Bacillaire dysenterie door zwemmen;een opvallende epidemiologische
bevinding

Hoewel zonder enige twijfel de positieve
aspecten van zwemmen of baden in oppervlaktewater vooral uit een oogpunt van
geestelijke volksgezondheid ('openluchtrecreatie') belangrijk zijn, kan soms de
lichamelijke gezondheid van de badende
nadelig worden beinvloed.
In Nederland betreft dit bijna altijd commensale infecties. Dit zijn infecties, veroorzaakt door micro-organismen die in een
belangrijk percentage bij gezonde personen
voorkomen zonder ziekteverschijnselen
te veroorzaken. Door een verstoring van het
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ter plaatse op het lichaam bestaande
ecologische evenwicht zien zij kans infecties
tot stand te brengen. Soms echter ontstaan
'echte' infectieziekten veroorzaakt door
primair pathogène micro-organismen.
Het klassieke voorbeeld van een specifieke
infectieziekte in dit verband is de ziekte
van Weil, die overigens in Nederland tegenwoordig verheugend weinig meer wordt
aangetroffen. Zo werden in 1976 slechts
11 gevallen van de ziekte van Weil door de
behandelende artsen aangegeven.
Ten aanzien van de besmettelijke maagdarmziekten ligt de situatie minder duidelijk.
Zowel de leek als de behandelende arts
zijn over het algemeen gauw geneigd
ziekteverschijnselen van de zijde van het
maagdarmkanaal optredend na voorafgaand
zwemmen aan dit laatste toe te schrijven.
Toch werd het oorzakelijk 'bewijs' daarvoor in feite nimmer geleverd. Eigenlijk
werd het op epidemiologische gronden van
slechts één buiktyfus-explosie onder zwemmers aannemelijk gemaakt dat deze werd
veroorzaakt door baden in water dat op zeer
grove wijze faecaal was verontreinigd.
Deze gebeurtenis speelde zich af in een
zwembad van de Britse marine te Walmer
in 1909. Van de 330 zwemmers kregen
er niet minder dan 28 buiktyfus. Het water
in het betreffende bad bestond uit zeewater dat — zonder filtratie of chloring —
op nog geen 100 meter afstand van een
riooluitmonding werd ingenomen (Moore, 1).
Ten aanzien van de overdracht via zwemmen van andere, in ontlasting voorkomende,
ziektekiemen ligt de situatie nog moeilijker.
Zowel bij bacillaire dysenterie als bij
besmettelijke geelzucht ('hepatitis A') bestaat
wel eens het vermoeden dat er verband
met zwemmen bestaat; het bewijs daarvoor is — zoals reeds opgemerkt — onder

Nederlandse omstandigheden (nog) niet
geleverd. Het is daarom wellicht nuttig de
aandacht te vestigen op een in 1976 verschenen publicatie van Rosenberg en medewerkers (2) waarin het verband tussen
zwemmen en de daarop volgende bacillaire
dyenterie voor de eerste maal onomstotelijk werd aangetoond. Dit interessante
voorval speelde zich af in de Verenigde
Staten in 1974. Het betrof een oevergebied
van de Mississippi met veel oppervlakterecreatie, acht mijlen stroomafwaarts
gelegen van de plaats waar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de stad Dubuque
(62.000 inwoners) na partiële secundaire
zuivering en chloring zijn effluent loosde.
In de zomer van 1974 bedroeg het aantal
faecale coli-achtige bacteriën van dit effluent van deze installatie 2 x 108 kiemen per
100ml. De federale norm ter zake bedraagt
200 per 100 ml (3).
Vijfenveertig leden van 29 gezinnen, woonachtig in Dubuque ontwikkelden in een
periode van 4 weken in de zomer van 1974
bacillaire dysenterie (door kweek uit de
ontlasting bevestigd). De verschijnselen
bestonden uit diarrhoe, buikkrampen, koude
rillingen, koorts, misselijkheid en braken.
Van deze vijfenveertig patiënten bleken
er 32 ( = 71 %) te zijn opgetreden binnen
drie dagen na zwemmen of baden in de
Mississippi. Acht patiënten hadden rechtstreeks contact met iemand uit de 'zwemmers'-groep en twee hadden in de rivier
gezwommen 4 en 10 dagen voordat zij ziek
werden. Dertien gevallen (29 %) stonden in
verband met een epidemie elders; voor drie
patiënten kon geen bron worden aangetoond
en twee kinderen hadden aan de waterkant
van de Mississippi gespeeld 32 km stroomafwaarts van Dubuque.
De mediaan van de leeftijd van de patiënten was 8 jaar althans voor zover er
verband bestond met zwemmen. Van de
patiënten die slechts éénmaal in de rivier
zwommen bedroeg de gemiddelde incubatietijd 2 dagen. De infectie bleek te zijn veroorzaakt door Shigella sonnei. Statistische
analyse van het gedrag van de patiënten
en van daarbij naar leeftijd en geslacht
passende controle-personen bracht een
uiterst significant verband aan het licht
tussen het zwemmen in de rivier en het
optreden van de riekte. Er bleek géén verband te bestaan met de consumptie van
drinkwater op de recreatieplaats en met
aldaar genuttigde frisdranken en etenswaren. De wijze waarop werd gebaad
resp. gezwommen werd vervolgens nader
geanalyseerd. Geïnformeerd werd naar de
mate van onderdompeling en naar het feit
of er daarbij water in de mond was geraakt.
Dit laatste bleek significant méér voor te
komen bij de zwemmers. Bij ouderen
(boven de leeftijd van 20 jaren) bleek de

kans om op deze wijze zich te besmetten
slechts de helft van die bij personen beneden
20 jaar.
In het rivierwater nabij de zwemplaatsen
werden in augustus 1974 door bemonstering
de aanwezigheid van 4 x 105 faecale coliachtige micro-organismen per 100 ml vastgesteld. Zelfs werd Shigella sonnei éénmaal
ter plaatse uit het water geisoleerd. Op
grond van overeenkomst in de phaagtypering bleek dit type eveneens bij tien
patiënten voor te komen. Zodra het verband
tussen het baden resp. zwemmen en de
daarop volgende bacillaire dysenterie was
aangetoond werden allevormenvan recreatie,
waarbij direct contact met dit rivierwater
optrad, ter plaatse verboden; daarop kwam
deze activiteit dan ook practisch geheel
tot stilstand. Niet duidelijk werd het of het
effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie dan wel andere bronnen van
faecale verontreiniging verder stroomafwaarts de oorzaak van de besmetting met
Shigella waren.
Ter voorkoming van dergelijke ziektegevallen werd geadviseerd dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad
Dubuque zijn effluent dusdanig diende te
behandelen en de desinfecteren dat het voldeed aan de federale eisen ter zake.
Tevens werd voorgesteld andere bronnen
van faecale verontreiniging langs de rivier
op te sporen en daartegen maatregelen te
treffen en ten slotte werd aanbevolen een
regelmatige bacteriologische controle van
het recreatiewater bij de zwemstranden te
laten verrichten.
Zowaar een fraai staaltje epidemiologisch
opsporingswerk! Ook in het redactionele
commentaar (4) in de 'Journal of the
American Medical Association' waarin het
artikel verscheen, steekt men de loftrompet
over het nauwgezette detective werk dat
werd verricht en de unieke vondst.
Overdracht van ziektekiemen — via een
'mondje' water — in een hoeveelheid die
ziekteverschijnselen bij de mens veroorzaken, kan eigenlijk alleen plaats vinden
door microorganismen die door een geringe
'minimale infectieuze dosis' zijn gekarakteriseerd. Voor shigellae is deze minimale
dosis 10 1 à 102. Daarentegen bedraagt deze
dosis voor cholerakiemen 108 à 109 en voor
enteropathogene E.coli 108.
Hieruit volgt dat Shigellose wèl maar cholera
nooit door 'zwemmen' tot stand zal komen.
Terzijde zij opgemerkt dat voor sommige
virussen, voorkomend in de menselijke
ontlasting, een lage minimaal infectieuze
dosis geldt: waarschijnlijk zijn daarvan
enkele partikels al voldoende om een
infectie tot stand te brengen.
Rest nog de vraag hoe de gewraakte
shigellae uiteindelijk in het rioolwater van
de stad kwamen. De auteurs neigen er toe

431

H 2 O(10) 1977,nr.18

daarvoor twee gebeurtenissen inde stad
Dubuque aan te wijzen. In de eerste plaats
waren een aantal inwoners van de stad
begin augustus getroffen door shigellosis
na het bezoek aan een kampeerplaats
buiten de stad enten tweede werd een groep
inwoners door dysenterie 'geveld' na een
'church-supper': er circuleerden dus blijkbaar nog voldoende shigellae in het rioolwatersysteem om —via de afvalwaterzuiveringsinstallatie — wederom ziektegevallen bij zwemmers te veroorzaken.
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Waterverbruik eerstehelft 1977
lagerdanvorigjaar
Het waterverbruik isin het eerste halfjaar
van 1977 bijna 4 % lager geweest dan inde
overeenkomstige periode van 1976, zo blijkt
uit CBS-gegevens over de distributie vande
openbare watervoorziening. Terwijl het
waterverbruik in de eerste helft vande
warme zomer 1976met 8,1 % steeg tegenover de overeenkornstige periode vanhet
daaraanvoorafgaande jaar, nam het
vefbruik in de eerste helft van 1977 met
3,7 % af. Detotale stijging vanhet verbruik
in 1976tegenover 1975 bedroeg het recordpercentage van 7,3 %. De afgelopen natte
zomermaanden doen vermoeiden, dathet
waterverbruik dit jaar wellicht zelfs zal
zakken.

Verzilting vangrondwater
in kustgebieden
Een aantal landen in Noord-West Europa
startten in 1968te Hannover met tweejaarlijkse bijeenkomsten, waar de verzilting
van grondwater in kustgebieden onderwerp
van bespreking was.
De reeks werd voortgezet te Vogelenzang
(1970), Kopenhagen (1972) en Gent (1974).
De vijfde Salt Water Intrusion Meeting
vond plaats van4 t/m 6april 1977inhet
WRC-laboratorium te Medmenham in
Engeland.
Aanwezig waren ruim 35 specialisten,
waaronder drie Zweedse, vier Duitse, tien
Nederlandse, twee Belgische en één Franse.
Een groot aantal Engelsen, waaronder
studenten, woonden de bijeenkomst bij,
terwijl de Denen voor het eerst verstek

lieten gaan. Zestien voordrachten werden
gepresenteerd, t.w.éénZweedse, Franse
en Belgische, twee Duitse, vijf Engelse en
zes Nederlandse.
in de Engelse bijdragen kwamen devolgende onderwerpen aan de orde: aquifermanagement van eengebied met zoutwaterintrusie, de vorderingen in het gebruik
van Hele-Shawmodellen, studies van de
zoutwaterindringing in watervoerende
kalklagen in Noord-Lincolnshire en langs
de Zuidkust, alsmede ontwikkelingswerk
op kleine atol-eilanden in de Stille Oceaan.
De Duitse lezingen beschreven het optrekken
van zoutwater uit de diepe ondergrond
in de Noord-Duitse laagvlakte en de verzilting van de Elbe-vallei.
De Belgische voordracht behandelde het
gebruik van geo-elektrische metingen om,
bij eenmin of meer bekende geologische
grondslag, zoutwater aante tonen in watervoerende lagen.

wikkelde methoden. Aangetoond werd onder
meer danhet bekende beginsel van Badon
Ghijben, onder de bijbehorende restrikties,
een zeer goede benadering was,dieook
volgt uit de thans ontwikkelde meer gecompliceerde rekenmodellen.
Ir. H. M.Haitjema (THD)toonde numerieke
berekeningen èn modelstudie (d.m.v.
Hele-Shawmodel) van een zoetwateropslag in een duinwaterwinplaats, waarbij
d.m.v. diepinfiltratie en terugwinning gebruik gemaakt werd van een variërende
omvang van het zoetwaterlichaam.
Tenslotte bracht drs.A. B.Pomper (ICW)
een benaderende berekening van de totale
hoeveelheid chloride-ionen in de ondergrond
van Midden-West-Nederland .waarbij een
heel proces van een ijstijd werd doorgewerkt.
Over het gehele kwartair genomen, lijkt
de methode een bevredigende waarde te
geven, in overeenstemming met andere
berekeningen.

In een korte Zweedse inleiding werd een
aantal facetten van de problematiek van
de waterwinning van Malmö en Lund
toegelicht. Ook hier is sprake van verzilting
door te sterke onttrekking van grondwater;
de problemen kunnen worden opgelost
door voldoende beschikbaar oppervlaktewater vanuit het noorden aante voeren.
De Franse deelnemer gaf een korte schets
van de daar bestaande kennis over intrusie.
Deze stoelt sterk op ervaringen in Afrikaanse gebieden. Men start thans met de
eerste praktijkexperimenten, nl. ten zuiden
van de Loire-delta en aan de noordkust
van Normandie, waarin systemen van
voorspelling zullen worden uitgeprobeerd
bij diverse wijzen van onttrekking.
De Nederlandse voordrachten waren van
uitstekende kwaliteit. Opvallend was weer
de theoretische achtergrond van de hydrologische beschouwingen. Prof. J. C.van
Dam (THD)gaf een duidelijke afleiding
(uit gemeten stijghoogten) van potentialen
en drukken, waarmee diverse horizontale
en verticale stromingen van zoet- en zout
grondwater kunnen worden berekend.
Ir. G. A. Bruggeman (RID) belichtte
een tamelijk eenvoudige praktische methode
om de effektieve porositeit voor stroming
te bepalen. Met behulp van eendriedimensionaal rekenmodel volgden uit
waarnemingen waarden van0,35à0,45,
aanmerkelijk hoger dan tot dusverre vaak
werden aangenomen.
Ir. P.van der Veer (Rijkswaterstaat) hield
twee duidelijke voordrachten over de
berekening van zoet- en zoutwaterstromingen in zowel de klassieke Nederlandse
polderomstandigheden alsin kustgebieden.
In het eerste geval werd een numerieke
rekenmethode gevolgd diegrote tijdstappen
toelaat. In het tweede geval viel de nadruk
op de vergelijking van de historisch ont-

Prof. dr. W. de Breuck (RU Gent) en
prof J.C.van Dam (THD)brachten dr.
Downing en de Engelse gastheer, dr. Wilkinson van het Water Research Centre
te Medmenham, dank voor het gastvrije
onthaal. Daarna werd nog genoten van
een excursie naar hetgebied vande Southern
Water Authority, waarbij behalve waterleidingwerken, ook fraaie bezienswaardigheden, zoals stoommachines en eenRomeinse villa, aan bod kwamen.
De zesde meeting zal binnen twee jaar
waarschijnlijk weer in Noord-Duitsland
worden gehouden. Menheeft de bedoeling
om ook meer aandacht aan het fossiele
grondwater te gaan besteden.
Ing. R. A. Schuurmans

Ter kritiekleggingen
ontwerp NEN 6907 'Pijpwikkelbanden
TypeA - Asfaltbitumenbanden'
Als publicatie ter kritiek heeft in augustus
1977 het Ned. Normalisatie Instituut uitgegeven ontwerp NEN 6907 'Pijpwikkelbanden Type A - Asfaltbitumenbanden'.
Deze ontwerpnorm isopgesteld door de
commissie 'Pijpwikkelbanden' van de
Beleidscommissie Bescherming Buisleidingen,
waarvan de doelstellingen zich richten op
de bescherming van buisleidingen tegen
corrosie, zowel onder- als bovengronds,
onder water zowel vrij van de bodem, die
bestemd zijn voor het transport vanvloeistoffen en gassen met name vanwater en
aardgas.
Ontwerp NEN 6907 dient o.a.voor de herziening en aanvulling van Mededeling 13,
uitgave 1962vanhet Metaalinstituut TNO
'Voorschriften voor de bekleding met
asfaltbitumen vanindegrond te leggen
gietijzeren en stalen buiz:en, hulpstukken en
vaten'.

