H 2 0 (20) 1987,nr. 22

Zwemmen, gezondheid endesinfectie vanlozingen

echter moeilijk uit te maken of er sprake is
van categorie C dan wel D.
In een interprovinciale werkgroep, welke
beoogt om de uniformiteit bijde uitvoering
van de WHVZzoveel mogelijk te bevorderen
(de IPTOWA (interprovinciaal technisch
overleg water)-WHVZ werkgroep; in deze
werkgroep isook het ministerie van VROM
vertegenwoordigd) isterzake het volgende
afgesproken. Voor het onderscheid zijn
3 kenmerken van belang, namelijk:
- bouwkundige voorzieningen, zoals
toiletten en douches;
- een afbakening, afrastering van het
zwemgedeelte;
- een bedrijfsmatige exploitatie (entreegeld).
Wanneer nutweevandedrie kenmerken aanwezigzijn.isersprake vaneenzweminrichting
in oppervlaktewater (categorie C). Indien één
kenmerk aanwezig is,iseen uitspraak van
gedeputeerde staten nodig.

Inleiding
Isereen verband tussenfecale verontreiniging
van zwemwater en het optreden van ziekte
onder zwemmers? Draagt het stellen van
bacteriologische normen voor zwemwater bij
tot het beschermen van de gezondheid van
zwemmers? Deze vragen vormen alongeveer
tachtig jaar het onderwerp van heftige
debatten. In 1908 liepen 34 marine-recruten
een tyfus-besmetting op in een zwembad in
het Engelse Walmer [Reece. 1909; geciteerd
in Moore, 1959).

Uitvoering EG-riehtlijn zwemwater
Tussen de EG-landen zijndiverseverschillen
te constateren wat betreft de uitvoering van
de zwemwaterrichtlijn. Zo iser bijvoorbeeld
een verschil in de lengte van het badseizoen
en kent Engeland geen zwemverbod bij overschrijdingvandenormen. Eengrootverschilis
er ook in het aantal badzones, hetgeen moge
blijken uit het volgende staatje.
TABEL - Verschillen uitvoering zwemwaterrichtlijn.
België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Luxemburg
Frankrijk
Ierland
Nederland
Engeland

48 hadzones
1.374 meetpunten
94 badzones
2.750 km
39 badzones
3.145 meetpunten
6 badzones
500 badzones
27 badzones

Van Spanje, Italië en Portugal zijn geen
gegevens beschikbaar.
Uit het bovenstaande blijkt dat Denemarken
en Frankrijk werken met meetpunten en
Griekenland met kilometers kuststrook.
Al deze systemen zijn goed verdedigbaar.
Als we bijvoorbeeld kijken naar de
Nederlandse kuststrook, zouden we kunnen
spreken over één langgerekte badzone, we
zouden ook vele tientallen afzonderlijke
badzones kunnen onderscheiden, we zouden
het kunnen uitdrukken in kilometers
kuststrook dan welinhet aantal meetpunten.
Opvallend isook het zeer geringe aantal
badzones in Ierland en Engeland.
In Engeland issprake van een badzone wanneer er minstens 500 mensen tegelijkertijd in
het water zijn (ongeacht de lengte) ofwel er
meer dan 1.500zwemmers zijn per mijl.
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Het zwembad werdvantijdtottijdgevuld met
zeewater. Echter, de riolering van Walmer
loosde direct stroomopwaarts van het innamepunt. Het zwemwater vertoonde na inname
dan ook een zichtdiepte van slechts 1 cm.en
zette in enkele dagen een dikke, stinkende
sublaag op de bodem van het bad af.
Het duurde meer dan veertigjaar vóórdat een
meer systematisch onderzoek werd uitgevoerd.
Stevenson [1953] trachtte in de Verenigde
Staten het optreden van ziekten onder
zwemmers te kwantificeren en te relateren
aan de fecale verontreiniging van het zwemwater. De resultaten van dit onderzoek waren
zeker niet eenduidig interpreteerbaar, maar
vormden desondanks de basisvoor normstelling in de Verenigde Staten. Zwemmers
bleken vaker ziek te zijn dan niet-zwemmers
maar er was geen verband met de waterkwaliteit, behoudens enkele uitzonderingen.
In enkele gevallen werd namelijk een
significant verhoogde incidentie van maagen darmstoornissen bijzwemmers waargenomen na baden inwater waarin het
geometrisch gemiddelde aantal bacteriën
van de coligroep (CG) 2.300/100 mlwas.
Toen in het midden van dejaren zestig het
besef doorbrak dat CG een weinig specifieke
maat vormden voorde fecale verontreiniging
van oppervlaktewater werd deze waarde 'vertaald' naar een gelijkwaardig getal voor de
thermotolerante bacteriën van de coligroep
(ThC). Vastgesteld werd dat gemiddeld
gesproken de verhouding ThC :CG in oppervlaktewater 1 ;5was.Onder hanteringvaneen
'veiligheidsfactor' twee ontstond aldusde
norm van 200 ThC/100 ml,testellen aan het
geometrisch gemiddelde van tenminste vijf
waarnemingen [Anon, 1984].
In Engeland en Waleswerd ineen enigejaren
later uitgevoerd onderzoek [Moore, 1959]
een viertal gevallen van paratyfus herleid tot
zwemmen in sterk verontreinigd zeewater,
waarin CG groter was dan 10.000/100 ml.

Geen van de bestudeerde gevallenvanpoliomyelitis kon inverband gebracht worden met
zwemmen in verontreinigd water. Aan andere
infectieziekten werd geen aandacht besteed.
Boven degrensvan 10.000CG/100mlwasde
kans om salmonellae uit zeewater te isoleren
opgelopen tot 40%. De onderzoekers concludeerden dat gezondheidsrisico's bij het
zwemmen in verontreinigd zeewater verwaarloosbaar klein zijn, en dat volstaan kan
worden met hetzoveralsmogelijk voorkomen
van verontreiniging vanzwemwater met nietgedesintegreerde fecaliën. Desalniettemin
duikt de waarde 10.000 CG/100 ml ruim
15jaar later op alsnorm in een EG-richtlijn
[Anon. 1979]. Uiteraard tot groot
ongenoegen van de oorspronkelijke auteurs
[Moore, 1977].Blijkbaar waren de opstellers
van de EG-richtlijn ook op de hoogte van de
bovengeschetste Amerikaanse rekenwijze.
want ook in de EG-richtlijn isde verhouding tussen de eisen voor CG en ThC
een factor vijf.
Bovenstaande moge voldoende zijn om te
illustreren dat in het midden van de jaren
zeventig de fundering van zwemwaternormen op epidemiologische gegevens zeer
mager was.Omstandig isdituiteengezet door
De Ruiter [1978]. In Nederland isde normstelling voor zwemwater op aanmerkelijk
pragmatischer gronden tot stand gekomen.
Uitgaande van het algemeen hygiënische
principe dat verontreiniging van zwemwater
met fecaliën ongewenst is,werd de normstelling gebaseerd op datgene wat volgens
praktijkervaringen in niet-verontreinigd
zwemwater haalbaar bleek te zijn. Aldus
kwam de Commissie Zwembaden TNO in
1957 tot de aanbeveling dat in zowel zoet als
zout waterde proef vanEijkman negatief zou
moeten zijn in 5 x 0,2 ml. In het Interimrapport zwemwater van de Gezondheidsraad
[Anon, 1973]wordt een meer gedifferentieerde benadering voorgesteld, waarbij drie
kwaliteitsklassen worden onderscheiden.
De grenzen tussen de klassen ('gewenst',
'aanvaardbaar' en 'ongewenst') werden gesteld op 1 en 10 fecale coli per ml.Ook werd
een statistische benaderingswijze voorgesteld
voor de toetsing van een reeks meetgegevens
gedurende een zwemseizoen. Belangrijk is
dat het rapport de nadruk legtopeen integrale
benadering van dewaterkwaliteit diemedein
verband wordt gebracht met een gedetailleerde kennis van de lokale omstandigheden
en een onderzoek naar mogelijke verontreinigingsbronnen ter plaatse. De voorstellen uit het Interimrapport hebben
weliswaar ruim 10jaar alsofficieuze norm
gefungeerd, maar zijn helaas nooit in wetgeving omgezet. Dit tengevolge van de
verplichting de reeds eerder genoemde
EG-richtlijn in de Nederlandse wetgeving te
incorporeren. In het volgende zal blijken dat
deze richtlijn - e n derhalve de Nederlandse
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wetgeving - ondeugdelijk isin het licht van
recent epidemiologisch onderzoek, en
bovendien een aantal principiële onjuistheden
bevat. Een wijzigingsvoorstel met een op de
huidige kennis gebaseerde set van criteria zal
worden gedaan. De consequenties van een
en ander voordedesinfectie van lozingen van
biologisch gezuiverd afvalwater, zullen
worden aangegeven.
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Recent epidemiologisch onderzoek naarhet
verband tussen zwemmen en gezondheid
In de jaren zeventig werd door de
Amerikaanse Environmental Protection
Agency een uitgebreid onderzoek uitgevoerd
om na te gaan of zwemmen in fecaal
verontreinigd water een risicovoor de
gezondheid van zwemmers inhoudt, welke
ziekten dan kunnen worden overgedragen,of
er een kwantitatief verband istussen het
voorkomen van ziekte en de waterkwaliteit
en welke maatstaf dit verband het beste
weergeeft. Daartoe werden op een groot
aantal badstranden, zwemmers en nietzwemmers ondervraagd. De badstranden,
met sterk uiteenlopende waterkwaliteit,
waren gelegen aan zowel zoet alszout water.
Na 8-10 dagen werden de geënquêteerden
telefonisch benaderd en omstandig ondervraagd naar ziekteverschijnselen volgend op
het verblijf op het strand. De resultaten van
dit onderzoek zijn uitgebreid samengevat in
een reeks publikaties [o.a. Cabelli et al.,
1979; 1982; Cabelli, 1981.Dufour, 1984],
Zwemmers bleken vaker ziekteverschijnselen
te vertonen dan niet-zwemmers. Dit werd
geconstateerd voor aandoeningen van
allerlei aard: vande luchtwegen, vande huid.
van oren, ogen, keelofneusenvanhetmaagdarmkanaal. Deze resultaten komen overeen
met die uit de oudere literatuur [o.a.
Stevenson, 1953].Vaak wordt het optreden
van ziekteverschijnselen bij zwemmers
toegeschreven aan een verlaging van de
weerstand van het menselijk lichaam door
het zwemmen alszodanig. De kansop ziekte
bij zwemmers wordt derhalve geacht groter
te zijn, ongeacht de waterkwaliteit [Anon,
1973]. Een zeer belangrijke bevinding van
het Amerikaanse onderzoek wasdan ook dat
het optreden van klachten inderdaad
onafhankelijk was van de waterkwaliteit,
echter met uitzondering van maag-darmklachten (gastro-enteritis). Het voorkomen
van gastro-enteritis onder zwemmers bleek
significant samen te hangen met de fecale
verontreiniging.van het zwemwater. Voor
nadere analyse werd, om subjectiviteit inde
melding van ziekteverschijnselen zo veel
mogelijk uit te sluiten, slechtseen beperkt
deel van de gerapporteerde klachten in
beschouwing genomen. Onder de
zogenaamde 'highly credible gastro-enteritis'
werden verstaan alle gevallen van braken,
van diarrhée gepaard gaande met koortsof

/

CL

/

i

/

H

^y
/ ^

<

y

O.

j ^

zoet water
s'

O

z

10

S

^ /

s '

z2
5

S

s ^

-* "*

Z

1

5

10

GEMIDDELD AANTAL ENTEROCOCCEN |

50

100
I 0 F E COLI (

500

1000

] PER 100ML

Afb. I - Verblind lussen het voorkomen vangastro-enteritisbijzwemmers endefecale verontreiniging van zwemwater.

een onderbreking van de dagelijkse
werkzaamheden en van misselijkheid of
maagpijn gepaard gaande met koorts.
Per studie-lokatie werd het verschil in
voorkomen van gastro-enteritis bij
zwemmers en niet-zwemmers uitgezet tegen
het gemiddelde gehalte van een reeks van
indicator- en pathogènemicro-organismen in
het zwemwater tijdens de studie.
De beste correlatie werd gevonden met het
aantal enterococcen. Enterococcen zijn een
subgroep van fecale Streptococcen, waarvoor
in Nederland normen zijn geformuleerd
[Anon, 1983].De enterococcen als zodanig
zijn niet de oorzaak van de geconstateerde
ziekteverschijnselen, maar vormen een maat
voor de fecale verontreiniging vanhetzwemwater. De resultaten van het onderzoek zijn
in de vorm van regressielijnen samengevat in
afb. 1.In deze afbeelding zijn de gegevens
voor zoet en zout water apart gepresenteerd.
Gebleken isnamelijk dat bijeen gelijk aantal
enterococcen de kans op ziekte na het baden
in zout water aanmerkelijk groter isdan na
baden in zoet water. Dit iswaarschijnlijk te
verklaren uit een verschil in afstervingssnelheid tussen enterococcen en de oorzakelijke pathogène micro-organismen in
beide milieus [Dufour, 1984].
In zoet water bleek erook nogeen significant
correlatie te bestaan tussen ziekte en het
aantal Escherichia coli.
Naast dit zeer omvangrijke en kostbare
Amerikaanse onderzoek werd in het recente
verleden ook een aantal kleinere epidemiologische onderzoekingen uitgevoerd, waarvan
de resultaten in dezelfde richting wijzen.
In Bristol (UK) vond in 1983een duikwedstrijd plaats in de zeehaven, waarvan
bekend was dat er een aanmerkelijke fecale
verontreiniging optrad. Gedurende de
wedstrijden varieerde het aantal E. coli (EC)

tussen 900 en 2.500 per 100 mlen het aantal
fecale Streptococcen (FS)tussen 14en22per
100 ml. In een groep duikers bleek bij 27%
gastro-enteritis voor te komen, tegen 1-3%
in controlegroepen (tabel I).Voor andere
symptomen bleek het voorkomen bij duikers
en controles ongeveer gelijk te zijn (3-7%).
Tijdens een negen dagen durende windsurfwedstrijd op de St. Lawrence Rivier bij
Québec (Canada) werd eveneens het
voorkomen van symptomen bij deelnemers
aan de wedstrijden vergeleken met een
controlegroep, in dit geval medewerkers aan
de organisatie (die dezelfde maaltijden
kregen alsdesurfers). Wederom bleek ereen
significant verhoogde kansop gastro-enteritis
te bestaan bij de groep die werd blootgesteld
aan fecaal verontreinigd water (tabel II).
Er was ook een verhoogde kans op andere
symptomen, doch dit waren geen significante
effecten, wat mogelijk samenhing met de
kleine steekproef. Geschat werd dat gedurende de wedstrijden het aantal ThC
gemiddeld 1.000/100 mlwas.
Hoewel de resultaten van deze onderzoekingen, gezien de beperkte opzet, minder
eenduidig teinterpreteren zijn, ondersteunen
ze de conclusies van Cabelli en Dufour dat
zwemmen in fecaal verontreinigd water een
duidelijk verhoogd risico op maag-darmstoornissen veroorzaakt. Het relatieve risico
voor zwemmers isafhankelijk van de mate

TABEL I- Gezondheidsrisico's verbonden aanhei duiken
in verontreinigd water (Philipp etai 19H5).
Studiegroep
Duikers
Controles
- lamilie
- bezoekers

Percentage symptomen

Aantal
personen

gastro-enu ritis

77

21

7

66

75
95

I
3

3
6

96
91

andere geen
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Tabel II - Gezondheidsrisico's verbonden aan het
windsurfen op verontreinigd water(Dewailly etal. 1986).
Symptomen

Relatief risico
voor surfers*

Diarrhée
Buikpijn
Huidinfectie
Oorinfectie
Ooginfectie
Andere

6,7*
5,2
2.6
1.8
1,9
l.o

* Incidentie bij surfers (N = 79) in verhouding tot
incidentje hij een controlegroep (N = 41).
** Significant verhoogd risico voor surfers.

van verontreiniging van het water en kan
oplopen tot 5â lx.
Ook epidemiologisch onderzoek dat in 1980
in Ontario (Canada) werd uitgevoerd leidde
tot de conclusie dat zwemmers vaker (ruim
tweemaal) ziek waren dan niet-zwemmers
(tabel III). Echter, inditonderzoek vormden
klachten van het maag-darmkanaal slechts
een beperkt deel van alle gerapporteerde
klachten. Wel was het relatieve risico voor
maag-darmstoornissen groter dan enig
ander. Daarnaast kwamen aandoeningen van
de luchtwegen frequent voor. Er bleek een
sterk significant verband te bestaan tussen
het optreden van ziekte (allesymptomen) en
het aantal staphylococcen in het zwemwater
[Seyfried et al, 1985b].Er wasook een
verband met FSen ThC, doch dit wasveel
minder sterk. Op het eerste gezicht lijken
deze resultaten dusinstrijd tezijnmetdievan
Cabelli en Dufour. Bij nadere beschouwing
blijken zij echter veeleer complementair te
zijn. Staphylococcen in zwemwater duiden
niet op verontreiniging met feces of rioolwater, maar op directe invloed van de baders
op de waterkwaliteit. De dichtheid ervan
correleert dan ook veel meer met de
aantallen bezoekers, zoalsook in Nederland
werd aangetoond [Havelaar et al., 1983].
De ziekteverschijnselen in de Canadese
studie zijn dan ook alscontactinfecties te
beschouwen en niet alsgevolg van externe
waterverontreiniging. Dit verklaart ook de
hoge frequentie van symptomen aan de
luchtwegen. Of, en zoja inwelke mate, het
zwemwater een rol heeft gespeeld in de
overdracht van ziektekiemen isuit deze
studie niet op te maken.
Interessant isin dit verband dan ook een
Tabel III — Gezondheidsrisico's verbonden aan zwemmen
in druk bezocht oppervlaktewater (Seyfried etal. 19SS).

Soort
klachten
Alle
Luchtwegen
Maag-darmkanaal
Ogen
Oren
Huid
Allergie
Andere

Aantal svmptomen
per 1.000 personen
zwemnietmers zwemmers verhouding
69,6
28.4
15.3
9.X
6.9
6,9
6,9
10,2

29.5
1 1,7
3.9
6.1
22
22
2,8
5,6

2.4
2.4
3,9
1.6
3.1
3.1
2,5
1,8

onderzoek onder kinderen die een
pediatrische kliniek inde Verenigde Staten
bezochten. [D'Alessioetal., 1981)Allezieke
kinderen en een aantal gezonde werden
onderzocht op het voorkomen van virussen
in de luchtwegen. Als kinderen in
oppervlaktewater (Lake Madison)
gezwommen hadden, bleken zevaker een
virusinfectie van de luchtwegen te hebben
dan wanneer ze: a) hadden gezwommen in
een gechloord circulatiebad, of b) niet
hadden gezwommen. Ook deze resultaten
suggereren dat zwemmen alszodanig niet tot
verhoogde kans op ziekte aanleiding geeft,
maar dat besmetting via het zwemwater
optreedt. In dit geval waarschijnlijk
kruisbesmettingen via het oppervlaktewater,
die afdoende worden voorkomen door de
gebruikelijke chloring van circulatiebaden.
Oorzaken vangastro-enteritis bijzwemmers
In de hierboven beschreven onderzoeken
werden degezondheidseffecten van zwemmen
in het algemeen slechtsgemeten aan de hand
van symptomen. Microbiologisch onderzoek
naar de oorzaak van de geconstateerde
symptomen isbij dergelijke grootschalige
projecten in het algemeen niet mogelijk.
Uiteraard iskennisvandeoorzakelijke microorganismen van groot belang voor het vaststellen van bestrijdingsmaatregelen. Helaas
ontbreken nog veel gegevens.Cabelli [1981]
bestudeerde de gegevens van zijn epidemiologisch onderzoek en constateerde op grond
van incubatieperiode,aardvande symptomen,
duur en verloopvandeziekteendeoverleving
van de pathogenen inwater dat waarschijnijk
virussen de oorzaak waren van de geconstateerde gastro-enteritisverschijnselen.
Inderdaad worden inde recente literatuur
steeds meer gevallen van 'gastro-enteritis van
onbekende etiologie'toegeschreven aanvirusinfecties. Met name de Norwalk-virussen en
de rota-virussen spelen hierbij een belangrijke
rol. Directe aanwijzingen dat het Norwalkvirus overgedragen kan worden viazwemwater, werden verkregen bijde analyse van
een incident dat plaatsvond in 1979in
Macomb County, Michigan, USA [Baron et
al., 1982; Koopmanetal., 1982].
Van 277 patiënten die ineen periode van vier
dagen ziek werden met verschijnselen van
gastro-enteritis werden bij nadere analyse
133 herkend als primaire gevallen en 144als
secundaire infecties (d.w.z.ziek geworden ten
gevolge van direct contact met de primaire
gevallen). 96% van de primaire gevallen had
gezwommen in een bepaald meer, en zwemmers hadden een4,8x grotere kansopgastroenteritis dan niet-zwemmers. In fecesmonsters
werden geen pathogène bacteriën of virussen
gekweekt. Wel werd bij6/13 daarop onderzochte patiënten een stijging van antistoffen
tegen het Norwalk-virus aangetoond, tegen
0/17 controles. Dit duidt erop dat het (niet

kweekbare) Norwalk-virus de oorzaak van de
infecties isgeweest. Opvallend wasdat de
waterkwaliteit in het verdachte meer gemiddeld vrij goed was. (ThC < 200/100 ml),
hoewel bekend wasdat incidentele verontreinigingen konden worden aangetoond
(ThC 200-430/100 ml).
Naast Norwalk-virus isook de overdracht
van Coxsackievirussen [Hawley et al., 1973;
Denis et al., 1974] en van het hepatitis-A
virus [Bryan et al., 1974] gedocumenteerd.
De enige bacteriële verwekker van gastroenteritis, waarvan in de recente literatuur
besmetting via zwemwater beschreven is,is
Shigella sonnet [Rosenberg et al.. 1976;
Makintubeeetal., 1 9 8 7 ] /
De recente epidemiologische literatuur over
het verband tussen ziekte en zwemmen kan
als volgt worden samengevat;
- Zwemmers zijn inhet algemeen vakerziek
dan niet-zwemmers.
—Alleen in het geval van gastro-enteritis is
er een duidelijk verband geconstateerd met
de fecale verontreiniging van het zwemwater.
— De oorzaak van deze gastro-enteritis is
vaak onbekend. Bacteriën lijken een ondergeschikte rol te spelen. Er zijn steeds
toenemende aanwijzingen dat er sprake is
van virus-infecties.
- Verontreinigingen van het zwemwater
door baders kan leiden tot andere ziekteverschijnselen, met name van de luchtwegen.
Ook hier lijken virussen de oorzaak te zijn.
Normstelling voor zwemwater
Welke betekenis heeft het bovengeschetste
onderzoek voor de normstelling voorzwemwater en het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater? De huidige microbiologische
normen voor zwemwater inNederland zijn
samengevat in tabel IV. De achtergronden
van deze normen en de bezwaren dieer aan
kleven, zijn elders uitvoerig toegelicht
[Havelaar en Janssen, 1987].
Vergelijken we de streef- en grenswaarden
met de waterkwaliteitsgegevens in de
geciteerde epidemiologische onderzoeken
dan moet geconcludeerd worden dat
significant verhoogde ziekterisico's zijn
beschreven bij water dat voldoet aan de
huidige eisen (tabel V). Aanpassing van de
normen dient derhalve overwogen te

TABEL IV - Microbiologische kwaliteitseisen voor
zwemwater in oppervlaktewater
Thermotolerantie Bacteriën van de Coligroep
WHVZ « 20/ml (80% conform)
WVO « 3 ml (mediaan)
Fecale Streptococcen
WHVZ WVO S 3/ml (mediaan)
Salmonella
WHVZ. WVO niet aantoonbaar in 100ml
Enterovirussen
WHVZ. WVO met aantoonbaar in

liter
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TABEL V - Indicator-organismen voorfecale
verontreiniging in zwemwater waarineen verhoogd risico
op gastro-enteritis werd aangetoond.
Auteur
Cabelli
Philipp
Sevfried
Dewaillv
WHVZ"*
WVO"*

Soort
water
zout
zoet
zout
zoet
zoet

-

E.coli*

Enterococcen**

-

S= 10

7s 100
900-2.500
76
> 1.000
==2.000
« 300

s= 30
14-22
43

S 300

* of thermotolerante bacteriën van de coligroep
(per 100 mil.
** of fecale Streptococcen (per 100ml).
*** wettelijke kwaliteitseisen.

worden, waarbij tevens de mogelijkheid
ontstaat om de normstelling in microbiologisch-ecologische zin te verbeteren.
Opgemerkt zij,dat ook in de Verenigde
Staten de consequenties uit het onderzoek
van Cabelli en Dufour getrokken zijn en dat
een voorstel voor aanmerkelijk scherpere
normstelling isgepubliceerd [Anon, 1984):
in zeewater minder dan 3 enterococcen per
100 ml en in zoet water minder dan
20 enterococcen per 100 ml en/of minder
dan 77 E. coliper 100 ml(denormen worden
gesteld aan het geometrisch gemiddelde van
een reeks waarnemingen in het zwemseizoen). Een voorstel voor nieuwe normen
voor Nederland isgedaan in tabel VI. Voor
de eenvoud wordt alleen ingegaan op normen
voor zoet oppervlaktewater,
a. Escherichia coli. Het stellen van een eis
aan E. coli in plaats van aan de thermotolerante bacteriën van de coligroep is
microbiologisch gezien zuiverder omdat
alleen E. colieen specifieke indexvoor fecale
verontreiniging is. Aan de ThC wordt
daarnaast bijgedragen door niet-fecale
kiemen, met name klebsiella's. Bovendien
vond Dufour ( 1984]wel een verband tussen
ziekte en E. coli maar niet met ThC.
De voorgestelde norm isnumeriek ongeveer
gelijk aan het Amerikaanse voorstel,en komt
bovendien overeen met wat in het Interimrapport Zwemwater [Anon, 1973] alsgrens
wordt beschouwd voordegewenste kwaliteit.
In het licht van het recente epidemiologische
onderzoek isvoldoen aan deze eis dringend
gewenst. Er isdus niet zozeer sprake van een
verscherping van de norm. danwei van het

TABEL VI - Microbiologische kwaliteitseisen voor
zwemwater; het nieuwe perspectief.

benadrukken dat het niveau van de streefwaarde in de WVO in zwemwater zonder
meer bereikt dient te worden.
Bepaling van E. coli in zwemwater iszeer
eenvoudig geworden door het beschikbaar
komen van een directe membraanfiltratiemethode, waarmee in 24 uur definitieve
resultaten bekend zijn [Anon, 1987a].
b. Enterococcen. Het feit dat indeWVO de
streefwaarden voor fecale Streptococcen (FS)
numeriek gelijk zijn aan die voor ThC is
onjuist. Immers, in feces en in afvalwater
komen FS in aanmerkelijk lagere aantallen
voor dan ThC. Met andere woorden, bij
300 FS per 100 ml in het zwemwater (streefwaarde WVO) isersprake vaneen aanzienlijk
grotere verontreiniging met rioolwater dan
bij 300 ThC per 100 ml [zie verder Havelaar
en Janssen, 1987]. In overeenstemming
hiermee blijken bij aantallen enterococcen in
de grootte-orde van 300/100 ml aanmerkelijk verhoogde ziekte-risico's te bestaan
(afb. 1). Een scherpere norm is derhalve
gewenst. Om beter aansluiting te vinden bij
het Amerikaans onderzoek ishet te overwegen een eisteformuleren aan enterococcen
in plaats van fecale Streptococcen.
c. Enteric virussen. Hoewel direct virusonderzoek kostbaar en arbeidsintensief isen
nog niet toepasbaar voor de routinematige
kwaliteitsbewaking van zwemwater, verdient
het aanbeveling een doelstelling voor het
virusgehalte in zwemwater te formuleren.
Hoe een virus-norm inde praktijk
gehandhaafd en geëvalueerd dient te worden
iszaak van nadere discussie en onderzoek.
Idealiter zou een eenvoudig te bepalen
modelorganisme gekozen moeten worden,
waaraan routinematig te controleren
normen worden gesteld die verzekeren
dat het virologische doel bereikt wordt.
Het RIVM besteedt veel aandacht aan de
toepasbaarheid van bacteriofagen voor
dit doel [Havelaar, 1986].
Getalsmatig isdevoorgestelde virusnorm een
factor 10scherperdan dehuidige Nederlandse
norm, maar komt echter overeen met de
EG-richtlijn [Anon, 1975]. Ook in Amerika
worden in sommige staten overeenkomstige
normen gehandhaafd [Sproul, 1983].
De norm isbovendien zogekozen datde verhouding tot die voor enterococcen en E. coli
ongeveer overeenkomt met die in secundair
effluent. Met andere woorden, de acceptabele
hoeveelheid rioolwaterverontreiniging isbij
alle drie de normen gelijk.

is desinfectie van het effluent noodzakelijk,
hoewel de principiële kanttekening gemaakt
dient te worden dat verlegging van het
lozingspunt vanuit hygiënisch standpunt
altijd te prefereren is.Indien effluentdesinfectie wordt toegepast, dient deze
gedurende het gehele jaar uitgevoerd te
worden en niet, zoals nu gebruikelijk is,
beperkt tot het zomerseizoen. Immersin
bodemslib kunnen micro-organismen zeer
lang overleven [o.a.Gerba &McLeod, 1976]
en het 's winters verontreinigde slib wordt
'szomers weer opgewerveld.Het isgebruikelijk voor de desinfectie van effluent chloor te
gebruiken, meestal in de vorm van chloorbleekloog. Op deze wijze ishet mogelijk te
voldoen aan de huidige bacteriologische
normen. Echter, desinfectie van effluent met
chloor heeft weinig tot geen effect op virussen
zodat het gewenste doel, verwijdering van
virussen als de meest relevante pathogène
micro-organismen, niet bereikt wordt
(tabel VII). Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan alternatieve desinfectiemethoden, die naast een goede bacterieverwijdering ook een goede virusverwijdering
bewerkstelligen. Een literatuurstudie [Heide,
1984] toonde aan dat de volgende methoden
in aanmerking komen: stabilisatievijvers/
rietvelden, precipitatiemethoden, ozon,
ultraviolet licht en eventueel chloordioxide.
Een evalutie vande kosten vandezeverschillende alternatieven isin uitvoering [Anon,
1987b]. In Nederland is experimenteel
onderzoek uitgevoerd naar precipitatietechnieken en ultraviolette straling.
Het onderzoek naar precipitatie-technieken
werd uitgevoerd door TU Delft, RIVM en
KIWA [Mulder et al., 1986].
De belangrijkste conclusies zijn samengevat
in tabel VII. Het bleek dat simultane
precipitatie met ijzer (III)chloride niet leidde
tot een significant betere verwijdering van
virussen dan het gebruikelijke actief-slib
proces. Filtratie van het effluent van de
simultane precipitatie leidde wel tot betere
verwijdering van virussen, met name
wanneer vóór filtratie een tweede ijzerdosering werd toegepast. Ook postprecipitatie gevolgd door sedimentatie ineen
lamellen-bezinker, leidde tot een
aanmerkelijke reductie van virussen.
Het gebruik van een anionisch vlokhulpmiddel had geen significant effect.
Precipitatie met ijzer (III) chloride bleek

Strec fw aarde*
Micro-organisme
Escherichia coli
Enterococcen
Enteric virussen

WVO**

Voorstel***

3 x 10'
3 x UP
1

10'
102
HP

Geometrisch gemiddelde per liter.
Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en metingen
oppervlaktewater. Stb. 1983,606.
Gebaseerd op recent epidemiologisch onderzoek.
voor zoet oppervlaktewater.

Desinfectie van lozingen
Op een groot aantal plaatsen in Nederland
wordt al dan niet biologisch gezuiverd afvalwater op dusdanig korte afstand van een
zwemgelegenheid geloosd, dat niet voldaan
kan worden aan deeisen inWHVZenWVO,
en dus zeker niet aan de in deze bijdrage
voorgestelde normen. In dergelijke gevallen

TABEL VII - Inactivering vanmicro-organismen in
secundair effluent door marginale chloring. [ VanderMark
etat. 1983; Havelaar and Nieuwstadt. I985\.
Micro-organisme
E.coli
Fecale Streptococcen
F-specifieke lagen
Enteric virussen
(N„ N)

Décima Ie Reductie Factor*
2.0-4.0
1.0-2.0
0.0-0.3
0.0-0.5
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technische schaal isin voorbereiding. Het za
duidelijk zijn dat het onderzoek naar
alternatieve desinfectiemethoden hoge
prioriteit geniet, opdat de waterkwaliteitsbeheerders op adequate wijze hun taak
kunnen vervullen.
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Afb. 2 - Inactivering van bacteriofagen en indicatorbacteriën insecundair effluent door UV-straling.

onder de experimentele condities in dit
semi-technische onderzoek een reductie van
micro-organismen te bewerkstelligen die
10-40X hoger was dan die van het actief-slib
proces. Belangrijk isdat alle onderzochte
micro-organismen (bacteriën, bacteriofagen,
enteric virussen ensporen) inongeveer gelijke
mate verwijderd werden.
Een oriënterend onderzoek naar het effect
van UV-straling werd uitgevoerd door het
RIVM [Havelaar et al., 1986].In dit
onderzoek werden geen virusbepalingen
uitgevoerd, maar werd de virusreductie
gemeten aandehandvaneenbepaalde groep
van bacteriofagen, de F-specifieke bacteriofagen. Blijkens schaarse literatuurgegevens
zijn deze F-specifieke bacteriofagen l,5-2x
meer resistent tegen UV-stralingdan enterovirussen. Uit de resultaten vanhet onderzoek
(afb. 2) kan worden afgeleid dat UV-bestraling van effluent een aanzienlijke reductie
van fagen en bacteriën kan veroorzaken.
De bereikte reductiefactor isdirect
evenredig met de toegediende stralingsdosis
en fagen zijn resistenter dan bacteriën.
Alvorens UV-desinfectie praktisch
toepasbaar isdient optimalisatie plaats te
vinden, zodat de kosten geminimaliseerd
worden. Een uitgebreid onderzoek op semiT A B F L VIII — Verwijdering vanmicro-organismen uit
afvalwater door actief-slibbehandeling enprecipitatie met
ij:.er(111) chloride [Mulderetal.. I986\.
Decimale Reductie Factor*
Zuiveringsproces
Actief slib
Simultane
precipitatie
'met filtratie'
Actief slib met
na-precipitatie
* "' log(N„ N)

E.coli

Fee.
strept.

F-spec. Enteric
lagen virus

1.5
1.6
2.9
vl

1.3
2.7
3.(1

Conclusies
Zwemmen in fecaal verontreinigd
oppervlaktewater leidt, blijkens recent
epidemiologisch onderzoek in NoordAmerika en Engeland, tot een verhoogd
ziekterisico. Met name iser sprake van
gastro-enteritis (maag-darmstoornissen),
waarschijnlijk voor een belangrijk deel
veroorzaakt door virussen. Het huidige
normenstelsel voor zwemwater in
oppervlaktewater, zoals dat in Nederland is
geformuleerd in het kader van WHVZ en
WVO, biedt geen adequate bescherming van
de gezondheid van de zwemmers. Nieuwe, in
sommige opzichten aangescherpte, normen
zijn daartoe noodzakelijk. Bij het waterkwaliteitsbeheer isvooral van belang dat
lozingen op zwemwater, indien niet te
vermijden, op adequate wijze worden
gedesinfecteerd. Hiertoe dienen bacteriën en
virussen in gelijke mate te worden
geïnactiveerd. Marginale chloring leidt niet
tot voldoende virusinactivering. Alternatieve
processen, met name coagulatie/filtratie en
UV-bestraling, lijken meer geschikt voor
effluentdesinfectie.
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