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Huidige onthardingsbeleidwordt niet
gewijzigd
Vanwegedenog immeronzekererelatietussenhetvóórkomenvanmagnesiumencalciumindrinkwaterénhart-envaatziektenzalindenieuweeditievandedrinkwaterrichtlijnenvandeVNwereld^ezondheidsorganisatieWHO^een kwantitatieveaanbevelingwordenopgenomenvoordeze
mineralen.TotdieconclusiekomtdeNederlandsedelegatieaaneenwetenschappelijksymposium
vandeWHOvan24tot16april inBaltimore.
Ongeveer 150vertegenwoordigers uit
vooral westerse landen,waarvan 60procent
Amerikaans,gavendaar hun visieoverde
vraagvandeWHOofer(minimum) aanbevelingen moeten komenvoorcalcium en
magnesium indrinkwater. De mogelijk
positieverelatietussen harddrinkwater met
calciumenmagnesium eneenlagerrisicoop
hart- envaatziekten ishierbij van belang.
Hoeweldeaanleiding vandediscussie het
toenemendegebruik vanontzoutingis,
kunnen dezeontwikkelingen ookgevolgen
hebben voorsituaties waarcentrale onthatdingplaatsvindt. Daarmeeisdediscussie
voorNederland extra relevant.
Langetijd wasdeWHOvan meningdat
onvoldoende bewijs bestaatvooreenmogelijke relatietussendehardheid van drinkwateren hetoptreden vanhart- en vaatziekten.
Eentoenemend gebruikvanontzoutings-

technieken voordedrinkwatetproductie in
dewereld isvoordeWHOechter aanleiding
omdezerelatieopnieuw te beoordelen.
Vanwegedemogelijke consequenties
voorhetonthardingsbeleid vandeNederlandsewatetsector iseenwerkgroepopgerichtmetvertegenwoordigers vanVEWIN,
KiwaWaterResearch,Vitens,Brabant Water
enWaternet omactiefdeeltenemen aan
dezediscussie.Devoltalligewerkgroepis
afgereisd naarhetcongres in Baltimore.
Waternet, BrabantWaterenVitenspresenteerden daar hunjarenlange ervaring
met centraleontharding.Onverwacht groot
wasdeintetessevoordeervaringvande
Nederlandse waterbedrijven metconditioneringenopharding vangrondwater dat
van naturezeerzacht is.KiwaWater
Research hield namensdeGlobalWater
ReseatschCoalition(GWRC)een presentatie

DeNederlandsedelegatieinBaltimore(CarolinevandeVeerdonkstaatnietopde/oto

overderedenenencritetiavootontharding.
Deoptimalesamenstelling van watet werd
toegelicht.Daarnaast verzorgde Wageningen
Universiteit eenpresentatieoverde bijdtage
vandrinkwateténvoedingaandetotale
inname vancalcium en magnesium inEuropa.

Hoe groot is de onzekerheid?
Hetdiscussiepunt voordedeskundigen
wasdevraaghoegrootdezekerheid nu is
vanderelatietussen hart-envaatziekten en
deinname van mineralen calcium en magnesium.Eengrootaantal epidemiologische
studies isbeschikbaat, maat dezegeveneen
onduidelijk beeld.Meetzekerheid iswel
mogelijk, maardat kostnogveeltijd engeld.
Ooknaditcongtes isernogonzekerheid of
demogelijk positieverelatietussen magnesium,watethardheid en hart-en vaatziekten
voldoendestetk is.Welwordtdeopvatting
dooideskundigen vrij breedgesteund dat
eenvoldoendedagelijkseinnamevancalcium
enmagnesium degezondheid bevordert.

Drinkwater uit zeewater
AanleidingvoordeWHO-discussieover
calciumen magnesium indrinkwatet vormt
het toenemendegebruikvanzeewatetals
bron voordrinkwatetbeteiding.Dooreen
wereldwijd tekortaanzoetwatet vindt steeds
vakeiontzouting vanzeewatet plaats.Hierbij wordtvaakomgekeetdeosmosetoegepast.Het tesultaat iswatet metweinig tot
geen minetalen.Omdaargoed drinkwater
vantemakendatgeschiktisvoordisttibutie,
moethetwater'geconditioneetd'worden.Na
ontzouting moeten minetalen wotdentoegevoegd,het'opharden' vandrinkwater.Met
marmerfiltiatiewordtoverigensalleen het
gehalteaancalcium vethoogd.

Onthard en ontzout water niet
identiek
InNedetlandwordtdehelft van het
drinkwater onthard.Veelmensen vinden
zacht waterprettig:minder kalkaanslaginde
badkamer, lagerwasmiddelgebruik, minder
energiegebruikdoor warmwaterapparatuur,
etc.Daarnaast iszachtwater in combinatie
metdejuiste pHenbicarbonaatgehalte mindercorrosief,waardoor minder metalen uit
leidingeninhetdrinkwater terechtkomen.
Zoweldrinkwater uitzeewateralsonthard
drinkwatet kandezeeigenschap hebben.De
mineralensamenstellingvan beideverschilt
in hetalgemeen aanzienlijk. Omzeewater te
ontzouten wotdtgebruikgemaakt van technieken alsnanofiltratie ofomgekeetdeosmose.Bijdezebewerking raakt het watet (prak-
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tisch)allemineralen kwijt.Hetachteraftoevoegenvanmineralen isnodigomhet drinkbaartemaken.
Bijonthard waterisgeensprakevan het
verwijderen vanallemineralen. Ontharding
mNederland vindt vaakplaatsvia pelletontharding.Hierbij wordtcalcium grotendeels
uit het waterverwijderd, maar magnesium
niet.Gedemineraliseerdwater isdus niet
hetzelfde alsonthard ofvannaturezacht
water.

Wijziging in leefstijl en
gezondheid
Tijdens het congres isdoor diverse voedings- en gezondheidsdeskundigen gesproken over het belang van calcium en magnesium in het voedingspatroon en de bijdrage
die drinkwater hieraan kan leveren. Door de
toenemende populariteit van gemaksvoedsel
de afgelopen 50jaar, minder verse groenten
en fruit, minder zuivel en meer bewerkt
voedsel, dreigt in veel werelddelen een tekort

UiteenrecentestudievanWageningenUniversiteitenResearchCentrum blijktdatmEuropagroteverschillen
bestaanindedagelijkseinnamevancalciumenmagnesium.Indiverselandenisdegemiddeldedagelijksemnamevan
calnumonvoldoende(zieajbeelding 1),terwijldegemiddeldedagelijkseinnamevanmagnesiumveelalvoldoende
lijkt(zieafbeelding 2).InNederlandisdegemiddeldeinnamevancalciumdoorkinderen,volwassenvrouwenenouderenperdagookonvoldoendeendegemiddeldedagelijkse innamevanmagnesiumoveralleleeftijdsgroepen voldoende.
Afb. 1:

Gemiddeldedagelijkse innamevancalciumdoorvolwassenmannen(links)envrouwen(rechts)in
Europa.
( Nietbeschikbaar | ( Laag000-800mg/dag |

Gemiddeld800-1000mg/dag

| Hoog> 1000mg/dag. Aanbevolenhoeveelheidcalaumvoordezegroep:1000mg/dag''

<tyb. 2:

Gemiddeldedagelijkseinnamevanmagnesiumdoorvolwassenmannen(links)envrouwen(rechts)in
Europa.
| Nietbeschikbaar | | Laag<200mg/dag

Gemiddeld200-250mg/dag

| Hoog>250mg/dag. Aanbevolenhoeveelheidvoormagnesiumvoordezegroep:220mg/dag
(vrouwen),260mg/dagvoormannen'

aancalciumenmagnesium inhetvoedingspatroon.Zokrijgt indeVerenigdeStaten
driekwart vandemannen en90procent van
devrouwen mindercalciumbinnendande
aanbevolen hoeveelheid.Ookdriekwarr van
demannen consumeert teweinigmagnesium.Datgeldteveneensvoordehelft vande
vrouwen indeVerenigdeStaten.
Uiteenrecentestudievan Wageningen
Universiteit enResearchcentrum blijkt dat
inEuropagroteverschillen bestaan inde
dagelijkse innamevancalciumen magnesium.IndiverseEuropeselanden isdedagelijkse innamevoorbeidemineralen onvoldoende(zieafbeelding 1 en 2).In Nederland
eneenaantalanderelanden isde dagelijkse
innamevanmagnesium welvoldoende.
Voorcalcium isdat voordemeestebevolkingsgroepen ookhetgeval.Ineen aantal
landen isdesituatiedusdanigdat opname
vancalciumenmagnesium via drinkwater
weleensignificante bijdrage kanleverenaan
devolksgezondheid.Ookhier ishet huidige
voedingspatroon het belangrijkste knelpunt.
Calciumenmagnesium zijn essentiële
mineralen dieeenvitalerolinde stofwisselingspelen.Calciumzitvooralinmelken
melkproducten enzorgtvooreengoede
structuur vandebotten.Eentekort leidt tot
osteoporose,vooralbijouderen.In Nederlanddraagt consumptie vanhard drinkwaterslechtstotcircatienprocent bij indecalciumbehoefte. Magnesium iseen activator
ineengrootaantal enzymsystemen in het
lichaam.Granenenbepaaldegroenten, met
namebroccoli,bevatten veelmagnesium.
Eentekort aanmagnesium kantotspierkrampen leiden.HetNederlandse drinkwaterwordtgekenmerkt dooreenlaaggehalte
aan magnesium. Debijdrage van hard
drinkwater aandetotaledagelijkse behoefte
aanmagnesium isbeperkt (maximaal vijf
procent).
Dooréénvandeaanwezigen werd met
eenludiekvoorbeeld hetbelangvan drinkwatervoordedagelijkse inname vancalcium
enmagnesium enhetoptreden vanhart- en
vaatziekten gerelativeerd.Zowerdgesteld
dateskimo'senkelwaterdrinken afkomstig
vangesmolten sneeuwenijs.Ditwateris
vrijvancalciumenmagnesium entochis
ondereskimo'sgeensprakevan overdreven
veelgevallenvanhart- envaatziekten. Het
anrwoord werdookgegeven;deeskimo's
krijgen voldoendecalciumen magnesium
binnen door heteten vanvis.
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Endaarmee kwam dediscussieweer
terugbijdestellingdieookdeNederlandse
watersector heeft uitgesproken tijdens het
congres.Diestellingisdatde watersector
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Conclusies
Voordedrinkwatersector isvanbelangwatdeWHOuiteindelijk zalbeslissen.Deledenvande
Nederlandsewerkgroepontzoutingenonthardinghebbendevolgendeconclusiesgetrokken
tijdensdeconferentie inBaltimore:
• Calciumenmagnesiumzijn essentiëlemineralenindevoeding.Drinkwater kaneengeringeaanvullingleverenopdetotaleinname;
• Hetvoedingspatroon ineenaantallandeniszodanigdatmensenonvoldoende magnesium
encalciumbinnen krijgen;
• Nogveelonzekerheid bestaatoverderelatietussendehardheid vandrinkwaterenhart-en
vaatziekten,waarbij metnamederolvanmagnesium bekekenzoumoetenworden;
• InNederlandishetvoedingspatroon zodanigdatdebijdragevandrinkwater aandeinname
vancalciumenmagnesiumgeringis;
• Opditmoment bestaatnoggeenconcreteaanleidingomminimum aanbevelingenvoorcalciumenmagnesium vasttestellenuit gezondheidsoverwegingen;
• VermoedelijkbestaatwelredenvoordeWHOomaanbevelingen tedoenvoormineralenna
behandelingvanwatermetomgekeerdeosmoseofnanofiltratie.Dezeaanbevelingzaldan
aansluitenbijdewensomdrinkwater vaneenoptimalewatersamenstelling tedistribueren.
Dezeaanbevelingisgerichtopontzout zeewaterofbrakwater;
• Opbasisvandeuitkomsten vanhetsymposiumendebijeenkomst erdirectnabestaatgeen
aanleidingomhethuidigeonthardingsbeleid teveranderen.

van mening isdatdrinkwater niet ingezet
moet wordenomtecompenseren vooreen
onevenwichtige (slechte)voedingeneen
ongezonde leefstijl. Debelangrijkste bijdragevan mineralen looptviadevoedingen
nietviadrinkwater. Drinkwater kannietzelf
volledigvoorzieninhetbenodigde calcium
enmagnesium.Drinkwater kaninsommige
gevallen wéleennuttigeaanvulling vormen
opgezondevoeding,maardan methetdoel
om tekorten tevoorkomen.Debijdrage van
magnesium encalcium viahet drinkwater
aandedagelijkse behoefte isinNederland
beperkt.

Grote regionale verschillen
Deverschillen perregiointermen van
inname vandemineralen calciumen magnesium viavoedingzijngroot.Ookzijn de
verschillengroot vanhet mineralengehalte
indrinkwater. Ditgeldt voor flessenwater,
kraanwater enontzout water.Zobevat
Europeesflessen- enkraanwater meer minealendandatinderestvandewereld.
Hetgehalte aancalciumenmagnesium
indrinkwater isperdefinitie aftiankelijk van
delokaleomstandigheden. In kalkrijke
gebieden,zoalsdelen van Centraal-Europa,
zijn degehalten aancalciumen magnesium
indrinkwater vrij hoog.Ingebieden met
weinigkalkindebodem,zoalsScandinavië,
zijn degehaltenaancalciumen magnesium
juist bijzonder laag.OokinNederland kennen webronnen meteenvannature lage
hardheid. Dusnietalleen ontzoutingstechniekenzorgen voorverschillen inde mineralensamenstelling.Ooklokale omstandighedenindeondergrond bepalen medede
kwaliteit vanhetdrinkwater. Endaarmeeis
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aspectenvantoevoegingvanfluorideaan
kraanwaterom tandcariësteverminderen
leiddetotdezeuitspraak:mensen met
bezwaren dienenoveralternatieven tekunnen beschikken.

Concept-aanbevelingen
Na het symposium steldeeen 20-taldeskundigen,waaronderMargreetMonsenJan
Petervander Hoek, concept-aanbevelingen
op.Vanuitdevakgebieden medicijnen, epidemiologie,voedingsleer en watertechnologiewerddeproblematiek multidisciplinair
behandeld enineendocument vastgelegd.
DoordeNederlandse inbrengzijn driesporenzichtbaar, dieinlijn zijn met het standpunt vandeNederlandse bedrijfstak:
•

Hettekortaancalciumen magnesium
ineenaantal landen isvooralte wijten
aandepopulariteit van (bewerkt)
gemaksvoedsel tenkosten vandeconsumptievanzuivelengroenten.Voedsel
isdebelangrijkste bron voordezemineralen.Erisdusprimair sprakevaneen
voedingsprobleem dat nietalleenopgelostmoetworden via drinkwater;

•

Deverschillen perregiozijn groot qua
inname vanmineralen viavoedingen
drinkwater.Bijeventuele aanbevelingen
voorcalciumenmagnesium indrinkwaterdient metdezeverschillen rekening
gehouden teworden.Subsidiariteit en
flexibiliteit zijn daarbij uitgangspunten;
Ookdepositieveeffecten vanconditioneringvanleidingwater opgezondheid,
milieuen kostendienen inde afweging
meegenomen teworden.Opbasisvan
lokaleomstandigheden dientzonodigde
watersamenstelling verdergeoptimaliseerd teworden.Ditgeeft tegelijk een
kader voordiegebieden waar leidingwaterwordt bereid metontzoutingstechnieken.

drinkwater eennatuurlijk product,dat
beschikbaar isindiversegradaties.
IndeNederlandse bijdrage werdduidelijkgemaakt datookdepositieve effecten
vanconditionering vankraanwater op
gezondheid, milieuen kosteninde afweging
vandeWHOmeegenomen dienen teworden.Opbasisvanlokale omstandigheden
dienen overheidenwaterbedrijven zonodig
dewatersamenstelling verder teoptimaliseren.AlsdeWHOaleenaanbevelingvoor
drinkwater overweegt,dandient dezerekeningtehouden metderegionale verschillen
inhetvoedingspatroon enmetdepositieve
effecten vanconditioneren (ontharden) van
drinkwater, zowasdeconclusievanhet congres.

Ethische aspecten
Tijdens hetcongres iszijdelings aandachtgeweest voorhettoevoegen vancalcium enmagnesium aan voedingsmiddelen
endrinkwater.Demeningen waren verdeeld
oftoevoegingen aandrinkwater wenselijk
zijn om hetrisicoophart-envaatziektente
verminderen. Dit isvooraleenethischediscussie.VooraldeAmerikaanse congresgangerszijn daarin heelgemakkelijk. Dit leverdeweldereactieopdateen ongezonde
westerseleefstijl envoedingsgewoonten niet
viatoevoegingen vanmineralen aan drinkwatergecompenseerd zouden moeten worden.Voorflessenwaterligtdit anders.
VoorNederland ishetjuridisch niettoegestaandat waterbedrijven stoffen aan
drinkwater toevoegen voormedischedoeleinden. Basishiervoor vormt een uitspraak
vandeHogeRaaduitjuni 1973inzakede
fluoridering vandrinkwater. Deethische

•

Hetdocument wordt pasoverdrie
maanden openbaar.Deuiteindelijke aanbevelingen vanuit deWHOzullen niet eerder
dan in2008volgen!Maarde Nederlandse
werkgroepdurft weleen inschattingte
maken vanhetuiteindelijke resultaat:vanwegedeonzekererelatie tussen magnesium
en hart-envaat-ziekten zalergéén kwantitatieveaanbeveling voor magnesium en
calcium komen indevierdeeditievande
WHOGuidelines forDrinkingWater Qualityin2008. •"
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