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Vogelgriep risico voor
drinkwatervoorziening?
Deopenbaredrinkwatervoorziening isgeenverspreidingsroutevanbetekenisvoorhetvogelgriepvirus,
evenminalsvooranderegriepvirussen.Opbasisvandebeschikbarewetenschappelijkekennisoverhet
vogelgriepvirusenoverdematevanbeschermingvandrinkwatertegenvirussenishetzeeronwaarschijnlijkdathetvogelgriepvirusviahetopenbaredrinkwaternetoppluimveeo/demenswordtovergedragen.
Desondanksmoetenmedewerkersbijwater(eidif\gbedrijvenenwaterschappenwaakzaamblijven.
Omvoorbereidtezijnopeventueleaandachtvoorwateralsverspreidingsroutevan
hetvogelgriepvirussteldeKiwaeindvorigjaar
eenbulletinovervogelgriep.Dezeisafgestemdopdeinformatie vandeWHO,deFAO,
deIWA,hetministerievanLNV,RIVMende
ErasmusUniversiteit.VEWINsteldeopbasis
hiervaneenvraag-enantwoordenlijst open
stuurdedieaandehoofden communicatie
vande waterbedrijven.

Advies voor drinkwaterbedrijven
Diverseautoriteiten hebben aanbevelin-

Risicomanagement
Bedrijfsoverstijgend risicomanagement
waterkwaliteitis'vanbuitennaarbinnenwerken',jeoppotentiëlerisico'svoorbereiden,met
betrokkenpartijen afspraken makenoverde
aanpakenhulpmiddelengebruikenomhet
procesgestructureerd telatenverlopen.Bijhet
bepalenvandeimpactvanhetrisicogaathet
nietalleenomfeiten,maarookomdeperceptiebijpolitiek,publiekenmedia.Actueelvoorbeeldisdedreigingvanhetvogelgriepvirus.
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Alshetgaatomrisico'sdiebetrekkinghebbenopvoedselendrinkwater,ishetbelangrijk
datfeitelijke risico's(endeperceptieervan)
goedwordenaangepakt.Mededoorincidenten
alsmond-enklauwzeer,BSEenrecentde
vogelgriepstaatvoedselveiligheidhoogopde
politiekeagenda.Goede informatievoorziening,
evaluatievanbedreigingenenafstemming met
allerelevanteorganisatiesoverhetbeheersen
vanrisico'senperceptiesisdaaromeenvereiste.
DeVEWIN-stuurgroepDrinkwaterkwaliteitadviseertoverrisicomanagement met
betrekkingtotwaterkwaliteitenontwikkelde
voorstelleninhetproject 'Bedrijfsoverstijgend
RisicomanagementWaterkwaliteit'.Doelstellinghiervanisomdoorsamenwerkingieders
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gengedaanomhetrisicoopverspreiding
vanhetvogelgriepvirus zoklein mogelijk te
maken.DeEuropeseUnie,het Ministerie
vanVWSofhetMinisterievanLNVgeven
geenaanbevelingen voordeopenbare drinkwatervoorziening.Welisin2005doorde
WHO,insamenwerkingmetdewatervirologen vandeIWA,eendocumentgemaakt over
het risicovanoverdracht vanvogelgriepvirusH5N1viawater.Daarin wordt aangegeven dat hetrisicovan verspreiding
viadeopenbare drinkwatervoorziening

kleinis.

risicobeteraftedekken.Hoebeterhethandelenvandeenepartijaansluitopdatvande
andere,desteeffectiever het bedrijfsoverstijgendrisicomanagementis.Jekunt risico'sverkleinendoorzetedelen.
Partijendekkeneikaarsrisico'sbeterafmetbedrijfsoverstijgendrisicomanagementwaterkwaliteitvan
VEWIN.
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VROM
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WaterbedrijfY

HetVEWIN-projectrichtzichophetorganiserenvanditcomplexedomein.Despelers
bijwaterkwaliteitzijn overheidsorganisaties
zoalsVROM(-Inspectie),RIVM,hetMinisterie
vanVerkeerenWaterstaat (Directoraat
GenetaalWater)enRijkswaterstaat/RIZAen
partijen indewatersectorzelf zoalsdewaterbedrijven,VEWIN,RIWA,Kiwaenaanwaterbedrijvengelieerdelaboratoria.

Vogelgriepvirussen zijn inhet algemeen
nietbijzonder resistent.Blootstellingaan
UVendesinfectiemiddelen doodtzerelatief
snel.Voordepraktijk vanhet waterleidingbedrijfis hetzaakomde virusverwijdering
vandezuiveringopeenrijtje te hebben
staanomaantoonbaar temakendatdeconcentratievanziekteverwekkers in drinkwaterbenedende1,2x10 5perliterligt.Dit
gebeurtalinhetkadervande InspectierichtlijnAnalyseMicrobiologischeVeiligheid
Drinkwater.Gewapend metdeze informatie
kanbijvragenoverdeveiligheid van drinkwatertenaanzienvan(vogelgriepjvirussen
gericht antwoord wordengegeven.Indien
geengegevensvoorhanden zijn overde
virusverwijdering, kandezeterplaatsewordengemeten aandehand vandeverwijderingvanmodelvirussen (fagen).
Aanwezigheidvanhoogpathogeenvogelgriepvirusmanifesteertzichdoorvogelsterfte.Waterleidingbedrijven wordt aangeraden
ommetdevogelaarsinhungebied afspraken
temakenomdaarextraopteletten.Ditisin
lijn metdeaanbevelingen vandeFAO.
Devondstvaneendodevogelindewinterperiodehoeft natuurlijk niette betekenen
datvogelgriepinNederland isaangekomen.

Desamenwerkingisgerichtophetreducerenvanhetmogelijkdirectegevaarvoorde
volksgezondheid,hetverkleinenvandekans
opbeschadigingvanhetklantvertrouwenen
hetbenuttenvankansenvoorversterkingvan
ditvertrouwen.Departijen dienenhiervoor
vieressentiëlestappen tedoorlopen:het tijdig
signaleren vanpotentiëlerisico's,elkaardaaroverinformeren, hetadresserenvanhetrisico
enheteenduidigcommuniceren.

Perceptie en feiten
Ofdemediaeengebeurtenisoppakken
wordtnietalleenbepaalddoorhetobjectieve,
feitelijke risico(risicoiskansmaaleffect).Ook
deperceptievanhetrisicobijhetpubliek,de
politiekendemediaisbepalend.Zowelhet
feitelijk risicoalsdeperceptievanhetrisico
spelenduseenbelangrijke rolbijhetrisicomanagement,beidenzijn beïnvloedbaar.Daarbijopereertdedrinkwatersector pragmatisch
tussenfeitenenperceptie.Alshetrisicogroot
is,wotdthetvermoedelijk voorpersenpubliek
eenonderwerp.Alsdeongewenstegebeurtenis
daadwerkelijkoptreedt,kanzelfseencrisisof
rampontstaan.Dooreenrisicovroegtijdigte
onderkennenkanhetontstaanvaneenonderwerpofcrisisvoorkómenworden.Daaromis

Dagelijks stervenvogelsaannatuurlijke oorzaken.Welwordtgeadviseerd om,alsdode
vogelsmoetenwordenopgeruimd, voorzorgentenemen (ziehetadviesaandewaterschappen).
Eenonderscheid istemakentussen verdachteenniet-verdachte vogels.Elkedode
zwaanenelkedodereigerisverdacht.Dode
ganzeneneendenzijn verdacht alshetervijf
ofmeerzijn enanderedodevogels,zoals
meeuwen,alshetermeerdan 20zijn.

Hetadviesisomdevogelstelatenliggenen
nietaanteraken!Beldemeldkamervande
AlgemeneInspectieDienst(045)5466230.

Bijmassalevogelsterfte ineenbekken
datvoordedrinkwarervoorziening wordt
gebruikt,bestaatdemogelijkheid datde
concentratievogelgriepvirus inhet water
hoogwordr.Deconcentratie is afhankelijk
vanhetaantalvogels,dehoeveelheid feces,
hetaantalvirussen indefecesenvolumevan
hetbekken.Ditiseenuitzonderlijke situatie;ineendergelijke situatiewordt aanbevolendedesinfectie (UV,ozon,chloor) tijdelijk(totdriemaanden nahetoptreden van
devogelsterfte) teverhogen.Ookdewerking
vandeanderezuiveringsprocessen moet in
dezeperiodeoptimaalworden gehouden.

gestructureerd bedrijfsoverstijgend risicomanagementvangrootbelang.
Dezegestructureerdeaanpakvanbedrijfsoverstijgend risicomanagement waterkwaliteit
!suitgewerktingedragscodesenhulpmiddelen,zoalseenbulletin(factsheet), risicoformuhervoorbeoordelingvandeernstvanhetrisico,eenroutekaart-wiewanneerinformeren?-,
eenvraag-enantwoordenlijst endiversecontrolelijsten.

Wieis verantwoordelijk?
Bijprofessioneel risicomanagementdienendebetrokkenpartijen allereerstdevraagte
beantwoordenwiehoofdverantwoordelijk en
dusregievoerdervanhetrisicois.Bijrisico's
diedirectdebedrijfsvoeringvanwaterbedrijVe
nraken(leidinglekkage,uitvalpompstation,
Problemenmetdedrinkwaterkwaliteit) wordt
"eregiemeestalgevoerddoorhet betreffende
Waterbedrijf Maarbetreft heteengeneriek
Isico,zoalsKamervragenover(drink)waterof
e
enziekteinde(pluim)veestapel,daniseen
ministerieregievoerder(VROMrespectievelijk
L
NV). Eentweedevraagdiebeantwoorddient
te
Wordenisofhetrisico bedrijfsoverstijgend
^ Bedrijfsoverstijgende risico'swordendoor-

Advies voor waterschappen
Ookdewaterschappen isgevraagd om
devondstvangroteaantallen dodevogelste
meldenaandeAID.Zolangdevogelgriep
nognietisuitgebroken,wordendemedewerkersvanwaterschappengevraagddevolgendevoorzorgsmaatregelen tetreffen alsze
kadaversuit hetwater halen:
• directcontactmetdekadavers vermijden;
• dekadaversnietmetblotehanden aanraken:gebruikplastic handschoenen;
• dekadaversverpakken ineendubbele
plasticzakomuitlekken<anmesten
oogvochttevoorkomen;
• dekadaversdeponeren in kadaverkisten
ofkoelbakken;
• dekadaversnietbegraven;
• nadiendehandschoenen weggooien in
daarvoorbestemde afvalcontainers;
• dehanden wassenmetalcoholenanders
goedmetwaterenzeep;
• alsextraveiligheidsmaatregelen bij het
ruimen vandodevogelsrubberen laarzenenwegwerppakken dragenenineen
stoffige omgevingeenmondkap enstofbrilopdoenombesmettingvia stofdeeltjes tevermijden, eventueeldelaarzen
ontsmetten;
• zonodigoverwegenderegulierecontrolesbijpluimveebedrijven opteschorten
totdedreigingvandevogelgriepis
geweken.

gemeldaanhetVEWIN-bureauenindienhet
risicodegroterivierenbetreft ookaanRIWA.
Indienhetrisicodewaterkwaliteitvanoppervlaktewaterbetreft, dienenookde betreffende
waterkwaliteitsbeheerdersgeïnformeerd te
worden:Rijkswaterstaat voordegroterivieren
endewaterschappenvoorderegionalewateren.Eenbedrijfsoverstijgend risicoisbijvoorbeelddeaandachtvanpolitiekenmediain
november2005voorhet'lekkenvanhormoonverstorendestoffen uitkunststofleidingen'.
Voorniet-bedrijfsoverstijgende risico'sgelden
dezeafspraken niet

Wat doet de regievoerder?
Deregievoerderbepaalthoeendoorwie
hetinformeren,communicerenenadresseren
plaatsvindt,informeertdeanderepartijen en
schatmethetrisicoformulier deernstvanhet
risicoin.Hetrisicoformulier geeft tevensaan
ofsprakeisvaneenbedrijfsoverstijgende situatie.Isvoldoendetijd beschikbaar,dansteltde
regievoerderdetevolgenstrategie,hetcommunicatieplaneneenvraag-enantwoordenlijstop.Deregievoerderdraagterookzorg
voordatdeveroorzakersvanhetrisicogeadresseerdworden.Niet-regievoerdersgevensignalen/berichten/informatie dooraanderegie-
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Hetvogelgriepvirus(bron:CourtesyofCentersjbr
DiseaseControlandPrevention,Atlanta).
Mochthetgriepvirus inNederland uitbreken,danzullendeministeries vanLNV
enVWSlandelijke instructies metvoorzorgsmaatregelen uitbrengen. Eénvandevoorzorgsmaatregelen zalwaarschijnlijk het
inenten zijn vandemedewerkersdiebelast
worden metdeverwijdering van kadavers
uit het oppervlaktewater.
Meerinformatievoorwaterschappen:www.uvw.nl,
meerinformatievoorwaterleidingbedrijven:
www.vewin.nl/tappunt/vewin/dossiers/vo^ekjriep.
Caroline vande Veerdonk en
Anne Breimer(VEWIN)
GertjanMedema (Kiwa)
Marianne Mul
(Unie van Waterschappen)

voerder.Departijen sprekenmetéénmondop
basisvanhercommunicatieplanendevraagenanrwoordformulieren.Alshetcommunicatieplanendeformulieren ernognietzijn, wijzenzijvoorinformariedoornaarderegievoerder.

Vogelgriepvirus als voorbeeld
Dezealgemeneafspraken zijnookvantoepassingopdedreigingvanvogelgriepin
Nederlandendebetekenisvoordedrinkwarervoorziening.Ingevalvanvogelgriepbijvogels
enpluimveeinNederlandishet ministerie
vanLandbouw,NatuurenVoedselkwaliteitde
hoofdverantwoordelijke endusregievoerder.
DeVROM-Inspecrieisvanuitdeoverheidverantwoordelijk voorhettoezichtopdedrinkwatetvoorzieningenheeft contactmethet
ministerievanLNVoverhetnemenvande
juistemaattegelen indienmedewerkersvan
waterbedrijven dodevogelsvinden.Omdatde
kansdathetvogelgriepviruszichvia
(drink)waternaardemensverspreidkleinis,
maarnietnul,heeft deVROM-Inspectiezich
beperkttoteenverzoekaandedirectiesvande
waterbedrijven omalertterijnenzonodig
voorzorgsmaatregelen renemen.
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