Organische micro'sopnieuw inde belangstelling

1. Inleiding
In 1984 werden door de Wereld Gezondheids
Organisatie (World Health Organization,
WHO) de 'Guidelines for Drinking Water
Quality' [WHO, 1984] gepubliceerd.
Deze 'Richtlijnen' zijn door de WHO
ontwikkeld om de kwaliteit te beschrijven
van water dat onder alle omstandigheden
drinkbaar moet zijn.
In het verleden publiceerde de WHO internationale normen voor de kwaliteit van
drinkwater [WHO International Standards
for Drinkine Water, Genève, 1971 ].
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De belangrijkste reden vandeWHO omgeen
internationale normen meer te geven maar
richtlijnen, isde wenselijkheid dat ieder land
tot eigen nationale normen en regels kan
komen, rekening houdend met de lokale,
geografische, sociaal-economische en
industriële omstandigheden en het voedingspatroon. Het geven van normen impliceert
dat het water ondrinkbaar zou zijn bij
overschrijding van één of meerdere
normwaarden. Een bekend voorbeeld van
een mogelijke normoverschrijding vormt het
gehalte aan trihalomethanen bij de chloring
van drinkwater; dit kan in sommige gevallen
(bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden) meer
acceptabel zijn dan het achterwege laten van
de chloring.
Ieder land zaleen eigen kosten-baten analyse
moeten opstellen, hetgeen kan leiden tot
nationale nonnen dieverschillen vande 1984
WHO-richtlijnen.

Samenvatting
Op een WHO consultatie-bijeenkomst over de kwaliteitseisen voor drinkwater (mei
1987) werd aanbevolen om de richtlijnwaarden van 15organische verbindingen te
herzien en voor 29 andere verbindingen richtlijnwaarden op te stellen.
Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met:
1. het beschikbaar komen van nieuwe toxicologische informatie;
2. de verschillende resultaten van mathematische extrapolatiemodellen bij risicoschatting van carcinogene verbindingen.
Bij een vastgesteld risiconiveau voor carcinogeen, blijkt dat de concentraties in
drinkwater verkregen met behulp vanextrapolatiemodellen een factor 1.000 kunnen
verschillen. Eén van de oorzaken hiervoor isde ijking van deze modellen bij
concentraties die veel hoger zijn dan die in drinkwater. Daarnaast speelt het begrip
'aanvaardbaar' risicoeen belangrijke rol.
De WHO hanteert voor het vaststellen van de richtlijnwaarde van carcinogeen een
'aanvaardbaar' individueel risico op een tumor van 10~5per stof per mensenleven.
In Nederland bedraagt de streefwaarde, resp.maximaal toelaatbare waarde van het
individueel risico0.7*10~6resp.0.7*10~4perstofpermensenleven.De keuzevandeze
risiconiveau's isvrij arbitrair aangezien het ergmoeilijk isom een objectief niveau van
'aanvaardbaar' risico vast te stellen.

In het voorwoord van de WHO 'Richtlijnen'
werd genoemd dat een herziening van de
richtlijnen noodzakelijk zouworden indien er
nieuwe informatie beschikbaar zou komen.
In de 'Richtlijnen' van 1984 is toxicologische
informatie verwerkt die beschikbaar was
vóór 1981.
Wat betreft de organische microverontreinigingen issinds 1981veel additionele
informatie beschikbaar gekomen. De behoefte aan een herziening en aanvulling van
de richtlijnen voor organische micro's is
derhalve evident.
Op een eerste consultatie-bijeenkomst (1114 mei 1987, Medmenham, Engeland) zijn
op verzoek van de WHO hierover een aantal
aanbevelingen gedaan door een groep
drinkwaterspecialisten uit verschillende
landen. Hieronder zullen deze aanbevelingen
nader worden besproken en zal met name
aandacht worden geschonken aan:
—risicoschatting bij lage concentraties

Afb. ! - Dosis-respons relatievoor eentoxische verbindingmet een drempelwaarde.

Afb. 2

organische micro's in drinkwater;
—het begrip 'aanvaardbaar' risico;
—gebruik van het begrip risico in het beleid
van de overheid in Nederland.
2. Bestaande WHO-richtlijnen voor
organische micro's
In de WHO-richtlijnen zijn tot nu toe voor
18 organische verbindingen richtlijnwaarden
opgenomen, waarvan voor 3 verbindingen de
richtlijnwaarde een voorlopige status heeft
(tabel I). Bij het vaststellen van richtlijnwaarden voor organische verbindingen in
drinkwater, worden meestal gegevens van
dierexperimenteel onderzoek gebruikt.
Hierbij moeten de gegevens worden
geëxtrapoleerd van dier naar mens en vaak
van zeer hoge doses naar bij drinkwater
relevante lage.
Voor de meeste toxische verbindingen wordt
in het algemeen aangenomen datereen dosis
bestaat beneden welke geen schadelijke

Dosis-respons relatie voor eentoxische verbinding zonder drempelwaarde.
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effecten voor de gezondheid optreden. Dit is
het zogenaamde No-Observed-Effect-Level
(NOEL, afb. 1 ). Deze NOEL-waarde wordt,
onafhankelijk van de voorhanden zijnde
toxicologische gegevens, gedeeld door een
veiligheidsfactor van 10-1.000 om tot een
richtlijnwaarde voor de mens te komen.
Indien deze NOEL-waarde niet specifiek is
bepaald voor consumptie via drinkwater,
wordt uitgegaan van de ADI (Acceptable
Daily Intake). Dit iseen door de WHO voor
bepaalde stoffen, meestal additieven en
pesticiden, opgestelde norm. Maximaal 10%
van de ADI wordt gealloceerd voor drinkwater. Uitgaande van een gemiddelde
consumptie van 2 1waterperpersoon perdag

komt men dan tot een richtlijnwaarde voor
drinkwater.
Voor chemicaliën die kanker kunnen
bewerkstelligen wordt aangenomen daterbij
elke concentratie een kans op een schadelijk
effect bestaat (afb. 2).In theorie kan volgens
het zogenaamde 'one-hit-model' één
molecuul van die verbinding een lichaamscel
in een kankercel veranderen.
In de praktijk komt men voor deze
chemicaliën tot een richtlijnwaarde via een
schattingvande risico'sbijlage concentraties
met behulp van mathematische modellen.

T A B E L I.
Richtlijnwaarde
WHO (Lig/1)

Chemische verbinding
carcinogeen '

toxisch

2

benzeen
benzpyreen
chloroform
(,2-dichIoorethaan
1.1-dichlooretheen
hexachloorbenzeen
2.4.6-trichloorfenol 3

10
0,01
30
10
0,3
0,01
10

tetrachloorkoolstof
trichlooretheen
tetrachlooretheen

34
10'
10'
0,03
0,3
100
1
3
30
10

aldrin en dieldrin
chlordane (som isomeren
2,4-D
DDT (som isomeren)
Y-HCH
metoxvchloor
pentachloortenol
heptachloor
heptachloor epoxide

0.1

Richtlijnwaarden voor (mogelijk) earcinogene verbindingen verkregen door extrapolatie met behulpvan
mathematische modellen.
Richtlijnwaarden voor verbindingen opgesteld op grond
van een NOEL-waarde.
Reuk- en smaakgrens voor deze verbinding is0,1 ug/1.
Voorlopige richtlijnwaarde.

beschikbaar zijn voor carcinogeniteit in
dieren zal de richtlijnwaarde gebaseerd
mogen zijn op de ADI, waarbij een
additionele onzekerheidsfactor van 1-10
moet worden toegepast.
3) Voor pesticiden moet per stof een
allocatie van maximaal 1% van de ADI (in
plaats van 10%) voor drinkwater gehandhaafd blijven.
4) Inhalatie en dermale absorptie van
verbindingen via het drinkwater (o.a. via
douchen, wassen, etc.) kunnen significante
bijdragen leveren aan de opname van deze
verbindingen door de mens. In de herziene
richtlijnen moeten schattingsmethoden
hiervoor worden opgenomen die door de
nationale autoriteiten kunnen worden
gebruikt.
5) Van de oude 18richtlijnwaarden moeten
er 15worden herzien en voor 29 andere
organische micro's moeten er, indien
voldoende toxicologische informatie
beschikbaar is, richtlijnen worden opgesteld.
Het geheel moet binnen 2jaar worden
afgerond.

Sommige van die modellen beschrijven de
biologische processen die de basis vormen
voor de chemische carcinogenese. Meestal
leiden deze modellen tot veel lagere
acceptabele concentraties dan op grond van
een benadering met behulp van de NOELwaarde. Het isdus belangrijk teweten of een
stof als carcinogeen of mogelijk carcinogeen
geclassificeerd moet worden. In tabel II
staan de criteria die door de IARC
(International Agency for Research on
Cancer) momenteel worden gehanteerd voor
de classificatie van een verbinding.
Een classificatie overigens die niet overal
(inclusief Nederland) gevolgd wordt.

TABEL II - ÏARC-classificatie vanchemicaliën, groepen
van chemicaliën, industriële processen of blootstellingsniveaits onder arbeidsomstandigheden.

3. Aanbevelingen aanWHO ten behoeve
van herziening en aanvulling richtlijnen
Tijdens de consultatie-bijeenkomst iseen
groot aantal aanbevelingen geformuleerd
voor een herziening en aanvulling van de
richtlijnen voor organische micro's.

Groep 1

Kankerverwekkend voor de mens
Hierbij moetervoldoende bewijszijnvooreen
causaal verband tussen blootstelling en kanker
verkregen viaepidemiologische studies.

Groep 2A

Waarschijnlijk kankerverwekkend voor de
mens ('probablecarcinogens')
Hierbij zijn er slechts beperkte bewijzen
voor carcinogeniteit bijde mens.

De belangrijkste zijn:
1) Voor verbindingen in IARC-categorie 1
en 2 (zie tabel II) moet gebruik gemaakt
worden van lage-dosesextrapolatie modellen.
2) Voor verbindingen waarvoor onvoldoende bewijs isvoor carcinogeniteit inde
mens en twijfelachtige of beperkte gegevens

Groep 2B

Mogelijk kankerverwekkend voor de mens
('possible carcinogens'}
Hierbij iser onvoldoende bewijs voor
carcinogeniteit bijde mens, maar voldoende
bewijs voor carcinogeniteit bij dieren.

Groep 3

Geen classificatie mogelijk op grond van
carcinogeniteit

Groep 4

Niet carcinogeen voor de mens.

Afb. 3 - Relatie tassen risico endosis voor het Weibidlmodel (sub- ensupralineair)enhelone-hit-model. (a) — lineaire weergave, (b) — logaritmische weergave
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Afb. 4 - Resultaten van dierexperimenteel onderzoek f*)enmodelextrapolaties voor
vinvlchloride (EPA, Drinking Water Section).

Gezien het belangom inzichtte krijgen inhet
hanteren van het 'risico' begrip en de
mogelijkheden van extrapolatie naar lage
concentraties met behulp van modellen, zal
hierbij wat uitvoeriger worden stilgestaan.
4. Risicoschatting bijlage concentraties
Aangezien bij toxicologisch onderzoek vaak
veel hogere concentraties worden toegepast
dan relevant voor drinkwater, moet met
behulp van modellen een extrapolatie naar
lage concentraties uitgevoerd worden.
Een overzicht van de meest gebruikte
modellen geeft tabel III [Cothern. 1987].
De eerste 2 modellen zijn volledig empirisch.
Voor de overige modellen bestaat een meer
of minder gefundeerde biologische basisom
de inductie van kanker te verklaren. Bij alle
modellen doet zich het probleem voor dat
een juiste kalibratie bijzonder moeilijk is.
De modellen hebben in het algemeen een
logaritmisch karakter, waarbij zich de
tegenstrijdigheid openbaart tussen kalibratie
in het meetgebied vanhogerisico's(ordevan
LO"1noodzakelijk om reproduceerbare

dierexperimenten te kunnen verrichten) en
toepassing in het gebied van lage risico's
(orde van^K)- 6 -10- 8 ).
Afbeelding 3 laat zien dat in het kalibratiegebied (het gebied waarin de resultaten van
dierexperimenteel onderzoek staan uitgezet)
alle modellen elkaar overlappen, afhankelijk
van de keuze van de parameters. In het
toepassingsgebied iseen factor 1.000
verschil tussen de modellen echter heel
gewoon. Afb. 4 en 5geven enkele frappante
TABHL IV — Overlijdensrisico voor enkele vrijwilligeen
onvrijwillige activiteiten [Kletz. 1981].
Overlijd ;nsrisico
per persoon/per jaar

Activileit
roken (20 sigaretten per dag)
motorrijden
griep
autorijden
leukemie
overreden door motoren
bergbeklimmen
overstroming (USA)
bliksem (UK)
vliegtuigongeluk (UK)

5 x I0-'
2 x io-3
2 x io-4
1.7 x to-4
8 x l()-s
4.5 x io-5
4 x io-5
2.2 x ur"
1 X io- 7
2 x to-*
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Afb. 5 - Resultaten van dierexperimenteel onder-oekf*) enmodelextrapolaties voor
l,2-dichloorpropaan. De lijnen zijn degeschatte waardenendefoutenbalkjesgeven de
bovenste grens van het 95% betrouwbaarheidsinterval \C'othern, 1987].

TABEL III — Wiskundige formule engedrag bijlagedoses vaneenaantaldosis-respons modellen [Cothern. 19S7].

Waarsehijnlijkheid P(d) op
een respons bij een dosisd

10-'

voorbeelden vanverschillen tussen kalibratie
en toepassing bijdiverse modellen.
Gezien de lacunes in kennis omtrent de
verklaringen voor de chemische carcinogenese ishet onmogelijk om één bepaald
model boven de andere te prefereren.
Een bevredigend resultaat kan daarom
alleen verkregen worden wanneer de
kalibratie van de modelparameters zeer
consciëntieus gebeurt; daarnaast zouden bij
voorkeur meerdere modellen bij een
concrete risicoschatting met elkaar
vergeleken moeten worden.
De WHO heeft tot nu toe het lineaire
multistage model gebruikt, waarbij de
berekening niet gebaseerd isop de beste
schatting van risico alsfunctie van de
concentratie, maar op de bovenste limiet van
het 9 5 % betrouwbaarheidsinterval van deze
schatting. Dit iseen vrijconservatieve keuze.
In de toekomst zullen de resultaten
verkregen met behulp van verschillende
modellen worden geëvalueerd.
5. Het begrip 'aanvaardbaar' risico
Tijdens de consultatiebijeenkomst kwam
sterk naar voren dat het belangrijk isom de
wetenschappelijke gegevens over risicoschatting gescheiden te houden van
economische en politieke keuzen. De wetenschappelijke aannamen en onzekerheden
moeten expliciet worden duidelijk gemaakt.
Voor genotoxische verbindingen zal er bij
elke concentratie een risico voor de
gezondheid zijn. Aangezien een concentratie
nul vaak een niet bereikbaar doel is,zijn er
twee manieren om tot een richtlijnwaarde te
komen, onafhankelijk van het feit of de
extrapolatie juist isof niet:
1) De richtlijn vastleggen op een
concentratie die technisch en economisch
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haalbaar is. Hieruit volgt automatisch het
haalbare risiconiveau (zie afb. 2).
2) Het gewenste risiconiveau vastleggen of
wel een 'aanvaardbaar' risico bepalen,
waaruit de bijbehorende aanvaardbare
concentratie volgt.
Een 'aanvaardbaar" risico kan bijvoorbeeld
zijn één extra kanker geval per
1()().()()() mensen gedurende hun leven (of
wel een extra kans op kanker van 10~5per
individu gedurende zijn/haar leven), zoals
toegepast isdoor de WHO. De WHO geeft
hierbij aan dat deze keuze arbitrair is.
In de herziene richtlijnen zal worden
benadrukt dat ieder land op grond van de
specifieke nationale situatie een eigen
'aanvaardbaar' risico kan kiezen.
Het probleem isnatuurlijk watje ondereen
aanvaardbaar risico moet verstaan.
Deze term wordt meestal gebruikt om een
soort balansaan tegeven tussende kosten en
voordelen die verbonden zijn met bepaalde
risico's of om een soort afspiegeling van de
publieke opinie te suggereren.
De voordelen van het nemen van een risico
kunnen verschillende vormen aannemen
[White, 1987). Motorrijden bijvoorbeeld is
statistisch gezien een activiteit met een hoog
risico en heeft in transporttermen voordelen
als flexibiliteit en lagere kosten, maar ook
bijvoorbeeld voordelen alsexpressie van
individualiteit en voor sommigen rebellie.
Elke dag neemt iedereen heel veel
beslissingen zonder acht te slaan op
wiskundige tabellen en statistiek.
Tabel IV geeft een overzicht van enkele
gekwantificeerde risico's.
De aanvaardbaarheid van een bepaald risico
is meestal niet gerelateerd aan de absolute
grootte van het risico, maar afhankelijk van
een aantal factoren gebaseerd op persoonlijke
beoordeling. In het algemeen aanvaardt men
meer risico wanneer daar (subjectief) een
groter voordeel tegenover staat [Kroes,
1986]. Ook kunnen zeldzame gebeurtenissen
door overmatige aandacht indemedia alseen

TABEL V- Volgorde van hetgeschatterisico voor30 activiteitenof technologieën:
I — hoogste risico: 30 = laagsterisico [Slovic I'.. 1980].
Bond van vrouwelijke
stemgerecht gden
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21).
21.
ii

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kernenergie
auto's
pistolen
roken
motoren
alcohol
vliegen (algemeen)
politiewerk
pesticiden
chirurgie
hrandblussen
bouwwerkzaamheden
jagen
spuitbussen
bergbeklimmen
fietsen
vliegen (commercieel)
elektriciteitscentrales
zwemmen
voorbehoedsmiddelen
skiën
röntgenstraling
middelbare school/
universiteits-voetbal
treinreizen
conserveringsmiddelen
kleurstoffen
grasmaaimachines
antibiotica
huishoudelijke apparaten
vaccinatie

Studenten

Actieve
clubleden

'Experts'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
5
2
3
6
7
15
8
4
1!
10
14
18
13
22
24
16
19
30
9
25
17

8
3
1
4
2
5
11
7
15
9
6
13
10
23
12
14
18
19
17
12
16
24

20
1
4
2
6
3
12
17
8
5
18
13
23
26
29
15
16
9
10
11
30
7

23
24
25
26
27
28
29
30

26
23
12
20
28
21
27
29

21
20
28
30
25
26
27
29

27
19
14
21
28
24
22
25

groter risicoworden ingeschat dan zijin
werkelijkheid zijn.
Aangetoond is [Fischoff e.a., 1978] dater
grote verschillen zijn in het beoordelen van
risico's door verschillende groepen mensen
(tabel V).

bovendien alleen gelden voor mensen die
gedurende hun hele leven aan de maximale
concentratie worden blootgesteld.
In drinkwater komt ook een groot scala van
verontreinigingen voor,zodat sprake kanzijn
van een cumulatief risico.

Risico-tabellen kunnen niet goed gebruikt
worden bijhet vaststellen van richtlijnen voor
de drinkwaterkwaliteit. De risicotabellen zijn
opgesteld door simpelweg het aantal mensen
te tellen die zijn overleden in een bepaalde
periode alsgevolg van één of andere
activiteit. Het risico om een tumor te krijgen
van drinkwaterconsumptie kan daarentegen
alleen afgeleid worden uit modellen, die

Het vastleggen van een 'aanvaardbaar' risico
voor drinkwaterconsumptie isderhalve een
moeilijke zaak. Hoe veilig isveiliggenoeg en
voor wie moet het risico aanvaardbaar zijn,
voor de goed geïnformeerde experts of voor
het merendeels ongeïnformeerde publiek.
Een vraag isook of het 'aanvaardbare' risico
moet gelden voor drinkwater in zijn totaliteit
of voor elke afzonderlijke component in
drinkwater. Volgens White [ 1987] isdit
laatste in het meest extreme geval analoog
met een risico om overreden te worden door
een bepaald merk auto.
Verder speelt mee het feit dat een risiconiveau van een kans op een tumor van 1()~6 à
I0~ s per stof per individu gedurende
zijn/haar leven al vrij ingeburgerd is,
alhoewel de onderbouwing hiervoor waarschijnlijk niet beter kan worden omschreven
dan dat het goed klinkt en het risico in
verhouding tot de totale kankerincidentie
(25%) zeer klein is.

TABEL VI - Organische micro's waarvoor een richtlijnwaardemoet worden opgesteld.
Prioriteit I
vinylchloride
bromoform 2
dichloorbroommethaan 2
dibroomchloormethaan 2
Produkten ontstaan
bij de chloring '
styreen
tolueen
xyleen
ethylbenzeen
acrvlamide
atrazine
1

2
1
4

| Prioriteit 2
- 1,1.1 trichloorethaan
- 1.2 dichlooretheen
- dichloormethaan

- ftalaten
- PAH's

| Prioriteit 3
heeaehloorbutadieen
epichloorhydrine '
EDTA/NTA 4
amines '
pyrethroïden
EDB
DBCP
1.3 dichloorpropaan
1.2 dichloorpropaan
1.3 dichloorpropeen
aldicarb
carbofuran

vnl. voor richtlijnwaarden van materiaal en chemicaliën die gebruikt worden bijde drinkwaterbereidingen het
transport van drinkwater:
Indien voor afzonderlijke componenten geen waarde gegeven kan worden dan een waarde voor trihalomethanen;
met name aandacht voor totaal-organochloor-hepaling alssurrogaat parameter;
wordt behandeld bij herziening richtlijnwaarden /ware metalen in verband met complexvorming.

Samenvattend kan worden gesteld dat er
geen objectief niveau van 'aanvaardbaar'
risico is.
De WHO houdt voorlopig een waarde van
10" 5 per individu per mensenleven aan.
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TABHL VII - Normen voor organische verbindingen indrinkwater enbijbehorend risiconiveau.

Verbinding

Eenheid

Polycyclische aromaten
Benzpyreen

Hg/I

Minerale olie
Benzeen

1(1! 1

Norm Waterleiding besluit

0.001

2x l()-4

Ui

Hg/l
fenol

Pesticiden
afzonderlijk
totaal

(ig 1
Hg/1

0,1
0,5

mg 1
residu

1

Gehalogeneerde
koolwaterstoffen
(geen pesticiden)
1,2 dichloorethaan
1.1 dichlooretheen
trichlooretheen
tetrachlooretheen
tetrachloorkoolstot
chloroform

Risico '
niveau

0,2

Fenolen
2,4.6 trichloorfenol

Met chloroform
extraheerbare
stoffen

WHO
richtlijn

lil

io- 5

III

0,5x 10-"

0,5

0.01 - 100

-

Hg/1

10
0,3
30
10
3
211

10-"
0,3x H)"4
0.3 x II)"*

io- 6
3x 10-"
0.3.x lO-6

Impliciet toegepast risiconiveau wanneer Nederlandse norm wordt vergeleken met deWHO-richtlijn-waarden diezijn
afgeleid van een individueel risiconiveau van 10"5permensenleven (uitgedrukt inrisicoopkanker permensenleven =
'lifetime risk").
In Nederland worden de/e verbindingen niet alscarcinogenen geclassificeerd.

6. Organische micro'swaarvoor een
richtlijn moet worden opgesteld
Tijdens de consultatie-bijeenkomst werd
duidelijk dat de richtlijnwaarden voor 15van
de 18organische verbindingen uit de Richtlijnen van 1984 moeten worden herzien.
Hiertoe werd besloten op grond van het beschikbaar komen van nieuwe toxicologische
informatie sinds 1981en het feit dat er een
voedselcomponent (vis) in enkele oude
drinkwaterrichtlijnwaarden geslopen was.
Een deel van de richtlijnwaarden is namelijk
afkomstig van de Cancer Assessment Group
(CAG) van de EPA. De CAG-waarden zijn
echter mede gebaseerd op de inname van
chemicaliën via een dagelijkse visinname van
6,5 gram (aannemende dat de visuit water
kwam met dezelfde concentraties carcinogeen
als het drinkwater).
Een aantal gehalogeneerde koolwaterstoffen
zal voorts niet meer als kankerverwekkend
worden geclassificeerd. De richtlijnwaarden
voor benzeen, benzpyreen en pentachloorfenol blijven gehandhaafd. Herziening vande
15 richtlijnwaarden heeft de hoogste
prioriteit. Voorts moet naar 29 nieuwe
verbindingen of groepen van verbindingen
worden gekeken. 12van deze verbindingen
moeten ook met hoge prioriteit behandeld
worden en de overige 5 en 12 verbindingen
met prioriteit 2en 3 (zie tabel VI).
Deze verbindingen zijn geselecteerd op
grond van voorkomen, concentratie,
gezondheidsaspecten en mogelijkheid om de

verbinding analytisch te kunnen detecteren.
Kosten en mogelijkheden voor eventuele
verwijdering van deze verbindingen uit het
drinkwater zijn hierbij niet als criterium
gehanteerd. Voor een aantal van de in
tabel VI genoemde verbindingen heeft de
WHO zelf alnieuwe toxicologische informatie
beschikbaar.
Een deel hiervan isook al opgenomen in de
Richtlijnen van 1984,maar nognietalsrichtlijnwaarde geformuleerd. Naast bijdragen
van instituten over de gehele wereld zal een
groot deel van recent geëvalueerde toxicologische informatie aangeleverd worden
door de EPA (Drinking Water Section).
In de USA moet namelijk door de EPA voor
83 verbindingen vóór 1989een MCL
(Maximum Contaminant Level) worden
opgesteld overeenkomstig de Safe Drinking
Water Act van 1986.
7. Gebruik van het begriprisicoin
Nederland
In het Nederlandse Waterlcidingbesluit zijn
voor 7 groepen van organische verbindingen
normen vastgelegd. Hiermee isin onze
wetgeving de Europese Richtlijn inzake
Drinkwaterkwaliteit (80/778/EC)
geïmplementeerd.
Bij de normstelling voor carcinogenen voor
deze Richtlijn isgeen gebruik gemaakt van
extrapolatiemodellen.
Indien we de normen uit het Waterleidingbesluit vergelijken met de WHO-richtlijnen,

kan afgeleid worden dat het impliciet
toegepaste risiconiveau varieert van2 x 10 -4
tot 3,3 x 10" 7per mensenleven (tabel VII).
Hierbij moet worden opgemerkt dat in
Nederland de meeste gehalogeneerde
koolwaterstoffen niet als carcinogeen
worden aangemerkt.
In het IMP-M 1986-1990 iseen bijlage
opgenomen over 'Omgaan met risico's'.
Hierin wordt gesteld dat blootstellingsniveau's die gepaard gaan met een
individueel risico, in een kritieke groep, van
kleiner of gelijk aan 10~8per jaar als
verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd.
Een kritieke groep iseen groep personen die
zich in een bepaalde risicovolle situatie
bevinden (baby's, dialysepatiënten etcetera).
Voor een algemeen individueel risico wordt
derhalve een waarde van 10~8per jaar als
'streefwaarde' beschouwd (10~8per
jaar = 0,7 x 10~6per mensenleven).
Het maximaal toelaatbare individueel risico
isgesteld op 10"6per jaar per stof.
Een risico van 10~6per mensenleven wordt
door de Gezondheidsraad als verwaarloosbaar beschouwd. Voor de totale straling
wordt een maximaal toelaatbaar niveau van
1,3 x 10~7per mensenleven gehanteerd.
Voor carcinogenen heeft men het risiconiveau met een factor 10verlaagd inverband
met blootstelling aan meerdere stoffen
tegelijkertijd.
Indien een zéérgrotegroepvande bevolking
risico ondervindt van een blootstelling aan
een verbinding wordt er naar gestreefd het
niveau van 10~7perjaarniet te overschrijden.
De meeste EG en nationale milieu-normen
zijn geformuleerd voorde verschillende
compartimenten (lucht, bodem, water)
afzonderlijk. Dit kan tot vele tegenstrijdigheden aanleiding geven [Minderhoud, 1987].
Met de integratie van de verschillende
compartimenten isin Nederland in 1984een
aanvang gemaakt met de IMP's Milieubeheer
(Indicatieve Meerjaren Programma's).
Deze IMP's vervingen de afzonderlijke
programma's voor water, lucht, bodem en
afvalstoffen.
In het IMP-M 1987-1991 wordt de voortgang van het integrale milieubeleid uitgezet.
Aangekondigd wordt dat hetonderzoek naar
milieu-normen in samenhang met risicoanalyses zal worden geïntensiveerd.
Stralingsrisico's vragen daarbij extra
aandacht.
Een verdere invulling voor wat betreft de
effect-gerichte risico's wordt gegeven door
de zogenaamde basisdocumenten voor de
prioritaire stoffen (IMP-M 1987-1991).
Deze basisdocumenten zijn onder meer
bedoeld om tot een geïntegreerde set van
normen te komen voor water, lucht en
bodem en op langere termijn voorde
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blootstelling via arbeidsomstandigheden en
voedingsgewoonten.
In het basisdocument benzeen worden voor
een risico van 10~6per mensenleven de
concentraties voor de orale en de inhalatoire
route (~ 1/tg/dag respectievelijk
0,12 tig/m 3 ) gegeven.
In het ontwerp basisdocument propyleenoxide worden voor verschillende risiconiveau's(K)" 4 , 10~5en 10~6per mensenleven)
de bijbehorende concentraties in lucht
gegeven. Lucht ishierbij het compartiment
dat de grootste percentuele bijdrage levert
aan de totale inname.
Deze waarden zijn verkregen met behulpvan
lineaire extrapolatie ('one-hit' model) van
dierexperimentele gegevens. Deze extrapolatiemethode isaanbevolen door de
Gezondheidsraad [ 1978],
Uitgaande van de in het basisdocument
benzeen genoemde waarde in lucht
(0,12 /Ag/m3bijeen risico van 10~6 per
mensenleven) zijn in het IMP 1987-1991
streef- en grenswaarden voorgesteld voor
lucht en zijn bovendien op grond van de
verdeling van benzeen over de milieucompartimenten grenswaarden afgeleid voor
bodem, water en grondwater.
De streefwaarde respectievelijk grenswaarde voor lucht is0,1 fig/m3 respectievelijk 10 /xg/m3. Voor grondwater isde
streefwaarde 0,002 /xg/1.
In de huidige situatie wordt de grenswaarde
van 10 /xg/m3en daarmee de bovengrensvan
10" 6 per jaar dus overschreden.
Naar verwachting zal rond 2000 de grenswaarde overal inNederland gerealiseerd zijn.
In de basisdocumenten wordt meestal alleen
een richtlijn gegeven voor het compartiment
dat procentueel de hoogste bijdrage levert
aan de inname. Wanneer meerdere routes
van belang zijn worden meerdere waarden
gegeven.
Het isnatuurlijk duidelijk dateen afname van
de concentratie in het compartiment dat de
grootste bijdrage aan de inname levert vaak
het grootste voordelige effect op de
gezondheid van de mens zal hebben. Enkele
uitzonderingen daargelaten levert drinkwater
meestal een kleine bijdrage aan de totale
blootstelling aan organische micro's
[Zoeteman, 1985).Desondanks blijft hetvan
belang ook voor drinkwater/voeding tot een
geïntegreerde norm te komen.
Hierbij zou men rekening moeten houden
met o.a.
—verschil in toxiciteit bij opname via
verschillende routes(niet alleen afgaan opde
procentuele inname);
- biologische halfwaardetijd en bloed/gas
partitiecoëfficiënten (om opname via
drinkwater/voeding in het bloed te kunnen
vergelijken met de opname via bijvoorbeeld
de lucht).
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Voorlopig kan voor de Nederlandse situatie
worden gesteld dat met de IMP-M's een
belangrijke stap isgezet om te komen tot
een geïntegreerd normstelsel. Een meer
gedetailleerde uitwerking om te komen tot
normen voor drinkwater en voeding zal inde
toekomst aandacht vragen.
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Hydrobiologische Vereniging
over verzuring oppervlaktewater
Op 28 april houdt de Hydrobiologische
Vereniging een bijeenkomst over het thema
'Verzuring van de Nederlandse oppervlaktewateren' in de Grote Zaal van de KNAW,
Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.
Sprekers zijn:
L. W. G. Higler (RIN, Leersum): 'Verzuring
van Nederlandse oppervlaktewateren in
Europees perspectief'.
J. A. A. R. Schuurkens (PW-NH, Overveen
en KUN, Nijmegen): 'Chemische aspecten
van de relatie 'zure regen' en waterkwaliteit'.
R. S. E. W. Leuven (Stichting Natuur &
Milieu, Utrrecht en KUN, Nijmegen):
'Oorzaken, omvang en gevolgen van waterverzuring in Nederland'.
H. van Dam (RIN, Leersum): 'Paleolimnologisch onderzoek en monitoring van
verzuring in enkele vennen'.
R. P. W. M. Laane &F.Colijn (DGW, Den
Haag): 'Verzuring uit zee,ja of nee?'
R. F. M. Buskens (KUN, Nijmegen):
'Koolstoflimitatie alsstrategie voorherstelen
behoud van het Beu-ven'.
J. T. J. Fransen (Stichting Natuur &Milieu,
Utrecht): 'Zure regen: een nieuw beleid'.
Informatie: drs. V N.de Jonge, DGW,
postbus 207, 9750 AE Haren.

Waarom werd de Barium-norm
verhoogd?
De Tweede Kamer-leden Eisma en Tommei
(beiden D66) hebben Minister Nijpels
gevraagd of hij de C-waarde inde toetsingstabel van de interimwetBodemsanering voor
Barium voor grond heeft verhoogd van
2.000 mg/kg naar 5.000 mg/kg en voor
grondwater van 500 mg/l naar 5.000 mg/l?
Zo ja, waarom en wat vindt het RIVM
daarvan?
Welke gevolgen heeft deze verhoging voor
bodemsaneringsgevallen, met name op
verontreinigde locaties in of nabij waterwingebieden?
Leidt een verhoogde grondwaternorm in
deze gevallen op den duur niet tot overschrijding van de drinkwaternorm voor
Barium (500 mg/l)? Zo ja, welke gevolgen
trekt u hieruit?
Welke coördinatie- en controlevoorschriften
in en tussen betrokken ministeries voorzien
in de afstemming van (wijzigingen van)
normen voor schadelijke stoffen in oppervlakte-, grond- en drinkwater, bodem en
afval?

