Symposium 'Viruses anddisinfection ofwaterandwaste water',
een samenvatting

Inleiding
Op de campus van de University of Surrey,
Guildford, UK, werd van 1 -4 september
1982 een symposium 'Viruses and disinfection of water and waste water'
gehouden. Er namen ongeveer 40 onderzoekers aan deel, met name uit UK, USA en
Israël. De epidemiologische aspecten van via
water verspreide virussen werden uitgebreid
behandeld door V.J. Cabelli (USA). De
virussoorten die inwater kunnen worden
aangetoond, te weten: polio-, Coxsackie-,
ECHO-, reo- en adenovirussen) blijken
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zelden via water verspreid te worden. De
enige gedocumenteerde viawater verspreide
infecties betreffen oogaandoeningen veroorzaakt door adenovirus na zwemmen in
onvoldoende gechloorde circulatiebaden.
Wanneer bij onderzoek van acute gastroenteritis geen aanwijzingen verkregen
worden dat de veroorzakers behoren tot
bekende bacteriesoorten (Salmonella spp..
Shigella spp., Yersinia enterocolitica.
Campylobacter jejuni of enteropathogene
Escherichia coli) of protozoa (Giardia
lamblia, Entamoeba histolytica), rijst het
vermoeden dat er een virus in het spel is.In
de laatste jaren wordt dit vermoeden steeds
vaker bevestigd door onderzoek van
patiënten-materiaal. Recent zijn vooral de
rotavirussen en de parvo- en Norwalkachtige virussen herkend als veroorzakers
van via water verspreide gastro-enteritis.
Door R. Walter (DDR) werd een rotavirusuitbraak beschreven van ca. 1 1.000gevallen
(4% van alle inwoners van een bepaald
gebied). Oorzaak was het buiten de oevers
treden van een sterk verontreinigde rivier
waardoor putten voor de winning van oeverfiltraat besmet werden. Deze besmetting viel
samen met een tijdelijke storing in de
desinfectie bij overschakelen van chloor op
chloordioxide. Ook L. Irving (Australië)
beschreef een rotavirus-uitbraak, mogelijk
verspreid via besmet drinkwater op NorfolkIsland (Stille Oceaan). Rotavirus werd aangetroffen ingrote aantallen ineen septic-tank
effluent en ook in het drinkwater, dat op
grond van epidemiologische onderzoekingen

als de waarschijnlijke besmettingsbron was
aangemerkt.
Via water verspreide epidemieën van
hepatitis-A virus (HAV, besmettelijke leverontsteking) worden verhoudingsgewijs vaak
beschreven in de literatuur. In de laatste
jaren blijkt de incidentie in de USA ondanks
betere rapportage sterk af te nemen. Het is
niet duidelijk waaraan deze verlaagde
incidentie valt toe te schrijven (betere
algemene hygiëne, betere zuiveringstechnologie, etc.). M. Margalith (Israël)
beschreef een sero-epidemiologisch onderzoek naar mogelijke verspreiding van HAV
ten gevolge van hergebruik van afvalwater in
kibboetsen. Bij dit onderzoek werd tevens
Coxsackie B3virusbetrokken.Ca.800 proefpersonen werden met een tussenpoos vaneen
jaar onderzocht op het voorkomen van
antistoffen. Anti-HAV titers namen niet
significant toe,anti-CB3 titerswel,met name
bij kinderen. Deze titerstijging trad zowel op
in kibboetsen waar afvalwater werd hergebruikt voor irrigatie of in visvijvers alsin
kibboetsen waar geen afvalwater werd hergebruikt, zodat een verband met afvalwaterhergebruik niet waarschijnlijk is. Overigens
bleken de titers tegen zowel HAV alsCB3 bij
vrijwilligers (met name uit West-Europa)
lager te zijn dan bij inwoners van Israël uit
dezelfde leeftijdscategorie, wat gezien de
betere hygiëne in West-Europa niet
verrassend is.
Voorkomen vanvirussen inwateren invloed
van zuiveringsprocessen
Gestimuleerd door in EEG kader gegeven
aanbevelingen voor drinkwater en zwemwater wordt in een aantal landen min of
meer regelmatig onderzoek uitgevoerd naar
het voorkomen van virussen in water. Met
name in Groot Brittannië worden door
gespecialiseerde laboratoria van 'Water
Authorities' grote aantallen monsters
verwerkt. De 'Welsh Water Authority'
bijvoorbeeld stelt zich volgensJ. Tyler tot
doel tussen 1500en 2000monstersperjaarte
onderzoeken. De meningen over de waarde
van dergelijk onderzoek waren sterk
verdeeld gezien de bovengenoemde, vanuit
epidemiologisch oogpunt geringe relevantie
van de aangetoonde virussen. Voorstanders
voerden aan dat het gedrag van de nu
aantoonbare virussen wellicht model kan
staan voor dat van uit epidemiologisch
oogpunt meer relevante virussen. Tegenstanders wezen opdehogekosten,de geringe
reproduceerbaarheid en de sterke variabiliteit van de aantallen virussen in water
onder invloed van wisselende infectiepatronen onder de bevolking. In deze
opzichten voldoen virussen niet aan de eisen
voor een indicatororganisme.
L. Irving presenteerde een literatuuroverzicht over het voorkomen van virussen in

verschillende soorten water, waarbij
wederom de sterke variabiliteit benadrukt
werd. Zeer hoge aantallen (tot 500.000
infectieuze deeltjes per liter) werden
gevonden in rioolwater in Israël en in
Zuid-Afrika; inWest-Europa endeUSA zijn
de aantallen meestal 10-lOOxlager. De
virusreductie bijde rioolwaterzuivering blijkt
sterk variabel te zijn. Primaire zuivering
(sedimentatie) heeft weinig of geen effect,
soms treedt zelfseen stijgingopdie verklaard
wordt door desorptie of het uiteenvallen van
aggregaten. Secundaire zuivering geeft
wisselende resultaten. De zuiveringen zijn
niet ontworpen voor virusverwijdering en
worden vaak niet optimaal bedreven. Bij
goede dimensionering en goed beheer iseen
virusverwijdering van 99% of meer mogelijk
zoalsbleek uitgegevensvanJ. Slade (Thames
Water Authority, UK).In hetalgemeen geldt
echter dat zeer lage aantallen (kleiner dan
1PFU/L) virussen in gezuiverd afvalwater
slechts bereikt kunnen worden door
langdurige opslag in oxydatievijvers of door
het toevoegen van desinfectiemiddelen, al
dan niet gecombineerd met tertiaire
zuivering. Chloor isnogsteeds het meest
gebruikte desinfectiemiddel en zal dat
volgens W.A. R. Grabow (Z-Afrika) ook nog
lange tijd blijven. Nadelen met betrekking tot
neveneffecten zijn te voorkomen en vanuit
praktisch en economisch oogpunt verdient
chloor de voorkeur boven alternatieven als
chloordioxide, ozon, broom, bestraling etc.
Door G. White (USA) werd een overzicht
gegeven van de technische aspecten van de
chloring van afvalwater, met name naar
aanleiding vanervaringen inCalifornie (waar
overigens de verwijdering van bacteriën van
de coligroep de dimensioneringsgrondslag
vormt). Voorwaarden voorgoede desinfectie
zijn: goede voorzuivering ter verwijdering
van grove deeltjes; goede menging
(G = 500-1000); een contacttijd van
minstens een uur bij piekbelasting (bij
voorkeur in propstroom), een goede restchloormeting met terugkoppeling naar de
dosering, goed personeel en goede
bedieningsvoorschriften. Uitgebreide vergelijkende onderzoekingen naar de desinfectie
van secundair effluent met chloor, chloor en
broom,chloordioxide,enozon,incombinatie
mettertiairezuivering,werden gepresenteerd
door R. Vilagines (F). Duidelijk bleek de
hogere resistentie van 'enteric' virussen en
colifagen invergelijking met bacteriële
indicatoren. Tevens werd nogmaals benadrukt dat een desinfectieproces slechts kans
van slagen heeft wanneer in de voorgaande
zuivering grove deeltjes voldoende zijn
verwijderd.
Desinfectie van rioolwater iseen proces dat
slechts op zeer beperkte schaal wordt toegepast, en het ligtdan ook voordehand datin
vele wateren virussen worden aangetroffen.
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Het voorkomen in rivierwater is enigermate
voorspelbaar, uitgaande van de situering van
bekende lozingen. Lozing van ongezuiverd
afvalwater opzeeblijkt daarentegen te leiden
tot vrijwel onvoorspelbare patronen,zekerin
situaties met een complexe hydrologie en
meerdere lozingspunten (iets dat aan de
Engelse kust vaak wordt aangetroffen). Dit
heeft tot gevolg dat op vele stranden en in
schelpdierkweekpercelen verontreiniging
door virussen wordt aangetoond, soms in
aanzienlijke aantallen (A. Shoulder,
Yorkshire Water Authority, UK).
In Wales iseen belangrijk gedeelte van het
voor de drinkwatervoorziening opgepompte
grondwater regelmatig gecontamineerd met
virussen (J. Tyler). Eliminatie bijde zuivering
isvaak niet volledig doordat de bedrijfsvoering niet in dit opzicht is geoptimaliseerd.
In hoeverre dit tot gezondheidsproblemen
leidt isniet bekend.
Door verschillende onderzoekers werd
aandacht besteed aan het voorkomen van
virussen (zowel mens-alsdierpathogenen) in
zuiveringsslib. Volgens V.Kott (Technion,
Haifa) iseen goede reductie mogelijk met
chloor (250 mg/l) of bestraling (450 krad).
K. Koch (Universität Hohenheim) presenteerde gegevens waaruit bleek dat volledige
reductie van het aantal virussen mogelijk is
door toevoeging van gebluste kalk. Wanneer
een pH van minstens 12gedurende 6 uur
wordt gehandhaafd werden zowel het bovine
parvovirus alshumane reo-en poliovirusmet
meer dan 4 log-eenheden gereduceerd. Deze
vermindering berust waarschijnlijk op het
vrijkomen van ammonium. VolgensR.Walter
resulteert ook de toepassing van ammoniak
( 10% v/v) in snelle reductie van polio-en
Coxsackievirus. In een uitgebreid overzicht
ging C. Epp (D) in op desinfectie door
bestraling. In waterige oplossing ishet letale
effect van straling zeer groot door de
produktie van toxische radicalen, die vooral
eiwitbeschadigingen geven. In milieus met
veel organisch materiaal worden deze
radicalen weggevangen en isde letale
werking vooral gebaseerd op directe effecten
op de nucleïnezuren. Dit vergt veel hogere
stralingsdoses. Temperatuurverhoging en
bestraling werken sterk synergistisch
('Thermoradiatie'); in tegenstelling tot
andere desinfectieprocessen wordt weinig
storing ondervonden door adsorptie en/of
aggregatie.

Methoden voorhetisoleren van virussen
Inde hierboven beschreven inventariserende
onderzoeken naar het voorkomen van
enterovirussen in diverse milieucompartimenten werd inde regelgebruik gemaakt van
twee-staps adsorptie-elutietechnieken. Een
aantal modificaties met betrekking tot
adsorptie c.q. elutiemedia en technieken
werden gepresenteerd. De resultaten van
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fundamenteel onderzoek van 5.Farrah
(USA) naar de mechanismen die bij voorgaande technieken een rol spelen, zijn hier
zeker vermeldenswaard. De nuvooreen deel
experimenteel onderbouwde theorie gaat uit
van twee typen processen, welke zowel bij
adsorptie alselutie bepalend zijn. Deze
bestaat uit: a. hydrofobe interacties (overheersend bij hoge pH), b. elektrostatische
interacties (overheersend bij lage pH). De
hydrofobe interacties kunnen worden
verzwakt door o.a. chaotropische zouten,
zoals natriumthiocyanaat, en/of detergentia,
zoals bijv. Tween 80.De elektrostatische
interactie issterk afhankelijk van de pH en
van de aanwezigheid van mono-, di-en
trivalente ionen. Door een geschikte combinatie van deze twee typen interacties te
bewerkstelligen, ishet mogelijk om bij
gelijkblijvende pH zowel adsorptie als elutie
van virus te laten plaatsvinden (0,1% Tween
80 - CaCl 2 geeft 9 0 % elutie voor poliovirus
type Ibij pH = 4).Een andere mogelijkheid
isom selectief na elkaar verschillende virustypen te elueren.
Ten aanzien van de epidemiologische
interessante rotavirussen wordt nu een reeks
van methoden beschreven (M. Goddard, Y.
Marzouk, B. Keswick). Hiervan lijkt de
immunofluorescentiemethode met behulp
van LLCMK2 cellen een geschikte methode.
De problemen van storingen en (te) lage
concentraties aan rotavirus welke optreden
bij het onderzoek in concentraten zijn voor
een groot deel nog niet opgelost. Een
belangrijke ontwikkeling kan een zeer recent
in Japan beschreven plaquemethode voor
rotavirus zijn (mededeling V.J. Cabelli).
Gedrag van virussen in modelonderzoek
Uit de resultaten van modelonderzoekingen,
zowel in praktijksituaties alsin laboratoriumexperimenten, komt duidelijk naar
voren dat voor diverse processen steeds
verschillende inactiveringssnelheden worden
gemeten voor een groot aantal (mogelijke)
indicatororganismen en pathogenen. Dit
geldt in het algemeen voor de meest
gebruikelijke desinfectiemiddelen zoals
chloor, chloordioxide, ozon en UV-straling.
De keuze van een geschikt indicatororganisme moet in feite per te beschouwen
proces worden gekozen (zolang geen universeel bruikbaar indicatororganisme
voorhanden is).
Door M.Butler (UK) werd aannemelijk
gemaakt dat het SA11-rotavirus niet
indicatief isvoor het humane rotavirus,
gezien de zeer grote verschillen in inactiveringssnelheid tussen deze twee typen
rotavirussen onder invloed van verschillende
oxidatiemiddelen.
Uit mechanismestudies van V. Olivieri
(USA) werd nogmaals het verschil tussen
chloor en chloordioxide bij de inactivering

van virussen benadrukt. Chloordioxide blijkt
in hoofdzaak het vermogen tot adsorptie aan
de gastheercel aan te tasten en in mindere
mate de nucleïnezuren te oxideren. De
huidige mening isdatchloordioxide minstens
even werkzaam isalsdesinfectiemiddel als
chloor. Daarnaast bezit chloordioxide enige
in vergelijking met chloor gunstige eigenschappen, zoalso.a. het toenemend desinfecterend vermogen bij oplopende pH, dat
werd beschreven door G. Taylor (UK). Van
de niet oxidatieve desinfectiemiddelen (zoals
verhitting met behulp van microgolven of
radioactieve straling of UV-straling) werd
met name de toepasbaarheid van UV-straling
nogmaals benadrukt doorJ.D. Johnson
(USA).
Chemie van desinfectiemiddelen
Ten aanzien van de chemische aspecten van
in principe voor water geschikte desinfectiemiddelen werden geen nieuwe gezichtspunten geïntroduceerd. De titrimetrische of
colorimetrische DPD methode geldt als
universeel toepasbaar voor alle typen water
(A. T. Palin). Voor drinkwater en afvalwater
in het bijzonder werden nog altijd de
amperometrische titratie respectievelijk
iodometrische terugtitratie aanbevolen.
Neveneffecten bijde toepassing van
desinfectie
Aangezien bijde toepassing van oxidatiemiddelen alsdesinfectans ook ongewenste
neveneffecten kunnen optreden, werden in
het kader van dit symposium door R. Tye
(UK) resultaten vaneen onderzoek naarde
invloed van desinfectiemiddelen op de
mutageniteit van extracten van water in de
Ames-test gepresenteerd. De toegepaste
methoden (XAD-adsorptie/aceton-elutie)
komen in grote lijnen overeen met in
Nederland door KIWA en RID toegepaste
methoden. De gepresenteerde resultaten
bevestigden o.a. de ook door andere
onderzoekers aangetoonde stijging van de
concentratie aan mutagene verbindingen bij
de chloring van oppervlaktewater.
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