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snelfiltratie daarentegen bleek een
plotselinge concentratieverhoging aanzienlijk te kunnen reduceren. Continue
lage concentraties lijken echter grotendeels de filters te kunnen passeren.
Op 8 december was de concentratie
zodanig gezakt dat de inname weer kon
worden hervat.

Aß. 5 -Mecoprop concentraticverloop te:1. Lobith
2.Hagestein; 3.Inlaat WRK; 4.Na coagulatie en
bezinking; 5.Na snelfiltratie.

innamecriterium was gedaald werd de
inname weer hervat.
Lozing Mecoprop
Op 1december 1988 werd via de telefax
bericht ontvangen, dat wederom bij BASF
een emissie van een herbicide had plaats
gehad. Dit keer betrof het Mecoprop
(2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionzuur). De geloosde hoeveelheid bedroeg
volgens opgave ca. 200 kg. Van bovenstrooms geleden instituten werd melding
ontvangen van concentraties variërend
van 3,7 ,«g/l bij Mainz tot 1,1 //g/l bij
Düsseldorf. Ook voor deze stof is de acute
toxiciteit matig. Voor zoogdieren worden
in de literatuur LD-50 waarden van meer
dan 500 mg/kg vermeld. Desondanks is
ook deze verontreiniging in verband met
de scherpe normstelling intensief gevolgd.
De monstername werd weer met behulp
van looptijdberekeningen gepland. Deze
planning werd echter gecompliceerd doordat het tijdstip van de lozing samenviel
met een sterke toename van het debiet
van de rivier. Hierdoor moest de berekening een aantal malen worden herhaald. De looptijd van Lobith tot
Hagestein liep binnen 2 dagen terug van
ca. 11 dagen naar 1dag en 6 uur. Door
deze versnelde passage van de lozingsgolf
door de Benedenrijn werd het noodzakelijk het monstername en analyseprogramma versneld uit te voeren. De
resultaten van deze analyses zijn vermeld
in afb. 5. Beschouwing van afb. 5 leert ons
dat ook nu de norm weer dreigde te
worden overschreden, zodat de inname op
4 december weer werd stopgezet. Om een
indruk te verkrijgen omtrent het gedrag
van Mecoprop tijdens de zuivering werd
besloten bij wijze van proef een gedeelte
van het bedrijf door te laten draaien en
het effluent weer te spuien. Afb. 5 laat ons
het resultaat van deze proef zien. De
coagulatie bleek nauwelijks effect te
hebben op de Mecopropconcentratie. De

Discussie
Uit de hierboven beschreven voorvallen kan een aantal conclusies worden
getrokken.
Aangezien de ontwikkeling van analysemethoden met conventionele technieken
in het algemeen te veel tijd vergt, is het in
het geval van concentratieverhogingen als
gevolg van ongevallen bij de industrie
noodzakelijk de best mogelijke analytische
apparatuur in te zetten. Alleen dan
kunnen we alert reageren en op tijd
analyseresultaten beschikbaar hebben.
De bij de analyse gevonden hoeveelheden
chloorfenoxycarbonzuren stemmen in
redelijke mate overeen met de door BASF
geloosde hoeveelheden. De afbreekbaarheid van 2,4-DP, die volgens opgave van
BASF in waterig milieu goed zou zijn,
bleek in werkelijkheid nagenoeg nihil.
Hieruit blijkt dat, zeker bij concentraties in
het microgramgebied, de nodige voorzichtigheid is geboden bij het overnemen
van de resultaten van modelexperimenten,
die veelal op een hoger concentratieniveau
zijn uitgevoerd. Ondanks de vele
miljoenen die de chemische industrie in
het voorkomen van ongewenste emissies

heeft geïnvesteerd en nog investeert, is
het kennelijk niet mogelijk deze emissies
geheel te voorkomen. Daarom blijft het
noodzakelijk dat zowel de industrie als de
verantwoordelijke autoriteiten met een
voldoende hoge frequentie effluenten en
oppervlaktewater analyseren om deze
emissies tijdig op te sporen.
Bij relatief hoge afvoeren voldoen de
gebruikte looptijdmodellen goed; bij lage
afvoeren daarentegen worden voor het
traject Lobith-Hagestein te lange looptijden berekend. Ook zijn de gemeten
concentraties veelal lager dan de met het
model berekende concentraties.
Howel dit in tegenspraak lijkt met de
inhoud van dit artikel en de laatste tijd
verschenen persberichten, vertoont de
Rijn de laatste jaren voor een groot aantal
parameters een aanzienlijke verbetering.
Deze verbetering is het gevolg van de
bouw van vele zuiveringsinstallaties voor
zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater. In een aantal gevallen namen, na
het constateren door waterleidingbedrijven van ongewenste emissies, de
betrokken industriën maatregelen om
deze emissies in de toekomst te voorkomen cq. te minimaliseren. Het blijft
noodzakelijk de kwaliteit nauwlettend te
volgen en in een open dialoog met
industrie en overheden bovenstrooms tot
afspraken over een verdere sanering van
de Rijn te komen.

Themadag 'Normalisatie, Automatisering en
Kwaliteitsborging in Milieulaboratoria'
Op 8 mei 1989 vond bij het RIVM te
Bilthoven een dagvullend minisymposium
plaats, speciaal gericht op kwaliteitsverhogende maatregelen in milieulaboratoria. Deze themadag werd, deels
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Buitengewone Normcommissie
Afvalwater, georganiseerd door NVAprogrammagroep 4 in samenwerking met
voornoemde Normcie en het Integraal
Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW).
Nadat de heer Hoogweg (voorzitter NVA)
het feit memoreerde dat de Normcie een
kleine 26 jaar geleden als NVA-acitiviteit
van start ging, huldigde de heer Van Soest
(voorzitter Beleidscommissie Milieu NNI)
zowel de voorzitter (de heer Van Dael) als
de secretaris mevrouw Slijkhuis-van der
Harst), die beiden vanaf den beginne aan
de commissie hebben deelgenomen.
Het programma werd inhoudelijk

vervolgd door een lezing van de heer
Hortensius van het NNI, getiteld
'Normalisatie: van liefdewerk tot oud
papier'. De spreker meende dat
normalisatie niet opgevat mag worden als
liefdewerk, en zeker niet tot oud papier
mag leiden. Het normalisatieproces berust
op het met inspraak van alle belanghebbende maatschappelijke groeperingen
opstellen en toepassen van regels
(normen) om orde en eenheid te
scheppen in gebieden waar verscheidenheid ongewenst is. Op milieugebied
beperkt de Nederlandse normalisatie zich
tot het maken van afspraken over het
uitvoeren van metingen, waarbij alle
stappen van een meetprocedure in
beschouwing worden genomen. Er zijn
tenminste twee redenen om met
genormaliseerde methoden milieumetingen Ie verrichten:
- in geval van heffingen of beslissingen
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inzake sanering kan men zich niet
permitteren dat de resultaten van
metingen afhankelijk zijn van toevallig
toegepaste methoden;
- de meetgegevens die gebruikt worden
bij milieubeleid worden geproduceerd
door een veelheid aan instanties, en
dienen toch in grote mate vergelijkbaar te
zijn.
Bij het komen tot een norm dient allereerst een normcommissie een signaal te
ontvangen dat normering van een
bepaalde procedure gewenst is.
Vervolgens worden gegevens over de
bestaande praktijk verzameld, waarna de
meest optimale methode wordt geselecteerd en beschreven op basis van
consensus binnen een groep experts. Voor
definitieve publikatie van een norm wordt
veelal de voorlopige genormeerde
methode getest in een rondzend onderzoek, hetgeen kan leiden tot aanpassingen.
Gezien het grote maatschappelijk belang
van een goed onderbouwd milieubeleid
wordt geconcludeerd dat er een grote
behoefte bestaat aan verdergaande
normering van relevante meetmethoden.
Vervolgens werd door de heer Van Veen,
Rijkswaterstaat; Dienst Binnenwateren,
een lezing gehouden met de titel
'Vergelijkbaarheid, Herleidbaarheid en
Normalisatie'. Bij deze voordracht werd
dieper ingegaan op het verschijnsel dat de
spreiding in de resultaten van analyses die
door meerdere laboratoria zijn uitgevoerd
een factor 5 à 6 maal groter is dan de
spreiding in de resultaten die geproduceerd worden door laboratoria
afzonderlijk. De consequentie van deze
constatering is dat de analyses die in
relatieve zin gebruikt worden voor ruimte
of tijd monitoring van processen voor elk
te onderzoeken parameter dienen te
worden ondergebracht bij één
laboratorium. Bij toetsing aan normen,
waarbij de absolute resultaten in het
geding zijn, verdient het aanbeveling
meerdere onafhankelijke resultaten
(verschillende lab's en methoden) in te
winnen. Om de interne spreiding zoveel
mogelijk te reduceren dient een systeem
van kwaliteitsbeheersing te worden
toegepast. De toepassing van NPR 6603
leidt tot een consistent produkt. De
spreiding tussen laboratoria kan worden
teruggebracht door toepassing van
standaardmethoden. De herleidbaarheid
(absolute waarde) kan worden nagegaan
door onderzoek met gecertificeerde
referentiematerialen. Een voortdurende
controle op het functioneren van
kwaliteitssystemen is noodzakelijk en kan
worden uitgevoerd door het regelmatig
rondzenden van controlemonsters.
De heer Baalhuis presenteerde een voor-

dracht over Goede Laboratorium
Praktijken, en besprak zijn ervaringen met
het kwaliteitssysteem zoals toegepast bij
het milieulaboratorium van TAUW Infra
Consult BV. De noodzaak tot het zekerstellen van juiste meetgegevens bij
Laboratoriumonderzoek is al 15 jaar
geleden gebleken toen de Amerikaanse
'Food and Drug Administration'
geconfronteerd werd met onbetrouwbare
resultaten van een toxicologische evaluatie
uitgevoerd door een vooraanstaande
fabrikant van geneesmiddelen. Eén en
ander heeft in 1979 geleid tot het uitvaardigen van GLP-richtlijnen voor de
uitvoering van niet-klinisch toxicologisch
onderzoek. Op wereldschaal heeft de
OECED dergelijke richtlijnen opgesteld,
die weer zijn overgenomen door de EEG,
hetgeen resulteerde in een behoefte tot
erkenning van laboratoria. Hiertoe werd
in 1986 in Nederland de stichting
STERLAB in het leven geroepen. Tot op
heden is certificatie van laboratoria alleen
mogelijk voor onderzoek met een
duidelijk repeterend karakter. STERLAB
hanteert hierbij de norm NEN 2653
'kwaliteitsborging-eisen voor laboratoria'.
Baalhuis ging verder in op datgene wat
een laboratorium moet overleggen om in
aanmerking te komen voor certificering
met betrekking tot bepaalde analyses.
Zo moet een lab beschikken over een
handboek waarin de bedrijfskundige en
analytische procedures en regels worden
vastgelegd. Het certificatie-onderzoek van
STERLAB toetst het handboek op
volledigheid en consistentie. Bij de
bewuste kwaliteitsbeheersing dienen drie
niveaus te worden onderscheiden:
- De eerste lijnscontrole berust geheel bij
de uitvoerende analist, en omvat het
inbouwen van analytische zekerheden in
technische zin (onder andere analyses uitvoeren in tweevoud volgens een standaard
additie methode en met een frequente
kalibratie);
- De tweede lijn behelst een onafhankelijke controle van de analist;
- Een derde lijn wordt gevormd door
deelname aan ringonderzoeken met
gecertificeerd materiaal.
De heer Versluis van Borghols Advies BV
deelde zijn inzichten met betrekking tot
het opstellen van een geautomatiseerd
informatiesysteem als voorwaarde voor
kwaliteitsbeheersing. Automatisering van
gegevensopslag en -verwerking kan naast
een efficiëntere taakuitvoering en een
effectiever beheer leiden tot kwaliteitsverbetering van analyseresultaten door
'Computer Aided Quality Control'.
Laboratoriumautomatisering kan
uitgevoerd worden met de volgende oogmerken:

- meer tijd voor primaire taken;
- betere controle op juistheid meetgegevens;
- minder fouten (door instrument
interfacing);
- automatische opbouw historische
reeksen;
- automatische toetsing aan normen;
- automatisch aangeven van referentiewaarden;
- meer efficiënte rapportage;
- betere planning en voortgangsbewaking.
Bij het opzetten van een automatiseringssysteem dient men eerst de informatiebehoeften en informatiestromen te
analyseren en te relateren aan de opbouw
en de doelstellingen van organisatie,
alvorens over te gaan tot ontwerp,
invoering en gebruik. Bij de planning
dienen een aantal aanbevelingen in acht te
worden genomen:
- werk van grof naar fijn;
- zorg voor steun van de hoogste leiding;
- streef naar integratie;
- denk aan personeel en organisatie;
- denk aan opleiding en voorlichting;
- volg een stapsgewijze (projectmatige)
aanpak;
- stem informatiebeleid af op kwaliteitsbeleid.
Als laatste in de reeks van lezingen
behandelde de heer Boorman
(Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland)
het binnenklimaat in laboratoria in relatie
tot kwaliteitsbeheersing. De koppeling van
binnenklimaat en analysekwaliteit volgt
twee wegen. Enerzijds worden steeds
lagere onderste analysegrenzen bereikt,
waardoor contaminatie steeds zichtbaarder
wordt. Anderzijds zal een goed werkklimaat duidelijk bijdragen aan een
optimale inzet van het analyserend
personeel. Bij veel (oudere) laboratoria
bestaan klachten over stank, tocht en
temperatuurverloop, terwijl ook
contaminatie een veel voorkomend
verschijnsel is. Al deze problemen hangen
nauw samen met onvoldoende of onjuiste
ventilatie, al in de ontwerpfase van een
laboratorium, maar ook bij verbouwingen,
dient men ruime aandacht te besteden aan
de luchtbeheersing en vooral de luchtbalans. Er werd geconcludeerd dat het
ontwerpen van een uitgekiend ventilatiesysteem specialistisch vakwerk is.
Bezuiniging hierop is ongepaste zuinigheid en zal tot grote problemen leiden.
Tijdens het middagprogramma konden
alle aanwezigen zich door middel van
rondleidingen in kennis stellen van de
laboratoriumpraktijken bij het RIVM.
Drs. D. de Zwart, RIVM, Bilthoven

