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KOOKADVIES I N HET GOOI NA TWEE WEKEN OPGEHEVEN

Zevendoden door
E.coli0157 inCanada
HetkookadviesvoorhetdrinkwatervandegemeentenHuizen, Blaricum,Laren,BusstimenNaardenisopzyjüïi opgeheven.PreciestweewekenlanggajPWNdebewonersderaad hetwateruitde
kraan nietzotedrinken.Aanleiding hiertoewasdecolibactenedieinhetleidingnetendedrinkwaterinstallatiesvoorkwam.Dooreenkiertje bijeenmangatophetdakvanhetwaterreservoirbleek
verontreinigd regenwatertelekken.Doorintensieftespuien ishetleidingnetuiteindelijkschoongespoeld.Dewaterwinputten vanPWN blevenonbesmet.Eenveelernstigere uitbraakvaneencoiibacteriedeedzichditvoorjaar voorinCanada.
Besmetting vandrinkwater met decolibacterie blijft van tijd tot tijd opduiken. In
Nederland komt het elkjaar weléénof
meerdere keren voor.E. coliin het water
duidt opverontreiniging van het water met
uitwerpselen van mensen ofdieren,met
daarin mogelijk ziekteverwekkersen dus
eenacuut gezondheidsrisico. DemeesteE.
colizijn zelfonschuldig,maarenkele stammen kunnen welinfecties veroorzaken,
zoalsdeinwoners vanhet Canadese plaatsje
Walkerton (180kmbovenToronto) hebben
ervaren.
Walkerton werdin meivanditjaar
getroffen door eenepidemievan E. coliO157
viahet drinkwater. Ongeveer 1000(vande
4800)inwoners zijn ziekgeworden, waarvan
circa400zichbij hetziekenhuis meldden
meteenernstige infectie vande ingewanden.Zeven mensen overleden binnen een
maand.Scholen,kinderdagverblijven en
bedrijven hielden dedeurengesloten gedurendedeepidemie.
DeE. coli0157-stamis,in tegenstelling
tot deongevaarlijke E. coli-stammendiebij
iedereen in hetdarmkanaal voorkomen, in
staat eentoxinetevormen dat dedarmwandcellen beschadigt enleidt totbloederigediarree.Deinfectie kanookleiden tot
ernstigeuitdroging en toternstigenierschade,waarbij dialysenodigis(hetHemolytisch Uremisch Syndroom ).Dit laatste
kan mei:namebijjonge kinderen enouderen fataal zijn, oftot permanente nierschade
leiden.DeE. coli0157-sum komt voor bij
veeenwordtopdemens overgebrachtvia
onvoldoende verhit vlees (bijvoorbeeld
hamburgers).Deziekteverwekker kan
binnendringen (viademond) na direct
contact met besmette dieren (ofmensen)of

viawater,zoweldrink- alszwemwater.
Walkerton wordt voorzien van drinkwater uit grondwater. Oprz mei regende het
heviginditgebied.Dit heeft waarschijnlijk
geleid totdebesmetting vanéénvande
putten metdierlijke mest.Dechloorinstallatievandit systeem wasslecht;eenvervan-

gende installatie wasalbesteld.Op r8mei
blekendedrinkwatermonsters van 15mei
positiefvoor E. coli. Herwaterbedrijf istoen
gaanchloren enspuien omde besmetting
wegtekrijgen. Op tç> meikwamen deeerste
klachten overbloederigediarreebij deGGD
binnen.Opzr meibleekdat dit werd
veroorzaakt door E. coliOr57.Toen hadden
zichmeer ziekemensengemeld.Opdiedag
werdookeenkookadvies gegeven.
Ookdezeepidemie kon bogenopeen
warme belangstelling vandemedia.Dit
komt niet indelaatsteplaats omdat het
waterbedrijf wordt beschuldigd van het
achterhouden vaninformatie: niet melden
vandeE. co/i-besmettingaandegezondheidsdiensten, nochvandeproblemen met
dechloorinstallatie, zelfs niet toen het
bedrijfdirect isgevraagd naar deveiligheid
vanhet drinkwater.
Nederland
Ook inNederland komtdeE. coliO157
voor,bij vee.Welwordt hij minder vaak
gevonden dan in hetbuitenland. Ookbijde
Nederlandse bevolking treden soms infectiesmet dezecolibacterie op.Destam komt
waarschijnlijk inoppervlaktewater voor,
maardaar zijn deNederlandse zuiveringssystemengoedinstaatzeteelimineren.Ze
vormen weleenpotentiële bedreiging voor
grondwaterputten ofdrains diemet dierlijke faeces kunnen worden besmet inperiodesvanzware regenval.Ookbesmetting van
het distributienet tijdens leidingbreuk in
eenagrarischgebied ofnabij de riolering
levert risicoopopbesmetting met dezeE.
coliOr57.
Dergelijke situaties kunnen overigens
aanleidinggeven totbesmetting meteen
heelspectrum aanziekteverwekkers,zoals
Cryptosporidium, Campylobicrerenvirussen.Vanwegeheternstige ziektebeeld is het
raadzaam ombij het constateren vaneen
besmetting vandrinkwater met E.colisnel
teonderzoeken ofdegevonden stammen
vanhetOt57-typezijn.Dit kansnelen
eenvoudig meteenserologische test
(beschikbaar bij onder andereKiwaen
RIVM). DeE. co/r-stammenuit het Gooi zijn
door hetRIVMonderzocht en waren niet
vanhet 0157-type.Zitdezestam welin
drinkwater, dan isbehandeling met chloor
incombinatie met spuien demeestsnelleen
effectieve bestrijdingsmogelijkheid. *
met dank aan Gertjan Medema
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