. Echter, dit kan een langetcrmijnoplossing zijn. Op de korte termijn
zal de oplossing moeten worden gezocht
in een aangepaste bedrijfsvoering zoals
spuien en het realiseren van kortere
verblijftijden. Het gebruik van chloor als
desinfectiemiddel om hoge aantallen
tegen te gaan is weinig zinvol. Chloor
moet dan namelijk tot aan de tapkraan
aanwezig zijn, omdat anders meestal
opnieuw vermeerdering plaatsvindt.
Recent is op het RIVM onderzoek uitgevoerd naar de desinfecterende werking
van chloordioxyde op de Aëromonasbacterie [15]. In de literatuur wordt
gesteld dat deze stof langer stabiel is dan
chloor en dat de vervalprodukten, met
name chloriet, een bacteriostatische
werking zouden hebben. De resultaten
gaven aan dat chloordioxyde een goed
desinfectiemiddel is in water met een zeer
laag gehalte aan organische stof. Echter,
de maximale dosering (0,2 mg/l) die voorlopig in Nederland in drinkwater is toegestaan, is in drinkwater afhankelijk van
het organisch-stofgehalte in veel gevallen
binnen tien minuten verdwenen [16].Er is
in die gevallen dus geen residu meer
aanwezig dat vermeerdering van Aëromonas in het distributienet kan tegengaan.

Het KIWA voert sinds het vierde kwartaal
van 1988 een inventarisatie uit naar het

De vervalprodukten chloriet en chloraat
vertoonden geen bacteriostatische werking

[15]. Hieruit blijkt dat chloordioxyde bij
gebruik van de toegestane dosis als kortetermijnoplossing, bij het vóórkomen van
verhoogde Aëromonas-aantaUcn, in het
algemeen niet geschikt is.
Uit bovenstaande komt naar voren dat de
kwaliteit van drinkwater een belangrijke
factor is om de aanwezigheid van
Aëromonas te beperken. De ervaring heeft
geleerd dat het vóórkomen van nagroei
van Aëromonas in het distributienet vaak
leidt tot het opsporen van situaties die ook
om andere redenen als ongewenst worden
beschouwd, zodat Aëromonas ook een rol
speelt als een zeer gevoelige indicator
voor de bedrijfshygiëne.
Conclusies
- In ruw water dat na voorzuivering
(spaarbekken, duininfiltratie) wordt ingenomen of teruggewonnen via een open
systeem waren de Aëromonas-aantaWen
hoger dan bij gebruik van een gesloten
systeem. In ruw grond- en oeverwater
komt de bacterie zelden voor.
- In rein water was het Aëromonas-aanxal
uitgezonderd twee pompstations lager dan
10 cfu/100 ml.
- In drinkwater in het distributienet komt
Aëromonas regelmatig voor. Op zes van de
40 onderzochte monsterplaatsen lag het
gemiddelde boven de richtwaarde
(200 cfu/100 ml). Oorzaken kunnen zijn:
een te hoog AOC-gehalte in het water,
lange verblijftijden (reinwaterkelders), een
door het seizoen beïnvloede produktie en
mogelijk de aanwezigheid van methaan
en/of ammonium in de grondstof.
- Uit het landelijk onderzoek bij patiënten
met diarree-klachten en op grond van de
literatuur blijkt dat Aëromonas een
potentieel enteropathogene bacterie is met
een voor Nederland gering epidemiologisch belang ten opzichte van enkele
andere darmpathogene bacteriën.
- De aanwezigheid van hoge aantallen
Aëromonas in drinkwater kan vaak beperkt
blijven door gerichte aanpassingen van de
bedrijfsvoering.
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^schatte hoeveelheid spuitrestant is
d a a r m e e af te leiden dat globaal tussen
PO,1en 1% van de gebruikte hoeveelheid
^als restant overblijft. Hierbij is geen
tekening gehouden met het feit dat niet
Faltijd alle compartimenten in een kas
1
gelijktijdig worden behandeld. In vergelijking met de andere bedrijfstypen is
dit toch een wat lagere schatting.
Uit begripsverwarring in interpretatie van
de toegepaste spuittechnieken is duidelijk
geworden dat de zeer grote diversiteit qua
toepassingsmethoden in deze sector een
nadere detaillering van de in dit onderzoek naar voren gekomen aspecten rechtvaardigt. Hen dergelijke inventarisatie
wordt op dit moment door het
Hoogheemraadschap van Delfland uitgevoerd [6].
Preventie en verwerken als oplossingen
De omvang van spuitrestanten ligt in de
orde grootte van 1% van het gebruik. Voor
de duidelijkheid wordt nogmaals expliciet
vermeld dat dit geen betrekking heeft op
grondontsmettingsmiddelen. Dit wordt
doorgaans door gespecialiseerde loonwerkbedrijven uitgevoerd in een relatief
beperkte periode van het jaar. De noodzaak tot en frequentie van spoelen is hier
naar verwachting duidelijk minder. Het
gebruik waaraan gerefereerd wordt is
daarmee dan ook beperkt tot de ca. 10.000
ton actieve stof van de overige middelen.
Dit betekent dat er jaarlijks zo'n 100 ton
aan spuitrestant ontstaat.
Het antwoord op de vraag hoe vaak het
spuitrestant met het spoelwater wordt
geloosd in oppervlaktewater blijft moeilijk
te geven. Er zijn vanuit de praktijk
concrete gevallen bekend, maar frequentie
en omvang laten zich daaruit niet afleiden.
Ook dit onderzoek kan hierin slechts
beperkt duidelijkheid verschaffen. De deskundigen, waaronder naast personen uit
de eigen bedrijfstak ook handelaren,
controle- en voorlichtingsambtenaren,
schatten dit relatief hoog in (50-60% van
het aantal spoelbeurten). De agrariërs zelf
daarentegen schatten dit veel lager in
(< 10-23% van het aantal spoelbeurten).
Op grond hiervan is in te schatten dat het
globaal tussen een kwart en de helft van
het aantal spoelbeurten zal liggen.
Dit impliceert een emissie van ca. 25 à
50 ton actieve stof per jaar. Het vormt
daarmee in vergelijking met andere
emissieroutes, zoals bijvoorbeeld drift,
kwantitatief een zeer belangrijk aandeel in
de belasting van oppervlaktewater met
bestrijdingsmiddelen. De totale belasting
van het zoete oppervlaktewater met
bestrijdingsmiddelen, anders dan voor
grondontsmetting toegepast, wordt in de
Derde Nota Waterhuishouding geschat op

160 à 320 ton actieve stof per jaar [8].
Voor het oplossen van deze problematiek
moet in eerste instantie gedacht worden
aan preventieve maatregelen; het voorkomen dat er spuitrestanten en/of spoelwater ontstaan. Dit kan enerzijds
technisch door onder meer aanpassingen
van de spuittank met het oog op minimalisatie van restanten, verdere ontwikkeling van spuitsystemen waar pas tijdens
het spuiten de spuitoplossing wordt aangemaakt (zodat geen restant overblijft) en
door het aanbrengen van aparte spoelwater- of restanttanks op de spuitmachine.
Daarnaast is onderzoek naar en voorlichting over wanneer er werkelijk noodzaak is om de tank na een bepaalde
bespuiting schoon te spoelen gewenst.
In tweede instantie kan ook gedacht
worden aan inzameling en verwerking van
deze spuitrestanten. Voor de verwerking
kan gedacht worden aan verbranding in
een verbrandingsinstallatie voor chemisch
afval en/of fysisch-chemische zuivering.
Een oriënterend onderzoek naar het
zuiveringsresultaat van een compacte
fysisch-chemische zuiveringsinstallatie
(carbo-flo) heeft inmiddels plaatsgevonden met een redelijk gunstig
resultaat [3].Een verder haalbaarheidsonderzoek is voorzien.
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F. II. WAGEMAKER, S. SCHAAP and
J. G. VOORSLUIJS:
S p r a y i n g r e s i d u e s and r i n s i n g water in
agriculture, a q u e s t i o n a i r e related to the
significance of c o m m o n b e h a v i o r of farmers
o n the e m i s s i o n of p e s t i c i d e s
T h e frequence of spraying pesticides, the related
n u m b e r of rinsing cycles and the disposal of
spraying residues and rinsing water in different
agricultural sectors were subject of a recent survey.
Based on estimates made by experts in agricultural
practice as well as estimates made by the farmers
themselves it was found that the amount of
spraying residue is about one percent of the total
use of pesticides. This does not include the use of
soil disinfectants. T h e estimates regarding the way
spraying residues are disposed off differ quite a lot.
It is the experts opinion that discharging in surface
waters is the common way of disposing of spraying
residues and rinsing water. This is estimated to
50-60% of the n u m b e r of rinsing cycles.
T h e farmers themselves say that discharging in
surface waters is to be regarded as an exception
rather than common practice. Discharging will not
occur in more than < 10-23% of the n u m b e t of
rinsing turns.
Regarding this - somewhat expected - disagreement in estimates, it was not possible to come
to a concerted view. A more roughly over-all
estimate reveals that in a quarter to half of the
n u m b e r of rinsing turns discharging in surface
waters is the way of disposal. This indicates a
yearly emission in the magnitude of 25 to 50 tonnes
of active ingredients.

