Onderzoek naar de relatie drinkwater
en gezondheid
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Voordracht gehouden tijdens de 33e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Toxicologische aspecten'.
die op 8 en 9 januari 1981 aan de TH Delft werd gehouden.

teren, waarbij ook het RIZA betrokken is
geweest, zijn als volgt samen te vatten.
— Het zwavelwaterstofgehalte in het geproduceerde gistingsgas kan zonder veel
bijsturing onder de 1.000p.p.m. worden
gehouden.
— Bediening en onderhoud van de doseerapparatuur zijn zeer beperkt en eenvoudig,
— Het slibgistingsproces op zich wordt
niet verstoord.
— De gasproduktie is niet afgenomen.

1. Inleiding
De mens is zich al lange tijd bewust van
de invloed die chemische bestanddelen van
water op zijn gezondheid kunnen uitoefenen, echter zonder precies de oorzaak van
die werking te doorgronden. Uiteraard zijn
rond het gebruik van water ook allerlei
fantasieën ontstaan, die er vermoedelijk
toe hebben geleid dat theorieën over een
heilzame werking van water in het nuchtere
Nederland al spoedig van tafel zijn geveegd.
In de streken ten oosten en ten zuiden
van ons land is men tot op de dag van

— Er mag een verminderde corrosie worden verwacht van alle onderdelen die met
het gas in aanraking komen.

DR. IR. B. C. J. ZOETEMAN
R1D, Voorburg

— Het zwavelwaterstofgehalte in de zeefbandpersruimte is tot een aanvaardbaar
niveau gedaald.
— De eigenschappen met betrekking tot
de ontwaterbaarheid van het uitgegiste slib
kunnen worden beïnvloed. Bij de afvalwaterzuiveringsinrichting 'Nieuwe Waterweg' was, hoewel ook door gewijzigde
procesomstandigheden doorkruist, de beïnvloeding nadelig.
Een oplossing is gevonden door het gebruik
van een ander polyelectroliet en een andere
afstelling van de zeefbandpers.
— De investering voor een doseerinrichting is laag. De bedrijfskosten worden
overwegend bepaald door het chemicaliënverbruik. Afhankelijk van de te verwijderen
hoeveelheid zwavelwaterstof kunnen de
totale exploitatiekosten lager uitvallen dan
die van een chemische gaswassing. Per
1.000 p.p.m. HoS-verwijdering worden voor
de afvalwaterzuiveringsinrichting 'Nieuwe
Waterweg' de totale exploitatiekosten berekend op ± ƒ0,01/m s gistingsgas.
De doseerinrichting wordt op dit moment
in zijn definitieve vorm uitgevoerd.
Bij het hoogheemraadschap van Rijnland
wordt nog nagegaan in hoeverre ijzer(II)sulfaat en ijzer(III)hydroxyde/chemisch
slib van drinkwaterbedrijven/ een goedkoper alternatief vormen.
Ing. W. A. Oorthuizen
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•

vandaag echter een andere mening toegedaan. En het geloof elders lijkt ons land
niet langer onberoerd te laten. Kuurreizen
naar het buitenland zoals het Oostenrijkse
Badgastein en het Roemeense Herculane
worden sinds kort via de pers aan de man
gebracht. Tot ieders verbazing worden er
serieuze plannen ontwikkeld om in het
Groningse Nieuweschans een kuuroord te
stichten waarbij de vroegere glorie van het
Scheveningse Kurhaus zou moeten verbleken. Kondigde Vrij Nederland 18 augustus
1979 nog smalend aan 'Nieuweschans
wordt het Baden-Baden van de veenkoloniën', op 7 januari 1980nam zelfs de
NRC de moeite te vermelden dat het
Ministerie van Economische Zaken
ƒ 250.000,— subsidie voor een proefboring
had verleend. In juni 1980 meldde de pers
dat de boring geslaagd was en dat het
Academisch Ziekenhuis in Groningen
interesse had voor het zoute jodiumhoudende bronwater met het oog op de
behandeling van huidziekten. Tenslotte
meldde de Volkskrant 5 december 1980
dat het Ministerie van Economische Zaken
ca. ƒ600.000,— beschikbaar had gesteld

voor het verder ontwikkelen van de
kuuroord plannen. En zo kunnen we in
Nederland niet meer heen om de vraag
wat er waar is van al die oude verhalen
over geneeskrachtige bronnen.
In het eerste deel van deze voordracht
wil ik stilstaan bij de buitenlandse ervaring
op het gebied van de geneeskrachtige
werking van drinkkuren en andere onderdelen van de zogenaamde 'hydrothérapie'.
In het tweede deel staat de keerzijde van
de medaille, de mogelijk nadelige effecten
van consumptie van chemische bestanddelen van water, op de voorgrond. Op dit
punt is de laatste jaren een sterk vergrote
publieke belangstelling en een intensivering
van de onderzoeksinspanningen te constateren in West-Europa en Noord-Amerika.
Na een korte beschouwing van de hoeveelheid water die de Nederlanders consumeren
zal worden stilgestaan bij de voor de gezondheid meest relevante bestanddelen van
water. Daarna zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan het onderzoek
naar de relatie tussen drinkwater en
cardiovasculaire aandoeningen resp. kanker.
Tenslotte zal getracht worden de raakvlakken aan te geven tussen de oude gebruiken
en het tegenwoordige toxicologischeepidemiologische onderzoek.

2. Over de geneeskrachtige werking
van bronwater
2.1. Voorkomen van kuuroorden
Bronwateren worden ingedeeld naar de
aard van de chemische hoofdbestanddelen
en naar de temperatuur.
Grofweg kan een onderscheid in 4 klassen
gemaakt worden zoals vermeld in tabel I
[Tissandier, 1873].Per klasse is nog een
tweedeling te maken in koude en thermale
bronnen. Vaak is een bron in meerdere
klassen tegelijk in te delen zodat het
classificeren een arbitrair karakter draagt.
Een recent indelingsoverzicht geeft Quentin
[1969].
Een interessant overzicht van Franz Simon
[1839] laat de verspreiding van het gebruik

TABEL I - Globale indeling bronwateren volgens Tissandier (1873).
Klasse

Kenmerken

Voorbeeld

Toegeschreven werking

Koolzuurhoudend

Afgifte vrij koolzuur
aan atmosfeer

Wiesbaden (D)

Bevordering spijsvertering

Zouthoudend

Hydrocarbonaat- en
sulfaathoudend

Vichy

(F)

Bestrijding ingewandstoornissen, jicht, nierstenen, huidaandoeningen

Uzerhoudend

Uitvlokking ijzerhydroxide
bij beluchting, soms aanwezigheid spoormetalen als
arseen en lood

Spa

(B)

Bevordering spijsvertering

Zwavelhoudend

Oplosbare sulfiden

Baréges

(F)

Heling van verstuikingen en
stijfheid van gewrichten

H. 2 0(14) 1981,nr. 13

283

TABEL II - Voorkomen van geneeskrachtige bronnen in Europa in de 19e eeuw (Franz Simon, 1839).
Aantal bronnen naar type
Land
België
Denemarken
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Griekenland
Italië
Nederland
Oostenrijkse staten
(incl. Hongarije,
Tsjechoslowakije)
Portugal
Rusland
Spanje
Zweden
Zwitserland
Totaal

Thermaal

Koolzuurhoudend

IJzerZout
houdend houdend

Zwavelhoudend

Overig

Totaal

—
2
29
2
63
6
92
—

—
—
68
—
7
—
IS
—

—
—
49
IX
4
—
8
—

10
4
137
5
28
—
2»
—

—
3
53
4
11
—
15
—

—
—
61
8
2
—
16
1

10
9
347
37
115
6
178
1

48

47

18

48

22

13

196

1
15
—
—
5
263

—
—
—
—
8
148

—
12
—
—
10
119

—
17
1
1
5
2S?

—
7
—
—
13
128

—
—
—
1
—
102

1
51
1
2
41
1045

van geneeskrachtige bronnen ('Heilquellen')
in Europa zien in het eerste deel van de
vorige eeuw.
Een samenvatting hiervan geeft tabel II.
Opvallend is de ruime verbreidheid in
Duitsland, Frankrijk, Italië, de 'Oostenrijkse' staten, Zwitserland en Rusland. Ook
in Engeland is in die tijd het gebruik
behoorlijk populair. En tot op de dag van
vandaag vinden in Engeland discussies
plaats over heropening van het in 1976
gesloten kuuroord rond de uit de romeinse
tijd daterende thermale bronnen te Bath
[Woltz, 1980].De Engelse medische stand
lijkt de hydrothérapie met geneeskrachtige
mineraalwateren echter voorgoed de rug
te hebben toegekeerd [Harris, 1972].
Het enige kuuroord waarmee Nederland in
het verleden te boek stond is het zeebad
te Scheveningen. Het gedenkboek van Mr.
Adam Zijlstra [1979] over 160 jaar Kurhaus biedt de volgende informatie:
'Het kleine houten badhuisje, dat Jacob
Pronk in 1818 op het Scheveningse duin . . .
liet zetten . . . . verwierf zich al gauw de
naam: 'Pronkenburg'. Met zijn vier badkamertjes, waarin men in een volume van
36 emmers zijn bad kon nemen in tot 25°
Réamur verwarmd zeewater . . . . bleef 't
een nederig 'etablissement'.
Dr. Moll, een Arnhemse huisdokter berichtte in zijn 'Gemeenzame brieven over
het Scheveninger Zeebad' uitvoerig over
het nieuwe wonder.
Eerst warme, allengs koelere binnenbaden
en dan . . . . het waagstuk van het bad in
open zee . . . ; tot slot het drinken van
zeewater, dit alles wordt aanbevolen als
onfeilbaar panacee tegen zo uiteenlopende
kwalen als 'reumatische pijnen, verslapping
der buikzenuwvleehten en der spiervezëlen
van het darmkanaal, verlammingen, huidziekten, hardhoorigheid, bloedophooping
naar het hoofd enz. enz.. ..' Het duurde
dan ook niet lang of Pronk ging uitbreiden.

Een stenen gebouwtje verving al in 1820
het primitieve houten 'debuut'.
In 1916 beschikt het Kurhaus in de
'Binnenbaden' en het 'Inhalatorium' over
een reeks van exotische varianten zoals:
— een bad met kreuznacher zout

ƒ 1,25

— een bad met dennenaalden extract ƒ1,25
— eenjodiumbad

ƒ1,90

— eenkoolzuurbad

ƒ2,15

— een stijfselbad

ƒ 0,50

— eenlichtbad

ƒ3,00

— een stortbad

ƒ0,50

— een horizontale douche

ƒ0,75

Op het wanderhoofd serveert men per glas
natuurlijke bronwateren zoals Vichy,
Karlsbad, Vittel, Ems en Evian.
Kortom, de in de Verenigde Staten recent
gesignaleerde rage van het geven van een
zgn. 'water-party' waarbij Franse mineraalwateren worden geserveerd onder het
motto 'from the center of the e a r t h . . . to
your health' heeft zich reeds in vergelijkbare vorm aan het begin van deze eeuw
afgespeeld op de Scheveningse boulevard.
Dat deze nieuwe gewoonte van mineraalwater consumptie snel om zich heen grijpt
blijkt uit de verdrievoudiging van de omzet
in de US in de periode 1967-1977 tot een
omzet van 200 miljoen dollar in 1977 en
de verdubbeling van de omzet in Nederland in de jaren 1977-1979 (58 miljoen liter
in 1979). Is het overdreven van een
revolutie te spreken? Men grijpt als alternatief voor alcoholische drank en met het
oog op de calorievrije eigenschappen naar
de eeuwenoude bronwateren zoals Spa,
Contrèxeville, Evian en Perrier en hoopt
tevens te profiteren van de aangeprezen
therapeutische krachten.

2.2. Waaruit bestaat een hydrothérapie
Rond 1800 waagden beroemdheden als
Goethe zich aan een waterkuur om genezing te vinden van hun ziekten. Goethe
vertoefde in Bad Lauchstädt bij Halle om
van zijn pijnlijke nierkolieken af te komen
[Boerner, 1979].
De hydrothérapie kent vele varianten, al
naar gelang het klachtenpatroon en de
eigenschappen van het locale bronwater. In
het algemeen zijn de volgende onderdelen
te herkennen:
— blootstelling van de huid (baden)
— blootstelling van de ademhalingswegen
(inhalatie)
— blootstelling van de ingewanden
(consumptie).
Blootstelling van de huid en inhalatie
vinden doorgaans tegelijk plaats tijdens het
baden in bij voorkeur thermale bronnen.
Ook zijn er in badhuizen speciale voorzieningen voor het inhaleren van aerosolen
van het bronwater.
De geneeskrachtige werking van de baden,
waaraan meestal ook fysiotherapeutische
faciliteiten zijn verbonden, berust primair
op de ontspannende invloed die uitgaat
van het ondergaan van de kuur en de
aandacht voor de kwaal [Harris, 1972].
Toch lijkt het niet eerlijk hiermee de zaak
geheel af te doen. Het voert te ver gedetailleerder op deze problematiak in te
gaan, maar onderzoekingen wijzen op een
breed scala aan mogelijke fysiologische
effecten zoals:
— het stimuleren van het immunosysteem in
de ademhalingswegen [Chevance, Lesourd,
1978]
— het genezen van huidaandoeningen en
geslachtsziekten als syphilis door contact
met zwavelhoudende of jodiumhoudende
wateren [Caujolle, 1957], [Zorin, 1973],
[Manganelli, Novelli, 1975]
— het verlichten van de pijn van rheumatische aandoeningen waarbij jodide mogelijk
een rol speelt [Garner, 1976]
— het stimuleren van de hypofyse door
contact met radioactieve en zwavelhoudende waterdamp [Caujolle, 1956].
Gezien ons onderwerp zal langer stil
worden gestaan bij de in de literatuur
beschreven effecten van een drinkkuur op
de gezondheid.
2.3. Geneeskrachtige effecten van
drinkkuren
Daar leidingwater in het algemeen en
mineraalwater tijdens een drinkwaterkuur
in het bijzonder het hoofdbestanddeel van
de dagelijkse vochtopname van de mens
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uitmaken is het niet verwonderlijk dat de
watersamenstelling invloed uitoefent op de
spijsvertering en de daarmee samenhangende verschijnselen. Drinkkuren worden aangewend voor de bestrijding van maagzweren, verstopping, lever-, gal- en pankreaskwalen en van nierstenen.
Veelal vormt de drinkkuur een waardevolle aanvulling op de door een arts
anderszins voorgeschreven therapie. Een
tamelijk uitgebreide literatuur is voorhanden over de wetenschappelijke betekenis
van drinkkuren [Brailski, 1969], [Willert,
1969], [Schmidt-Kesser, 1969], [Kolesâr,
Dobis, 1969], [Stoicescu e.a., 1972],
[Bauer, 1973], [Mielke, 1978].
De primaire werking van een intensief
mineraalwater gebruik is het doorspoelof verdunningseffect, waardoor de pH van
een zure maaginhoud stijgt, de neiging tot
afzetten van kristallen in de nieren daalt
en uitspoeling van infectieveroorzakende
bacteriën in de urinewegen wordt bevorderd.
De belangrijkste bestanddelen van mineraalwateren zijn vermoedelijk het HCO,3~ion en het S04 2 ~-ion. Natriumbicarbonaatwateren hebben een alcaliserend effect op
de maaginhoud hetgeen tot vermindering
van maagpijn leidt. Mineraalwater met een
hoog zoutgehalte leidt door de hoge
osmotische druk tot een snelle leging van
de maaginhoud in de twaalfvingerige
darm.
Anderzijds stimuleren wateren met een
hoog calciumsulfaatgehalte en met vrij
koolzuur de vorming van maagzuur hetgeen bij personen met een geringe maagzuurproduktie van belang is.
Sulfaatwateren leiden tot een verhoogde
activiteit van de gal en de alvleesklier en
bij daarvoor gevoelige personen tot een
versnelde stoelgang. Als gevolg hiervan
zouden ook bepaalde leverkwalen worden
verminderd.
2.4. Mythe en waarheid
Wanneer men tracht het geheel van beweringen en onderzoeksresultaten te overzien
dan lijkt ook hier de waarheid in het
midden te liggen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een regelmatig gebruik van
watertypen met een bepaalde minerale
samenstelling maag- en darmziekten helpen
genezen, een stimulerende invloed op de
gal- en alvleeskliersecretie uitoefenen en het
optreden van o.a. nierstenen tegengaan.
Gezien deze bevindingen is het niet
onmogelijk dat de samenstelling van het
geconsumeerde water nog verderstrekkende
indirecte gevolgen heeft voor de gezondheid, zoals gevolgen op het cardiovasculaire
systeem en op het functioneren van de
lever.
Het lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk dat

bij een grotere onderzoeksinspanning op
dit gebied, zoals momenteel wel plaatsvindt t.a.v. de gezondheidsaspecten van de
minerale samenstelling van het leidingwater, verrassende verbanden aan het licht
kunnen komen. Tevens vormen deze oude
wijsheden een stimulans om door te gaan
met het huidige onderzoek op het gebied
van de openbare watervoorziening en de
volksgezondheid.
3. Water consumptie in Nederland
Daar het voor de gezondheid van belang
is hoeveel water dagelijks wordt gedronken
en welke belasting aan chemische bestanddelen hiervan het gevolg is dient de hoeveelheid leidingwater die door Nederlanders wordt geconsumeerd nader te worden
bezien.
Volgens een studie van het RID en het
Centraal Bureau voor de Statistiek [Haring
e.a., 1979] bedraagt de gemiddelde totale
consumptie van leidingwater in Nederland
1,14 liter per hoofd per dag. Interessant
hierbij is dat de leidingwaterconsumptie in
absolute zin toeneemt bij het opgroeien,
maar dat de dagelijkse waterconsumptie/kg
TABEL III - Spreiding in consumptie van
leidingwater in Nederland (Haring e.a., 1979).
% van de personen
50
10
5
1
0,5
0,1

hoeveelheid (liters/dag)
1,0

1,8
2,2
3,3
4,4
5,9

lichaamsgewicht bij babies (0,15l/kg) bijna
een factor 10 hoger is dan bij ouderen
,(0,016 l/kg). De belasting met drinkwaterbestanddelen van babies is dus 10x hoger
dan uit de gebruikelijke berekeningen voor
volwassenen naar voren komt. Een andere
belangrijke factor is de relatief grote
spreiding in de hoeveelheid individueel
geconsumeerd water. Zo blijkt uit tabel III
dat 1% van de bevolking dagelijks meer
dan 3,3 liter drinkt en ca. 0,1 % meer dan
maar liefst 6 liter/dag. Gezien deze feiten
is het van belang de in de literatuur doorgaans gehanteerde hoeveelheid van 2 liter/
dag (EPA, 1976) [Health and Welfare.
Canada, 1980] voor critische waterbestanddelen tevens te evalueren bij consumptievolumina die een factor 3-10 hoger liggen.
4. Voor de gezondheid relevante
waterbestanddelen
Het spreekt voor zich dat uit gezondheidsoogpunt vooral aandacht moet worden
besteed aan die waterbestanddelen waarvoor de drinkwaterbijdrage aan de totale
dagelijkse blootstelling redelijk groot is.
Recent is door de US National Academy
of Sciences een dergelijke evaluatie opgesteld voor de voor de opbouw van het
menselijk lichaam noodzakelijke minerale
bestanddelen van drinkwater (NAP, 1980).
Op basis van de gemiddelde waarden blijkt
uit deze tabel reeds dat drinkwater een
hoofdbron ( > 10 % bijdrage) is van calcium en fluoride alsmede van de metalen
koper en vanadium. Rekening houdend met
de grote variaties in waterconsumptie per

TABEL IV - Bijdrage van drinkwater aan minerale voeding.

Voedingsstof
Arsenicum
Calcium
Chloride
Chromium
Fluoride
Fosfor
Jodide
Kalium
Koper
Magnesium
Mangaan
Molybdeen
Natrium
Nikkel
Selenium
Silicium
Vanadium
IJzer
Zink
[ ]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gemiddelde totale
dagelijkse blootstelling (mg/dag)
0,01
1000
9000
0,07
1
1500
0,3
4000
2
300
3
02
5000
0,3
0,2
geen data
0,2
20
15

(1)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)

O)
(1) (2)
(1)
(1) (2)
(1)
(1)
(1) (2)
(1) (2)

Gemiddelde concentratie
in Nederlands drinkwater
(mg/l) (3) (4) (5))

Gemiddelde
waterbijdrage
in %

0,0003
100
30
[ 0,0001]
0,3
0,03
0,003
3
0,3
10
[ 0,01 ]
0,0001
30
0,003
[ 0,0001]
10
0,003
0,1
0,1

6
20
< 1
3
60
< 1
2
< 1
30
7
< 1
< 1
1
2
< 1

: schatting op basis RID metingen en literatuurgegevens uit buitenland (1) (2)
: NAP (1980)
: Health and Welfare Canada (1980)
: Zoeteman en Brinkmann (1976)
: Zoeteman (1980)
: Haring e.a, (1980)

—
30
1
1
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TABEL V - Bijdrage van drinkwater aan totale expositie aan verontreinigingen.
AANTAL/lO 5

Verontreiniging

Gemiddelde totale
dagelijkse blootstelling (mg/dag) (2)

Gemiddelde concentratie
in Nederlands drinkwater
(mg/l) (3) (4) (5)

Gemiddelde
waterbijdrage
in %

1000

ANORGANISCH
Asbest
Barium
Cadmium
Kwik
Lood
Nitriet
Nitraat
Strontium
Sulfaat
Zilver

TOTAAL STERFTE

[ 0,0001 ]
1
0,07
0,015
0,3
3,9
240
I
500
0,07

[0,0000003]"
0,03
0,0001
0,0001
0,03
0,01
10
0,3
30
0,01

<
<
<
<

<

6
1
1
1
20
1
8
60
12
1

700

ORGANISCH
Aldrin/Dieldrin
3,4 Benz(a)pyreen
Chloroform
DDT-complex
PCB's
Phthalaten

I I
(11
(2)
(3)
(4)
(5)

[ 0,003]
0,001
0,1
[0,01 ]
[0,1 ]
[0,1 ]

< 0,00001
0,000003
0,03
< 0,00001
[0,0001]
0,001

< 1
< 1
60
< 1
< 1
2

Deze concentratie komt overeen met ca. 0,3xl0 l > vezels/liter
Schatting op basis van RID metingen en literatuurgegevens (1) en (2)
NAS (1977)
Health and Welfare Canada (1980)
Zoeteman en Brinkmann (1976)
Haring e.a. (1980)
Zoeteman (1980)

leeftijdsgroep en per individuele volwassene
zal duidelijk worden dat drinkwater een
belangrijke rol bij de voeding kan spelen.
In mindere mate (1-10 % bijdrage) geldt
dat in ons land voor stoffen als arsenicum,
jodium, magnesium, natrium, nikkel, ijzer
en zink.
Uiteraard spelen tevens andere factoren
zoals de resorbeerbaarheid uit het spijsverteringskanaal een rol bij het evalueren
van de betekenis van bestanddelen van
drinkwater.
Een soortgelijke evaluatie is ook opgezet
voor enkele anorganische en organische
verontreinigingen van drinkwater, zoals
weergegeven in tabel V.
Deze tabel geeft geen uitputtende opsomming van de in drinkwater aangetoonde
verontreinigingen maar laat zien dat er
ook in deze groep wel degelijk stoffen zijn
die via het drinkwater in belangrijke mate
aan de totale dagelijkse blootstelling
bijdragen.
Onder de anorganische stoffen zijn dit met
name lood, strontium en sulfaat en in
mindere mate barium en nitraat. Onder de
kleine groep van beschouwde organische
microverontreinigingen springt chloroform
in het oog. Ook andere gehalogeneerde
koolwaterstoffen die veelvuldig in drinkwater kunnen voorkomen zoals trichlooretheen en de vele nog niet geïdentificeerde
verbindingen die tijdens de behandeling van
water m.b.v. chemische oxidatie ontstaan
zullen voor een groot deel via de waterroute de mens bereiken. Veel minder is dit
het geval voor de vetoplosbare bestrijdings-

middelen en de sterk op vaste deeltjes
adsorberende polycyclische aromaten.
In het vervolg zal omwille van de beschikbare ruimte alleen aandacht worden
besteed aan de waterbestanddelen die
mogelijk in verband staan met hart- en
vaatziekten en kanker.

5. De relatie drinkwater en hart- en
vaatziekten
5.1. Belangrijkste doodsoorzaak
De afgelopen jaren vertoont het sterftecijfer in ons land een licht dalende tendens,
zoals weergegeven in afb. 1. Onder de
doodsoorzaken neemt de sterfte aan harten vaatziekten met bijna 50 % van het
totaal de belangrijkste plaats in. Uit diverse
epidemiologische studies is gebleken, zoals
straks zal worden beschreven, dat minerale
bestanddelen van het drinkwater statistisch
zijn gecorreleerd met cardiovasculaire
sterfte. Daarom kan zonder overdrijving
worden gesteld dat het ophelderen van het
verband tussen de minerale samenstelling
van drinkwater en de sterfte aan hart- en
vaatziekten op dit moment de belangrijkste
opgave is voor onderzoekers op het gebied
van de gezondheidsaspecten van chemische
bestanddelen van drinkwater.
5.2. Epidemiologische onderzoekingen
Meer dan 50 studies in 9 landen zijn uitgevoerd op het gebied van de minerale
samenstelling, in het bijzonder de hardheid,
van drinkwater en sterfte aan cardiovas-
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Afb. 1 - Verloop van het sterftecijfer voor mannen
en vrouwen in de periode 1969-1978.

culaire ziekten [NAS, 1977] [Health and
Welfare Canada, 1980]. In het algemeen
komt uit deze zogenaamde 'ecologische'
studies, waarbij voorbij wordt gegaan aan
individuele risicofactoren zoals roken,
voedingsgewoonten e.d., naar voren dat in
grote geografische eenheden hard water is
gecorreleerd met een lage sterfte aan harten vaatziekten [N.A.P., 1980]. Recent
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk
[Pocock e.a., 1981] heeft bevestigd dat in
dat land een zodanig verband bestaat, dat
in de gebieden met zacht water (ca. 25 mg/l
CaCOs) een 10-15 % hogere sterfte aan
cardiovasculaire ziekten optreedt dan in
gebieden met een matige hardheid (ca.
170mg/l CaCOs), terwijl een nog hogere
hardheid weinig bijdraagt tot een verdere
verlaging van de sterfte (zie afb. 2). Het
betreft een onderzoek in 234 steden bij
Afb. 2 - Geometrische gemiddelde van de
standaard mortaliteitsratio (voor alle mannen en
vrouwen van 35-74jaar met cardiovasculaire
ziekten) voor steden gegroepeerd volgens de
waterhardheid (waterhardheid: 1 MMOL/L =
100mg\l CaCOs Equivalent) (Pocock c.s. 1981).
SMR
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mannen en vrouwen in de leeftijdsklasse
van 35-74 jaar over de periode 1969-1973.
Het berekende verhoogde sterfterisico van
10-15 % is reeds gecorrigeerd voor de invloed van socio-economische en klimatologische factoren (% handarbeiders, autobezit per huishouden, % dagen met regen,
gemiddelde dagtemperatuur) welke alle
ook hoge correlaties met de cardiovasculaire sterfte vertoonden.
In Nederland zijn de resultaten van het
epidemiologische onderzoek minder eenduidig ([Zielhuis, Haring, 1981], hetgeen
moet worden geweten aan het geringe
aantal voor onderzoek in aanmerking
komende steden (17 tot 30) en de kleinere
spreiding in hardheid vergeleken met de
situatie in Engeland. Zo komen in Nederland relatief weinig gebieden met zeer zacht
water voor waar het te verwachten negatieve effect juist het grootst is. Een samenvatting van berekende correlaties over het
tijdvak 1958-1977 geeft tabel VI.
In het algemeen waren de correlaties evenals in Engeland iets sterker met calcium
dan met magnesium. In de beschouwde
periode traden geen significante veranderingen op in de hardheid van het drinkwater van de 17 bestudeerde steden.
Het merkwaardige verschijnsel doet zich nu
voor dat bij het beschouwen van een 30-tal
gemeenten over de meest recente periode
van 1971/1977, waarbij de 17 eerdergenoemde steden zijn inbegrepen (tabel VII),
de statistische correlaties geheel verdwijnen
(r = —0,01 voor mannen en r = —0,11
voor vrouwen). Kennelijk is de gepresenteerde uitkomst een toevalstreffer en zijn
grotere onderzoekspopulaties nodig om het
vermoedelijk relatief geringe effect van
waterhardheid op cardiovasculaire sterfte
in ons land aan te kunnen tonen. Geconcludeerd moet dan ook worden dat ons
land zich niet leent voor dit type studies,
hetgeen gezien de recente uitkomsten van
het Engelse onderzoek niet verwonderlijk
is. Op basis van deze gegevens en het
Engelse onderzoek komt de Werkgroep
Gezondheidsaspecten Centrale Ontharding
Drinkwater tot de voorlopige conclusie

TABEL VI - Rangorde correlatie tussen leeftijdgestandaardiseerde cardiovasculaire sterfte over de
periode 1958-1977 en water calcium (gemeten in
1977)in 17 gemeenten in Nederland (mannen
en vrouwen van 30jaar en ouder).
Periode
1958/1962
1963/1970
1971/1977
* : p <0.1
** : p < 0.05
*** : p < 0.01

Correlatie coëfficiënt
mannen
vrouwen
-0.31
- 0.45**
- 0.36**
(eenzijdig)
(eenzijdig)
(eenzijdig)

-0.28
- 0.56***
- 0.36*

TABEL VII - Spearman's rangorde correlatie
coëfficiënten voor de relatie tussen anorganische
waterbestanddelen en sterfte aan ischaemische
hartziekten en maagkanker voor 30 steden over
de periode 1971-1977(Haring e.a., 1980).

Parameter
Calcium
Magnesium
Natrium
Chloride
Sulfaat
Hydrocarbonaat

MaagIschaemische
kanker
hartziekten
mannen vrouwen mannen vrouwen
—0,01
—0,19
—0,281
—0,241
—0,342

-0,11
-0,10
-0,251
-0,382
-0,12

+ 0,11
—0,22
—0,12
—0,06
—0,392

+ 0,13
—0,13
—0,312
—0,251
—0,342

+ 0,04

-0,04

+0,12

+0,19

1

p < 0.1 (eenzijdig)
2 p < 0.05 (eenzijdig)

dat deelontharding tot een hardheid van
ca. 150 mg/l CaCÛ3 geen waarneembaar
effect zal hebben op de sterfte aan ischaemische hartziekten. Daarmee is echter de
oorzaak van het in andere landen gevonden
statistische verband nog niet opgehelderd
en kan de vraag of zacht water zou
moeten worden opgehard nog niet afdoende worden beantwoord.
5.3. Mogelijke verklaringen
Een veel gehoorde verklaring;wordt gezocht
in een beschermende werking van de bestanddelen die de hardheid zelf bepalen,
waaronder calcium, magnesium, strontium
en barium.
Een gering gehalte van deze stoffen in
drinkwater zou leiden tot een tekort aan
deze elementen in het dagelijkse voedselpakket. Een argument ter ondersteuning
van deze hypothese is dat volgens onderzoek van Haring e.a. [1980] zacht water
tijdens het koken calcium onttrekt aan
groenten zoals bloemkool, wortelen en
andijvie. In hard water is dit effect geringer
en het calciumgehalte neemt bij koken in
sommige harde wateren zelfs toe.
Een tweede theorie veronderstelt dat de
in harde wateren veelvuldiger aanwezige
spoorelementen een beschermende werking
hebben. Hierbij wordt gedacht aan spoorelementen zoals vanadium, lithium en
eventueel mangaan en chroom [NAS, 1977].
Zoals tabel IV laat zien verdient vooral
vanadium aandacht. Overigens zijn er voor
elk van de genoemde elementen hypothesen
geopperd ter verklaring van hun eventuele
werking.
Een derde theorie veronderstelt dat zachte
wateren vaker corrosief zijn dan harde
wateren en dat de zachte wateren daardoor
hogere gehalten bevatten aan uit het distributienet opgeloste toxische metalen als
cadmium, lood, koper en zink. Zoals uit
de tabellen IV en V blijkt zouden vooral
lood en koper potentieel een rol kunnen
spelen. In de Nederlandse situatie is echter

aangetoond [Haring, Zoeteman, 1980] dat
door het veelvuldig toepassen van ontzuring van zacht en agressief water juist
de harde wateren in de praktijk de laagste
pH en de grootste metaalagressiviteit vertonen. Hoewel deze uitkomst de rol van
uit het distributienet opgeloste metalen als
lood en koper minder waarschijnlijk maakt
kan het niet worden uitgesloten dat mede
hierdoor het statistisch verband tussen de
hardheid en de cardiovasculaire sterfte in
ons land moeilijk aantoonbaar is.
5.4. Evaluatie
Hoewel het beeld in Nederland door de
geringe geografische omvang onduidelijk is
moet op basis van omvangrijkere buitenlandse studies worden uitgegaan van een
relatie tussen de hardheid van drinkwater
en verminderde cardiovasculaire sterfte,
vooral in gebieden met zeer zachte tot
matig harde wateren.
Dit gegeven betekent dat ontharding van
zeer hard tot matig hard water geen aantoonbare gezondheidsrisico"s met zich zal
brengen. Daar het mechanisme achter de
statistische relatie nog onopgehelderd is
kan van een advies tot opharden van
zachte wateren nog geen sprake zijn. Hoewel diverse studies het waarschijnlijk maken
dat de hardheidsbepalende stoffen zelf een
gezondheidsbeschermende werking uitoefenen is het niet uitgesloten dat één of
meerdere andere factoren tevens van belang
zijn. Gezien de potentiële betekenis voor
de volksgezondheid blijft verdere studie ter
opheldering van de oorzaken geboden.
Anderzijds is het van belang bij het eventueel toepassen van centrale deelontharding
met behulp van ionenuitwisseling de introductie van natriumionen zoveel mogelijk
te vermijden. Voorlopige resultaten van
onderzoek van Calabrese en Tuthill [1981]
naar de invloed van consumptie door
scholieren van drinkwater dat ca. 110 mg/l
natrium bevat ten opzichte van drinkwater
met ca. 10Na mg/l geeft een duidelijk
verschil in bloeddruk te zien zoals tabel
VIII illustreert.
TABEL VIII - Invloed van consumptie van
drinkwater met een hoog (107 mgjl) resp. laag
(8 mgfl) natriumgehalte op de bloeddruk van
3e jaars scholieren (high school) (Calabrese,
Tuthill, 1981).

Categorie
Jongens
— systolische b.d.
— diastolische b.d.
Meisjes
- systolische b.d.
— diastolische b.d.

Bloeddruk (mm Hg)
Drinkwater
Drinkwater
met
met
8 mg Na/l
107 mg Na/l
(n = 145)
98,0
53,7
(n = 117)
95,3
54,5

(n = 181)
101,1
56,3
(n = 165)
97,9
58,1
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6. De relatie drinkwater en kanker
6.1. Drinkwaterverontreinigingen
en
kanker
Veruit de meeste aandacht is de laatste
jaren besteed aan de mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van de groep van
stoffen die bij chloring ontstaan. Uit
kwantitatief oogpunt is choloroform dan
ook een van de belangrijkste bekende organische verontreinigingen van drinkwater.
Daarnaast zijn echter vele andere gechloreerde verbindingen in het drinkwater aangetroffen die in dierproeven een carcinogene werking te zien hebben gegeven.
Voorbeelden zijn vinylchloride en 1,2
dichloorethaan.
Ook niet gechloreerde carcinogene verbindingen kunnen in het water aanwezig
zijn, zoals benzeen als gevolg van grondwaterverontreiniging en 3,4 benzpyreen
meestal als gevolg van het gebruik van
laagwaardige koolteercoatings in distributiebuizen.
Hoewel uit deze opsomming blijkt dat
organische kankerverwekkende stoffen in
drinkwater kunnen voorkomen is er nog
grote onduidelijkheid welke stoffen het
meest van belang zijn in dit verband.
Naast de groep van organische stoffen zijn
ook anorganische waterverontreinigingen
genoemd in verband met kanker. De belangrijkste voorbeelden zijn asbestvezels
[Millette e.a., 1981] [Toft e.a., 1981] en
nitraat waaruit in de maag nitrosamines
kunnen worden gevormd [Fraser en Chilvers, 1981]. Over de vermeende carcinogene effecten van arsenicum is in wetenschappelijke kring nog geen eenduidig
standpunt bepaald.
Gezien de specifieke situatie van ons land,
waarbij het meest in het oog springt de
bedreiging van de drinkwaterkwaliteit door
vervuiling van de bronnen met organische
stoffen, zal uitsluitend worden stilgestaan
bij het onderzoek aan de organische verontreinigingen. Hierbij zal achtereenvolgens
aandacht worden besteed aan de resultaten
van:

logische studies in de Verenigde Staten is
recent opgesteld door het Subcommittee
on Epidemiology van het Safe Drinking
Water Committee van de US National
Academy of Sciences [N.A.P., 1980] Het
betreft een 10-tal studies, die bevolkingsgroepen vergelijken die via grondwater of
oppervlaktewater van water worden voorzien, en een drietal studies waarbij de
invloed van het gehalte aan trihalomethanen in het drinkwater wordt vergeleken.
Alle studies lijden aan onvolkomenheden
zoals het niet corrigeren voor beroep,
roken van sigaretten, gebruik van alcohol
e.d. Ook werd een enkelvoudige waarneming van het gehalte aan trihalomethanen
representatief verondersteld voor de gehele
blootstellingsperiode. Er zijn geen studies
in de Verenigde Staten verricht waarbij
naar andere stoffen dan de trihalomethanen
is gekeken.
De tweede groep van studies suggereert
dat hogere gehalten aan trihalomethanen
in drinkwater geassocieerd kunnen zijn met
een verhoogde frekwentie van blaaskanker.
Wanneer er inderdaad een causaal verband
zou zijn, zou een toename van de chloroform concentratie met 100 /ug/1kunnen
leiden tot een toename van 0,3 blaaskanker
sterfgevallen/100.000 inwoners/jaar voor
mannen en van 0,2 gevallen/100.000 inwoners/jaar voor vrouwen. Men acht dit
soort verschillen vergelijkbaar met het
TABEI IX - Correlatie tussen kankersterfte voor
35-64jarigen over de periode 1965-1976 bij
gebruik van drinkwater bereid uit oppervlaktewater
versus grondwater in Nederland (onderzochte
populatie 4.4 x 10G personen).
Correlatie coëfficiënt
Geslacht

longkanker

blaaskanker

mannen
vrouwen

— 0,53 2
— 0,53 i

— 0,39 i
— 0,13

i :a < 0,05 (eenzijdig)
- :a < 0,025 (eenzijdig)
TABEL X - Correlatie tussen kankersterfte voor
35-64 jarigen en chloroformgehalte van het
drinkwater in Nederland.

— epidemiologisch onderzoek
— mutageniteitsonderzoek aan
concentraten
— toxicologisch onderzoek aan individuele
stoffen.
Doel van het onderzoek is steeds de
omvang van de risico's te kwantificeren.
Tevens is het nodig de voor de mutagene/
carcinogene werking verantwoordelijke
stoffen op te sporen teneinde de introductie
ervan bij de bron of tijdens de zuivering
terug te kunnen dringen.
6.2. Epidemiologisch onderzoek
Een evaluatie van een dertiental epidemio-

Geslacht

Correlatie coëfficiënt
slokdarmkanker
maagkanker

i : a < 0,1 (eenzijdig)

0,512
0,311

0.56 2
0,21

mannen
vrouwen
2

:a < 0,05 (eenzijdig)

verschil tussen het roken van 1 à 2
sigaretten meer of minder per dag. Tevens
is het haast ondoenlijk dergelijke kleine
verschillen met epidemiologisch onderzoek,
dat geen rekening houdt met verstorende
factoren, aan te tonen.
In opdracht van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen heeft het RID
in Nederland een vergelijkbaar epidemiologisch onderzoek uitgevoerd onder een
bevolking van 4,4 x 10° personen woonachtig in 19 gemeenten. Enkele resultaten
hiervan zijn weergegeven in de tabellen
IX, X enXI.
De resultaten hebben betrekking op de
leeftijdsgroep van 35-64 jaar en op de
periode 1965-1976 [Kool, 1980]. Bij het
interpreteren van de resultaten moet
worden bedacht dat in Nederland het meest
geïndustrialiseerde gebied ook het gebied
is waar de bevolking doorgaans wordt
voorzien van drinkwater dat is bereid uit
oppervlaktewater.
Om die reden is ter vergelijking tevens de
sterfte aan longkanker bestudeerd naast de
kankers aan de spijsverteringsorganen. Een
tweede overweging bij interpretatie van de
gegevens is dat het waarschijnlijker is dat
een effect van het drinkwater bij vrouwen
optreedt dan bij mannen, daar mannen
frekwenter buiten hun woonplaats water
zullen consumeren dan vrouwen.
Gezien deze overwegingen biedt het gegeven van het frekwenter voorkomen van
blaaskanker bij mannen wanneer het drinkwater uit oppervlaktewater is bereid
(tabel IX) nauwelijks een basis om te
spreken van een bevestiging van de
Amerikaanse bevindingen.
Ten aanzien van de correlaties tussen
kankersterfte en het chloroformgehalte van
het drinkwater wordt vooral voor de groep
van maagkanker een wat consistenter beeld
gevonden. Voor chloroform werd geen
significante relatie met het voorkomen van
longkanker gevonden. Merkwaardig blijft
dat voor vrouwen een lagere correlatie
coëfficiënt optreedt dan voor mannen
(tabel X).
Het meest met de hypothese overeenstemmende resultaat wordt gevonden bij de
correlaties tussen het gehalte aan alkylbenzenen (tolueen, xylenen, ethylbenzeen,
Cs-benzenen en Gt-benzenen) en sterfte
aan maagkanker en endeldarm(rectum)-

TABEL XI - Correlatie tussen kankersterfte voor 35-64 jarigen en het gehalte van alkylbenzenen
in Nederland.
Correlatie coëfficiënt
Geslacht

slokdarm
kanker

maagkanker

dikke darm
kanker

endeldarmkanker

longkanker

mannen
vrouwen

0,431
0,17

0,28
0,572

0,401
— 0,05

0,24
0,592

0,481
0,30

a < 0,025 (eenzijdig)

2 : a < 0,05 (eenzijdig)
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kanker. Hier is zowel een hogere correlatie
coëfficiënt bij vrouwen als bij mannen
aanwezig (tabel XI).
Het in Amerikaanse studies [Williamson,
1981] ook wel genoemde verband met
dikke darm(colon)kanker komt niet erg
overtuigend uit het Nederlandse materiaal
naar voren.
Samenvattend geven de epidemiologische
studies wel aanleiding een eventuele rol
van drinkwater ten aanzien van tumoren bij
spijsverteringsorganen nader te onderzoeken,
doch is het uiterst moeilijk via epidemiologisch onderzoek tot een sluitende bewijsvoering en risicoschatting te komen. Daarbij blijkt uit de Nederlandse gegevens niet
een overheersend belang van de chloring
en daarmee samenhangende nevenprodukten
zoals in de Amerikaanse literatuur wel
wordt verondersteld.
6.3. Mutagenitei/sonderzoek
Het besproken epidemiologisch onderzoek
is direct gericht op de mens maar biedt
weinig houvast ten aanzien van de wetenschappelijke bewijsvoering van de mogelijke
oorzaken van schadelijke effecten. Voor
dit laatste zou men het liefst de stof of
groep van stoffen in het water zien aangetoond waarvan via dierproeven of uit
bv. beroepsmatige blootstelling is komen
vast te staan dat zij kankerverwekkend
zijn.
Het mutageniteitsonderzoek met screeningstesten is een gebied dat hier tussen
ligt. Wanneer in een drinkwaterextract
mutageniteit met bijvoorbeeld de Ames test
wordt aangetoond is het niet zeker of de
stoffen ook als kankerverwekkend voor de
mens moeten worden gezien noch is bekend
welke stoffen voor het gemeten effect verantwoordelijk zijn. Toch bieden de snelle
mutageniteitsscreeningstesten veel perspectief, daar ze de meeste potentieel gevaarlijke stoffen opsporen en een sturende invloed uitoefenen op het omvangrijke analytisch-chemische onderzoek dat nodig is
om de aard van de mutagene stoffen
vast te stellen. De laatste jaren is in
Nederland door het RID daarom veel
aandacht aan dit onderzoeksgebied besteed.
Ook is een gezamenlijk onderzoekprogramma met de VEWIN en het KIWA
voor de komende jaren opgesteld waarbij
de KIWA-RID Commissie Toxicologie
een begeleidende functie vervult.
Uit het tot nog toe uitgevoerde RIDonderzoek [Van Kreijl e.a., 1980] [Kool
e.a., 1981] blijkt dat de voor de mutageniteit van het Rijnwater verantwoordelijke
stoffen in belangrijke mate bij de drinkwaterbereiding kunnen worden verwijderd.
Soms echter wordt nog ca. 10 % van het
niveau van activiteit in het Rijnwater in
het drinkwater aangetroffen. Voor het

bepalen van mutagene activiteit met de
Amestest wordt het mengsel stoffen ca.
1000maal geconcentreerd via adsorptie op
XAD hars gevolgd door elutie met bv.
aceton. Gebleken is dat bij elutie met het
minder polaire diethyleter de mutagene
stoffen niet van de XAD gedesorbeerd
worden. Het betreft dus relatief polaire
stoffen die bij de voorheen gebruikelijke
gaschromatografische analyse niet zijn
bepaald.
Ook heeft het mutageniteitsonderzoek geleerd dat bij de Rijnwaterextracten de
gemeten mutagene activiteit hoger is na
metabole activering terwijl de gemeten
mutagene stoffen in drinkwater geen metabole activering behoeven. Daarnaast blijkt
bij koken van water de mutageniteit ervan
niet te verdwijnen. Dit wekt de suggestie
dat het de moeilijk oxideerbare, relatief
persistente en relatief polaire organische
stoffen zijn die het meest voor de mutageniteit van het drinkwater verantwoordelijk zijn.
Nader onderzoek met behulp van preparatieve dunne laag chromatografie en hoge
druk vloeistof-vloeistof chromatografie
vindt plaats om in deze belangrijke kwestie
meer helderheid te krijgen.
Vast staat wel dat de relatief apolaire en
vluchtige stoffen waarover de laatste jaren
zoveel te doen is, zoals chloroform, vinylchloride en trichlooretheen, met de mutageniteitsscreeningstesten niet worden meegenomen. Dit is enerzijds het gevolg van
verdamping tijdens de bepalingsprocedure
en anderzijds zijn een aantal van deze
vluchtige halogeenkoolwaterstoffen negatief
in de Ames test.
Gelukkig is over de aanwezigheid van deze
groep van stoffen en hun toxicologische
betekenis uit dierproeven al het een en
ander bekend.
6.4. Toxicologisch onderzoek aan
individuele stoffen
Tot de groep van vluchtige vermoedelijk
carcinogene stoffen die voor drinkwater
van belang kunnen zijn behoren:

Meer gegevens over de vermoede carcinogeniteit zijn voorhanden m.b.t. de volgende
weinig vluchtige verbindingen:
— 3,4 benzpyreen
— 2,4,5 trichloorphenol
— DDT
— aldrin/dieldrin
— hexachloorbenzeen
— heptachlor(epoxide).
Van sommige verbindingen zoals DDT is
gebleken dat zij vermoedelijk niet genotoxisch zijn maar als promotors werken.
Het voert te ver hier nader op de problematiek van classificatie van kankerverwekkende stoffen in te gaan. Wel dient te
worden opgemerkt dat de beperkte lijst van
kankerverwekkende stoffen die in drinkwater kunnen voorkomen onvoldoende
houvast biedt om de resultaten van het
mutageniteitsonderzoek te verklaren. Ook
zijn de gevonden gehalten doorgaans lager
dan de gehalten die in epidemiologische
studies tot een meetbaar effect zouden
kunnen leiden.
Op basis van het diertoxicologisch onderzoek bij meer dan één organisme en
gebruikmakend van een zg. 'lineair multifase extrapolatiemodel' voor een levenslange blootstelling van een volwassene van
70 kg die 2 liter water per dag consumeert,
kan berekend worden dat de onderstaande
concentraties in drinkwater een risico van
kankersterfte van 1op de 100.000 zouden
betekenen [US EPA, 1980].
In de Nederlandse situatie blijven de concentraties van de in tabel XII genoemde
stoffen doorgaans beduidend beneden deze
berekende grenswaarden. Vergelijkbare
grenswaarden worden momenteel voorgesteld in het kader van het opstellen van
de nieuwe WHO Guidelines for Drinking
Water Quality.
7. Slotbeschouwing
Wanneer men tot slot tracht de veelheid

— benzeen
— chloroform
— 1,1 dichlooretheen
— 1,2 dichloorethaan
— vinylchloride

TABEL XII - Drinkwater concentraties voor
carcinogene stoffen berekend voor een kankersterfte risico van 1 :10s voor een levenslange
blootstelling bij 2 liter waler\dag consumptie en
op basis van een 'lineair multijase extrapolatie
model' (US EPA, 1980).
Berekende concentratie

Ten aanzien van de veelal bij grondwaterverontreiniging betrokken stoffen zoals
tetrachloormethaan, trichlooretheen en
tetrachlooretheen zijn slechts beperkte toxicologische gegevens voorhanden waardoor
een eenduidige uitspraak over het al dan
niet carcinogeen zijn van deze stoffen nog
ontbreekt.

Stof
Benzeen
3,4 Benz(a)pyreen
Chloroform
1,1 Dichlooretheen
1,2 Dichloorethaan
Hexachloorbenzeen
2,4,6 Trichloorphenol
Vinylchloride

(Ag/l)

10
0,01
30
0,3
10
0,01
10
30
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aan studies en gegevens te overzien, dan
moet in eerste instantie worden gesteld
dat de moderne wetenschap niet tegenspreekt wat de afgelopen eeuwen is beweerd, nl. dat de chemische bestanddelen
van drinkwater de menselijke gezondheid
beïnvloeden. Epidemiologische onderzoekingen, zelfs in zo'n klein land als Nederland, geven aanwijzingen in die richting,
al zijn het soms aanwijzingen die helemaal
niet in onze kraam te pas komen. Interessant is bijvoorbeeld om de in tabel VII
vermelde gegevens nog eens te bezien.
Weliswaar wordt geen verband met de
bestudeerde hardheid en de sterfte meer
gevonden, maar wel suggereren de cijfers
dat een hoog gehalte aan natrium, chloride
en sulfaat bevorderlijk zou zijn voor het
tegengaan van ischaemische hartziekte en
maagkanker ! Zijn we dan met dit op het
eerste gezicht onlogische resultaat niet
terug bij de oude mineraalwater theorie
en wellicht bij de aan sulfaat toegeschreven
werking van een snellere doorstroming van
de maag en de darmen ?
Mijns inziens moet uit deze gegevens geconcludeerd worden dat de onderzoeksgroepen die zich concentreren op hetzij de
effecten van organische stoffen hetzij op
die van anorganische stoffen zich beter
bewust moeten worden van de interacties
van beide soorten bestanddelen op het
menselijke organisme. Tevens lijkt het me
gepast wanneer de tegenwoordige onderzoekers, waartoe ik mezelf ook reken, zich
zouden verwaardigen zich meer te verdiepen in de buitenlandse literatuur op het
gebied van de geneeskrachtige bronnen.
Onmiskenbaar is dat chemische bestanddelen van drinkwater ons ziek kunnen
maken, maar ook kunnen zij ons helpen
bij het genezen van bepaalde kwalen.
Wij zijn ermee vertrouwd ervoor te zorgen
dat gevaren effectief worden bestreden.
Daar komt nu bij de behoefte om de
mogelijkheden van water tot genezing en
gezondheidsbescherming beter te leren
kennen en gebruiken. Hierin ligt ook voor
de openbare watervoorziening een nieuwe
taak opgesloten.
Een nieuwe taak die, zoals betoogd, op een
lange traditie kan bogen.
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