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Tijdensdrinkwaterzuivering zullende
meestevirusdeeltjes wordenverwijderd, maar
dievirusdeeltjes dietochdezuiveringwetente
passerenkunnen inhetdrinkwatervan
pluimveebedrijven terechtkomen.Kippen
drinkenongekooktwaterenkunnenopdeze
manierdoorhetvirusgeïnfecteerd raken.Vervolgenskanhetviruszichsnelverspreiden
doordirectcontact tussen kippen.Ook
mensendrinkenongekooktdrinkwateren
kunnenderhalveaanditviruswordenblootgesteld.
Devolgendevergelijkingen41 beschrijven
deblootstelling(ingesliktaantalvirussen),het
exponentiëledosis-responsmodel (t)voorde
infectiekans vanindividuelemensenen
kippen(2)envoordeinfectiekans vantenminsteéénkipineenbedrijf(3):
N
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EendendiegeïnfecteerdzijnmethetHsNi-vogelgriepviruskunnenoppervlaktewater besmetten.
Hetinfectierisicovoormensenenkippendoorconsumptievanonbekooktdrinkwater(bereiduitdit
besmetteoppervlaktewater)hangtvooralajvan devirusinfectie inhetwater,dezuiveringsefficièntie
endevirusinfcctiviteit. Inhetgevalvanééneenddievirusuitscheidtenvoldoendednnkwaterzuive™n8(8'°Iog)ishetinfectierisico voorindividuele kippenenmensenverwaarloosbaar.Het infectierisicovoordemensdoordirectcontactmetrecreatiewaterisooklaag.Maareenzeerinfectieusvirusen
mindernde zuivering (kleinerdan io10log)kunnenvoorpluimveebednjven metmeerdan10.000
k'Ppenleidentoteenhooginfectierisico (groterdanéénprocent). Hoewelditvirusvoormensenvermoedelijkminderinfectieus isdanvoorkippen,isefficiënte enrobuustedrinkwaterzuivenngookvoor
demensvangroot belang,hetgeenkanwordenvastgesteld volgensdeinNederlandwettelijkverplichterisicoanalysevoormicrobiologischeveiligheidenm watervetligheidsplannen.
Vanwegedeaanwezigheid vanvogelgriepdeonsomringende landenbestaateen
reëlemogelijkheid datwijinNederlandook
met e
^ vogelgriepgeconfronteerd worden.Het
Vo
gelgriepvirus(H5N1)behoorttotdeinflu1123
A-virussenenkanvanvogelopvogel
w
°rdenovergedragenviafeces,water,directen
ndirectcontact.Vooralpluimveeenwatervo§ e kunnenziekteverschijnselenen sterfte
er
tonen.Bijintensiefcontactmet besmette
gelsisvogelgriepookoverdraagbaar naarde
e
ns,maardemensisgeengevoeligegastet-Geziendepotentiëlebedreigingvoorde
gezondheidvanpluimveeenmogelijkook
Vo
°rdemensengegevenhetfeitdatwilde
atervogelsditvirusinwateruitscheidenis
" deministeriesvanVROMenLNVdevraag
gerezenofhetHsNi-vogelgriepvirusviawater
Vlrusl n

dooreenkipofmens.Hetvirusdatwordt uitgescheideninhetinnamewater,wotdt
verdundendeaantallen nemenlangzaamaf
tengevolgevaninactivatievanhetvirus.In
hetalgemeengeldtdatvirussenbijlageretemperaturenlangerinhetwaterkunnenoverleven.

W
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Hierin isD hetaantalingesliktevirussen
perdag,Nhetaantaluitgescheiden virussen
inhetoppervlaktewater perdag,Whetvolume
vanhetinnamewater(liter),Rdelogio-verwijderingvanhetvirusdoor drinkwaterzuivering
enVhetdagelijksegeconsumeerde volumne
ongekooktdrinkwaterdoorkippenofmensen
(liter).

Pi-x-e*

M

Hierinisp,hetdagelijks individuele
infectierisico perkipofmensenrdeinfectiviteitvanhetvirus.
pF=i-(i-(i-e" D )) f

M

HierinispFhetinfectierisico vantenminsteéénkipineenbedrijfmetFkippen.

Hetvogel^nepviruj(bromCourtesyofCentersforDiseaseControlandPrevention,Atlanta).

a a r me
nsen enpluimveekanwordenovergedragen.

HetRIVMheeft opgrond van literatuurgegevensvoorkippenenmensen dagelijkse
infectierisico's doorH5Ni-vogelgriepvirus
°°r consumptie vanbesmetdrinkwater
geschatvoorNederland'.Aangenomenwerd
ateen
enkelegeïnfecteerde eendHsNi-virus
""scheiddeinoppervlaktewater,datwerd
'"genomenvoordrinkwaterproductie en
detot
consumptievanbesmet drinkwater
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Voorderisicoschattingwerdendevolgendeliteratuurgegevens verzameld:
aantalvogelgriepvirusdeeltjes uitgescheidendooreeneend(N)
volumevanhetbesmetteinnamewater (W)
afstervingssnelheid vanvogelgriepvirusseninoppervlaktewater(|j)
decimalereductiedoordrinkwaterzuivenng(R)
groottevanpluimveebedrijven (F)
ingesliktevolumewaterdoorpluimveeof
mensen (V)
infectiviteit vanhetvogelgriepvirusvoor
kippenofmensen (r)
Vanelkvandezemodelparameters werden
verdelingengeconstrueerd doorMonteCarlo
simulatieinMathematica 5.1. Vooidetailsvan
dezeanalysewordtverwezennaarSchijvenet
al.'.
Vogelgriepvirus in oppervlaktewater
Aangenomenwerddat virusuitscheiding
pergram fecesdoordegeïnfecteerde eendlognormaalverdeeldis(u=3 enisa= 1)endatper
uur64gram feceswordtuitgescheiden.Dit
betekentdat 2,0 x 10*virussenperdagwerden
uitgescheiden (95%-interval1,8x 103 -14.x107).
Voorverdunningwerduitgegaanvandrie
oppervlaktewateren vanverschillendegrootten.Tabel 1 laatdeberekendeconcentratiesin
dieoppervlaktewateren ziennaééndaguitscheiding,aangenomen datvolledige menging
plaatsvond.
Uitde literatuur werden afstervingsgegevensvanverschillende vogelgriepvirustypen
verzameld.Gevondenwerddatde virusafstervingtussen0,004en0,13 I0logperdaglagbij
eentemperatuur van4°C.Voorderisicoschattingenoverdeperiodevaneendagwerdderhalvevirusafsterving inhet oppervlaktewater
verwaarloosbaar geacht.
Drinkwaterzuivering
Uitliteratuurgegevens konwordenafgeleiddatvogelgriepvirussen waarschijnlijk
elektrisch neutraalzijnbijeenpHvan6tot 7.
Dathoudtindatze bij zuiveringsprocessen
waarbij hechtingaanvasteoppervlakken[zoals
bijzandfilttatie)efficiënt verwijderd kunnen
worden.BijlagepHwordenzesnelgeïnactiveerd.Op grondhiervan,maarookomdatze
tochgoedkunnenoverleven inoppervlaktewaterbijlagetemperatuur, werdaangenomen
datze evengoedofbeterworden verwijderd
doordrinkwaterzuivering danenterovirussen.
Omhetbelangvandematevandrinkwaterzuiveringtedemonstreren,werdenscenario's
doorgerekend waarbij dedrinkwaterzuivering
varieerdevanotot 12 '°log-verwijdering.
Gegevensmetbetrekkingtotdeaantallen
engrootten vanpluimveebedrijven werden
28
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Aantalkippenperbedrijf
A/b. 1:

Cumulatieve verdeling van hetaantal kippenperNederlands pluimveebednjf.

Tabel 1:

Vogelgnepvirusamcentrattesmoppervlaktewater.

oppervlaktewater

klein
gemiddeld
groot

volume[1]

8,6x i o 7

gemiddelde
virusconcentratie (N/l)
2,3 x 1 0 2

95%-interval
2,1 X 10' 5 - 1,6 X 10~'

9

4

9,1 X 10"

8,3 x 1 0 7 - 6 4 x 10"3

2.3 x 1010

8,8 x 10'5

8,0 x 10"8 - 6,2 x 10"4

2.2 X 10

ontleendaanhetCBS voorhetjaat 2004.Dit
betteft leghennenenmestkuikens tezamen
(afbeelding 1).InNederlandzijn 2000pluimveebedrijven metmeetdan 10.000kippen
(ongeveerdriekwartvanalleNederlands
pluimveebedrijven).
Opgrondvanliteratuurgegevens werd
aangenomendatkippen0,15tot045 litetongekooktdrinkwaterpetdagdrinkenendatdit
volumeuniform verdeeld is.Voordeconsumptievanongekooktdrinkwaterdoormensen
werduitgegaanvangemiddeld 0,27 litermet
een95%-intervalvan0,017 -1,27literperdag.
Infectiviteit van het vogelgriepvirus
Hetisonbekend hoeinfectieushetH5N1vogelgriepvirus werkelijk is. Dosis-reponsgegevensbijmuizen toondeeengrotevariatiein
infectiviteit (r= 10"5 - 1).Voorkippenwerden
derhalvescenarioberekeningen uitgevoerd,
waarbij overditgrotebereikwerdgevarieerd.
Hetisaannemelijk datvirusvoormensenveel
minder infectieus,derhalvewerdvoormensen
eenlageinfectiviteit aangenomen (r= 10"5).
Afbeelding 2laatvoorhetscenariomet
uitscheidinginkleinoppervlaktewateizien
watdeinfectiekans isvooikippen, afhankelijk
vanbedtijfsgrootteIf],deverwijdering door
drinkwaterzuivering (R) endeinfectiviteit van
hetvirus (r). Dezeinfectiekansen voordescena-

rio'smetuitscheidingindeanderegrotere
oppervlaktewateten liggenlager(evenredig
metdeextraverdunning).
Bij810logdrinkwaterzuivering ishet
geschattedagelijkseinfectierisico vooreen
individuelekiplaag,namelijk io"15-io"10.Dit
grotebereikweerspiegeltdegroteonzekerhedeninvirusuitscheidingen infectiviteit
(io"5-i).Desondankskunnen pluimveebedrijvenmetmeerdantienduizend kippeneen
hoogrisicovanmeerdanéénprocentlopen
indien hetviruszeerinfectieus endedrinkwatetzuivetingminderdan410logis. Uitgaandevaneenlagevirusinfecriviteit(10"5)
weidhetgemiddeldedagelijkse infectierisico
voordemensdoor drinkwaterconsumptie
geschatoptweemaal 10I2,watzeerlaagis.
Infectierisico via zwemwater
Inhetvoorjaar, nogbuiten hetzwemseizoen,wordtalgeroeid,gesurft engedokenin
oppervlaktewater,waardoordirecteblootstellingaanmetvogelgriepvirus besmetoppervlaktewatet mogelijk is. Hetvirusraaktgeleidelijkgeïnactiveerd inhetwaterendit
vetlooptsnellernaarmatehetwatetwarmeris.
Naenkelemaanden(inhetzwemseizoen)kan
hetwater nogbesmetzijn,maardeaantallen
virussenzijndanwaarschijnlijk ordesvan
groottelager.Indestudies vanSchijvenende
RodaHusman2'*werdgeschatdatbcroeps-
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Publiek in waterwingebieden
Vooralsnog bestaat geen aanleiding om
andere voorschriften te verstrekken aan
publiek alsmede personeel van waterleidingbedrijven inde waterwingebieden dan dealgemene verstrekte adviezen (www.rivm.nl/
gezondheid/infectieziekten/vogelgriep/).
Inons omringende landen zijn dode wilde
vogels met vogelgriepgevonden. Het risico dat
wildevogelshet virus verspreiden,isgroot.
Daarom iseronder meer een afschermplicht
van pluimvee,zowel voor particulieren als voor
commerciële pluimveehouders.
Alsu een dode vogelaantreft, betekent dat
niet direct dat ervogelgriep in het spel is.In
het voorjaar sterven veelvogels,verzwakt door
dewinter.Alsu éénofenkele dode tuinvogels
(zoals mus,spreeuw, roodborstje) vindt, dan
kunt u ervan uitgaan dat er niets bijzonders
aan de hand is.Laatzegewoon liggen.
Gewonde tuinvogels mogen naar een vogelasielworden gebracht. Draag handschoenen,
uit hygiënisch oogpunt.Sommige vogels zijn
extragevoelig voor vogelgriep.
Alsu eendodezwaan,reiger,gans,eend,
meeuw ofroofvogel tegenkomt, dan heeft u te
maken met 'verdachte vogels'.Raakhet dier
niet aan en meld uw vondst bij de meldkamer
vandeAlgemene Inspectiedienst(AID):
(045)54662 30.Ditgeldt ookvoor gewonde
exemplaren van dezesoorten.Een dergelijk
advies isaleerder in H , 0 gepubliceerd (nr.4,
pag.6-7)-r
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A/b..

Risicoopinjectievantenminsteeenkipineenbedrijfmaeendrinkwaterzuivenrçivan '"logeneenbepaalde
virusinjêcnviteir(byr - 1iselkvirusdeeltjeinjéctteus).Scenariometverdunninginkleinoppervlaktewater.

uikers perduik 4,8tot 6ml oppervlaktewater
kunnen inslikken en sportduikers 11 ml. Bij
C c n Vlrus
mfectiviteit van 105zou dan het
infectierisico per duik in besmet water in de

orde van grootte van 10"8zijn, hetgeen nog zeet
laag is.Eenzwemmer, surfer of kanovaarder
zou met het inslikken van 10ml besmet oppervlaktewater een soortgelijk risico lopen.
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