Chemische drinkwaterkwaliteit: normstelling en waarden
Voordracht gehouden tijdens de 33e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Toxicologische aspecten', die op 8 en 9 januari 1981
werd gehouden.

1. Inleiding
Om de chemische waterkwaliteit uit oogpunt van gezondheidsbescherming te beheersen, worden normen vastgesteld: er
mag niet meer dan a mg/l van stof B
aanwezig zijn. Het getal a geeft dan een
waarde aan (1). Men kan echter ook in
andere opzichten van 'waarden' spreken.
Wat is de waarde van deze waarde; welke
informatie lag er aan ten grondslag; hoe
betrouwbaar is deze (2)? Wat werd onder
gezondheid verstaan; waar beschermt de
norm tegen? (3) Tshet mogelijk op puur

;
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plek, stemmen de drinkwaterkwaliteitsnormen merkwaardig goed overeen; zo nu
en dan is er een verschil van factor 2 à 4.
Dit lijkt verheugend, maar zoals later zal
blijken, de vreugde hierover zal helaas niet
van te lange duur blijven. Wel valt op dat
— uitgaande van de EG-lijst — het aantal
genormeerde verontreinigingen elders, ook
in Nederland, veel kleiner is. Zou er
werkelijk binnen de EG zoveel nieuwe
informatie boven water gekomen zijn dat
men plotsklaps vele nieuwe normen kon
vaststellen ? In een recent overzicht van
voorlopige aanbevelingen door de Environmental Protection Agency (EPA) in de
V.S. stellen Stare et al [1980] tenminste dat
er maar weinig valide gegevens bestaan
om waternormen op te baseren.
3. Het stellen van kwaliteitsnormen:
algemene aspecten

gezondheidsoverwegingen tot een zgn.
objectief getal te komen; spelen hier ook
waarde-oordelen in mee? (4) Tenslotte: in
hoeverre hebben economische en technologische aspecten meegespeeld; is gezondheidsbescherming het enige criterium (5)?
Het ligt niet in de bedoeling de normwaarden zelf stuk voor stuk aan een beoordeling te onderwerpen. Veel meer gaat
het erom de vijf betekenissen van het
woord 'waarde' in verband met de normstelling voor drinkwaterkwaliteit ter discussie te stellen, en dit dan ook nog weer
voor een beperkt kwaliteitsaspect: het
betreft slechts chemische stoffen, en dan
nog weer stoffen met een zgn. drempelwaarde, d.w.z. dat gezondheidsrisico's
waarschijnlijk pas optreden indien meer
dan een bepaalde hoeveelheid per dag,
maand of jaar wordt geconsumeerd; stoffen
zonder drempelwaarde, t.g.v. vele carcinogenen en mutagenen, worden niet besproken; evenmin de bacteriologische
kwaliteit.

2. Enkele bestaande norm-waarden en
aanbevelingen
Tabel I plaatst naast elkaar de huidige
Nederlandse normen (Waterleidingsbesluit)
en de VEWlN-aanbeveling [Schaeffer,
1975], de richtlijn van de EG [1979], de
US-publ. Hlth Serv.-1977, de WGO-1972
en de USSR-1975 (de laatste drie geciteerd
uit Calabrese, 1978 en/of Schaeffer, 1975).
De EG-Richtlijn is aangehouden als uitgangspunt. Volgens deze richtlijnen zullen
de negen Europese staten minstens de
EG-waarden moeten aanhouden.
Voor hen die enigszins thuis zijn in internationaal geldende normen zoals voor bijv.
de buitenlucht en voor lucht op de werk-

3.1. Doelstelling
Niet zo lang geleden is in ons land gepoogd
het begrip kwaliteitsnorm voor milieucompartimenten, meer expliciet de buitenlucht en de lucht op de werkplek, wat uit
te diepen [Versl. Meded., 1977; Nat. MAC
Comm., 1978; WHO 1977; Zielhuis, 1976;
Zielhuis, 1977 en 1977b; Wink en Zielhuis,
1975; Zielhuis en Notten, 1979].
Met de meeste nadruk moet gesteld worden
dat het hier niet om aanbevolen hoeveel-
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heden gaat: het betreft bovenbegrenzingen
(als uiterste waarden of als tijdgewogen
gemiddelden) die niet overschreden mogen
worden, zeker niet over langere tijd. Zelfs
moet de verantwoordelijke instantie ervoor
zorgdragen dat de werkelijke waarden er
zo ver mogelijk onder blijven. Dit geldt
met name voor de zgn. 'xenobiotische'
stoffen, d.w.z. die chemische stoffen die wij
— biologisch gezien — niet nodig hebben,
maar die van nature, door de technologie
en/of door verontreiniging toch in deze
compartimenten plegen voor te komen.
Derhalve: minimaliseren. Dit principe
geldt ook in grote mate voor die stoffen
als Na, Mn, Co, Fe, J, Zn die we wel
nodig hebben: deze behoren we door een
goede voedselkeuze binnen te krijgen, maar
niet door de niet-reguleerbare hoeveelheid
water en lucht die we drinken of inademen.
Derhalve voor drinkwater gelden geen
minimale waarden, behalve wellicht voor
het Ca-gehalte.
3.2. Het criterium
Kwaliteitsnormen dienen ertoe om de gezondheid te beschermen. Wat verstaan wij
dan onder gezondheid ? De Wet op de
Luchtverontreiniging eist dat geen nadeel
voor de mens of hinder voor de mens, en
geen schade aan plant, dier en goederen
mag optreden. De wet zegt echter niet wat
onder 'nadeel, hinder, schade' verstaan

TABEL I - Normstellingen voor chemische drinkwaterkwaliteit, in pgjl.

Stof

Nederland
VEWIN
Waterleiding
besluit
aanbeveling

magnesium
natrium

kalium
aluminium
nitraat
nitriet
ammonium
ijzer

100000
100
100

mangaan

50
3000 na 16 u
stilstand)

koper

fosfor
arsenicum
cadmium
Cyaniden
c h r o o m (Cr*)
kwik
nikkel
lood

200
10
50

100

zink
antimoon
selenium
pesticiden, totaal
aromat. kw.

5

300 (na 16 u
stilstand)
15000 (na 16 u
stilstand)

E G (MTC)
50000
175000 (1984,
90-percentiel)
150000 (1987,
80-percentiel)
12000
200
50000
100
500
200
50
3000 (na 12 uur
stilstand; richtlijn,
niet M T C )
5000
50
5
50
50
1
50
50 (in stromend
water)
5000
10
10
0.5
0.2

V.S.
125000
(aanbeveling)

WHO-1972

USSR

150000

45000

45000

300
(aanbeveling)
50
(aanbeveling)
1000
(aanbeveling)

1000

45000

500
1500

50
2

50
10
10
50
1

50
10
100
100
5

50

100

100

5000

15000

10

10

50
10

1
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wordt. Betreft dit het voorkómen van te
vroege sterfte, van 'echte' (dat wil volgens
velen zeggen: 'lichamelijke') ziekte, van
subjectief ervaren hinder, van vroeg optredende voor de mens zelf nog niet waarneembare verstoring van lichaamsfuncties?
Het is duidelijk dat het gekozen criterium
sterk de normwaarde bepaalt.
De Gezondheidsraad [Verslagen 1977] heeft
de volgende omschrijving gegeven (enigszins gewijzigd) voor 'gezondheid', zoals die
ten grondslag zou moeten liggen aan de
normering van milieubelastingen: 'Gezondheid is een in beginsel niet statische toestand van het organisme, waarvan het
functioneren, naar eigen oordeel en volgens
deskundigen niet te wensen overlaat, bezien
in het licht van de gegeven lichamelijke en
geestelijke vermogens, afgemeten aan
leeftijd en geslacht, de toestand van de
bevolking waartoe het individu behoort en
getoetst aan inzichten zoals die bestaan
afhankelijk van de stand van de wetenschap en daarop stoelende doeleinden in
de gezondheidszorg, tijd waarin men leeft,
cultuurpatroon en maatschappelijke opvattingen'.
Deze omschrijving dient geoperationaliseerd
te worden, zowel naar de aard van de
blootstelling, in casu drinkwaterconsumptie,
alsook naar de blootgestelde groep. Dat
wil zeggen: voor babies die per dag zo'n
600 à 800 ml drinkwater via hun flesvoeding drinken op andere wijze dan voor
bejaarden in een bejaardentehuis (een verschil van bijv. 250 ml/kg naar 10 ml/kg
lieh, gew.), voor warme landen anders dan
voor ons land met regen, wind en soms
wat zonneschijn.
Ook verwerpt deze omschrijving het onderscheid tussen nadeel voor de gezondheid
(lichamelijke ziekte) én hinder, want beide
belemmeren het functioneren in de samenleving, en beide belasten op korte of lange
termijn het welbevinden. Terecht vraagt
Zoeteman [1978, 1979a, 1979b] dan ook
aandacht voor bewaking van met name de
smaak van drinkwater, ongeacht of we
hier nu van een kans op 'echte' ziekte of
op 'hinder' moeten spreken.
Ook gaat het niet alleen om bescherming
van de gezondheid van de mensen die het
drinkwater gebruiken, maar ook om bescherming van toekomstige generaties:
derhalve ook om voorkómen van aangeboren afwijkingen, van effecten op de
dragers van de erfelijkheid (genen).
3.3. Risicogroepen
De gegeven omschrijving van gezondheid
slaat niet op een zgn. standaard-mens, een
theoretisch 'gemiddeld' mens die niet bestaat. Er kan een groot verschil in gevoeligheid bestaan tussen en binnen groepen
mensen, ook binnen dezelfde persoon al
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naar zijn leeftijdsfase: babies, adolescenten,
zwangeren, bejaarden, zieken. De normstelling zal dan ook moeten zijn afgesteld
op de bescherming van de zgn. risicogroepen, gekenmerkt hetzij door gewoonten of door noodzaak veel water te drinken,
hetzij door verhoogde gevoeligheid t.a.v.
bepaalde chemische stoffen. Uit een landelijke enquête onder 4640 personen [Haring
et al, 1979] bleek dat volwassen mannen
gem. 1.19 (maar spreiding van 0.1-9.8)
1/dag en volwassen vrouwen gem. 1.09
(01.-8.0) l/dag dronken (juni 1976). De
kwaliteitsnorm zal op de grote gebruikers
moeten zijn afgesteld, d.w.z. zij zal een
zodanige veiligheidsmarge moeten inhouden
dat ook de groot-gebruikers nog geen
risico lopen (zie echter punt 5). Indien er
verspreid individuen leven met extreem
hoge gevoeligheid, dan zullen voor dezen
wellicht speciale voorzieningen getroffen
moeten worden, indien het technisch-economisch niet mogelijk is zulk 'fool-proof'
water voor alle Nederlanders te verschaffen. Dit brengt ons op een zeer belangrijk
punt: de soms noodzakelijke afweging
tussen gezondheidkundige advieswaarden
en de mogelijkheden tot realisering hiervan
in de praktijk.
3.4. Procedure
Aan de normstelling t.a.v. de buitenluchtkwaliteit gaat een deskundigenadvies van
de Gezondheidsraad vooraf. Binnen het
Ministerie van VGZ en MH wordt mede
op basis hiervan het beleid bepaald. In de
regel wordt de aanbevolen advieswaarde
gehanteerd, maar de beleidsafweging onttrekt zich in ons land nog aan de mogelijkheid van openbare parlementaire discussie;
althans het advies gaat niet tegelijkertijd
naar parlement en ministerie. Overigens
bestaan er ook juridische problemen om
voor de buitenlucht beleidsnormen in te
voeren binnen het wettelijk kader. Wel
streeft het ministerie ernaar hierin veranderingen aan te brengen [Min. VGZ en
MH, 1979[.
Voor zover bekend is in ons land alleen
voor de arbeidssituatie de procedure sinds
1977 goed geregeld (Nat. MAC Comm.
1978). De normstelling verloopt hier volgens een vaste procedure:
1. Eerste stap: een Werkgroep van Deskundigen brengt een gedocumenteerd rapport uit, resulterend in een advieswaarde,
die slechts op gezondheidkundige overwegingen is gebaseerd.
2. Tweede stap: de Nat. MAC-Commissie,
waarin vertegenwoordigers van werknemers
(de werkelijke risicodragers), werkgevers
(verantwoordelijk voor de situatie in de
ondernemingen) en de overheid, gezamenlijk tot een beleidsadvies aan de Minister

van Sociale Zaken komen. De Nat. MACCommissie is verplicht om geargumenteerd
een eventuele afwijking van de advieswaarde in de openbaarheid ter discussie te
stellen. De achterbannen hebben de gelegenheid in deze discussie mee te praten.
Er dient derhalve zowel een gedocumenteerd gezondheidkundig adviesrapport te
bestaan als een beargumenteerd beleidsrapport.
Het is niet duidelijk geworden hoe de
drinkwaternormen en aanbevelingen in
Nederland tot stand komen. Voorzover na
te gaan bestaat er geen gezondheidkundige
documentatie. Het wordt evenmin duidelijk
hoe enerzijds gezondheidsbescherming en
anderzijds technologie en economie een rol
spelen bij de besluitvorming. Hetzelfde
geldt voor de EG: bij de Richtlijn-1979
ontbreekt een documentatie over hoe en
waarom men tot deze getallen gekomen is.
Deze opmerking houdt zeker niet in dat
er in ons land maar 'wat gerommeld'
wordt. De autoriteiten en de waterwinbedrijven stellen zeker alles in het werk
om 'zo gezond mogelijk' drinkwater af te
leveren. De gebruiker heeft echter geen
middel om de aan de normen ten grondslag liggende beredenering zelf te (doen)
toetsen. In de V.S. heeft de Nat. Acad, of
Science wel een uitgebreide documentatie
opgesteld, waarvan Calabrese [1978[ een
samenvatting geeft.
De beleidsoverwegingen in de V.S. zullen
zeker niet per definitie gelijk zijn aan die
in ons land. Ik stelde reeds dat de grote
mate van gelijkheid tussen de verschillende
normen, inclusief die uit de USSR [Zielhuis 1977b], niet zonder meer tot zo'n
grote tevredenheid aanleiding behoeft te
geven. Hoe is het mogelijk dat er een zeer
grote discrepantie bestaat tussen de officiële
normen voor de buitenlucht en voor de
lucht op de werkplek, terwijl die voor
drinkwater ongeveer gelijk zijn? Zeer
waarschijnlijk berusten de waarden eerder
op overeenkomsten tussen beleidsmensen,
maar niet op een grondige discussie tussen
gezondheidkundige adviseurs.
3.5.
Milieucompartimenten
Dit brengt ons tot een belangrijk punt van
onvrede met de situatie in Nederland.
Toen wij in de Gezondheidsraad criteria
voor het stellen van normen t.a.v. de
buitenlucht uitbrachten aan de Min. VGZ
en MH, verwachtten wij tevens dat dit
ertoe zou leiden dat er meer uniformiteit
in denktrant, aanpak, definities zou komen
t.a.v. de normstelling voor andere milieucompartimenten (voeding, water). Alleen
voor de lucht op de werkplek is dit gerealiseerd (twee verschillende ministeries),
maar dit is alleen te danken aan overlap
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van personen die zitting hadden in diverse
commissies. Van andere zijde is echter
nauwelijks gereageerd, ook niet uit de
Afdelingen van het Min. van VGZ en MH
zelf. Zo blijven wij zitten met gebrek aan
uniformiteit in normstelling voor verschillende milieucompartimenten.
Het betreft hier niet alleen een noodzakelijke uniformering in procedure en gehanteerde begrippen. De mens is aan vele
stoffen blootgesteld thuis, op het werk en
in het algemene milieu; en thuis niet alleen
vanuit drinkwater, maar ook vanuit
voeding, rookgewoonten, cosmetica, enz.,
bijv. voor chroom, lood, arsenicum, voor
Na en K. Het is nog ingewikkelder. Moore
et al [1979] onderzochten de invloed van
het koken in waterige loodoplossingen op
het loodgehalte in voedingsmiddelen. In
alle onderzochte voedingsmiddelen (wortels, kool, erwten, macaroni) bleek lood
opgenomen te worden vanuit het kookwater; deze toename was sterker dan overeenkwam met de toename van loodconcentratie in het water, behalve voor thee
en koffie. Haring en Van Delft [1981]
kookten aardappelen, bloemkool, wortelen
en andijvie in water van verschillende
hardheid en met verschillend loodgehalte:
ijzer, mangaan en kalium werden in hard
en in zacht water aan het voedsel onttrokken, in hard water met betrekkelijk
hoog loodgehalte steeg het loodgehalte in
het voedsel, in zacht water met lager loodgehalte daalde het; zacht water onttrok
meestal calcium aan het voedsel, terwijl dit
in hard water toenam; zink werd in beide
gevallen aan het voedsel onttrokken; koper
werd noch onttrokken, noch extra opgenomen. De samenstelling van het drinkwater
kan dus de samenstelling van de voeding
beïnvloeden en andersom.
De mens reageert echter op de in het
lichaam opgenomen hoeveelheid chemische
stoffen verregaand onafhankelijk van de
opnameweg en de bron. Het gaat om zijn
totale belasting, en niet alleen die vanuit
het water, het voedsel of de lucht alleen.
In een onderzoek dat in 1979 uitgevoerd
werd bij 565 4-6-jarige kinderen in Nederland bleek dat onder kinderen die een
huisgenoot hadden die in zijn werk met
lood in aanraking kwam, het gem. PbB
iets hoger was. Ook bleken er aanwijzingen voor een verband met het verkeer
ter plaatse, de ouderdom van het huis,
de lengte van loden waterleiding [Ligeon
et al, 1981]. Dit soort voorbeelden is
gemakkelijk aan te vullen met veel andere
onderzoeken elders, en ook voor andere
stoffen dan lood. In een land waar hetzij
van nature, hetzij door algemeen geaccepteerde leef- of voedingsgewoonten een
verhoogde blootstelling aan een bepaalde
stof plaatsvindt, zal de drinkwaternorm

dienovereenkomstig lager moeten liggen.
Dit geldt bijv. bij drinken van ook loodhoudende wijn, 1à 2 l/dag [Boudene, 1975].

4. Het stellen van kwaliteitsnormen:
speciële aspecten
4.1. Toxicologische basisgegevens
Welke toxicologische gegevens dienen nu
bekend te zijn om tot een volgens de
huidige maatstaven verantwoord gezondheidkundige advieswaarde (eerste trap, zie
3.4.) te kunnen komen? Dan mogen wij
er van uitgaan dat deze eisen vergelijkbaar
zijn met die, welke door diverse overheden
worden gesteld aan de toxicologische beoordeling van voedseladditiva: d.w.z. Stoffen die hetzij opzettelijk aan voedingsmiddelen worden toegevoegd (bijv. emulgatoren, conserveermiddelen, kleurstoffen),
hetzij er onopzettelijk in terechtkomen via
het basisprodukt zelf (bijv. bestrijdingsmiddelen) of via produktiemethoden en/of uit
verpakkingsmateriaal. De overheid kent
zgn. positieve lijsten, die aangeven welke
stof, en in welke concentratie deze in
voedingsmiddelen mag voorkomen, c.q. er
aan mag worden toegevoegd (Warenwet en
Bestrijdingsmiddelenwet); de Keuringsdiensten van Waren oefenen hier de
controle uit.
Deze concentraties worden afgeleid van de
zgn. Acceptable daily intakes (ADI), d.w.z.
'de hoeveelheid van een stof die dagelijks
via het dieet kan worden opgenomen gedurende het gehele leven zonder merkbaar
risico, beoordeeld op basis van alle bekende
gegevens op dat moment' [WHO, 1974].
Onder 'zonder merkbaar risico' wordt
verstaan de praktische zekerheid dat geen
schade aan de gezondheid zal optreden.
De ADI is bedoeld als richtlijn, en niet als
grenswaarde in juridische zin. Zij bevat een
'voldoende grote veiligheidsmarge die een
incidentele overschrijding toelaat, mits de
gemiddelde opname over langere tijd onder
de ADI blijft'.
De WHO [1974, 1978] noemt o.a. de volgende onderzoeken, die uitgevoerd moeten
worden om tot een beoordeling van het
gezondheidsrisico (kwalitatief en kwantitatief) te kunnen komen:
— acute toxiciteitstest: een eenmalige dosis
wordt toegediend; observatieperiode 2-4
weken; de duur en de grootte van de werking wordt vastgesteld. Bekend is onderzoek van LD-50, d.i. die dosis, waarbij
50 % der proefdieren overlijdt. Er rijzen
hoe langer hoe meer bezwaren tegen deze
overgewaardeerde test: wij zijn immers niet
geïnteresseerd in eenmalige dodelijke blootstelling, maar vooral in de kans op effecten
op den duur na herhaalde toediening. De

LD-50-test levert hierover geen of onvoldoende aanwijzingen;
— onderzoek van de toxicokinetiek: mate
van resorptie in de darm, omzetting van
de stof in zgn. metabolieten, opslag in
depots, verdelingspatroon over organen,
wijze en snelheid van uitscheiding;
— onderzoek naar het effect van de stof
op het organisme (toxicodynamiek) bij
toediening gedurende enkele weken of
maanden (J^ levensduur) en bij langdurige
toediening (zo mogelijk gehele levensduur,
maar minstens zes maanden);
— onderzoek naar carcinogeniteit, mutageniteit, embryotoxiciteit, teratogeniteit,
reproduktie (meer-generatie-onderzoek).
Op basis van deze onderzoeken, en dit bij
verschillende soorten proefdieren, komt
men tot zgn. dosis-effect (D-E) relaties, die
aangeven de toename in intensiteit van
bepaalde effecten bij toename van de dosis.
Vele stoffen oefenen pas een werking u n
indien een bepaalde drempel-dosis overschreden wordt (niet bij meeste carcinogenen en mutagenen). Men spreekt dan
van een 'no-effect-level' (NEL), of van een
'no-adverse-effect level' (NAEL): in het
eerste geval gaat het om elk effect, in het
tweede om een uit oogpunt van gezondheid
als nadelig te beschouwen effect.
Men heeft echter te maken met proefdieren, die onderling in toxicokinetiek en
-dynamiek, en derhalve in D-E-relaties
kunnen verschillen. Men moet nu extrapoleren naar de mens, die hier opgevat
wordt als een andere diersoort (interspecies
variabiliteit, speciesspecificiteit): de ene
soort of stam reageert anders (kwalitatief)
of sterker/zwakker (kwantitatief) dan de
andere. Bij extrapolatie naar de mens
neemt men in de regel de N(A)EL van de
gevoeligste soort of stam als uitgangspunt.
Bovendien is er met name bij de mens
sprake van verschil in kinetiek en dynamiek
binnen de soort: intraspeciesvariabiliteit.
Wij hebben immers te maken met babies,
volwassenen, bejaarden, zwangeren, zieken.
Om deze twee soorten variabiliteit te overbruggen voert men een veiligheids]'actor
(v.f.) in. Voor beide neemt men als uitgangspunt een v.f. = 10, zodat men uitkomt op een v.f. = 100. (In het geval van
carcinogeniteit, dat in dit artikel niet ter
discussie staat, voert men een andere
procedure uit). Dit is geen wet van Meden
en Perzen, maar een uitgangspunt voor de
gedachtenvorming. Men kan om verschillende hier niet nader te bespreken redenen
zowel een kleinere als een grotere v.f.
kiezen. Met name indien reeds verschillende gegevens over de inwerking van de stof
op de mens beschikbaar zijn, vaak afkomstig uit de arbeidsgeneeskundige toxi-

293

H 2 0(14) 1981,nr. 13

cologie, kan men tot een kleinere v.f.
adviseren. Zo komt men tot de ADI =
N(A)EL
v.f.
Zo gaat het, behoort het althans te gaan,
t.a.v. voedingsmiddelen, waar men werkt
met positieve lijsten. T.a.v. buitenlucht,
lucht op de werkplek en helaas ook drinkwater heeft men vooralsnog genoegen te
nemen met zgn. negatieve lijsten: men
oordeelt of de niet bedoelde aanwezigheid
van een stof risico's oplevert voor de
gezondheid, en legt dan bovenbegrenzingen
aan. Dit levert dan de kwaliteitsnorm. Aan
drinkwater zal men niet gauw iets toevoegen om het water smeuiger of lekkerder
te maken of een mooie kleur te geven.
Men heeft te maken met stoffen die er
helaas in voorkomen, bijv. vanuit het
grond- of oppervlaktewater, of vanuit de
leidingen. De kwaliteitsnormen zijn nooit
als optima bedoeld: men moet steeds
proberen er zover mogelijk onder te blijven.
Gezondheidkundigen kunnen hoogstens
zeggen dat drinken van water met bepaalde
concentraties vreemde stoffen zeer waarschijnlijk geen risico op zal leveren, maar
'ideaal' is het nooit.
Nu moeten wij helaas constateren dat er
t.a.v. de problematiek van drinkwaternormering veel minder uitvoerig onderzoek
verricht is en wordt dan t.o.v. de voedingsmiddeienadditiva, terwijl — zoals zal
blijken — beide hun eigen experimenteeltoxicologische aanpak vergen.
4.2. Afleiding uit ADI ?
Als er dan weinig specifiek op de drinkwaterproblematiek gericht onderzoek is
uitgevoerd, kan men dan uitgaan van de
ADI-waarden die voor de voeding vastgesteld zijn? Dit is nog maar de vraag.
Immers, bij de opname via de voeding is
rekening gehouden met de procentuele
resorptie van de stof vanuit de voeding
via de maagdarmwand naar het bloed.
Deze verschilt naar chemische eigenschappen van de stof, en naar leeftijdsfase. De
vraag is nu of de resorptie vanuit drinkwater vergelijkbaar is met die uit de
voeding. De aard van de chemische verbinding speelt hierbij ook een rol, bijv.
anorg. As in water en organ. As in
voeding. Bovendien kan een stof anders
opgelost of gebonden zijn in water dan in
voeding. Het is voorts bekend dat bijv.
voor lood de resorptie bij een lege maag
groter is dan bij gevulde maag. Sommige
personen hdbben de gewoonte om de dag
te beginnen met alleen water, koffie of
thee te drinken, terwijl zij geen of nauwelijks ontbijt gebruiken. Ook drinkt men
tussen de voedingen in. Derhalve: de
werkelijke opname van de stof kan aan-

zienlijk verschillen bij opname vanuit
water of vanuit voedsel.
Het onlangs door de Gezondheidsraad uitgebrachte rapport over de maximaal toelaatbare concentratie aan natrium in drinkwater [Verslagen, 1980a] beschouwt een
bijdrage van 10 % van de totale natriumopname vanuit het drinkwater acceptabel.
Dit percentage wordt op zijn minst al
dubieus, als het Na-gehalte van drinkwater
in de loop der jaren stijgt: in 1949 bevatte
slechts 1 % van de totale hoeveelheid gedistribueerd drinkwater meer dan 100mg/1;
in 1973 was dit opgelopen tot ruim 7.5 %.
Op grond van een nog toelaatbaar geachte
totale opname van 6gNaCl per dag, kwam
men tot een grenswaarde van 120mg Na/l
voor drinkwater, wat overigens lager is dan
de EG-norm. Echter, het percentage 10
komt uit de lucht vallen, en wordt niet
geargumenteerd. Volgens Calabrese [1978]
heeft men in de V.S. geen norm voor Na
aangegeven omdat er onvoldoende wetenschappelijke basis was. Hij citeert een
voorstel uit de staat Massachusetts van
20 mg/l, wat overeenkomt met een aanbeveling van de American Heart Association, één van 270 mg/l door een Adviescommissie van de EPA, en één van
100mg/l door de Nat. Acad. of Science.
Aan deze verschillen ligt mede een verschil
in beoordeling van het aanvaardbaar geacht procentueel aandeel vanuit drinkwater
ten grondslag. In een bespreking van de
aanbevolen maximale concentraties van
organische stoffen wees Calabrese erop
dat de EPA uitging van een percentage
van 20 % en een veiligheidsfactor van 500,
terwijl de National Academy of Science
twee alternatieven voorlegde: één uitgaande van 20 %, één van 1%, en in beide
gevallen met een veiligheidsfactor van 1000
(indien maar beperkte informatie over
langdurig toxiciteitsonderzoek aanwezig
was). Uit deze voorbeelden moge het
duidelijk worden dat de aanname van

10 % als het procentueel aandeel van de
ADI vanuit drinkwater, om zodoende tot
waterkwaliteitsnormen te komen, nu niet
bepaald op een algemeen aanvaarde gedachtengang berust.
Wij hebben reeds geconstateerd dat er wel
veel onderzoekgegevens bestaan om te
komen tot ADI's voor opname via de
totale voeding, maar nauwelijks expliciet
voor opname via drinkwater. Tabel II
geeft enkele ADI's voor belangrijke stoffen,
zoals die in Nederland gehanteerd worden,
alsmede de hiermede overeenkomende opname voor een volwassene (65 kg) per dag
[Verslagen, 1980b]. Indien — in analogie
met het Gezondheidsraadsadvies voor
natrium — 10 % hiervan geleverd zou
mogen worden door drinkwater, en indien
aangenomen wordt dat de resorptie vanuit
water overeenkomt met die uit het voedsel,
en de dagelijkse consumptie op 2 1 wordt
gesteld (met de zeer sterke waterdrinkers
wordt nog geen rekening gehouden),
kunnen we een schatting maken van de
maximaal aanvaardbare concentratie in
drinkwater (laatste kolom).
Keren we nu terug naar de EG-Richtlijn
(Tabel I), dan kunnen we deze vergelijken
met de geschatte aanvaardbare waarde
(Tabel III). Hieruit blijkt dat er een redelijke overeenstemming bestaat, als we een
factor < 3 naar weerszijden niet als grote
discrepantie beschouwen. T.a.v. arsenicum
en nitriet moeten we echter niet zo gerust
zijn. De eerste heeft betrekking op totaal
As, en dit zal in de voeding wel voornamelijk uit organisch As bestaan, dat niet
carcinogeen is, en in drinkwater uit anorganisch As, dat — althans in hoge doses —
carcinogeen is. Volgens Pershagen [1980]
zou per mg As/l het huidkankerrisico met
15 % toenemen na 70 jaar blootsteling,
wat overeen zou komen met een 1% risico
bij 50jug/l drinkwater, zijnde de EG-norm,
die ongeveer 1/3 van de volgens Tabel II
geschatte norm is. Ook t.a.v. nitriet is de

TABEL II - Hoogst aanvaardbare belasting via de voeding voor de mens voor enkele elementen en
stoffen; gewijzigd overgenomen uit Verslagen, enz. (1980b) en berekende maximale concentraties in
drinkwater (2 Ijdag, 10% aandeel)).

Contaminant
arsenicum
cadmium
koper
kwik
lood
nitraat
nitriet
aldrin/dieldrin
DDT en stofw. prod.
a-HCH
heptachloor en -epoxide
HCB

ADI
Mg/kg lich.g.
per dag*
50
1
500
0.7
7
5000
200
0.1
5
10
0.5
0.6

Per persoon
van 65 kg
in mg
3.25
0.065
32.5
0.045
0.45
325
13
0.006
0.325
0.650
0.03
0.04

* Enkele per week opgegeven ADI's zijn per dag omgerekend.

Jaar van
vaststelling

Berekende max.
cone, in drinkwater in jug/1

1967
1972
1974
1978
1974
1974
1976
1977
1969
1977
1970
1974

160
3.3
1625
2.2
22
16250
650
0.3
16
32
1.5
2
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TABEL lil - Vergelijking van EG-drinkwaterkwaliteitsnormen uit Tabel I met geschatte
maximaal aanvaardbare concentraties vlg. Tabel II,
in pgjl.

arsenicum
cadmium
koper
kwik
lood
nitraat
nitriet

EG-norm
(1)

Geschatte
Max. Conc.
(2)

50
5
3000
(na 12 uur
stilstand)
1
50
50000
100

160
3.3
1625
(gemiddeld
water)
2.2
22
16250
650

in long en maagdarm en een consumptie
van 21water per dag, wordt de maximale
5a

1
= - a mg.
10x2 4
Daar wij voor de algemene bevolking
rekening moeten houden met een grotere
inter-individuele spreiding voor werknemers, wordt een veiligheidsfactor 10
[Zielhuis en Van der Kreek, 1979] ingevoerd. De maximale concentratie wordt
1
dan — a mg/l = 25 a jug/i, overeenkomend
40
met een MAC = a mg/m 3 .
Calabrese [1978] voerde wel per stof
eventueel verschillende factoren in voor
de fractionele resorptie, maar de onzekerheid over deze fracties maakt zo'n schattingsprocedure alleen maar schijnbaar beter.
Bovendien gaat hij in zijn voorbeeld uit
van TLV's uit 1958, welke inmiddels aanzienlijk gedaald zijn, en wij gaan uit van
de momenteel (1980) officieel geldende
Nederlandse waarden.
De resultaten van deze exercitie zijn weergegeven in Tabel IV, waarin ook een
vergelijking met de uit de ADI-waarde
afgeleide normen is gegeven, alsmede met
de EG-norm. Dan blijkt dat bij extrapolatie
op basis van de MAC-waarde voor de
metalen de EG-normen niet worden overschreden, en dat er zelfs voor koper en
voor lood een veel lagere schatting uit
komt. Dit is overigens gemakkelijk te verklaren: de kopernorm voor drinkwater
berust slechts op het voorkómen van
kopersmaak, voor de arbeid echter op preventie van koperkoorts (CuO); en voor
lood geldt zeker dat de resorptie in de
long aanzienlijk groter is dan in het maagdarmkanaal. Als wij bedenken dat waarschijnlijk in de nabije toekomst de MACwaarden voor cadmium en lood (zie ook
WHO 1980) in ons land aanzienlijk zullen
dalen, wordt het verschil nog groter.
In vergelijking met de schatting op basis
concentratie in drinkwater

(2)
(1)
3
0.7
0.5
2
0.5
0.3
6

geschatte norm niet zo bevredigend, omdat
er steeds kans bestaat op vorming van
carcinogene nitrosamines in de darm, met
name indien er tevens Vit. C-gebrek is
[Weisburger, 1980].Al met al, hebben wij
dus een zekere onderbouwing van de EGnormen kunnen verschaffen, uitgaande van
de ADFs voor voedingsmiddelen. Deze
onderbouwing maakte echter gebruik van
enkele wetenschappelijk en gezondheidkundig onvoldoende onderbouwde aannames.
4.3. Afleiding uit MAC-waarden ?
Calabrese [1978] geeft nog een andere
methode aan om tot schatting van de
drinkwaternormen te komen en wel door
uit te gaan van de MAC-waarden zoals
die in de V S . bijv. door de Am. Conf.
Gov. Ind. Hygienists en in ons land door
de Nat. MAC Comm. jaarlijks gepubliceerd
worden [Arbeidsinspectie 1980].Men moet
dan wel bedenken dat er t.a.v. de validiteit
van TLV- en MAC-waarden grotere
reserve dient te bestaan dan t.a.v. de
validiteit van ADI's, daar er in het laatste
geval vaak een veel uitgebreider dierexperimenteel onderzoek aan ten grondslag
ligt; bovendien gelden TLV's-MAC's
slechts voor volwassenen, die 8u/dag,
40 u/wk, 20 à 40 jaar lang blootgesteld
worden, en derhalve niet voor kinderen,
niet voor minder gepredisponeerden, niet
voor blootstelling van de wieg tot het graf.
Er is ook meestal nog geen rekening gehouden met effecten op het nageslacht.
Tenslotte is het nog onwaarschijnlijker
aan te nemen dat de fractionele resorptie
vanuit longen en maagdarmkanaal gelijk
zal zijn aan de resorptie vanuit voeding en
water in het maagdarmkanaal.
De berekening gaat dan als volgt: MAC
a mg/m 3 ; per 8 uur bij matig zware arbeid
wordt 10m 3 in- en uitgeademd; retentie
in longen wordt gesteld op 50 % van 10a;
het respiratoire aanbod bedraagt dan 5a
mg. Indien wij weer uitgaan van een bijdrage van 10 % voor rekening van het
drinkwater, een gelijke fractionele resorptie

van de ADI (Tabel II) zijn er, behalve
weer voor koper, grote discrepanties voor
de gechloreerde pesticiden aldrin/dieldrin
en heptachloor. Waarschijnlijk berust de
van de ADI afgeleide norm op betere
gegevens dan die afgeleid van de MAC,
of er is bij de drinkwaternorm rekening
gehouden met de werkelijk voorkomende
concentraties, die dan gemakkelijk zo'n
lage norm zouden kunnen realiseren.
Overigens is bij de Nederlandse MACwaarden voor DDT en heptachloor (nog)
geen rekening gehouden met de positieve
carcinogeniteitsproeven bij de muis, die
wel in de voorlopige nieuwe EPA-aanbevelingen verwerkt zijn (zie Tabel V).
4.4. Spielerei?
Met nadruk wordt er op gewezen dat deze
schattingen van drinkwaterkwaliteitsnormen,
uitgaande van de ADI of van de MAC,
zeker geen goed alternatief zijn voor een
expliciet op drinkwaternormstelling gebaseerd chronisch toxiciteitsonderzoek.
Men kan het zelfs 'Spielerei' noemen, die
dan toch blijkt een zekere orde van grootte
aan te geven als men geen betere gegevens
ter beschikking heeft. Men moet overigens
ook bedenken dat de EG-Richtlijn niet
per se de meest valide behoeft te zijn;
althans, de documentatie hiervoor ontbreekt. Om tot verantwoorde normen voor
drinkwater te komen is beslist expliciet
hierop gericht onderzoek nodig, evenals dat
geldt voor normen voor buitenlucht, lucht
op de werkplek, en voeding.
Bovendien dient deze exercitie tevens als
argument om binnen de deskundigen- en
beleidsgroepen van de overheid, die zich
met verschillende milieucompartimenten
bezighouden, nu eindelijk eens aan één
tafel te gaan zitten om tot uniforme criteria
en beleidsadviezen te komen. Zo er al een
gezondheidkundige argumentatie bestaat,
dient deze op elkaar afgestemd te zijn
(zie 3.5.).
Hoe de verschillende aanbevelingen voor

TABEL IV - Nederlandse MAC-waarden in mg\mz en daaruit geschatte maximaal aanvaardbare
concentraties in drinkwater, in ßgjl; vergelijking mst op basis van ADI afgeleide normen en met
EG-norm.
Max. aanvaardbare conc.in lucht
van werkplek

Geëxtrapoleerde
conc. in
drinkwater

Geëxtrapoleerde
waarde
vlg. Tabel II

arsenicum
cadmium
koper

0.5
0.05*
1

13
1.25
25

160
3.3
1625

kwik (zouten)
lood
aldrin/dieldrin
DDT en stofw. prod.
HCH**
heptachloor

0 05
0.15*
0.25
1
0.5
0.5

1.25
3.75
6.3
25
13
13

2.2
22
0.3

ï

16

I

* : het ligt in de lijn
** : als a-HCH.

32

1.5

der verwachting dat deze waarden binnenkort zullen daen.

EG-norm
50
5
3000
(na stilstand)
1
50

J

totaal
0.5
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TABEL V - Voorlopige EPA-aanbevelingen voor waterkwaliteitsnormen, ingedeeld
aan ten grondslag liggende criteria (Stara et al, 1980), in ßgjl.
Stof

Effecten

pens de er
Aanbeveling

a. op basis van humane carcinogeniteit
arsenicum
benzeen
vinylchloride

huidkanker - mens
leucaemie - mens
levertumor - mens

0.02
15
517

b. op basis van gegevens over chronische toxiciteit
cadmium
lood
nikkel
chroom
thallium
pentachloorphenol
endosulfan

toxiciteit - mens
lood in bloed gehaltes - mens
toxiciteit - dierproef
toxiciteit - dierproef
toxiciteit - dierproef
toxiciteit - dierproef
toxiciteit - dierproef

10
50
133
50
4
140
100

c. op basis van organoleptische eigenschappen
koper
zink
hexachlorocyclopentadieen
acenaphtheen
2-chlorophenol
d. op basis van carcinogeniteit in dierproef
2-4-dinitrotolueen
chloroform
tetrachloorkoolstof
tetrachloroethyleen
heptachloor
DDT

1000
5000
1.0
20
0.3
fibroadenoom - rat
levertumor -muis
levertumor - muis
levertumor - muis
levertumor - muis
levertumor - muis

e. op basis van TLV-MAC
ethyleenbenzeen
trichloornaphthaleen
tetrachloornaphthaleen
pentachloornaphthaleen
hexachloornaphthaleen
octachloornaphthaleen

waterkwaliteit tot stand kunnen komen,
met gebruikmaking van volslagen verschillende benaderingen, komt goed uit in
een recent overzicht van voorlopige aanbevelingen voor waterkwaliteitsnormen
door de EPA [Stara et al, 1980], zoals
samengevat in Tabel V. Hoewel dit artikel
zich richt op niet-carcinogene stoffen, zijn
enkele volledigheidshalve hier wel weergegeven. Als we hiermede de EG-Richtlijn
vergelijken, blijken maar weinig stoffen
hieruit in Tabel V voor te komen. Voor
arsenicum heeft de EG kennelijk onvoldoende rekening gehouden met het risico
op kanker, wat leidt tot een factor 2500
als verschil, wat ook geldt voor de huidige
VS-norm; de organoleptische eigenschappen van koper worden wellicht in de V.S.
ernstiger beoordeeld dan in de EG en in
ons land; nikkel komt verrassenderwijs
hoger uit in de voorlopige EPA-aanbeveling, hoewel in de laatste jaren gebleken is
dat bepaalde weinig oplosbare Ni-verbindingen carcinogeen zijn zowel bij mens
als dier.
De vermelding van enkele carcinogene
stoffen in Tabel V illustreert dat, naast de
stoffen met een drempelwaarde voor effect,
men zich terdege dient te realiseren dat
veel stoffen met vermoedelijk geen drempelwaarde eveneens in drinkwater kunnen
voorkomen, als men tenminste de positieve

0.74
2.1
2.6
2.2
0.23
0.001
1100
3.9
1.5
0.39
0.15
0.08

proeven met muizen als doorslaggevend
beschouwt.
Het feit dat Tabel V zo weinig stoffen
vermeldt, die wel in de US-norm en in de
EG-Richtlijn voorkomen, is zeker niet een
bewijs dat voor deze stoffen wel voldoende
basisgegevens beschikbaar zijn. We zullen
verschillende methoden van 'Spielerei' of
meer vertrouwenwekkend geformuleerd
'Educated guesses' of 'Questimates' te baat
moeten nemen om de bestaande leemten
op te vullen.
5. Waarde-oordelen
Normen dienen vastgesteld te worden via
een zgn. tweestapsprocedure (3.4.). De gestelde norm is zeker niet 'waardevrij'
omdat het een beleidsnorm is: afweging
Vanwat geacht wordt dat 'zou moeten'
tegenover wat geacht wordt dat 'zou
kunnen'. Maar ook in de eerste stap: het
totstandkomen van de advieswaarde, spelen
waarde-oordelen mee. De deskundigen
moeten de bestaande gegevens van dierproeven, van casuïstische mededelingen
over vergiftigingsgevallen, van epidemiologische onderzoeken bij de mens toetsen,
en zo mogelijk tot een consensus komen.
Dit iszeker niet een routinematig stuk
rekenwerk, maar het vereist bijv. een oordeel over de relevantie van de gehanteerde

criteria voor aanslag op het gezond zijn
(3.2.). Er worden keuzes gedaan. In de
eerste plaats moet men afwegen welk
criterium bepalend is: bijv. ziekte, hinder?;
dit is een kwalitatieve keuze.
Indien een bepaald effect als criterium
gekozen is, moet men zich afvragen
welke intensiteit er van voorkómen moet
worden, of dat 'een beetje' geen kwaad
kan: kwantitatieve keuze. Voorts moet men
zich rekenschap geven van de risicogroepen: moet men zich ook baseren op
enkele personen, bijv. 1op 1000, 1 op
100000 onder de bevolking die gewoonlijk
8 à 91water per dag drinken, of op
speciale risico's voor bijv. patiënten met
ernstige nierfunctiestoornis (3.3.): tolerantiekeuze-bevolking. Ook speelt de vraag of
zo'n niet-gewenst-effect, bijv. minder goede
smaak, maar zo nu en dan op mag treden
of nooit of altijd: tolerantie-keuze tijd
[Zielhuis 1977a].Tenslotte zal men een
veiligheidsfactor moeten vaststellen, wat
steeds het resultaat moet zijn van een weloverwogen oordeel, en niet van klakkeloos
toepassen van getallen [Zielhuis en Van der
Kreek 1979]. Omdat dergelijke keuzes gedaan moeten worden, én omdat de evaluatie van dierexperimenteel onderzoek
weer andere deskundigheid vereist dan van
epidemiologisch onderzoek, moet de discussie gevoerd worden binnen een groep
van deskundigen, bij voorkeur weer met
verschillende deskundigen, en niet door
een of twee personen alleen.
In een openbaar advieswaarde-rapport
dienen de gemaakte keuzes expliciet geargumenteerd te worden, zodat niet alleen
de beleidsmakers, maar ook de bevolking,
eventueel via hun eigen deskundigen, weten
waar zij aan toe zijn, en zij zo nodig de
gemaakte keuzes kan aanvallen. Het stellen
van normen berust steeds op waarschijnlijkheden, op kansen, derhalve gepaard
gaand met onzekerheden. De reclamekeuze:
'koop veiligheid als u deze auto aanschaft'
is niet meer dan een leugen; men kan
hoogstens een 'gevoel' van veiligheid, en
een grotere 'kans op veiligheid' kopen,
maar het is en blijft een kwestie van
kansen. Dit geldt ook voor kwaliteitsnormen. Bovendien geldt bijv. t.a.v. de
buitenlucht, de lucht op de werkplek, en
ook in zekere zin t.a.v. de kwaliteit van
drinkwater, zeker internationaal gezien, dat
de deskundigen vaak zelf in mindere mate
die lucht inademen of dat water drinken
dat door hen voor anderen nog aanvaardbaar geacht wordt [Wink en Zielhuis 1975].
Die anderen, en dat zijn er ontelbaar velen,
in allerlei gradaties van leefgewoontes en
gevoeligheid, lopen het risico dat afgeschat
wordt door een kleine groep, die in de
regel vaak zelf in betere leef- en woonomstandigheden verkeert. Het stellen van
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normen is niet waardevrij; ook de ethiek
speelt een rol. Alleen dit al vereist openbaarheid, wat controle op de gedane keuzes
mogelijk maakt.

6. Conclusie
Keren wij nu terug naar de in het begin
gestelde vragen, dan kunnen wij tot de
volgende conclusies komen:
— Normen voor de chemische kwaliteit
van drinkwater zijn in de regel onvoldoende
onderbouwd door expliciet hierop gericht
onderzoek van dier en mens; de situatie
voor kwaliteitsnormen voor voedsel is
gunstiger dan voor die van drinkwater.
— De geconstateerde mate van overeenstemming in geldende drinkwaternormen en
aanbevelingen berust niet of nauwelijks op
controleerbare documentatie en/of beleidsoverwegingen. In Nederland ontbreekt een
inzichtelijke procedure hoe de normen tot
stand komen.
— Kwaliteitsnormen dienen niet als optimale waarden beschouwd te worden;
men dient er steeds zover mogelijk onder
te blijven.
— Afhankelijk van het gestelde criterium
komt men tot verschillende normen. De
gebezigde criteria zijn onvoldoende bekend.
- Er bestaat onvoldoende inzicht of, en
— zo ja - hoe de normen afgestemd zijn
op risicogroepen.
— Daar de bevolking reageert op totale
belasting aan een chemische stof vanuit
drinkwater, voeding, ingeademde lucht,
enz. moet deze als uitgangspunt gekozen
worden. Dit vereist nauwe afstemming van
beleid t.a.v. de diverse milieucompartimenten, wat momenteel onvoldoende
plaatsvindt. Het aanvaardbare aandeel van
de opname vanuit drinkwater behoeft
nadere bezinning.
— Door extrapolatie vanuit bestaande
kwaliteitsnormen voor de voeding of de
lucht op de werkplek kan — overigens
met gebruikmaking van onvoldoende geverifieerde aannames — een voorlopige
schatting gemaakt worden van de orde van
grootte van maximaal aanvaardbare concentraties in drinkwater. Dit kan dienen
om tot voorlopige normen te komen, in
afwachting van de resultaten van expliciet op
drinkwaternormstelling gericht onderzoek.
— De kwaliteitsnormen berusten uiteindelijk op keuzes, niet alleen gemaakt door
de beleidsinstanties, maar ook reeds
tijdens de gezondheidkundige evaluatie van
het basis-materiaal. Men komt hier nooit
tot zekerheden, maar hoogstens tot kansen
op afwezigheid van gestoorde gezondheid.

Dit vereist openbaarheid van de gezondheidkundige documentatie van de beleidsoverwegingen, met controle hierop via
bevoegde organen.

7. Samenvatting
Chemische drinkwaterkwaliteit:
normstelling en waarden
Dit artikel bespreekt vooral de algemene
aanpak voor het normeren van de chemische drinkwatefkwaliteit. Het blijkt dat
de huidige normen en aanbevelingen onvoldoende zijn onderbouwd door expliciet
op drinkwaterkwaliteit gericht onderzoek.
Te weinig wordt rekening gehouden met
de totale belasting vanuit lucht, voedsel,
dranken en drinkwamter; ook organisatorisch is er vaak geen uniformiteit in aanpak. Door extrapolatie vanuit ADI- en
MAC-waarden kan men tot een voorlopige
schatting komen van de drinkwaterkwaliteit,
in afwachting van expliciet hierop gericht
onderzoek. Vanwege het feit dat normen,
zowel tijdens het vaststellen van het beleid
alsook al voordien tijdens de gezondheidkundige evaluatie, berusten op waardeoordelen, is openbaarheid van de aan de
norm ten grondslag liggende gegevens en
keuzes vereist.
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