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Legionellavormt de
grootste uitdaging"
Debacteriologischebetrouwbaarheid vandrinkwaterishetkwaliteitsaspectdatmensenheteerste
raakt.Inlandenwaardedrinkwatervoorzieningverstoordwordt,brekennaenkeledagenernstige
ziektenuit,tenzijdirectrigoureuzemaatregelengenomenworden.InNederland ligtdelegioneiloseuitbraakopdeWestfriese FlorainBovenkarspelnog tamelijkversinhetgeheugen. Betrouwbaar
drinkwaterproducereniseeneerstevereiste,hetookgoeduitdekraan latenkomeneentweede. De
mandieopdatgebiedNederlandalskennislandopdewereldkaart heeftgezet,ispro/dr.ir.Dick
vanderKooij,microbioloogbijKiwaWaterResearchenvoormalighoogleraarmilieumicrobiologie
aande universiteitvanWageningen.
HoezithetmetdieleerstoelinWageningen?
"In 1998benikvoorvijfjaar benoemd als
hoogleraar milieumicrobiologie, met bijzondereaandacht voordedrinkwatervoorziening.Hetwaseennieuweleerstoel,vooréén
dagindeweek.Ikbegoneigenlijkondereen
slechtgesternte.Erwasjuist eenrapport uitgebrachtdooreencommissieonder leiding
vanoud-burgemeester vanRotterdam,Bram
Peper,overdetoekomstige koersvandeuniversiteit vanWageningen.Diezou meerop
voedingenminderopmilieu gericht moetenzijn.Deconsequenciedaarvan waseen
verderedalingvanhetaantal studenten op
milieugebied.Juistindieperiodekwam het
collectiefonderzoek vandewaterleidingbedrijven terdiscussietestaan.Eennieuwe
lijn werduitgezet.Kiwaging reorganiseren.
Hetwasmijn eerstezorgomdaardeafdelingmicrobiologie,waarzo'n 25mensen
werkten,overeind tehouden.Wij verrichttengoedonderzoek,voordebedrijfstak relevantonderzoek,endat wildeikkunnen blijvendoen.Het hoogleraarschap zou dat
nnen vergemakkelijken. Destatus van
oogleraar opentsoms deuren."
Watishetresultaatvanhethoogleraarschap?
"Wehebbenzekerdepositievan het
microbiologisch wateronderzoek versterkt
doorgebruiktemaken vandekennisdiein
Wageningen aanwezigwas.Wezijn nu bezig
metdetoepassingvanmoleculaire technieken,ookinaansluiting ophetBTO-programma.Wehebben snelle detectiemethodenontwikkeld, inhetbijzonder gericht op
egionella's.MelanieKuipergaat binnenkort
romoveren opderelatie tussen legionella's
n protozoèn indebiofilm. Legionella's kunnenzichnietzomaar inwater vermenigvuldigen.Zehebbeneengastheer nodig.Dat
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zijn amoeben,eensoortprotozoèn. Daarin
vermenigvuldigen zijzichenalsdeamoebe
doodgaat,komendelegionella'seruit. Het
typeamoebewaarzegebruik vanmaken zit
overal,inoppervlaktewater, inkoeltorens,in
leidingsystemen, indebiofilm. Vraagis óf,
enzoja hoe,jedegroeivandieprotozoèn
kunt beperken. Ditwordt nu onderzocht
dooreenanderepromovendus:Rinske
Valster."

hetenigeorganisme in waterdat gezondheidsproblemen veroorzaakt.Nu zit hetprobleem vooralindebinneninstallatie enis
het formeel geenverantwoordelijkheid van
dedrinkwaterbedrijven. Maar feitelijk gaat
hetomhetzelfde water."
"Inhet begin vandejaren negentig
besteeddedepersaandacht aanéénoftwee
gevallen vanlegionellose,deveteranenziekte,perjaar.Geleidelijk kwamer meer
aandacht voor.In februari 1999wasdeuitbraak in Bovenkarspel,doorverneveld watet
uiteenbubbelbad.Gelukkigwerden ergeen
legionella's inhetwater vanPWNgevonden."
"Debedrijfstak heeft, toen men eenmaal
overtuigd wasvandeernst vanhetprobleem,veeldaadkracht getoond en hetlegionella-onderzoekopgenomen in hetBTOprogramma.Alswaterleidingsector moeten
wijzoveelmogelijk wetenoverhet water.
Wijmoetendepotentiële bedreigingen kennenenweten hoewediemoeten voorkomen.Het behoud vanhet consumentenvertrouwen eistsystematisch en gestructureerd
onderzoek."

"Debenadering vande microbiologische
betrouwbaarheid isookveranderd.Vroeger
keken wevooralnaar fecale besmetting, naar
deaanwezigheid vanE-coli.Vervolgens kwamen CryptosporidiumenGiardia inbeeld,
Isdeleerstoelnogverlengdnadie vijfjaar?
sporenvormende organismen dieeenrisico
"Demogelijkheden daartoe hebik
vertegenwoordigen.Nu kijken wenaarde
onderzocht. Het bleekmoeilijk om finanpathogenen zelf Datkandoordemoleculaiciëleruimte voorhetaantrekken van meer
retechnieken.Wekunnen DNAuit het
aio'stecreëren.Voormij persoonlijk was het
water isolerenendanvaststellen welkebacprobleemdatcontinuering vanhet hoogteriëndaarin zitten.
leraarschap het aanHet isoleren vanDNA
gaanvaneen verplichenhet kunstmatig vertingvoor meerdere
Hetconsumentenmeerderengaatsnel.Je
jaren zouzijn, omdatje
weetmeteenmet welk
aio'stotdepromotie
vertrouweneist
organismeje te maken
wilt kunnen begeleiden.Ikben daarom
systematischonderzoek hebt.Metdenieuwste
technieken kunjeook
gestopt, maar begeleidt
uitspraken overhoeveelheden doen,heel
delopendepromotieonderzoeken weltot het
specifiek zelfs.Erzijn nu 50soorten legioeinde.Werken met vooraldoor nieuwsgienella'sbeschreven,maar erzijn ernogveel
righeidgedreven aio'svoorhetjuist sterk
meer.Diekunje nietmet kweektechnieken
opdepraktijkgerichteKiwaof bedrijfstakisoleren,maar welmet moleculairetechnieonderzoek stelt hogeeisenenvraagtom
kenopsporen.Overigensverwacht ikniet
intensieve begeleiding."
datdieanderesoortengevaarlijk zullen blijkente zijn."
Welkeontwikkelingenziejeopjouwvakgebied?
"Hoofdzaken zijn hetgaranderen vande
microbiologische veiligheid vanhet drinkVormtLegionellahetenigeprobleem?
waterendeaanwezigheid vanLegionellain
"In hetWaterleidingbesluit van 2001 is
leidingwaterinstallaries,inrelatietot alles
derisicoanalyseopgenomen.Gert-Jan Medewatwewetenoverdebiologische stabiliteit
ma houdt zichdaar meebezig.Het risico
vanwater,degroeivanbiofilm en het
moet minder dan io_*zijn. Dat wilzeggen
belangvan het werken zonderchloor.Legiodatjaarlijks hoogstenséénpersoon per
nellaismomenteel inWest-Europa eigenlijk
10.000inwonerseeninfectie via drinkwater

koper-enzilverionisatie,inbeeldvoorgrote
collectieveinstallaties,zoalsinziekenhuizen,zwembaden en verzorgingshuizen."
Hoezietjouw loopbaaneruit?
"Legionellaisdegrootsteuitdagingdieik
totdusverre ben tegengekomen. Ditonderzoekkaneenmooieafronding van mijn
carrièreworden.Heelwezenlijk onderzoek."
"Ikbennu 59jaar.In 1972studeerdeikin
Wageningenafbij prof Fohr,cultuurtechniek,specialisatieafvalwaterzuivering dus.
Eenprachtige,bredeopleidingindertijd. In
datjaarbenikbijKiwaindienstgetredenals
eerstemicrobioloogmetalsopdracht inRijswijkeenmicrobiologisch laboratoriumopte
zetten.Deeerstejarenhebbenwegewerktaan
debacteriologischeprocessenin koolfilters.
Wehebbenbeteremethodenontwikkeldom
bacteriënoptesporen.Wezijndegroeipotentievanbacteriën inhetwatergaan meten."
"In 1982overleedvoorheteerst iemand
aan legionellose,in hetAMC.Voordedrinkwaterbedrijven wasLegionellatoen noggeen
item.Botulisme kwameerst inbeeld,daarnadeaeromonasbacterie. Waterpissebedden
inAlphenaanden Rijn.Cryptosporidium en
Giardiavolgden indejaren daarna.Legionellaisvandelaatstejaren, maar het ismeteen
ookhetgrootsteprobleem dat ikooit ben
tegengekomen."
DickvanderKooij{foto:MichelleMuus).

magoplopen.Alleeneen infectie dus.Er
hoeft geenspraketezijn vanziekteofoverlijden. Meestalgaat hetdan om fecale
besmetting,endat isecht ietswaartegenwe
voortdurend waakzaam moeten blijven.
Maaromdat bijLegionelladekansop infectie
noggroter is,weleenfactor 10,steltLegionellasteltdus nogzwaardereeisenaan drinkwater.Daaromisditonderzoekzobelangrijk."
Goathetuiteindelijknietomdeaanwezigheid
v
anorganischestofinhetwater?
"Zoeenvoudig ligt het niet.Datwas
mdertijd bij deaeromonasbacteriën,dieook
eentijd langveelaandacht gekregen hebben,
Wel hetgeval.Hoegrorerdebiologischestabiliteit was,desteminderAOC,biofilmvorniingenAeromonas.Maar bijLegionellaligt
hetanders.Hetgaat hier uiteindelijkomde
groeivansuperaangepaste bacteriën,dieook
hiofilm vormenalserheelweinigAOCis.Op
diebiofilm grazenprotozoënenvandieprotozoën maaktdelegionellabacterie gebruik."
"Het water indeVeluwelijkt deminste
aantallen legionella's tebevatten:regenWaterdatdooreenheelarm zandpakket
stroomt,aëroobblijft engeen organische

stofopneemt,met DOC-concentraties lager
dan ï mg/l.Wanneer drinkwater bereid
wordt uit zuurstofloos grondwater, waarbij
klei-ofveenlagen inbeeldzijn, isdekansop
groeivanLegionellaveelgroter."
Welkeinvloedverwachtjevandehuidigenazuiverin,gstechnieken?
"Wegaandeinvloed van langzame
zandfïltratie onderzoekenendeinvloed van
detoegepaste leidingmaterialen opdegroei
in het netofdebinneninstallatie. UValleen
alsnazuiveringheeft het voordeeldat daarbijgeennevenproducten gevormd worden
(geenAOC). Bijtoepassingvanozonof
waterstofperoxide aldan niet in combinatie
met UV,gebeurtdat wel.Datvereist dus
extra nazuivering.Vraagishoelaagje moet
komen merjeorganischestofomde
nagroeipotentie voorLegionellavoldoende te
verminderen. Misschien is membraanfiltratienodigofionenwisseling.Wegaan metde
TUDelft, IHE,Waternet,VitensenKiwade
mogelijkheden vanionenwisseling onderzoeken.SenterNovem subsidieert dit onderzoek Omdat hetprobleem zich uiteindelijk
altijd inbinneninstallatiesvoordoet, komen
alternatieve bestrijdingstechnieken, zoals

Zoujenietno^jarenwillendoorgaan?
"Microbiologievandedrinkwatervoorzieningiseenergboeiendwerkterrein met
steedsnieuweontwikkelingen.Met moleculairetechnieken kunjeookandereziekteverwekkersbepalen inwater,zoalsvirussen
enmycobacteriën. Datveldverkennen vind
ikeenuitdagingvooreenvolgende generatie.Het mooievanonzesituatie isdatje op
basisvaneencollectiefprogramma continu
ineengestructureerd verband metjecollega'saanwezenlijke praktijkproblemen hebt
kunnen werken.Wewerkenin Nederland
met eenhoogambitieniveau: hygiënisch
betrouwbaar waterleverenzonderchloorti
tepassen.Onderzoekzoalswijdat nu aande
protozoën doen,isuniekindeweteld.Nu
zijndebedrijven welveelgroter geworden,
maardekritischemassadiejenodig hebt
omtotdoorbraken inonderzoek te komen,
isperbedrijfteklein.Zelfsalzoudenerdrie
bedrijven overzijn,dan nogheeft eengezamenlijk programma eenwezenlijke meerwaarde.Ikhebnogeenpaarjaar nodigom
het mechanismevandedeontwikkeling van
Legionellateontrafelen. Danstopiken
mogenanderen hetovernemen enga ik mij
aan andereinteresses wijden,zoalsgeschiedenis,planten enschilderen." ^
Maarten Gast
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