Water en ziekte

Voordracht uit de 34e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Microbiologie bij de waterbereiding', gehouden aan de TH Delft op 7 en 8 januari 1982.

De rol van water bij de transmissie van
ziektekiemen of van andere ziekmakende
factoren staat nog steeds in het middelpunt
der belangstelling. Dat deze voor infectieziekten, met name in ontwikkelingslanden,
nog steeds van kardinaal belang is, leren
ons de onthutsende schattingen over ziekte
en dood in die landen veroorzaakt door
onbetrouwbaar drinkwater: 60 -80 % van
de infectieziekten aldaar staat met drinkwater in verband en het aantal sterfgevallen
daardoor — voornamelijk onder kinderen
— wordt op 50.000 per dag geschat. Het
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is dan ook zonder twijfel dat de 'International Drinkingwater Supply and Sanitation Decade' — begonnen in 1980 —
waarbij men zich ten doel stelt dat iedere
wereldburger in 1990 kan beschikken over
voldoende drinkwater van een aanvaardbare
micro-biologische kwaliteit dat liefst dichtbij
of in de woning wordt verkregen, meer dan
enige andere activiteit van de Verenigde
Naties tot verbetering van de gezondheid
èn de kwaliteit van het leven van grote
delen van de wereldbevolking kan bijdragen.
Maar ook in de geïndustrialiseerde wereld
worden nog talrijke infectieziekten door
micro-biologisch verontreinigd drinkwater
veroorzaakt, juist in een tijd dat in die
landen de gevolgen van de chemische en
fysische verontreinigingen van drinkwater
voor de gezondheid grote aandacht trekken.
In het navolgende zullen enkele belangrijke
microbiële ziekteverwekkers die bij drinkwaterexplosies in Nederland een rol kunnen
spelen worden besproken aan de hand van
de bevindingen bij een recente drinkwaterepidemie zoals die zich in Rotterdam in
1981 voordeed [7].
Wie kennisneemt van de verslagen van de
'Centers for Disease Control' van de
Amerikaanse openbare gezondheidsdienst
wordt jaarlijks weer verrast door het grote
aantal ziektegevallen dat daar door drinkwaterverontreinigingen wordt veroorzaakt.
Een voorbeeld biedt het jaar 1977 (tabel I):
in totaal werden 3860 ziektegevallen veroorzaakt omdat er 34 maal iets 'fout' ging
[3].
Dit voorbeeld is niet exceptioneel; praktisch
ieder jaar worden in de Verenigde Staten
* buitengewoon hoogleraar in de algemene hygiëne
en epidemiologie aan de Technische Hogeschool,
Delft.

TABEL I - Oorzaken van drinkwaterepidemieën
in de USA (1977).
Aantal
epidemieën

Oorzaak
Drinken van ongezuiverd
oppervlaktewater
Drinken van ongezuiverd
grondwater
Fouten in het zuiveringsproces
Fouten in het
distributienet
Overige oorzaken

TOTAAL

TABEL 111 - Enkele drinkwaterepidemieën in
Europa (1963- 1979).

Aantal
patiënten

3

267

11

569

12

2253

7
1

765
1

34

3860

dergelijke voorvallen gemeld waarbij in de
laatste jaren zelfs een stijgende tendens
valt waar te nemen; zie tabel II [4].
Uit de in tabel II genoemde vormen van
drinkwatervoorziening — welke in de 'Safe
Drinkingwater Act (1974)' zo worden gedefinieerd — blijkt al het grote verschil
met Nederland. Immers in ons land is 99 %
van de huizen aangesloten op een openbare
drinkwatervoorziening. In de USA wordt
ruim 50 % van de drinkwaterepidemieën
veroorzaakt door fouten in semi-openbare
voorzieningen ten behoeve van kampen,
industriecomplexen, natuurparken en dergelijke en 34 % door fouten in 'community'
systemen; hieronder zijn echter een groot
aantal min of meer primitieve voorzieningen
van beperkte omvang voor slechts een
gering aantal personen. Neemt men kennis
van de drinkwaterepidemieën in Europa
zoals die de laatste jaren beschreven zijn
[zie o.m. 1] dan blijkt dat ook in ons
werelddeel dergelijke incidenten zich herhaaldelijk voordoen.
Een paar voorbeelden mogen dit verduidelijken (tabel III).
Hoe is nu de situatie in Nederland ?
Zonder meer kan worden vastgesteld dat
'officieel' vastgestelde drinkwaterepidemieën tot de grote uitzonderingen behoren.
Bekend zijn de gevolgen van een faecale
drinkwaterverontreiniging in 1962 te Amsterdam waarbij een beperkte hoeveelheid

Jaar

Aantal ziektegevallen

Land

1963 Zwitserland
1974 Duitse Bondsrepubliek
1977 Zweden
1978 Duitse Bondsrepubliek
1979 Finland

Verwekker

350

S. typhi

380
2.O3O-3.O0O

S. panama
diversen

2.450
3.000

Sh sonneï
E. coliC?)

rioolwater ( ± 2m;!) in het distributienet
terechtkwam; er ontstonden zes gevallen
van buiktyfus. Alle zes patiënten genazen.
In maart 1981 ontstond in Rotterdam een
belangrijke ziekte-explosie onder de bewoners van het 'Scheepvaartkwartier' ten
gevolge van het feit dat een aanzienlijke
hoeveelheid faecaal verontreinigd afvalwater
en waarschijnlijk ook rivierwater in het
leidingnet werd geperst. Uit een schriftelijke
enquête onder de bewoners bleek dat 609
personen ziekteverschijnselen ondervonden.
Wat verstaan wij eigenlijk onder een drinkwater-'epidemie' of drinkwater-'explosie' ?
Hieronder wordt verstaan een voorval
waarbij tenminste 2 personen (praktisch)
identieke verschijnselen tonen nâ de consumptie van drinkwater en waarbij het
epidemiologisch onderzoek dit drinkwater
als bron van de waargenomen ziekteverschijnselen waarschijnlijk maakt.
Deze omschrijving is ook van toepassing
op acuut optredende, m'er-microbieel veroorzaakte, ziektebeelden (zoal een acute
verontreiniging van drinkwater met zware
metalen als koper, tin of zink) met een
korte 'incubatietijd'. Subchronische, nietmicrobieel veroorzaakte ziektebeelden zoals
intoxicatie met fluoride of lood kunnen
vaak al moeilijker onder de definitie worden gebracht; nog sterker geldt dit voor
niet-microbieel veroorzaakte chronische
ziektebeelden, zoals tumoren, welke immers
veelal door een zeer lange latente tijd van
vele jaren zijn gekenmerkt. Over het algemeen zijn drinkwaterepidemieën gekenmerkt

TABEL II - Epidemieën van infectieziekten, veroorzaakt door drinkwater, per jaar per voorzieningsvorm, USA, (1971 t/m 1979).
Jaar
1971
Openbaar 1)
5
Scmi-openbaar-)
10
Privée)
4
Totaal
Totaal aantal
ziektegevallen

72
10
18
2

73
5
16
3

74
11
10
5

75
6
16
2

76
9
23
3

77
12
19
3

78
10
is
4

79
23
14
4

19

30

24

26

24

35

34

32

41

5.182

1.650

1.784

8.363

0.879

5.068

3.860

11.435

972

Totaal%
91(34)
144(54)
30(12)
265
57.699

') Openbare voorzieningen worden door de plaatselijke overheid of door ondernemingen beheerd en
verzorgen grotere of kleine gemeenscheppen (steden, dorpen);
2
) Semi-openbare voorzieningen verzorgen bijvoorbeeld industriecomplexen, kampen, hotels, natuurparken e.d.;
3
) Privé-voorzieningen zijn meestal waterbronnen of wellen voor privé-gebruik; deze zijn veelal buiten
de grotere bevolkingscentra gelegen.
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door het acuut optreden van ziektegevallen
in het verzorgingsgebied van het leidingnet
waarin de verontreiniging plaatsvond. Dergelijke gevallen zijn gelijkelijk verdeeld over
beide geslachten en meestal ook over de
in het gebied woonachtige leeftijdsgroepen.
Na een korte incubatietijd van 72-96 uur
ontstaat meestal een niet-specifieke, acute
maagdarmstoornis ('gastro-enteritis') welke
in de literatuur onder verschillende namen
bekendstaat zoals 'Wasserkrankheit' of
'sewage poisoning'. Een goede Nederlandse
naam lijkt 'acute waterziekte'. De oorzaak
van dit ziektebeeld moet waarschijnlijk
worden gezocht in blootstelling van de
getroffenen aan 'ongewone' E. coli's en
aan bepaalde, waarschijnlijk nog in belangrijke mate onbekende, virale verwekkers
(zoals wellicht het astrovirus, calicivirus en
coronavirus). Na deze a-speeifieke acute
waterziekte kunnen specifieke ziektebeelden
volgen. De volgorde van optreden wordt
bepaald door de incubatietijd van de desbetreffende ziekteverwekkers. Vrijwel alle
ziektegevallen zijn terug te voeren op ziekteverwekkers welke aanwezig zijn in de faeces
(en eventueel urine) van de mens en warmbloedige dieren.
De ziektebeelden zijn variabel maar betreffen in een belangrijk deel der gevallen een
aantasting van het maagdarmslijmvlies
('gastro-enteritis'). Soms treden andere
ziekteverschijnselen op zoals geelzucht
(t.g.v. hepatitis A), 'zomergriep' met eventueel prikkelingsverschijnselen van het
zenuwstelsel (na enterovirusinfecties) en —
in exceptionele gevallen — overgevoeligheidsreacties van het centrale zenuwstelsel
[10].
Bij een bepaalde drinkwaterverontreiniging
zal het 'nettoresultaat' (d.w.z. het aantal
ziektegevallen), naast de individuele en
collectieve weerstand van de blootgcstelden,
vooral worden bepaald door de aard van
de ziekteverwekkers en de minimaal infectueuze dosis ervan: dat wil zeggen het
aantal kiemen dat noodzakellijk is om bij
een bepaald percentage van de aan de
verontreiniging blootgestelde personen ziekte
te doen ontstaan (M1D 50, MID 5). Deze
MID varieert bijzonder sterk (tabel IV) en
is met name voor virale ziekteverwekkers
waarschijnlijk bijzonder laag.
De MID voor de meeste bacteriële infecties
isveel hoger dan enkele micro-organismen.
Het is overigens goed te bedenken dat de
meeste gegevens over de MTD verkregen
zijn door proeven op goed gevoede vrijwilligers in niet-endemische gebieden.
De met dergelijke vrijwiligers verkregen
resultaten kunnen niet anders dan met de
grootste reserve worden 'vertaald' naar
ondervoede kinderen in endemische gebieden. Bovendien moet worden bedacht dat
ook bij gezonde vrijwilligers de conditie
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TABEL IV - MIDgo van enkele belangrijke
menselijke, faecale palhogenen.
Soort
V. cholerae
E. coli
Salmonella spec, i)
S. typhi
Sh. sonnei
Campylobacter ssp. jejuni
Yersinia spec.
Picornaviridae
(Polio, E C H O , Coxsackie)
Hepatitis A
Giardia cysten
Entamoeba hist, cysten
Ascaris-eieren
Taenia-eieren

Aantal kiemen
108
1(1' - 10'->
1 0 5 - 10»
HP- 103
10' - 102
K)2_ 10'M?)
0

10' - 1 ( ) 2
10' (?)
10' - 102
1 0 1 - 1()2
1 -10
1 -10

') Onder bijzondere omstandigheden blijken bij
bepaalde serotypen lagere infectiedoses voor
te komen.

van de maag van grote betekenis voor de
waarde van de MID is. Zo kan door
voorafgaande neutralisatie van het maagsap
de gemiddelde infectiedosis met een factor
10:i worden teruggebracht. Ook is soms de
passage van vloeistof zeer snel: met
Technetium gemerkt water, dat tussen de
maaltijden wordt gedronken, passeert de
maag snel en kan — indien verontreinigd
— een geheel ander effect hebben op het
ontstaan van ziekteverschijnselen dan wanneer dezelfde hoeveelheid wordt gedronken
tijdens een maaltijd (met veel langere
verblijftijd in de maag). Over het algemeen
verschaft de MID 50 onder experimentele
omstandigheden de meest betrouwbare informatie; voor de natuurlijke, niet-experimentele transmissie door drinkwater in een
bepaalde populatie is waarschijnlijk de
MID,-, meer relevant dan de MID50.
De Rotterdamse drinkwaterepidemie ontstond doordat bij de levering van drinkwater aan een viertal kleine Franse marineschepen een foutieve aansluiting werd gemaakt waardoor een aanzienlijke hoeveelheid faecaal verontreinigd afvalwater en
mogelijk ook rivierwater in het distributienet werd geperst. Een terstond ingesteld
bacteriologisch onderzoek, dat door het
Rotterdamse drinkwaterbedrijf naar aanleiding van ziektemeldingen werd verricht,
toonde aan dat inderdaad een aanzienlijke
faecale verontreiniging bestond ( > 100
bacteriën van de Coli-groep per 100ml
onderzocht drinkwater, op een aantal verspreid liggende monsterpunten; bij bevestiging bleek 20-60 % van deze bacterie
kweekbaar bij 44 °C). Het is aannemelijk
te achten dat een aanzienlijk deel van de
bewoners van het Scheepvaartkwartier werd
blootgesteld aan de faecale flora en fauna
van omstreeks 100 opvarenden van vier
Franse marineschepen. Blijkens een schriftelijk gehouden enquête ondervonden 609
personen klachten van het maagdarmstelsel.
De gemiddelde incubatietijd bedroeg 72

uur. Bij 255 personen werd een bacteriologisch en parasitologisch onderzoek van
de ontlasting ingesteld. Specifieke ziekteverwekkers werden in 17 % gevonden.
Dit betrof Entamoeba histolytica (2,3 % ) ,
Giardia lamblia (8 %), Campylobacter
(5 %) en Salmonella spec. (1,2 %). Een
beperkt aantal faecesmonsters werd bovendien virologisch onderzocht; daarbij werden
geen virussen aangetoond. Bij ruim 80 %
van de personen met klachten werden geen
ziekteverwekkers aangetoond; zij leden aan
'waterziekte'. Hoewel de gevonden ziekteverwekkers — met name voor wat betreft
Entamoeba histolytica — niet een geheel
zuivere afspiegeling geeft van de gemiddelde
Nederlandse faecale flora en fauna, is de
afwijking ervan toch niet groot. Enkele
belangrijke ziekteverwekkers die ook in de
toekomst bij dergelijke voorvallen kunnen
worden verwacht, zullen hierna wat uitgebreider worden besproken.

1. Salmonellosis
Infecties met vertegenwoordigers van het
bacteriegeslacht Salmonella komen in Nederland veel voor: per jaar worden op
grond van de wettelijke voorschriften omstreeks 7.000 gevallen van salmonellose en
gemiddeld 50 gevallen van buiktyfus aangegeven. De verwekker van de laatstgenoemde ziekte, S. typhi, en die van klassieke
paratyfus, S. paratyphi B, onderscheiden
zich wezenlijk van de groep van de ruim
1.400 'overige' Salmonellatypen welke beschreven zijn: buiktyfus en paratyfus B zijn
in feite exclusief menselijke ziekten, de
grote groep 'andere' Salmonellosen in wezen
zoönosen. De MID,-,0 voor buiktyfus en
paratyfus B is— omdat het typisch aan de
mens geadapteerde typen zijn — relatief
laag (102 - 10:! kiemen); voor de 'andere'
Salmonellosen hoog (variërend van 105 - 109
bacteriën, afhankelijk van het type).
Het 'officieel' aantal aangegeven gevallen
van salmonellose is waarschijnlijk slechts
een zwakke afspiegeling van de echte
situatie: naar de mening van enkele Nederlandse deskundigen vindt slechts in 5 %
van de werkelijk voorgekomen gevallen
bacteriologisch onderzoek en aangifte
plaats: 140.000 gevallen per jaar benaderen
de realiteit waarschijnlijk meer. Het aantal
sterfgevallen ten gevolge van salmonellose
is — gelukkig — beperkt tot enkele tientallen personen per jaar. Door de schade
— veroorzaakt door werkverzuim — is
salmonellose toch een belangrijk economisch
vraagstuk. In de USA wordt het aantal
gevallen per jaar op één miljoen geschat;
kosten 1 miljard dollar ! Salmonellose uit
zich als een acute stoornis van het maagdarmkanaal gepaard gaande met braken,
buikkrampen, diarree en vaak koorts. Veel
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tot zeer veel gevallen verlopen sub-klinisch:
de patiënt ondervindt geen hinder van de
infectie en wordt — gedurende gemiddeld
4-6 weken — symptoomloos uitscheider van
Salmonella-kiemen in de ontlasting. Het
aantal symptoomloze kiemuitscheiders van
Salmonella is in Nederland onbekend; het
wordt geschat op 3-5 per 1.000 inwoners.
De besmetting met Salmonella-bacteriën
vindt in Nederland vrijwel altijd door
voedsel plaats. In uitzonderingsgevallen
kan directe transmissie van moeder naar
haar pasgeborene tijdens het geboorteproces optreden; sporadisch worden ook
volwassenen door rechtstreeks onderling
contact besmet: dit geldt dan vrijwel uitsluitend infecties met S. typhi. De ziektekiemen van zowel buiktyfus als van de
'andere', de overige, Salmonellosen verlaten
het lichaam met de ontlasting; in zeldzame
gevallen komen chronische urine-uitscheiders van tyfuskiemen voor. Gezien het
frequent voorkomen van salmonellose als
klinische ziekte en het grote aantal symptoomloze dragers veroorzaakt de mens een
aanzienlijke belasting van het afvalwater
met Salmonella-kiemen: het aandeel van
S.typhi daarin neemt sterk af.
Zoals reeds werd vermeld is salmonnellose
feitelijk altijd een zoönose en vormen
vlees en vleeswaren de belangrijkste besmettingsbron voor de mens. Door wijziging in
het consumptiepatroon van de Nederlander
en door de opkomst van de bio-industrie
is een grote behoefte ontstaan aan goedkope, eiwitrijke veevoederbestanddelen voor
met name varkens en pluimvee. Deze veevoedergrondstoffen kunnen alleen op voor
ons economische wijze door de ontwikkelingslanden worden geleverd. Een zeer hoog
percentage van deze veevoederbestanddelen
is in de landen van herkomst met salmonellae verontreinigd en zij bereiken via
besmet veevoeder onze varkens- en pluimveestapel en via vlees en vleesprodukten
uiteindelijk de mens. In de overgrote
meerderheid der gevallen worden deze
dieren symptoomloos drager; zij veroorzaken echter — door hun mest — een
kolossale verontreiniging met salmonellae
van afvalwater en oppervlaktewater.
Bij een faecale drinkwaterverontreiniging
bestaat dus in Nederland een relatief grote
kans dat ook salmonellae tot de verontreinigende micro-organismen behoren; het
aandeel van S.typhi daarin zal gering zijn.
De kans evenwel dat men door consumptie
van aldus verontreinigd drinkwater een
voldoende infectiedosis zou opnemen om
ziek te worden is- behalve in het zeldzame
geval van buiktyfus - gering te achten;
een tijdelijk symptoomloos dragerschap kan
echter wèl optreden. Deze extra 'drager'
gevallen moeten worden gevoegd bij de
normale achtergrondbelasting welke door de

consumptie van besmet vlees en vleeswaar
en secundair besmette andere voedingsmiddelen in een land wordt veroorzaakt.
Bij de Rotterdamse drinkwaterepidemie
werden bij 255 onderzochte personen driemaal salmonellae gevonden (1,2 % ) ; een
aanwijzing voor een licht verhoogde besmettingskans. Aan de andere kant kan een
dergelijke 'clustering' ook wel op andere
wijze (door besmet vlees of vleeswaren)
locaal tot stand komen.
2. Campylobacteriosis
Een van de opmerkelijke ontwikkelingen in
de laatste jaren op het gebied der darminfecties is de rol van Campylobacter fetus
subspecies jejuni, als verwekker van gastroenteritis bij zowel kinderen als bij volwassenen [12]. Campylobacter fetus was reeds
vele jaren bekend als verwekker van besmettelijk verwerpen bij runderen en schapen en van diarree bij kalveren en varkens.
In zeldzame gevallen werden aan C. fetus
verwante micro-organismen uit bloed bij de
mens geïsoleerd. Door gebruik te maken
van selectieve voedingsbodems en door bij
een hogere temperatuur (42 c ) te kweken
lukte het dit Vibrio-achtige (gekromde)
micro-aërofiele micro-organisme in een
groot aantal gevallen van acute diarree te
isoleren. Een belangrijke verwekker van
gastro-enteritis vooral bij kinderen (in
5-14 %) en in mindere mate bij volwassenen (in ± 1 %) was daarmede ontdekt.
Het is nuttig enige aandacht aan dit microorganisme te schenken omdat in de komende jaren een aantal aspecten van de epidemiologie van dit micro-organisme zullen
worden opgelost en in de literatuur gepubliceerd.
De ziekteverschijnselen — die na een
incubatietijd van 3-5 dagen beginnen —
zijn evenals bij een salmonellose die van
een gastro-enteritis met koorts. Over het
algemeen zijn de symptomen wat meer
uitgesproken dan bij een salmonellose. Opvallend is de vaak bij deze ziekte optredende hoofdpijn, de koliekachtige buikpijn en
het met de diarree gepaard gaande bloedverlies. Het reconvalescentendragerschap in
de ontlasting is over het algemeen van
beduidend kortere duur dan bij salmonellose het geval is en chronische dragers
blijken zeldzaam te zijn. Terwijl voor salmonellose antibiotische therapie geen verbetering van het klinische beeld geeft, kan
erythromycine bij ernstige gevallen van
campylobacteriose van nut zijn.
Evenals salmonellose kan campylobacteriose
als een zoönose worden beschouwd: het
besmettingsreservoir bevindt zich in de
dierenwereld, vooral bij vogels (pluimvee !)
waar het micro-organisme als een commensaal voorkomt. Er zijn tot dusverre géén

aanwijzingen dat pluimveevoeder een rol
speelt bij het onderhouden van de besmetting onder deze dieren. Evenmin staat de
rol van in het wild levende vogels in dit
verband vast. Een belangrijk gedeelte van
geslacht pluimvee is met Campylobacter
besmet. Algemeen wordt thans aangenomen
dat onvoldoend verhit kippe- of kalkoenevlees (barbecue, fondue) een bron van besmetting voor de mens is. Uit de literatuur
blijkt ook dat rauwe melk (vaak secundair
geïnfecteerd door ontlasting) een bron kan
zijn. Ook jonge honden en katten maken
nogal eens een infectie door en kunnen
via hun ontlasting bijdragen tot infectie
van de mens. Meer en meer verschijnen
publicaties waarin faecaal verontreinigd
drinkwater de oorzaak van campylobacteriose bij de mens is; dit zou wijzen in de
richting van een lage infectueuze dosis. Zo
werd een epidemie met 2.000 ziektegevallen
in Vermont (USA) veroorzaakt door faecaal
verontreinigd drinkwater dat onvoldoende
gechloord was [11] en ook een grote
explosie via drinkwater in 1980 in Zweden
[9]. Een belangrijk gegeven in de epidemiologie van campylobacteriose is het onvermogen van de verwekker om zich bij
25 °C en bij normale zuurstofspanning te
vermenigvuldigen. Over het vóórkomen van
campylobacteriose in Nederland zijn wij
slecht geïnformeerd; voor deze ziekte bestaat alleen via het ziektebeeld 'voedselvergiftiging' een aangifteplicht; er bestaat zodoende een onvolledig inzicht.
Uit gegevens van de Streeklaboratoria voor
de Volksgezondheid blijkt evenwel dat
Campylobacter thans zeker zo vaak wordt
geïsoleerd als Salmonella spec. Dit zou betekenen dat het aantal gevallen van campylobacteriose omstreeks 150.000 per jaar
zou bedragen. Via faeces van de mens, via
(landbouw)huisdieren en via faeces van in
het wild levende dieren bestaat er —
evenals dit met salmonellae het geval is
— waarschijnlijk een belangrijke belasting
van riool- en oppervlaktewater met Campylobacter ssp jejuni. Over de overlevingskansen van Campylobacter in rioolwater,
slib en oppervlaktewater zijn nog maar
weinig gegevens bekend. Tijdens de drinkwaterverontreiniging in Rotterdam werd
bij 5 % van 255 personen met klachten van
het maagdarmkanaal Campylobacter fetus
ssp jejuni uit de ontlasting geïsoleerd. Gezien het geringe aantal symptoomloze kiemuitscheiders van dit organisme bij volwassenen is het aannemelijk te achten dat bij
deze drinkwaterverontreiniging wel degelijk
een verhoogde aanvalsdruk van dit microorganisme heeft bestaan.

3. Giardiasis
De belangrijkste parasitaire darminfectie
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is zonder twijfel die welke wordt veroorzaakt door Giardia lamblia. Deze parasiet
— 'ontdekt' door Lambl in 1859— werd
waarschijnlijk voor het eerst waargenomen
door Antoni van Leeuwenhoek in 1681,
toen hij zijn eigen ongevormde ontlasting
aan een microscopisch onderzoek onderwierp [5].Het micro-organisme hecht
zich met een zuignap aan de cellen van
het bovenste deel van de dunne darm en
kan — mits in voldoende aantal aanwezig
— het normale vocht- en mineralentransport
in de darm verstoren. Bij chronische infecties ontstaan op den duur stoornisssen
in de resorbtie van vetten en bepaalde
vitaminen. De vegetatieve vorm van deze
flagellaat wordt alleen bij ernstige infecties
in de faeces aangetroffen; normaliter
worden in de ontlasting alleen de (de tegen
veel invloeden resistente) cysten gevonden.
Deze cysten kunnen in kraanwater bij 8 °C
zeker 18 weken infectueus blijven. Ook ten
opzichte van chloor zijn zij zeer resistent:
7 % van de cysten bleek nog levensvatbaar
na 20 minuten blootstelling aan 1mg vrij
chloor per liter water bij een pH van 9.
Ook herhaald bevriezen en ontdooien van
cysten bevattend water doet de excysteringsmogelijkheid niet wezenlijk dalen. De infectueuze dosis is bij experimentele toedoening aan vrijwilligers laag en ligt tussen
de 10 en 100 cysten. Giardia is een frequent
voorkomende darmparasiet, hetgeen blijkt
uit het percentage personen dat, vrijwel
steeds zónder ziekteverschijnselen, cysten
in de ontlasting produceert. Dit percentage
varieert o.a. per geografisch gebied en met
de leeftijd. Bepaalde gebieden in de wereld
zijn als hyperendemisch te beschouwen: de
USSR, overige Europa, het Caraïbische
gebied, Zuid-Amerika en bepaalde gebieden
in de USA (o.a. de Rocky Mountains).
Kinderen zijn over het algemeen gevoeliger
voor de infectie dan volwassenen; dit kan
worden verklaard door een zich in de loop
van het leven ontwikkelende immuniteit.
Het percentage cystendragers werd in Nederland vóór de oorlog op 10 % geschat
[8], doch is waarschijnlijk thans beduidend lager. Bij kinderen in de provincie
Utrecht zou het percentage nu 8 bedragen
(Van Knapen, pers. med.). In de Verenigde
Staten schommelt het dragerspercentage
tussen 3-7 % met uitschieters in het zuiden
van de USA (zelfs tot 20 %). Nauwkeurige
gegevens over Nederland staan niet ter
beschikking. Bij onderzoek van de ontlasting vanuit het buitenland in Rotterdam
terugkerende reizigers vonden wij bij personen mèt klachten in 2,3 % cysten van
Giardia. Deze personen waren zeer waarschijnlijk aan een verhoogde besmettingskans in tropen of subtropen blootgesteld
geweest. Besmetting met cysten van Giardia
kan direct faecaal-oraal plaatsvinden; het

is vrijwel zeker dat voornamelijk deze besmettingsweg bij kinderen in Nederland
voorkomt ('person to person'). Wij vinden
dit vooral bij kinderen op crèches, kleuterscholen en in inrichtingen. Ook kan op die
wijze verspreiding naar verzorgers of ouders
plaatsvinden. Een andere belangrijke besmettingsweg is door met cysten verontreinigd
drinkwater. In de USA kon in de periode
1971 - 1977 Giardia 23 maal als oorzaak
van drinkwaterepidemieën worden aangewezen (met in totaal 7.000 zieken): het
micro-organisme staat daarmee op de eerste
plaats van de oorzaken van dergelijke incidenten. Beroemd zijn de besmettingen voor
drinkwater in de USSR geworden; vooral
drinkwater van Leningrad staat erom bekend oorzaak van gastro-cnteritis te zijn.
Brodsky en medewerkers [2] enquêteerden
ruim 1.400 Amerikaanse reizigers naar
de USSR: 23 % (!) bleek aldaar giardiasis
te hebben opgelopen. De gemiddelde tijd die
verliep tussen aankomst in de USSR en het
optreden van de ziekteverschijnselen bedroeg 14,5 dagen en de gemiddelde ziekteduur was toch nog ruim 6 weken.
Een analyse van de door de toeristen beziehte steden wees Leningrad als meest
waarschijnlijke plaats aan waar de infectie
werd verkregen. Uit een fraaie epidemiologische analyse bleek dat van diegenen die
kraanwater dronken méér personen ziek
werden dan van degenen die mineraalwater
dronken. Ook steeg de kans om ziek te
worden met de hoeveelheid geconsumeerd
drinkwater. Een dergelijk onderzoek (met
hetzelfde resultaat) werd ook verricht onder
terugkerende reizigers uit de USSR in
Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk.
In de USA bleken de meeste door drinkwater veroorzaakte epidemietjes van giardiasis te zijn veroorzaakt door het gebruik
van oppervlaktewater dat als drinkwater
als enige behandeling chloring had ondergaan. Uit de reeds genoemde gegevens van
de resistentie van de Giardiacysten ten
opzichte van vrij chloor blijkt dat de
normale drinkwaterchloring op zichzelf
onvoldoende is om in dit opzicht een betrouwbaar produkt op te leveren. Additionele voorbehandelingen zoals bezinking en
filtratie zijn daartoe noodzakelijk. De in
Nederland toegepaste behandeling van voor
drinkwater bestemd oppervlaktewater is
dusdanig dat de kans dat Giardiacysten
langs deze weg de mens bereiken nihil is.
Opmerkelijk feit bij de Amerikaanse drinkwaterepidemieën door Giardia is dat de
bacteriologische parameters voor betrouwbaarheid vrijwel steeds gunstig uitvielen:
dit is er een aanwijzing voor dat door
chloring de normale flora wèl wordt geëlimineerd maar de resistente cysten van
Giardia niet. Tenslotte kan de mens ook

door Giardiacysten worden besmet welke
afkomstig zijn van dieren; in de USA
staan in dit verband bevers in een kwade
reuk. Ook de ontlasting van lagere dieren
zoals knaagdieren komt in principe als
besmettingsreservoir in aanmerking.
In de Rotterdamse epidemie werd bij 255
onderzochte personen 20 maal Giardia
geïsoleerd ( = 8 %). Dit is een hoog percentage indien het wordt vergeleken met
het isolatiepercentage van 3,4 dat bij terugkerende reizigers mèt klachten uit de tropen
werd gevonden. Het is waarschijnlijk dat
het cystendragerpercentage onder de
Franse marinemensen wat hoger ligt dan
bij de gemiddelde Nederlandse bevolking:
het is derhalve aannemelijk dat een aantal
van de vastgestelde besmettingen onder de
bewoners van het Scheepvaartkwartier door
de faecale verontreiniging van het drinkwater werd veroorzaakt.

Virale oorzaken van drinkwaterepidemieën
Meer dan 100 verschillende virussoorten
zijn tot dusverre in de menselijke faeces
aangetoond. Vele soorten, met name de
Picornaviridae, de Adenoviridae en de
Reoviridae zijn voldoende thermostabiel
om gedurende lange tijd in water levensvatbaar te blijven en bovendien overleeft
een aantal de conventionele afvalwaterbehandeling (inclusief chloring). De aandacht is de laatste jaren sterk gericht geweest op de detectie van virussen in oppervlaktewater en drinkwater en er is met
name reeds veel baanbrekend werk verricht
op het terrein van virusconcentratie in
water. In het kader van deze voordracht
wil ik mij beperken tot het hepatitis A virus
(HAV) en het rotavirus (HRV) <•).Andere,
ook onder Nederlandse omstandigheden
interessante virussen zoals het Norwalkvirus en andere daar nauw aan verwante,
virussen blijven buiten beschouwing. Overigens zijn ten gevolge van de Rotterdamse
drinkwaterverontreiniging géén virusinfecties
bij de geëxponeerden aangetoond.

Hepatitis A
Besmettelijke geelzucht is ook in Nederland
een frequent voorkomende infectieziekte.
Het aantal aangegeven gevallen per jaar
varieert van 16.848 in 1960 ( = 14.6 per
100.000 inwoners) tot 1.183 in 1975 ( = 8.7
per 100.000 inwoners). De meeste gevallen
komen voor in de leeftijdsklasse van 5-9
jaar. Er is zoals in veel landen van WestEuropa een duidelijk dalende tendens waarneembaar (tabel V).

i) HRV - Human Rota Kirus.
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TABEL V - Aangegeven gevallen van hepatitis A,
jaargemiddelde per 5 jaarsperiode (1951- 19S0).
Periode

Jaargemiddelde

1951 - 1955
1956- 1960
1961 - 1961
1966- 1970
1971 - 1975
1976- 1980

4.526
6.682
2.405
3.414
1.385
1.052

Een dergelijke teruglopende incidentje van
een infectieziekte waarvoor (nog) géén
vaccinatie bestaat en waarop een gerichte
bestrijding nauwelijks vat heeft, kan op
verschillende wijzen worden verklaard. Een
mogelijkheid is dat — gezien het bovenstaande — de behandelende artsen weinig
nut zien in het doen van aangifte: in dat
geval zou de uit de statistische gegevens af
te leiden daling van de incidentie slechts
schijn zijn. Hiertegen pleit o.m. dat het
verschijnsel in heel West-Europa en de
USA wordt waargenomen. Waarschijnlijk is
dat door een toename van de algemene
hygiëne de expositiekans op het hepatitis
A-virus is gedaald. Uit de beschikbare
gegevens blijkt (nog) geen duidelijke verschuiving naar hogere leeftijdsklassen.
Hepatitus A-virus (HAV) wordt vooral aan
het einde van de incubatietijd in grote hoeveelheden met de ontlasting uitgescheiden.
Dit is een van de redenen waarom hepatitis A zo veel voorkomt: de nog niet zieke
patiënt produceert het meeste virus en is
niet door bedlegerigheid van deelname aan
de transmissie uitgesloten. Onder de omstandigheden in Nederland vindt de besmetting vrijwel steeds rechtstreeks, dus faecaaloraal, plaats. Besmetting door voedsel behoort overigens tot de mogelijkheden en zal
ook in Nederland ongetwijfeld voorkomen.
Deze besmettingswijze wordt zelden of nooit
ontdekt. Een andere mogelijkheid is de
transmissie van hepatitis A door drinkwater.
Vooral in de USA zijn deze drinkwaterbesmettingen waargenomen en ook in de
tropen worden zij herhaaldelijk beschreven.
Bij mijn weten zijn geen gevallen van hepaTABEL VI - Virale verwekkers van gastroenteritis bij de mens.
Virus
Norwalk
(-like)
Rotavirus

Ziekte
epid. diarree
kinderen en
volwassenen
diarree van
kinderen

Coronavirus ?

titis A, op de mens overgedragen door
faecaal verontreinigd drinkwater, in Nederland beschreven. Ook bij de Rotterdamse
drinkwaterverontreiniging zijn deze niet
gevonden. Toch moet — gezien het frequent
voorkomen van hepatitis A-virus in de
Nederlandse gemeenschap — bij iedere
faecale drinkwaterverontreiniging met het
optreden van hepatitis A — vier tot zes
weken nà de verontreiniging — worden
gerekend.

Rota-virusinfectie (HRV = Human Rota
Virus)
Het rotavirus (zo genoemd omdat electronen-microscopisch het virus op een Wagenrad met spaken lijkt), één van de Reoviridae, is thans de beste gekarakteriseerde
en meest voorkomende virale verwekker
van gastro-enteritis, vooral bij kinderen
(zie tabel VI).
Van het HRV zijn inmiddels 2 serotypen
beschreven, HRVi en HRV«, die geen
onderlinge immuniteit verschaffen. Geinfecteerde kinderen produceren aan het
einde van de incubatietijd en in de acute
fase van de ziekte het meeste virus: tot
1011 viruspartikels per gram faeces. Het is
daarom begrijpelijk dat deze infectie op
zuigelingen-afdelingen zeer snel om zich
heen kan grijpen. Terwijl men in de eerste
jaren na de ontdekking van het rotavirus
als verwekker van diarree meende dat uitsluitend jonge kinderen erdoor werden
getroffen, heeft men deze mening later
moeten herzien: ook volwassenen worden
herhaaldelijk geïnfecteerd. Gezien het zeer
verspreid voorkomen van HRV in de
Nederlandse gemeenschap dient men bij
een faecale drinkwaterverontreiniging zeker
rekening te houden met HRV infecties
vooral bij kinderen. Bij de Rotterdamse
drinkwaterepidemie heeft geen electronenmicroscopisch onderzoek plaatsgevonden
naar rotavirus-partikels. Men heeft wel
gesuggereerd dat een deel van de gevallen
van niet-specifieke acute gastro-enteritis bij
faecale drinkwaterverontreiniging op infectie
met HRV zou berusten, hetgeen, gezien o.a.
de overeenkomst in incubatietijd, zeker wel
mogelijk moet worden geacht.

Detectiemethode
Immuun-electronen
microscopic, RIA
ElectronenScrologiemicroscopie
Electronenmicroscopie
ld.
ld.

Astra-virus ?
Calicivirus 7
Adenovirus zeldzame oorzaak
gastro-entcritis
Id., weefselkweek
Enterovirus zeldzaam
ld.

Tot slot wil ik attenderen op een tweetal
ziekteverwekkers die de laatste tijd sterk in
de belangstelling staan. Dit betreft de verwakker van de Legionnairs-ziekte en de
infectie van de mens met atypische tuberkelbacteriën.

lijkse conventie van het 'American Legion'
in Philadelphia. Van de ruim 4.000 deelnemers ontwikkelden 221 een zeer ernstige,
koortsende ziekte die met longontsteking
gepaard ging. De sterfte onder de patiënten
was aanzienlijk (20 % ) . Met de gebruikelijke laboratoriummethodieken bleek het
niet mogelijk een microbiële oorzaak ervan
te ontdekken. Na vele maanden intensief
bacteriologisch speurwerk lukte het een
volledig nieuwe ziekteverwekker, thans
Legionella pneumophila genoemd, als oorzaak van het ziektebeeld te ontdekken.
Naast het bacteriologisch onderzoek vond
een uitgebreide epidemiologische analyse
plaats om een aantal factoren te bepalen
die tot het ontstaan van de ziekte bijdroegen.
Het blijkt dat de ziekte zich in twee vormen
kan manifesteren: de ernstige verlopende
vorm ('Legionnairs-ziekte') en een licht
verlopende vorm ('Pontiac fever'). Vast
kwam te staan dat de ziekte méér voorkwam bij mannen dan bij vrouwen, meer
op middelbare en hogere leeftijd, meer bij
sigarettenrokers en bij zware drinkers en
meer bij personen die al aan andere ernstige
aandoeningen leden. De ziekte komt meer
voor bij personen die reizen, bij constructiewerkers en bij personen die in de buurt van
opgravingen wonen. De ziekte verspreidt
zich niet van mens op mens en ontstaat
waarschijnlijk door inhalatie van de bacterie
op stof of in een aerosol. De ziekteverwekker komt waarschijnlijk in de levenloze
buitenwereld voor en kan in bodemslib en
kraanwater wel een jaar levensvatbaar blijven. In een aantal gevallen is water in
koeltorens van aireonditioningssystemen
voor de besmetting verantwoordelijk gebleken; de patiënten werden daarbij aan een
besmet aerosol blootgesteld. Inmiddels is
ook vastgesteld dat L.pneumophila in het
drinkwaterdistributienet in ziekenhuizen en
hotels kan voorkomen. Het is opmerkelijk
dat een zo lastig kweekbaar micro-organisme zo lang in een levenloze omgeving kan
standhouden. De aanwezigheid van bepaalde
algen in water (Fischerella spec.) bevordert
de groei van Legionella daarin. Lang niet
altijd voert de aanwezigheid van Legionella
in distributienetten tot ziekte. Bij een recent
onderzoek in Engeland werd het microorganisme 25 maal uit kraanwater of
douchewater of water uit koeltorens van
aireonditioningssystemen geïsoleerd zónder
dat ziektegevallen optraden. Ook in Nederland is legionellosis inmiddels waargenomen
en ook in ons land werd de rol van besmette
ziekenhuisdrinkwaterleiding vastgesteld. Een
aantal patiënten in Nederland bleken tijdens
verblijf in Italië of Spanje besmet (doucheof badwater ?).

Legionnairs-ziekte
In 1979 ontstond een groot aantal ziektegevallen onder de deelnemers aan de jaar-

Het mag — bijna 100 jaar nadat met
Robert Koch de triomftocht van de

I L O (15) 1982. nr. 19
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TABEL VII.
Legionellaceae
L. pneumophila
L. bozamanii
L. micdadei
L. dumoffi

serolypen 1 - 6

bacteriologie begon — verrassend worden
genoemd dat alsnog een nieuwe familie
ziekteverwekkende micro-organismen (de
'Legionellaceae' is ontdekt (zie tabel VII).
Legionellosis kan in een aantal gevallen
inderdaad worden beschouwd als een
'water-borne' infectie waarbij het microorganisme door aerosolvorming van drinkwater (via douche- en badwater of koelwater) op de mens kan worden overgedragen.

Mycobacterium kansasii
Tuberculose is een infectieziekte waarvan
de besmettingskans van de mens in Nederland van 1.000 per 10.000 inwoners in 1910
tot 1,3 per 10.000 is teruggelopen. Het is
daarom begrijpelijk dat een nauw verwante
groep mycobacteriën, de zg. 'atypische'
tuberkelbacteriën steeds meer gaat opvallen.
Deze 'atypische' mycobacteriën, welke
zelden ernstige ziekte bij de mens veroorzaakt (vergeleken met de tuberkelbacterie
zélf), kunnen worden opgevat als omgevingssaprofyten die de mens via water en stof
kunnen bereiken. Een aantal infecties met
deze myeobacterie werd waargenomen bij
mijnwerkers in Tjechoslowakije die aan
sterk met M.kansasii verontreinigd douchewater werden blootgesteld.
Ook in Rotterdam werd Myco, kansasii in
47 % van de tappunten (N = 80) van drinkwater geïsoleerd. Het is niet geheel duidelijk
of het drinkwater als de natuurlijke verblijfen groeiplaats van Myco,kansasii moet
worden beschouwd of dat de aanwezigheid
als een verontreiniging moet worden opgevat. Overigens worden ook andere mycobacteriën frequent uit drinkwater geïsoleerd. In Rotterdam werden meer positieve
bevindingen gedaan in oude stadswijken
dan in nieuwe en meer in de winter dan
in de zomer (opwarmende leidingen ?). In
dit onderzoek, verricht door Engel en
medewerkers [6] wordt de hypothese dat
kraanleertjes de belangrijkste kolonisatiepunten vormen verworpen, daar ook nâ
verwijdering ervan het micro-organisme
kan worden geïsoleerd.
De besmetting van de mens kan aerogeen
en via het maagdarmkanaal plaatsvinden.
Voor het infecteren van een gezond individu zijn waarschijnlijk een groot aantal
bacteriën nodig; bij zieke of verzwakte
longen kunnen waarschijnlijk weinig bacteriën al tot infectie voeren. Infectie van het

maagdarmkanaal is nog niet vastgesteld
maar het is denkbaar dat men via in het
drinkwater voorkomende atypische mycobacteriën wordt gesensibiliseerd. Een feit is
dat het aantal infecties met atypische mycobacteriën bij kinderen stijgende is. De rol
van Myco, kansasii is hierbij nog onvoldoende vastgesteld. Ook in dit geval kunnen
de mycobacteriën — althans in een aantal
gevallen — als 'water-borne' worden
beschouwd.

de faecale drinkwaterverontreiniging
in het
Scheepvaartkwartier
te Rotterdam in maart 1981'.
I L O . 14, 642.

De beide laatstgenoemde voorbeelden behoren in een geheel andere categorie dan de
overige besproken voorbeelden die immers
alleen via een faecale drinkwaterverontreiniging optreden. Het ligt in de lijn der
verwachting dat het aantal faecale besmettingen in de toekomst nog meer kan worden
beperkt en bovendien is al veel over de
ziekteverwekkers, die daarbij betrokken
kunnen zijn, bekend. Het is waarschijnlijk
dat in de toekomst het onderzoek — behalve op virussen — zich vooral zal gaan
richten op de 'nieuwe' ziekteverwekkers,
zoals Legionella en atypische mycobacteriën.

12. W H O Scientific Working G r o u p (1980).
'Enteric infections due to Campylobacter,
Yersinia, Salmonella and Shigella'. Bull. W H O ,
58, 519.

Samenvatting
Aan de hand van een recente faecale drinkwaterverontreiniging in Rotterdam (in maart
1981) wordt een overzicht gegeven van
enkele microbiële ziekteverwekkers die in
principe bij een dergelijke verontreiniging
in Nederland een rol kunnen spelen zoals
Salmonella, Campylobacter, Giardia, Hepatitis A-virus (HAV) en Rota-virus (HRV).
Tevens wordt gewezen op enkele recente
ontwikkelingen in de kennis van door water
overgedragen andere ziekteverwekkers zoals
Legionella pneumophila en Mycobacterium
kansasii.
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Conference on Energy Savings
inWater Pollution Control;
Callfor papers
De IAWPRC en de EWPCA houden van
26 - 28 sept. 1983 te Parijs een specialistische conferentie: Energy Savings in Water
Pollution Control. De organisatie is in
handen van de CFRP (Franse 1AWPRCComité) en de AGHTM (Association
Générale des Hygiénistes et Techniciens
Municipaux, Frans lid van de EWPCA),
De congrestalen zijn Frans, Engels en
Duits (met simultaanvertalingen).
Het programma zal de volgende onderwerpen omvatten:
— het effect van concentraties verontreiniging, reinigingssnelheid, variaties in de
belasting en overdimensionering op het
energieverbruik;
— rechtstreekse of 'bewerkte' energiebesparingen;
— wiskundige modellen;
— vergelijking van het energieverbruik in
diverse conventionele zuiveringen;
— alternatieve processen;
— het belang van automatisering;
— terugwinning van energie uit gisting
en verbranding;
— krachtopwekking met gistingsgas;
— thermische conditionering en energieverbruik;
— nieuwe technologieën die leiden tot
energiebesparing;
— energiebesparing bij rioleringsstelsels;
— case studies.
Zij die een 'paper' willen leveren met betrekking tot de energieproblematiek bij de
beheersing van de waterverontreiniging
worden verzocht vóór 15 nov. a.s. een
Franse of Engelse samenvatting van ca.
1 getypte pagina te zenden aan: AGHTM
(Mr. Bres), 9 Rue de Phalsbourg, 75854
Paris Cedex 17, France (Tél.: (1)227.38.91).

