Toxicologische beschouwingen over haloformen
Voordracht gehouden op de Benelux-Waterdagen te Antwerpen op 1 en 2 juni 1978.

Inleiding
Chloroform is vrij lange tijd gebruikt
geworden als inhalatieanesteticum. Deze
medicinale toepassing is volledig verlaten
daar aanwending van chloroform bij de
mens ernstige postanestische leverbeschadiging bleek te veroorzaken [1]. Daar industriële toepassingen van CHCI3 aanleiding
geven tot blootstelling via inhalatie is het
begrijpelijk dat het overgrote deel van gegevens betreffende toxiciteit en biotransformatie van dit produkt betrekking hebben
op inhalatie. Het lijkt niettemin nuttig de
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gegevens op dit vlak onder de loupe te
nemen, tesamen met studie i.v.m. orale
inname, omdat ze belangrijke informatie
verschaffen betreffende werkingsmechanismen en 'target organs' van chloroform
en kunnen bijdragen tot een beter begrip
van de eventueel schadelijke werking van
CHCI3. Met dit doel voor ogen is het
nodig achtereenvolgens de opname, distributie, excretie, biotransformatie, histopathologische effecten en werkingsmechanismen op moleculair niveau te bekijken,
factoren die in belangrijke mate de giftigheid van de verbinding bepalen.
Opname, distributie en excretie
Studies die specifiek handelen over de
resorptie van chloroform zijn uiterst zeldzaam. Van ingeademd chloroform wordt
aangenomen dat een belangrijk gedeelte
(mogelijk 90 %) onveranderd wordt uitgeademd via de longen. De resterende 10 %
zou gebiotransformeerd worden [2].
Er zijn geen experimentele gegevens voorhanden die toelaten uit te maken welke
hoeveelheden CHCI3 na orale opname geabsorbeerd worden uit het gastrointestinale
stelsel. Evenmin is geweten op welke plaats
dit zou gebeuren.
Toediening van anestesiërende doses gemengd met CHCI3 via inhalatie aan muizen
toont dat de concentratie aan radio-actief
materiaal in vet en lever duidelijk hoger ligt
dan in het bloed, voor het overige schijnt
een vrij homogene distributie te bestaan in
bloed, hersenen, longen en nieren.
De concentratie aan CHCI3 bleef stijgen in
de lever tot het einde van de toediening.
Een belangrijk deel van de in de lever geaccumuleerde radio-activiteit blijkt niet
vluchtig te zijn, dit kan wijzen op binding

aan componenten uit de levercellen.
De auteurs van deze studies stellen dat de
hoge en langdurige accumulatie van CHCI3
in de lever een intenser metabolisme doet
vermoeden dan in andere onderzoekingen
wordt aangehaald [3,4].
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Hoewel de gegevens betreffende het metabolisme van CHCI3 erg onvolledig zijn,
kan er worden uit afgeleid — evenals uit
het beter bestudeerde CCU metabolisme —
dat het CHC1 3 dat niet onveranderd geëlimineerd wordt gemetaboliseerd wordt
via oxydatieve dehalogenatie tot CO2.
Aangrijpingspunten en histopathologische
veranderingen
Chloroform en Tetrachloorkoolstof zijn
vooral bekend om hun hepatotoxische
effecten die gekenmerkt worden door accumulatie van triglyceriden en levercelnecrose,
voor beide verbindingen treedt de celnecrose
op in de centro-lobulaire regio [6].
Dit heeft ertoe geleid dat beide produkten
dikwijls op éénzelfde lijn gesteld worden
wat betreft werkingswijze en uitwerking.
Naast deze effecten werd voor CHC1 3
tevens vastgesteld dat het in dierexperimenten een sterke renale toxiciteit had.
Deze renale toxiciteit bleek erg te variëren
tussen verschillende stammen muizen,
in tegenstelling tot de levereffecten.
Bovendien bleek ze sterk afhankelijk van het
geslacht: mannelijke dieren waren veel
gevoeliger dan vrouwelijke.
Deze effekten werden tevens weergevonden
bij honden en ratten. Merkwaardig is er bij
de mens in vroegere CHCI3 intoxicaties
geen melding gemaakt van renale effecten [1,7].
Werkingsmechanismen op moleculair niveau
Er is lange tijd gedacht dat CHC1 3 en CCI4
leverbeschadiging veroorzaken via dezelfde
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Biotransformatie
Chloroform is lange tijd beschouwd geworden als een inerte stof. De beperkte onderzoekingen i.v.m. de biotransformatie van
deze verbinding hebben uitgewezen dat
chloroform ten dele ( ± 5 % van een intraduoneaal aan ratten toegediende dosis)
wordt uitgescheiden via de longen als CO2.
In hetzelfde experiment werd aangetoond
dat een corresponderende hoeveelheid
Cl _ ionen langs de urine werd geëlimineerd.
Door andere auteurs wordt gesteld dat in
de lever tenminste twee niet vluchtige
chloroformmetabolieten worden teruggevonden, de identiteit ervan werd echter
niet vastgesteld [4].
Bij de mens werd vastgesteld dat een
substantieel deel van een oraal toegediende
dosis snel werd geëxcreteerd via de
longen [5].
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Afb. 1.

mechanismen. Deze visie is in het recente
verleden genuanceerd geworden op basis
van nieuwe chemische en biologische
gegevens.
Bepalend in het metabolisme van CCU zou
de vorming van het vrije radiaal °CC1 3 zijn,
dat verantwoordelijk wordt geacht voor de
lipoperoxydatie die aan de basis zou liggen
van vetaccumulatie en levernecrose [7].
Vorming van een °CHCl2 radiaal uit CHCI3
is minder voor de hand liggend daar de
activeringsenergie voor de elektronenvangst reactie (a) 2,4 kcal/mol hoger ligt
dan voor (b) [7].
Deze hypoteses worden o.m. ondersteund
door de detectie van hexachloroethaan en
CHCI3 als metaboliet van CCU en het
ontbreken van dichloormethaan en tetrachloorethaan als metabolieten van CHCI3.
Niettemin wordt vrij radicaal vorming niet
helemaal uitgesloten geacht als tussenstap
in de metabolisatie van chloroform.
Op basis van de fysio-chemische gegevens
lijkt het plausibeler de vorming van het vrije
radicaal "CHCls teverwachten uit CHCI2 Br
of CHClBr2 daar de C-Br binding zich beter
leent tot een elektronenvangstreactie met
vrije radicaalvorming (c).
CHCI3 + e ^ C l - + °CHC1 2

(a)

CCI4 + e-> C l " + °CCls

(b)

CHCla Br + e-> B r - + °CHC12

(c)

Afb. 2.

Gechloreerde koolwaterstoffen (inzonderheid CCI4) zouden op twee manieren dit
metabolisme kunnen storen: door inhibitie
van de proteïnesyntese (a) met als gevolg
verminderde vorming van lipoproteïnen en
ook vermindering van het transport van
lipoproteïnen doorheen membranen (b).
Infiltratie van de lever met vetten is een
vroegtijdig verschijnsel van CCI4 intoxicatie.
Elektronenmicroscopisch konden zeer vroeg
beschadigingen van het endoplasmatisch
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Afb. 3.
reticulum, waar door de ribosomen proteïnevorming gebeurt, worden vastgesteld.
De vermindering van lipoproteïnesecretie
zou mogelijk samen gaan met lage ATP
(adenosinetrifosfaat) gehaltes in de levercellen, hetgeen verlaging van intracellulaire
K+ concentratie tot gevolg heeft. Dit
laatste verschijnsel zou uiteindelijk leiden
tot verminderde lipoprotéine secretie [8].
Het geheel van diebiochemische fenomenen
die leverbeschadiging vergezellen is vrij
grondig bestudeerd en een aantal parameters die als subletale indicator voor
leverbeschadiging kunnen gelden zijn bekend (o.m. serum glutamine pyrodruivenzuurtransaminase en broomsulfoftaleïneexcretie) [9 -12].
Levercelnecrose die later optreedt bij blootstelling aan CCI4 of CHCI3zou, in geval
van CCI4, volgens de meest gangbare
hypothese, geïnitieerd worden door het vrije
radicaal °CCl3 dat lipoperoxydatie zou
opgang brengen. Deze zou uiteindelijk
leiden tot celwand- en mitochondriamembraanbeschadiging.
Naast leverbeschadiging kan CHCI3 tevens
uitgesproken nierschade teweegbrengen,
dit fenomeen schijnt onafhankelijk op te
treden van het eerste en is sterk species
gebonden. Zo is CHCI3 sterk nefrotoxisch
voor muizen, zelfs in doses die geen
hepatotoxiciteit veroorzaken en is CHCI3
nefrotoxischer dan CCI4, bij ratten en
honden daarentegen is de situatie omgekeerd. Bij deze dieren treden nefrotoxische
verschijnselen na CHCI3toediening slechts
op in doseringen die hepatotoxisch werken.
De nefrotoxiciteit van CHCI3 en CCI4 uit
zich vooral t.h.v. de proximale tubulaire
cellen (zwellen van deze cellen en hun
mitochondria, proliferatie endoplasmatisch
reticulum) [14].
De toxiciteit van chloroform is bovendien
sterk verschillend van soort tot soort en
houdt vooral verband met de nefrotoxiciteit.
De verschillen in LD50 lopen op tot een
factor 5; ook is ze sterk geslachtsgebonden:
mannelijke dieren blijken duidelijk gevoe-

liger dan vrouwelijke. Dit fenomeen werd
experimenteel bevestigd doordat mannelijke, gecastreerde muizen, mannelijke met
oestrogenen behandelde dieren minder en
vrouwelijke met androgenen behandelde
dieren meer gevoelig waren voor chloroform nefrotoxiciteit. Deze geslachtsgebondenheid treedt niet op bij CCI4[14].
Van CHCI3 en CCI4 wordt aangenomen dat
ze hun giftigheid manifesteren door binding
van het produkt zelf, of van een metaboliet
op organische macromoleculen in de cellen.
Bij muizen kon via proeven met C 1 4
gemerkt CHC1 3 worden aangetoond dat dit
zich vooral bond op de mitochondria der
renale proximale tubuli. Bovendien trad bij
gevoelige muizensoorten op die plaats een
veel grotere binding op dan bij minder
gevoelige soorten.
Daarentegen bleken geen verschillen in C 1 4
gehaltes op te treden bij de verschillende
soorten t.h.v. de lever.
Ook bij mensen die werden blootgesteld
aan hoge dosis CCI4werd nierbeschadiging
vastgesteld [1].
Embryo- enfetotoxiciteit
In studies met ratten en konijnen werd vastgesteld dat CHCI3 embryo- en fetotoxische
eigenschappen heeft zowel na inhalatie als
na orale toediening. Dit uit zich o.m. door
verhoogde fetale resorptie, fetale gewichtsdaling en verminderd gewicht bij de
geboorte.
Uit geen der studies blijkt dat aan CHCI3
tetratogene eigenschappen kunnen toegeschreven worden [15,16].
Carcinogeiiese
Het aspect waardoor chloroform het meest
in de belangstelling kwam, was de eigenschap dat het carcinomen kon verwekken.
Chloroform werd reeds dertig jaar geleden
door Eschenbrenner etal. op dit aspect
onderzocht [17]. In een experiment met
muizen waaraan oraal resp. 0,1,0,2, 0,4, 0,8
en 1,6 ml/kg werd toegediend om de vier
dagen (totaal dertig doses) werd bij alle
dieren die 0,4 ml/kg en 0,8 ml/kg toegediend kregen, vorming van hepatoma's
vastgesteld.
Bij lagere doseringen en controles traden
deze tumoren niet op.
Verder onderzoek op dit vlak gebeurde pas
in de zestiger jaren, hoofdzakelijk i.v.m. de
mogelijke gevolgen van de aanwezigheid
van CHCI3 in tandpasta. Door de groep van
Roe werden verschillende chronische toxiciteitsonderzoekingen gedaan met behulp van
muizen, ratten en honden [18 -20].
Bij ICI/CFLP muizen, rf, waaraan 60 mg
CHCl3/kg/dag werd toegediend, 6 dagen/
week, gedurende 80 weken, gevolgd door
een observatieperiode van 16-24 weken

werd bij 23 % der dieren die chloroform
toegediend kregen in arachide olie niertumoren gevonden. Deze konden niet worden
aangetoond bij dezelfde soort dieren die op
dezelfde manier 17mg/kg toegediend
kregen en evenmin bij controles. In andere
muizensoorten C57BL en CBA kon bij een
dosering van 60 mg CHCls/kg/dag geen
verhoogde frekwentie van tumoren worden
aangetoond. In de proef met ICI/CFPL
muizen veroorzaakt een dosering van 17 mg
CHCls/kg/dag toegediend in arachide olie
geen tumoren. Wanneer 60 mg C H C ^ / k g /
dag werd toegediend in tandpasta werd bij
de ICI/CFPL muizen een tumorfrekwentie
van 10 % vastgesteld.
In een studie met SPF Sprague Dawley
ratten waaraan gedurende 80 weken dagelijks 60 mg C H C ^ / k g in tandpasta werd
toegediend bleek geen significant verhoogde
tumorfrekwentie t.o.v. de controles waarneembaar. Wel dient te worden opgemerkt dat in deze proef 35 % der controledieren (34/98) tumoren veroonden (tegenover 38/98 in de met CHC1 3 behandelde).
In een derde experiment kregen Beagle
honden gedurende 7 jaar 30 mg CHCls/kg/
dag toegediend in gelatinecapsules. Bij histopathologisch onderzoek werd een verhoogde
frekwentie van vetkysten vastgesteld.
Verhoogde tumorfrekwentie kon niet worden aangetoond.
In een door het NCI (USA) georganiseerd
onderzoek werd aan ratten en muizen gedurende 78 weken chloroform oraal toegediend in maïs olie [21 -22]. De ratten
werden ingedeeld in twee groepen waaraan
resp. 90-120 mg/kg en 180 -200 mg/kg
chloroform werd toegediend. 20 % van de
^ratten en 2 % van de Çratten vertoonden bij histipathologisch onderzoek
niertumoren, duidelijk het meest frekwent
in de hogere dosisgroep.
In de experimenten met muizen (C5BL C3H) werd aan twee groepen tf dieren resp.
140 en 280 mg CHCls/kg toegediend,
aan twee groepen ^muizen werd resp.
240 mg/kg en 480 mg/kg CHC1 3 gegeven.
De blootstellingsperiode bedroeg 78 weken.
63 % der ^proefdieren en 87% der <>
j proefdieren vertoonden hepatocellulaire carcinomen. De effecten bleken duidelijk dosis
gebonden: de hogere dosisgroepen bleken
een hogere tumorfrekwentie te hebben dan
de lagere. Dit fenomeen werd weergevonden
in alle experimenten waarin tumoren ten
gevolge van chloroformblootstelling konden
worden aangetoond.
Samenvattend kan gesteld worden dat uit
het geheel aan experimenten duidelijk blijkt
dat CHCI3moet beschouwd worden als
kankerverwekkend voor proefdieren.
Er wordt aangenomen dat een verbinding
die kanker verwekt in ten minste twee
soorten proefdieren ook als cancerogeen
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voor de mens mag worden beschouwd.
Recent werden resultaten gepubliceerd van
enkele epidemiologische studies die o.m.
betrekking hadden op de aanwezigheid
van chloroform in drinkwater en totale
kankersterfte. Deze studie besloeg vijftig
steden in de Verenigde Staten. De meest
duidelijke associatie werd gevonden tussen
gehalten aan trihalomethanen en blaaskankers [34].
In een onderzoek uitgevoerd in zeven
New Yorkse districten werd nagegaan of er
een verband bestond tussen het voorkomen
van gastrointestinale en urinewegenkankers
en het verbruiken van gechloreerd drinkwater. In dit opzicht werden positieve
correlaties gevonden. Opmerkelijk hierbij is
dat de verhoging bij drinken van gechloreerd oppervlaktewater t.o.v. niet gechloreerd grondwater van dezelfde grootteorde is als voor het consumeren van gechloreerd t.o.v. niet gechloreerd grondwater [35].
Andere epidemiologische studies die een
verband zochten tussen de aanwezigheid
van micropolluenten in drinkwater en
kankersterfte kunnen niet direct gerelateerd
worden naar de aanwezigheid van haloformen.

Extrapolatie der dierexperimentele gegevens
naar de gehaltes gevonden in drinkwater
De hoeveelheden chloroform aangetoond in
diverse drinkwaters liggen beneden 1 mg/l
— ook de som der Trihalogenomethanen.
Hoewel grote hiaten bestaan in de kennis
van de toxiciteit van chloroform kan uit de
gedane experimenten worden afgeleid dat
de dagelijkse opname aan deze verbindingen
via drinkwater ver beneden het no-effeet
level voor hepatotoxische en nefrotoxische
effecten ligt. Uit een onderzoek, gedaan
door het RIV in Nederland blijkt dat
het no-effeet level na chronische toxiciteitsproeven 15mg CHCl.j/kg lichaamsgewicht/
dag zou bedragen.
Daar mag worden aangenomen dat er voor
toxiciteitsverschijnselen een dosis response
relatie evenals een drempel bestaat beneden
dewelke zij niet optreden, kan gesteld
worden dat via invoeren van een voldoende
ruime veiligheidsmarge vanuit dierexperiment een voor de mens veilige grenswaarde
kan vastgesteld worden. Past men dit toe op
de hoger vermelde studie dan resulteert het
invoeren van een veiligheidsfatcor 100 voor
een persoon van 70 kg in een toelaatbare
CHCl.s belasting van ongeveer 10 mg/dag.
Ook in de experimenten waarin de
cancerogene werking van CHC1 3 werd
aangetoond werden doseringen toegepast
die ver boven de blootstelling via drinkwater lagen. Wat de cancerogenese betreft
wordt door vele onderzoekers geponeerd dat

het niet mogelijk is een veilige grenswaarde
vast te stellen [22,24].
Ter staving van deze stelling wordt verwezen naar de ongevoeligheid der op dit
ogenblik gebruikte dierproeven via dewelke
slechts 'sterke' kankerverwekkers kunnen
aangetoond worden. Verbindingen die in
een dierexperiment bij bijv. 1/1000 proefdieren cancerogeen zouden inwerken vergen
uitzonderlijk grote proefopzetten om statistisch significante resultaten te bekomen.
Nochtans kan een dergelijke verbinding in
een menselijke populatie een aanzienlijk
aantal tumoren veroorzaken.
Op meer theoretische gronden wordt aangehaald dat het werkingsmechanisme van
carcinogene stoffen op cellulair niveau
verschillend is van dat der niet-cancerogenen.
Inwerking op moleculair niveau zou a.h.w.
een 'fingerprint' nalaten, en elke cel die in
contact geweest is met zulke stof zou meer
gevoelig zijn aan verdere blootstelling [25].
Hierbij wordt aangenomen dat cancerogene
effecten irreversiebel zijn. Tevens houdt in
deze optiek elke blootstelling een zeker
risico in zodat bij dalende blootstelling de
probabiliteit voor cancerogenese daalt
maar niet terugloopt tot nul.
Volledigheidshalve dient vermeld te worden
dat volgens andere auteurs voor cancerogenen wel degelijk een no-effect level kan
vastgesteld worden. Ter staving van deze
stelling wordt o.m. verwezen naar epidemiologische en biochemische studies [26,27,33],
waarbij o.m. zou zijn aangetoond dat voor
aflatoxines, vinylchloride en /maftylamine
Treshholds kunnen bepaald worden.
Tevens wordt gewezen op de mogelijkheid
die lichaamseigen stoffen (zoals glutathion)
bieden om cancerogenen te neutraliseren.
Uit dit alles moge blijken dat de vraag of
de in drinkwater aangetoonde hoeveelheden
haloformen de vorming van carcinomen
kunnen veroorzaken nauw samenhangt met
de vraag naar het bestaan van een no-effect
level voor chloroform.
Mede aan de hand van deze bedenkingen
zijn verschillende methodes uitgewerkt om
een 'veilige' of een 'acceptabele risico'
CHCI3 belasting te bepalen. Zij trachten via
een extrapolatie vanuit dierexperimenten
met hoge doses een inzicht te verwerven
in de risico's verbonden aan blootstelling
met geringe hoeveelheden.
1. Veilighe idsmarge
In een studie van Weil [28] wordt vooropgesteld dat een grens die 1/5000 van de
minimum effectieve tumor dosis bedraagt
voldoende beveiliging biedt voor de gehete
bevolking. De laagste gepubliceerde
cancerogene dosis (studie met muizenlevertumoren) bedroeg 60 mg/kg/dag.
Hieruit zou een grenswaarde van 0,01
mg/kg/dag resulteren.

2. Lineaire regressie (one-hit model)
Geeft de meeste conservatieve benadering
en de grootste veiligheidsmarge en benadert
het probleem alsof één molecule eveneens
cancerogeen zou kunnen werken.
Bij een belasting van 0,01 mg CHCl s /kg/dag
wordt het risico 0,42 -0,84/10 6 /jaar, naargelang de experimentele gegevens waarvan
wordt uitgegaan.
3. Probit-log model (Mantel-Bryan procédé)
[29, 30]
Deze werkwijze vermijdt het catalogeren
van een stof als absoluut veilig of absoluut
onveilig en houdt rekening met wat genoemd wordt een 'acceptabel risico';
dit wordt door de auteurs gesteld op
1 kankergeval/ l 0 8 blootgestelde personen.
Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van
een kurve die per tienvoudige dosisstijging
een probit helling van één normaal deviaat
vertoont. Dit is een conservatieve benadering daar voor bijna alle cancerogenen een
helling > 1 experimenteel bepaald werd.
Indien men deze benadering toepast op de
NCI studie (ratten, muizen) kan het risico
geschat worden tussen 0,016 - 0,683/10 6 /jaar,
bij inname van 0,01 mg CHCI3/kg/dag.
Indien men gebruik maakt van de werkelijke
helling is het risico < 1 /10 s /jaar bij dezelfde
belasting.
4. Two-Step model
Het risico bedraagt bij toepassing van deze
logistische methode 0,267 - 0,287/10 6 /jaar
voor eenzelfde chloroform inname als
hierboven geciteerd.
Zoals enigszins verwacht leiden de diverse
modellen tot erg lage risico's. De meest
conservatieve benadering (het one-hit model)
geeft als risico voor nierkanker: 0,42/10 6 /
jaar en voor leverkanker 0,84/10 6 /jaar.
Indien we aannemen dat de Belgische bevolking 107 eenheden groot is, leidt deze redenering tot een mogelijk kankerrisico van
4,2 nierkankers/jaar en 8,4 leverkankers/
jaar d.i. resp. 1% en 7 % van het totaal
aantal gevallen in 1973 (399 niercarcinoma's
en 120 levercarcinoma's).
Deze gegevens zijn afkomstig van de kankermorbiditeitsstatistieken van de Belgische
Liga voor Kankerbestrijding en het
Ministerie van Volksgezondheid [31].
Globaliserend zou kunnen gesteld worden
dat het aantal kankers veroorzaakt door
chloroformbelasting van 0,01 mg/kg/dag
gelegen is tussen nul en twaalf per jaar voor
de hele Belgische bevolking. Er dient
echter te worden geweten dat het hier gaat
om extrapolaties en dat aan deze cijfers in
geen geval een absolute waarde mag
gehecht worden.
Indien men dit risico acceptabel vindt kan
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aan de hand van de belasting het maximum
toelaatbaar gehalte aan CHC1 3 in drinkwater berekend worden. Neemt men aan
dat een volwassen persoon, 70 kg wegende,
2 liter drinkwater per dag consumeert
dan bekomt men de grenswaarde van 350 ^g
haloformen/liter. Stelt men zich, zoals
Tardiff [32],scherper op en gaat men
ervan uit dat de belasting begint in utero
en dat bij jonge kinderen het waterverbruik
relatief groter is (1 liter voor een gewicht
van 7 - 1 0 kg) dan kan een norm van 70 /tg
haloformen/liter gerechtvaardigd worden.
Bij dit alles wordt ervan uitgegaan dat de
gebromeerde haloformen dezelfde biologische effecten hebben als chloroform.
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Veranderingen van de bacteriologische en
chemische samenstelling van drinkwater
tijdens distributie
blijkt, dat het koloniegetal van drinkwater al
spoedig na het verlaten van het produktiebedrijf een merkbare stijging ondervindt.
Na ongeveer 15uur wordt een plateau van
ca. 104/ml bereikt dat gedurende langere
tijd gehandhaafd kan worden. Als gevolg
van het voorkomen van een plateau heeft
het verkorten van de verblijftijd door middel
van spuien geen verbetering:van de bacteriologische waterkwaliteit tot gevolg tenzij
de verblijftijd wordt teruggebracht tot
minder dan 15 uur.
De chemische kwaliteitsveranderingen in
het water daarentegen voltrekken zich in
een tijdschaal van enkele weken. Als gevolg
daarvan kan de chemische kwaliteit door
spuien vaak wel verbeterd worden. Naar
onze mening kan een bacteriepopulatie die
aanleiding geeft tot een koloniegetal van
104/ml niet de oorzaak zijn van de gevonden kwalitedtsverandering. Veel belangrijker
zijn in dit opzicht de aan de buiswand
optredende processen. Het verdient daarom
aanbeveling verder onderzoek uit te voeren
naar de groeibevorderende eigenschappen
van verschillende leidingmaterialen.
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31eVakantiecursus in
Drinkwatervoorziening
'Drinkwater inbreder verband'
Onder auspiciën van de Afdeling der
Civiele Techniek aan de Technische Hogeschool Delft en met medewerking van de
VEWIN en de VWN zal op 11 en 12
januari 1979 de 31e Vakantiekursus in
Drinkwatervoorziening worden gegeven,
waarvoor de Commissie van Voorbereiding als onderwerp 'Drinkwaterwinning in
breder verband' heeft gekozen.
Programma
11januari 1979
prof. ir. L. Huisman: Mogelijkheden voor
drinkwaterwinning;
ir. H. Haverkate: Kenmerken van grondwaterwinning;
prof. ir. P. L. Knoppert: Kenmerken van
oppervlaktewaterwinning;
drs. G. Oskam: Berging in open bekkens;
ir. J. van Puffelen: Berging in de ondergrond.
12januari 1979
ir. G. A. Oosterbaan: Aspecten van de
landbouw;
ir. D. Stiemer: Aspecten van de rekreatie;
dr. H. A. Udo de Haes: Aspecten van
natuurbehoud;
ir. B. J. H. Geertsema: Aspecten van de
industrie;
ir. C. van der Veen: Hoe verder?

De kursus is bedoeld als post-akademiale
scholing voor allen, die bij het waterleidingvak betrokken zijn. Hoewel het
niveau van de kursussen daarmee aansluit
op een akademische opleiding, kunnen ook
andere belangstellenden de kursus bijwonen.
De kursus wordt gegeven in kollegezaal A
van het gebouw voor Civiele Techniek,,
Stevinweg 1, Delft. Telefonisch te bereiken onder nummer 015 -783347.
Het lesgeld bedraagt ƒ 85,—. Hierin zijn
begrepen: de deelname aan de kursus;
de deelname aan de koffietafels; één exemplaar van de voordrachtenbundel. Voor
studenten van Technische Hogeschool is de
deelname aan de kursus gratis. Inlichtingen
worden verstrekt door het sekretariaat van
Vakantiecursussen in Drinkwatervoorziening, kamer 3.75, Stevinweg 1, Delft.
Telefoon 015-783347.
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