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werdentoegeschrevenaandeaanwezigheid
vanzowelnatuurlijkehormonenalssynthetischeEDC'sinhetmilieu.EDC'szoudeneen
schadelijk effect hebbenopdereproductiebij
vissen,amfibièn,reptieleneninminderemate
ookbijwatervogels.
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Verschillendeinitiatievenwerdenrondde
problematiekopgezet.Zogingin2001het
Poseidon-programmavandeEuropeseUnievan
start.Hetprojectomvatteonderzoeknaartechniekenomonderanderegeneesmiddelenuit
afvalwater teverwijderen.OokinNederlanden
(inminderemate)inVlaanderen,begononderzoeknaardeaanwezigheidvanorganische
micropolluenteninoppervlaktewaterende
mogelijkheidomdezeteverwijderen.
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Deaanwezigheidvanorganischemicroverontreinigingen indebronnenvoordedrinkwatervoorzieningiseenzorgwekkendgegeven.Hetgaat daarbijzowelompesticidenalsgeneesmiddelenen
componentenvanproductenvoordepersoonlijkehygiëne.Ookstoffen alsN-nitrosodimethylamine
(NDMA)enmethyl-tertiair-butylether(MTBE)komenintoenemendematevoormgrond-en
oppervlaktewater.Verschillendevandezestojfenhebbenmogelijkeenverstorendeffectopde
hormoonhuishouding inmensendier.Deaandachtvoordezestoffen isdeelsgegroeiddoordebetere
analysemethoden,diesteedsmeerverontreinigingeninsteedslagereconcentratieswaarkunnen
nemen.Bovendienkomendiverseverontreinigingenmetbijvoorbeeldgeneesmiddelenintoenemende
matevoordoordehogereproductieenhettoenemendgebruik.Vooraldepolaireorganischemicroverontreinigingenvormeneenbelangrijkpuntvanaandacht,omdatzemoeilijkerwordenverwijderd
tijdenshetdrinkwaterproductieproces.
IndejarentachtigstondendedrinkwaterbedrijveninNederlandvoordeuitdagingom
hetprobleemvandebestrijdingsmiddelen op
telossen.Viaoverheidsmaatregelen probeerde
mendeemissiebronnenaantepakken(landbouw,productie,gebruikopverhardingen].
Verderwerdendebarrièresindedrinkwaterzuiveringgeoptimaliseerd.
Indejarennegentigverschoofdeaandacht
naaranderemicroverontreinigingen.De

belangstellingvoorhetonderwerpnamsterk
toe.Eengrootaantalstudiesnaardeaanwezigheidvanonderandereendocriene disruptoren
(EDC)inheteffluent van afvalwaterzuiveringsinstallatiesenhetbelasteoppervlaktewaterwerdenuitgevoetdinDuitsland,het
VerenigdKoninkrijk,Nederland,Denemarken
endeVerenigdeStaten.Erontstond immers
ongerustheid,omdatreedseenaantalgevallen
bekendwaswaareffecten opwildpopulaties

Eenmisvormdibis-jongalsgevolgvaneenverstoringvanhetendocrienesysteemdoorEDC's
(foto:U.S.Fish&WildlifeService).

Het Qji-project
In2002werdhetbedtijfstakonderzoek van
deNederlandsedrinkwaterbedrijven geherstructureerd.Ditresulteerdeineenambitieuze
onderzoeksvisiewaarvaneenbelangrijkdeel
bestaatuithetQ2i-programma(Qualityfor
the21stcentury).Datprogrammaisgebouwd
opdevolgendecentralevraag:Ishetmogelijkom
drinkwateropeendergelijkemanierteproducerenen
tedistribuerendatdeconsumentenhet,ookindetoekomst,aandetapbeschouwenalsveilig,betrouwbaarentenallentijdevandebestekwaliteit,ook
wanneernieuwebedreigingenalsorganischemicroverontreinigingendekopopsteken?
Verwijdering organische micropolluenten bij de drinkwaterproductie
InhetkadervanQ21wordtonderzoekverrichtnaardeverwijdering vanorganische
microverontreinigingen bijdeproductievan
drinkwater.Aanvullendophet bedrijfstakonderzoekiseenpromotie-onderzoekgedefinieerdoververwijderingvanorganische
microverontreinigingen bijdedrinkwaterzuivering,uitgevoerdaandeTUDelft,insamenwerkingmetKiwaWatetResearchende
KatholiekeUniversiteitLeuven.Hetdoelvan
ditonderzoekismeerfundamenteel inzichtte
verwervenindeverwijderingvandeorganischemicropolluentenbijdedrinkw erzuiveringenmeerspecifiekinderelatietussende
eigenschappenvandestoffen (dechemische
structuur,depolariteit,demoleculairegrootte)endematevan verwijdering.
Ditartikelwileeneerstestapvormenin
hetonderzoek.Hetbrengteenoverzichtvande
huidigesituatie,watbetreft deaanwezigheid
vanorganischemicroverontreinigingen inhet
VlaamseenNederlandsewater.Debedoelingis
eenbeeldtekrijgen vandeprioritaireverbindingendiehetgrootsterisicovormenopbasis
vantoxicologischeeigenschappenvoorde
mens,productiehoeveelhedenendeaanwezig
heidindebronnenenhetdrinkwater.
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Situatie in Europa
Hormonen
Eenbelangrijkegroeporganischemicroverontreinigingen bestaatuit hormonen,
zowelnatuurlijke alssynthetische.Zeveroorzakenontegensprekelijkeeneffect ophet
endocriensysteem.Deanti-conceptiepiliseen
belangrijkeoorzaakvandeemissievanhet
hormoon ï/a-ethinyloestradiol.Dithormoon
zouverantwoordelijkzijnvoordeverhoogde
feminisatiebijvissenpopulaties inEngelse
rivieren1'.Anderehormonenalsi7ß-oestradiol
enoestronkomenvannaturevoorinzoogdierenenandereorganismenenzijnal effectief
bijzeerlageconcentraties(tot0,1 ng/1).Ze
komeninhetoppervlaktewater terecht,onder
anderedoorafspoelingvandierlijkefecesvan
weilandenenviaderioolwaterzuiveringsinstallaties.
Detotaledagelijkseuitscheidingvan
oestrogenendooréénmiljoen mensen
bedraagtongeveer200gram.Dezehoeveelheid
iszowelafkomstig vanendogenegeslachtshormonenalssynthetischehormonen,diebeiden
viadefecaliën endeurinewordenuitgescheiden.Hoeweldehoeveelheidzeerkleinlijkt,is
zetochsignificant omwillevandekrachtige
werkingvandehormonen.
i7ß-oestradiol(ookE2genoemd)en va-erhinyloestradiol(EE2)wordenbeschouwdalsde
meestactieveoestrogenen2'.Omwillevande
krachtigewerkingbijzeerlageconcentraties
wordenzetotdeprioritairestoffen gerekend.
Verontreinigingenvan industriële herkomst
Verschillendeindustrieelgeproduceerde
chemicaliënkomentijdens hetproductieprocesofdoorintensiefgebruikterechtinhet
milieuenkunnenzoindedrinkwaterbronnen
terechtkomen.
Bisphenol-A(BPA)wordtingrotehoeveelhedengeproduceerdeninhoofdzaak gebruikt
alsmonomeervoordeproductievanpolycarbonaatenepoxyharsen.Hetheeft invitroeen
oestrogènewerkingophumane borstkankercellenenwordtalslichttotmatigtoxisch
beschouwd.Dewereldwijde productie
bedraagtongeveer640.000tonperjaar.Hoge
concentratiesbisphenol-Akomenvoorin
oppervhktcwater,watdezestofeenprioritair
karakter geeft.
FtalatenzoalsDEHP (diethylhexylftalaat)
»DBP(dibutylftalaat) wordengebruiktals_
We
ekmakerstijdensdeproductievanPVCen
bordendusgevondeninveelzachtePVC-productenzoalsspeelgoed,maarookinverpakkingenvoorvoedsel,inauto'seninlijm.De
m
« s t gebruikteftalaten blijken inin-vivosyste
menzwakketotgeenoestrogèneeffecten te
Ve
rtonen,maarzijndoorhungroteproducueboeveelheden(verschillendemiljoenen tonper

ei

jaar)welbelangrijk,omdatzedaardoorinhoge
concentratiesindewatersystemen kunnen
voorkomen(bijvoorbeeld 70ug/1DEHPinhet
oppervlaktewater inItaliëin1994'').
Polychloorbifenylen (PCB),industrieel
geproduceerdesynthetischeoliën,vooral
gebruikt intransformatoren, kunnenoestrogèneactiviteitvertonen.Zezijnslechtwateroplosbaarenzeerlipofiel.Daardooraccumulerenzeinvetweefselsvanvissen,zeevogelsen
bepaaldemarienezoogdieren.Bijverbranding
kunnenPCB'sdenoggiftigeredioxinesvormen.DeproductievanPCBisinmiddels
gestopt,maardoorhun persistentekarakter
wordenzenogsteedsaangetroffen inhet
oppervlaktewater.
PAK's(polycyclischearomatischekoolwaterstoffen) zijn productenvanonvolledigeverbranding.Zehebbeneenstructuur mettwee
ofmeerbenzeenkernen.EenaantalPAK's,zoals
benzo(a)pyreenendibenzo(a,h)anthraceen zijn
kankerverwekkend.Zekomenvoornamelijkia
hetoppervlaktewater terechtviadeatmosfeer.
Alkylfenolen (voornamelijk octyl-en
nonylfenol)wordengebruiktalsanti-oxidantiaenzijnreactieproducten vandeafbraakvan
alkylfenolpolyethoxylaten tijdens afvalwaterzuivering.Alkylfenolen kunnenvrijkomen uit
verpakkingenvanvoedingsmiddelen.Zezijn
relatiefpersistentenaccumuleren inhet
vetweefselvanlevendeorganismen,waarze
onderanderekunnen leidentotvormingvan
kankercellen. Alkylfenolpolyethoxylaten
wordenopgroteschaaltoegepastinindustriëleenhuishoudelijkedetergenten,herbiciden,
vervenencosmeticaproducten.Dewereldwijde
productiebedraagtmeerdan500miljoen
kg/jaar,waarvanbijna80procent nonylfenolpolyethoxylatenen15à20procentoctylfenolpolyethoxylaten.Zoweldeethoxylaten alsde
gewonefenolen vertonenzwakkeoestrogène
activiteit,maarzijn vooralbelangrijk omwille
vanhunhogeproductie4'.
Methyl-tertiair-butylether (MTBE)wordt
sindsdejarenzeventiggebruiktomhet
octaangehaltevanbrandstoffen teverhogen,
nahetverbiedenvantetra-ethyl-loodwegens
luchtvervuiling.Dejaarlijkseproductievan
MTBEinEuropabedraagrdriemiljoen ton.
MTBEiszeeroplosbaarinwaterenbeweegt
zichsneldoordebodem.Daaromvormthet
eenprobleemingrondwater.Devoornaamste
bronnen vanMTBEvormendefecteondergrondsebrandstofopslagtanks enhetmorsen
bijhetvullenvantanks.Blootstellingaanhoge
concentratiesMBTE kanbijdierenkankerveroorzaken5'engeeft bovendieneenslechtegeur
ensmaakaanhetwater.Dezestofvormtinde
VerenigdeStateneennoggroterprobleemdan
_LnEuropa,hoeweldestofookhiersteedsvaker

inverhoogdeconcentratiesinhetoppervlaktewatervoorkomt.
N-nitrosodimethylamine(NDMA)maakt
deeluitvandefamilievandeN-nitrosamincs
diealscarcinogeenenmutageen bekendstaan.
NDMAwordtgebruiktinvloeibarebrandstof
voorraketmotorenenwerdgevonden inconcentratiestot400pg/1 'n hetgrondwatervlakbijtestinstallatiesvoorraketmotoren inhet
noordenvanCalifornie6'.OokindeRijnende
MainwerdNDMAaangetroffen, inconcentratiestot 160 ng/1.Dezelaatstewaarde betreft
eeneenmaligemeting,dienadien nooitmeer
werdbereikt.Demaximaleconcentratiesin
hetoppervlaktewater inNederland liggenin
debuurtvande10 ng/1.Eenveiligegrensin
'hetdrinkwaterwordtvoorlopigop12ng/1
geschat,maardoorzijnsterkpolairestructuur
ildestofzeermobielinhetmilieuenook
moeilijk teverwijderendoordedrinkwaterzuivering.Ditmaaktheteenzeer belangrijke
componentvoornaderondc1
Zuiveringzelfookverontreinigend?
NDMAkomtnietalleenvoorinraketbrandstof,maarkanookwordengevrrmddoor
reactievanorganischeprecursoren metchlooramincs,dieinvelelandenwordengebruikt bij
desinfectie indedrinkwaterbereiding.Naast
NDMAkunnenooktrihalomethancn(THM)
enhalo-azijnzuren (HAA)gevormd wordenals
bijproduct vanchloor-desinfectie.H\Aen
THMwordenverondersteldverbandtehoudenmetgeboorteafwijkingen enbepaaldevormenvankanker.IndeNederbndsedrinkwaterzuiveringwordthetgebruikvanchloorals
desinfectiemiddclzoveelmogelijkvermeden.
Bijhetgebruikvanozonalsdesinfectiemiddelkanbijaanwezigheid vanbromidein
dewaterstroom bromaatontstaan.
Bestrijdingsmiddelen
Eenanderebelangrijkegroeporganische
microverontreinigingen zijndepesticidenof
bestrijdingsmiddelen. Ondanksrepressieve
maatregelen wordennogsteedsbestrijdingsmiddelenaangetroffen indeo^pervlaktewateren.Onderandereatrazine,simazine endosuifan,diuronenlindaankomenvaakinher
VlaamseenNederlandseoppervlakte«ater
voor7'8'.Metnamedeouderebestiijdingsmiddclenzijnvaakheelpersistente stoffen,
watookblijkt uithetfeitdaisommigevan
dezeouderemiddelen ;oalslindaanenDDT
nogsteedsinoppervlaktewater wordenaangetroffen, terwijl zereedsenkeledecennia niet
meergebruiktmogenworden.InVlaanderen
vormthetherbicidediuroneenalgemeen
probleem;destofkomtin82procentvande
meerplaatsenvoorinhetoppervlaktewater.
Ooknieuwerebestrijdingsmiddelen, zoals
di-methenamide,kunnenechteree-ibedreigingvoorhetoppervlaktewatervormen.
HjO | 7 « 0 5
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Geneesmiddelenenproductenvoorpersoonlijkehygiëne
Geneesmiddelenenproductenvoorpersoonlijkehygiënekomenvoornamelijk inhet
oppervlaktewater terechtdoorparticulier
gebruik,integenstellingtotandereorganische
microverontreinigingen. Geneesmiddelen
kunnenzeeruiteenlopende functies hebben.
Eenbelangrijkegroepbestaatuitdeantibiotica,waarvanvoornamelijk sulfamethoxazole en
erythromicineinhetNederlandseoppervlaktewateraangetroffen zqvr. Carbamazepineiseenbekendanti-epilepticumdatvoorkomtinconcentratiestot500ng/1in
Nederlandsoppervlaktewater.Depijnstillers
ibuprofen enacetylsalicylzuur(aspirine)
wordenzowelinoppervlakte-alsdrinkwater
aangetroffen, evenalsderöntgencontrastmediaiopamidolenamidotrizoinezuur.Ook
beta-blockers,zoalsmetoprololenSotalol(deze
stoffen wordenonderanderegebruiktbijde
behandelingvanhart-envaatziekten),komen
inhetNederlandseoppervlaktewatervoor.
Voorzichtigheid isechtergeboden,wantvalse
beweringenovergeneesmiddelen kunnenheel
watophefveroorzaken.ZowerdineenBritse
krantbeweerddathetantidepressivumProzac
aangetroffen wasinhetdrinkwater,hoewel
laterbleekdatnooitmetingennaarProzac
warenverricht.
Productenvoordepersoonlijkehygiëne,
zoalsdenitromuskverbindingen,zijn inhet
Europeseoppervlaktewatergedetecteerdin
concentratiesvanï tot23 ng/1.Concentraties
vandepolycyclischemuskverbindingCelestoidelopenzelfsoptot 10.000 ng/110'.

hetwatertemeten.InBelgiëworden bijvoorbeeldveelminderstoffen specifiek gemeten
daninNederland.
Uitdetabelblijkcduidelijkdattussende
verschillendelandendeconcentratiewaarden
vandeverontreinigingenzeeruiteenlopen.

FouteberichtgevingoverdeaanwezigheidvanProzacindrinkwaterinhetVerenigdKoninkrijk.
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Prozac 'found in drinking water'
T r a c e s of t h e a n t i d e p r e s s a n t
P r o z a c c a n b e f o u n d in t h e
n a t i o n ' s d r i n k i n g w a t e r , it
has been revealed.
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• Negative drug research 'withheld'
23 Apr 04 1 Health
» Child warning on anti-depressants
10 Dec 03 | Health
• Anti-depressant advice
'misleading'
12 Feb 02 I Health
• New antidepressants 'no riskier'
21 Jul04 | Health

An Environment Agency report
suggests so many people are
taking the drug nowadays it is
building up in rivers and
groundwater.

RELATED INTERNETLINKS!
• Medianes and Healthcare
products Regulatory Agency
• Department of Health
• The Observer
• Environment Agency
The BBC is not responsible for the
content of external internet sites

A report in Sunday's Observer says the government's
environment watchdog has discussed the impact for human
health.
A spokesman for the Drinking Water Inspectorate ( O W I ) said
the Prozac found was most likely highly diluted.
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'Alarming'

—

•Jump in alcoholicliver disease
• Cancer cells pucinto deep sleep
' NHS 'taking away Africa's medics'
• Mountain living 'good for heart'

The newspaper says environmentalists are calling for an
urgent investigation into the evidence.
I t quotes the Liberal Democrats' environment spokesman.

Tabel1.

Maximaalinadenteelgemetenconcentratiesinoppervlaktewatervaneenaantalorganischemicroverontretnigingert7«*1»'12''1*^.
maximale incidentele concentraties
in oppervlaktewater (ng/1)

beschouwde stof
Vóórkomenvanorganischemicroverontreinigingen
Tabel1geeftdemaximaal waargenomen
concentratiesvanenkelevandebelangrijkste
organischemicroverontreinigingen inhet
oppervlaktewater inVlaanderen,Nederlanden
Europaweer.Daarnaastwordtvoordemeeste
stoffen ookeengezondheidskundigegrenswaardeaangegeven.Ditiseenconcentratie
waaronderverondersteld wordtdatdestof
geeneffect vertoontopdehumanegezondheid.Dezewaardenzijn meestal richtlijnen,
afgeleid doorgezondheidsinstanties zoalsde
WorldHealthOrganisation (WHO).Afdwingbarenormenzijn voorveleorganischemicroverontreiningingen nogniet beschikbaar.
Duidelijk isdatnog(vele)gegevensontbrekenindetabel.Oorzaakhiervanisonder
anderedathettotophedenvaaknietnoodzakelijkwasomsommigestoffen specifiek te
gaanmonitoren.VeleorganischemicroverontreinigingenenEDCstaanimmersnietalsgiftigbekend,zoalsftalaten.Bovendienbeschikkenvelelandenookniet,ofinminderemate,
overeenspecifiekmeetnetomdekwaliteitvan

Voordebestrijdingsmiddelen atrazineen
simazinebijvoorbeeld wordeninBelgiëconcentratiesgevondendiemeerdan tientallen
kerenhogerliggendaninandereEuropese
landen.Oorzaakhiervanishetbeperktespectrum aanbestrijdingsmiddelen datinBelgië
gebruiktwordt.Eenachttal bestrijdings-

hormonen
i7ß-oestradiol
i7a-ethinyloesttadiol
oestron
industriëlechemicaliën
bisphenol-A
ftalaten
PCB
nonylfenolpolyethoxylaten
MTBE
NDMA
bestrijdingsmiddelen
atrazine
DDT

Vlaanderen Nederland

2,3

21,7

EU

(ng/1)

7
7

1,0

<1

0,4

<1

34

7,1

580

22.000

5.100

10.300

200.000

14.000

<7

gezondheidskundige
grenswaarde

20

80

2600

2.600

6.200

6.200

< 10

< 10

13.000

400

10

2.000

19.000

50

M

2.000

o.d.

< 10

1.400

1.000

75.000

geneesmiddelen
sulfamethoxazole
carbamazepine
ibuprofen
iopamidol
amidotrizoinezuur
o.d.=onderdetcctielimiet, -=geengegevens

51X10
12

90

1.700

500

2.000

50.000

120

1.000

150.000

470

300

415x10 9

290

300

250X 105
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genschappenvandeorganischemicroverontreinigingen.Hetonderzoekmoeteenvoorspellingvanverwijderingscfficientie opbasisvan
demoleculairestructuurvaneenstofmogelijk
maken.

naarverwijderingsmogelijkheden indedrinkwaterproductienodig,geziendewensdat
drinkwatervrijisvanantropogene stoffen.

middelen,waarondersimazineenatrazine,
wordtveelvakergebruiktdanalleandere
bestrijdingsmiddelen samen,vandaardehoge
concentratiesinhetoppervlaktewater.
Watookduidelijk wordtuittabel1,isdat
inelklandvoordemeesteverontreinigingen
degezondheidskundigegrenswaarderuim
onderschredenwordt.Sommigeverontreinigingenkomenechterinhetoppervlaktewater
voorintehogeconcentratiesenmoetendus
tijdensdedrinkwaterproductie verwijderd
worden.

Doel van het onderzoek
Zoalsblijkt uitvoorgaandegegevensisde
zuiveringvandaagdedaggoedinstaatde
organischemicroverontreinigingen teverwijderen,althansindehuidigeconcentratiesin
debronnen.Devraagisechterhoededrinkwaterzuiveringzalreagerenopeventuelestijgendeconcentratiesvandezeverontreinigingen of
opdeaanwezigheidvanandere(meerpolaire)
verontreinigingen.
Hetonderzoekwildaarommeer fundamenteelinzichtverwerveninverwijderingvan
organischemicroverontreinigingen.Deaandachtligtineersteinstantieopnanofiltratie.
DeonderzoekersvolgeneenQSAR-methodologie('quantitativestructure-activity relationships'),waarbijopbasisvanstatistischeanalysestructuurparameters wordenverbondenaan
verwijderingseigenschappen. Hiervoorzijn
experimenteleretentiewaardennodig,die
gegenereerdwordenopbench-enpilotinstallaties.Stoffen metuiteenlopendestructurele
parameterswordenonderzochtopverschillendemembraantypesenbijverschillendeprocesvoorwaarden.Depilotinstallatiewordt
gebruiktomheteffect tebepalenvaneen
hogerepermeaatproductieopverwijderingsei-

Inhetdrinkwater liggendeconcentraties
organischemicroverontreinigingen meestal
lagerdaninhetoppervlaktewater.Datbetekentdatvooreengrootaantalcomponenten
dehedendaagsedrinkwaterzuivering redelijk
effectief is.Vooranderecomponentenzijnde
concentratiesinhetdrinkwater nogsteeds
behoorlijk hoog.Tabel2maakteenvergelijkingmetabel 1 vooreenaantalorganische
microverontreinigingen inhetNederlandse
water.
Uittabel2blijktduidelijk datdegezondheidskundigegrenswaardenindrinkwater
overalonderschredenworden.Sommigestoftenblijken echtermindergoeddoordezuiveringverwijderd tewordendanandere.Voornamelijkvoordezestoffen ismeeronderzoek

Metditinzicht ishetdandebedoelingte
komentoteendrinkv/aterzuiveringaieeen
veiligebarrièreblijft biedentegendeorganischemicroverontreinigingen,zodatdegoede
kwalireitvanhetdrinkwaterookindetoekomstbehouden blijft.
Ditbetekentechternietdatmaatregelen
tervoorkomingvancontaminatievande
drinkwaterbronnen minder noodzakelijk

zijn. f

LuERATUUR
ij

Miyamoto], enW. Klein(1998).Natural and anthropogenicenvironmental oestrogens: the scientific bansfor risk
assessment. Environmental exposure species differences
and riskassessment. Pure and Applied Cneniiury nr.9,
pag. 182^-1845.

2)

SnyderS., P.Westerhojf,Y.Yoonen D.Sedlak '2003).
Pharmaceuticals, personalcare products and 1 ndocrinedisruptors in water: Implications/or the ivata industry. Environmental Engineering Science nr. 5,pag. 449-469.

f]

Vitali M., M. Guidotti, G. Macilcnti enC. C m
[1997).Phtnalate estersin/rcshwarers05markers of contamination sources. Asitestudy inItaly, Environment International nr. 23,pag. 117-147.

4)
T

"W2.

Viking

Bemjts F.(2001). Polluenten met hormonale werking:

maximaletnadenteelgemetenconcentratie*vaneenaantalotganuchemwveronttemgmgen
1 2

inhetoppervlakte-endrinkwatervanNeder!and' '•' '.

.

maximale incidentele concentraties
inoppervlaktewater(ng/1)
beschouwde stof

drinkwater

oppervlaktewater

www.epa.gov/waterscience/drinkina/mtoefact.pdf

6)

Mitch W.,). Sharp, R.Rhodes-Trussel, R. Valentin-, l.

gezondheidskundige
grenswaarde

' (ng/1)

blootstelling engevaren. Ecotipsnr. 3,pag. 14-16.

5)

Alvarez-Cohen en D, Sedlak (2003). N-Nitrosodinicrhvin
mine(NDMA) asa drinking water contaminant: a review.
Environmental Engineering Science nr. 5,pa^. 389-404.
7)

www.nvm.nl

8)

Vlaamse Milieumaatschappij {1004}, Waterkwaliteit -

9)

Mons M. (2004).Samenvatting informatiegenecsmidde-

lozingen in het water 200$.

hormonen
t/ß-oestradiol
^a-ethinyloestradiol
oestron
"jjustriëlechemicaliën
oisphenolA
ftalaten
PCB

len. Kiwa-rapport BTO 2004.004.
10) Global WaterResearch Coalition (2004). Pharmaceuticals
and personal care products in thewatercyclc.
11) Global Water Research Coalition in )}). Occurrence of
EDC inwater systems.
12) Mons M.,A.Hogenboomen T.Noij(2003}.Pharmaceuticalsand drinking watersupply in the Netherlands. Kiwa-

nonylfenolpolyethoxylaten
MTBF

rapport BTO 2003.040.
13) Witters H„ P.Berckmans,C.Varyenechten, F.Comhaire,

NDMA

W.Dhoogc,I. Hens, A.Verspecht,]. deWit, A.Hocbeeck

^ëjn^rüddelen
atrazini
s
imazine
DDT
g^neesmiddele
su
lfamethoxazole
car
bamazepine
Ibuprofen
io
Pamidol
armdotrizoïnezuur

enj. La/ere(2003). Opsj- irfll van .ie verspreiding en ejfjfecten van stoffen met hormoonverstorendewerking in
Vlaamse water?. VlaamseGemeenschap / Vlaamse Milieu-

maatschofpy.
40

90
500

90

120

23

470
20c

69

u

83

75.000

14) Van dentiergG. en L Puijker f2004). Voorkomen van

50.000

MTBE in het Nederlandse oppervlaktewater.

150.000

VEWIN/Kiwa-rapport KWR04.099.

415xio"
250X10*

71005

57

