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hulp van het Interreg IV B programma Noordwest-Europa uitge-
voerd. Dit EU-programma bood de betrokken partnerinstellingen 
uitstekende steun door de brede aanpak: ontmoetingen van deskun-
digen en ervaringsuitwisselingen werden gestimuleerd, evenals de 
praktische ontwikkeling en omzetting van reinigingstechnologieën, 
begeleidend onderzoek, public relations en evenementen, alsook de 
organisatie van de activiteiten van de partners. Veel collega’s hebben 
binnen het samenwerkingsverband ondersteunend meegewerkt en 
van PILLS een succes gemaakt. Wij danken op deze plaats iedereen, 
ook wanneer ze niet met naam vermeld worden. In opdracht van de 
betrokken partnerinstellingen werd het afsluitende PILLS rapport door 
de volgende (in alfabetische volgorde) genoemde collega’s opgesteld:
•	 PILLS Partner 1 Emschergenossenschaft: Kirsten Adamczak, 

Sven Lyko, Issa Nafo,
•	 PILLS Partner 2 Waterschap Groot Salland: Herman Evenblij
•	 PILLS Partner 3 Centre Recherche Public Henri Tudor: Alex  

Cornelissen, Elorri Igos, Kai Klepiszewski, Silvia Venditti
•	 PILLS Partner 4 Eawag: Lubomira Kovalova, Christa McArdell
•	 PILLS Partner 5 Glasgow Caledonian University: Karin Helwig, Ole 

Pahl 
•	 PILLS Partner 6 Université de Limoges: Olivier Barraud, Magali 

Casellas, Christophe Dagot, Corinne Maftah, Marie-Cécile Ploy, 
Thibault Stalder

Het volledige rapport van het PILLS project is op een CD bij de ge-
printe versie van deze samenvatting gevoegd.

Gepubliceerd ter gelegenheid van de afsluitende PILLS conferentie 
op 19/20 september 2012 in Gelsenkirchen, Duitsland

Deze samenvatting isbe doeld als een korte samenvatting van het 
werk van 6 partnerinstellingen uit 6 Europese landen, die bijna 5 jaar 
lang aan potentiële oplossingen voor het verwyderen van residuen 
van geneesmiddelen in afvalwater gewerkt hebben. Uitvoerige infor-
matie en resultaten vindt u in het volledige rapport, beschikbaar via 
de partners (zie de achterkant). De volledige projectnaam “Bijdrage 
en verwyderen van residuen van geneesmiddelen uit plaatselijke 
bronnen” bevat de idee van het onderzoek en testen van eliminatie-
methoden voor een betere behandeling van afvalwater. In deze zin 
kan het werk van het samenwerkingsverband ook als zeer succesvol 
bestempeld worden. Het toegenomen begrip voor de problematiek 
– zowel vanuit wetenschappelijk standpunt als in de verschillende 
betrokken groepen (politiek, waterbeheer, publiek) - is in de afge-
lopen 5 jaar aanzienlijk gestegen en het PILLS project heeft hiertoe 
bijgedragen: meer dan 50 publicaties, meer dan 130 rapportages in 
media en meer dan 150.000 bezoekers op de website. Wij weten 
vandaag dat het mogelijk is geneesmiddelenresiduen op een bel-
angrijke plaats, namelijk ziekenhuizen, te verwyderen. Dit lijkt do-
eltreffend te zijn, bijvoorbeeld met het oog op antibioticaresistente 
bacteriën.
Deze methode is echter kostenintensief en het is niet zeker of dit ook 
gerechtvaardigd is, puur vanuit milieugezichtspunt of de beschou-
wing van de totale levenscyclus. Alternatieve aanpakken moeten 
verder onderzocht worden en het samenwerkingsverband heeft 
daarom besloten om de samenwerking in het kader van een vervolg-
project voort te zetten, waarbij de invloed van het vermijden en de 
optimalisatie van biologische afbraakprocessen onderzocht wordt.
Vier van de zes PILLS-partners hebben met lokale partnerzieken-
huizen samengewerkt en hier afvalwaterbehandelinginstallaties 
ontwikkeld die speciaal voor afvalwater uit ziekenhuizen ontworpen 
werden. De ziekenhuizen hebben zich vrijwillig bereid gevonden tot 
samenwerking en het samenwerkingsverband is zeer dankbaar voor 
de support. Zonder deze hulp van de ziekenhuizen zou het PILLS 
project niet mogelijk geweest zijn. Het PILLS project werd met be-
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achtergrond – waarom PILLs ?

• Welke invloed kan de afvalwaterbehandeling op plaatselijke bron-
nen hebben, bijvoorbeeld voor hoofdzakelyk in ziekenhuizen toe-
gediende stoffen?

• Welke technologieën zijn het best geschikt voor het geconcen-
treerde afvalwater in ziekenhuizen?

• Welk effect heeft het „medicijncocktail” op de bacteriënpopulatie 
bij de afvalwaterbehandeling, in het bijzonder bij de verspreiding 
van multiresistente bacteriën?

Wanneer het relatief grote verbruik van farmaceutica in privé huis-
houdens vergeleken wordt met het veel kleinere niveau van het ver-
bruik in ziekenhuizen, is het duidelijk dat de lokale behandeling in de 
ziekenhuizen slechts een deel van de oplossing kan zijn. 
In verhouding tot het verbruik van geneesmiddelen zijn andere aan-
pakken noodzakelijk om deze sporenstoffen in de waterkringloop tot 
een minimum te beperken. De PILLS partners streefden echter in 
de eerste plaats, voor duidelijk omlijnde randvoorwaarden, naar het 
uitwerken van de eerste handelingsopties.

We kunnen ons onze maatschappij niet voorstellen zonder zeer actie-
ve moderne geneesmiddelen. Ze helpen om ziektes te voorkomen en 
te genezen. Tegenwoordig worden grote hoeveelheden verschillende 
farmaceutisch actieve stoffen vervaardigd voor de bescherming van 
mens en dier. Als gevolg van een verbeterde medische zorg, het 
inspelen op de stijgende levensverwachting en de voortschrijdende 
industrialisatie van de landbouw wordt een toenemende hoeveelheid 
geneesmiddelen gebruikt. Vandaag de dag hebben 3.000 werkzame 
farmaceutische stoffen een vergunning in Europa. 

Deze producten worden echter in veel gevallen niet volledig opge-
nomen door de patiënt, maar gedeeltelijk weer uitgescheiden. Af-
hankelijk van de specifieke omstandigheden toonden tests van de 
PILLS partners dat 70% van de geconsumeerde medicynen uitge-
scheiden of afgewassen wordt. 

Op deze manier komen sporen van die producten in de water-
kringloop terecht. Het is niet alleen het toenemende gebruik van 
geneesmiddelen dat heeft geleid tot een toegenomen bewustzijn 
van het onderwerp ‘Residuen van geneesmiddelen in het aquatische 
systeem’. Hoewel, dankzij de enorme vooruitgang in de chemische 
analysetechnieken kunnen nu veel farmaceutische residuen in ex-
treem lage concentraties in het water worden vastgesteld, vaak vele 
malen lager dan een aantal jaren geleden mogelijk was.

Daardoor kunnen concentraties nu vaak worden gedetecteerd in 
de orde van nanogram per liter. De concentraties van residuen van 
geneesmiddelen die zijn aangetroffen in het water, zijn zeer laag 
en volgens de huidige kennis niet schadelijk voor de mens. Het is 
echter onduidelijk welke gevolgen deze residuen hebben op de wa-
terhabitat, bij voorbeeld op microorganismen. Sommige stoffen zijn 
reeds als schadelijk voor het milieu gekend. In deze gevallen wordt 
de politiek opgeroepen te handelen!

In januari 2012 heeft de EU de nieuwe conceptbijlage voor de Ka-
derrichtlijn Water gepubliceerd. Indien deze bijlage door de Raad en 
het Parlement wordt goedgekeurd, moeten alle oppervlaktewateren 
binnen de lidstaten voor 2021 voor het eerst ook voor de als pri-
oritaire stof aangemerkte farmaceutische stoffen voldoen aan de 
milieukwaliteitsnormen. De focus ligt momenteel op het natuurlijke 
hormoon Estradiol en op het synthetische hormoon Ethinylestradi-
ol, bijvoorbeeld aanwezig in de anticonceptiepil, en Diclofenac (een 
pijnstiller en ontstekingsremmer). Hoe de naleving van de limieten 
gebeurt staat nog open – dit kan gebeuren door behandeling van 
afvalwater, verbod voor bepaalde stoffen of andere maatregelen. Het 
PILLS project richte zich op het onderzoeten van farmaceutische 
microvervuilingen op plaatselyke bronnen:

River Tweed in Schottland dicht by de rwzi Galashields
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(1)
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(5)

(2b)

(2a)

(3b)

(3a)
Microverontreinigingen
“Microverontreinigingen” verwijzen naar or-
ganische stoffen of metalen die in de laagste 
concentraties (sporen) worden gevonden in 
het watersysteem. In het algemeen worden 
synthetische chemische stoffen bedoeld, maar 
natuurlijke en geogene stoffen (bijvoorbeeld 
estradiol) worden hierbij vaak meegerekend.
Deze stoffen worden gekenmerkt als “ver-
ontreinigende stoffen” als hun aanwezigheid 
verontreiniging kan veroorzaken. “Gevaarlijke 
stoffen” verwyzen naar stoffen die toxisch 
(giftig) en persistent (lage biologische afbreek-
baarheid) zijn en bioaccumulerend (zich con-
centreren binnen het organisme) kunnen zijn 
of naar andere stoffen die aanleiding geven tot 
een gelijke mate van bezorgdheid.

door het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw. Het gevolg van 
deze emissies is dat residuen van geneesmiddelen, zelfs in zeer lage 
concentraties, kunnen worden aangetroffen in oppervlaktewateren 
(4) of in water voor drinkwaterproductie (5). Residuen van genees-
middelen afkomstig van diergeneeskundig gebruik, komen terecht 
in de bodem en in het oppervlaktewater (4), voornamelijk door het 
versreiden van vloeibare mest op bouwland (3b).

Op het eerste gezicht zou het dus redelijk zijn om het ontstaan 
van residuen van geneesmiddelen geheel te voorkomen enzo ons 
watersysteem te beschermen. Echter, het niet produceren en niet 
gebruiken van medicatie is geen realistisch of wenselijk scenario. 
Een andere optie is het nemen van technische maatregelen om het 
belaste water te reinigen. Maar een volledige verwijdering van alle 
microverontreinigingen is om praktische en economische redenen 
niet realistisch. In dit opzicht is leven zonder farmaceutische resi-
duen in onze industriële samenleving niet haalbaar. De nadruk moet 
dus liggen op minimalisatie.

Een veelbelovende aanpak om de residuen van geneesmiddelen in 
de waterkringloop te minimaliseren lijkt er een te zijn waarin alle 
belanghebbenden bij de gehele levenscyclus van farmaceutische 
stoffen zijn betrokken. Alleen wanneer alle betrokken partijen – van 
industriële producenten tot menselijke of dierlijke geneesmiddelen-
gebruikers tot bedrijven voor afvalwater-management en drinkwa-
terleveranciers – voorzorgsmaatregelen treffen op hun eigen gebied, 
kan de belasting op watersystemen effectief worden verminderd.

achtergrond – waarom PILLs ?

Levenscyclus van geneesmiddelen

Residuen van geneesmiddelen bereiken het watersysteem langs 
verschillende wegen. Om deze te identificeren moet de gehele le-
venscyclus van farmaceutische stoffen in ogenschouw worden ge-
nomen (zie afbeelding op pagina 6).

 Deze levenscyclus begint met de ontwikkeling en productie van 
geneesmiddelen (1). Tijdens het productieproces kan afvalwater 
worden besmet door geneesmiddelen. Hoewel dit afvalwater wordt 
voorbehandeld, is het mogelijk dat residuen worden afgegeven 
aan het watersysteem. Na de productie worden de farmaceutische 
stoffen gebruikt in menselijke (2a) of dierlijke (2b) geneeskunde. 
In het geval van menselijke medicatie (2a), worden actieve stoffen 
mogelijk niet volledig opgenomen door het lichaam; zij worden ge-
deeltelijk onveranderd uitgescheiden en bereiken de centrale afval-
waterzuiveringsinstallaties (3a). De moderne methodes voor afval-
waterzuivering kunnen deze stoffen echter niet geheel verwijderen, 
omdat ze voornamelijk geoptimaliseerd zijn voor de verwijdering van 
biologisch afbreekbare stoffen en nutriënten zoals fosfor en stikstof. 
Daarom kunnen deze residuen de zuiveringsinstallaties passeren 
en opper-vlaktewateren zoals rivieren en meren bereiken. Verdere 
emissies kunnen ontstaan door lekken in de riolering, als gevolg 
van noodoverstortingen vanuit  rioleringen tijdens zware regenval, of 

Afbeelding 1 : Levenscyclus van geneesmiddelen
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doeLsteLLIngen en werkInhoud

Farmaceutische residuen of andere microverontreinigingen in het 
water kunnen vandaag in concentraties lager dan nanogram per 
liter aangetoond worden. Toch maakt het pure bewijs van deze 
stoffen geen conclusies mogelijk met betrekking tot mogelijke milieu 
toxische werkingen van stoffen of in wisselwerking met andere 
stoffen. De toxische werking kan hormonale of genetische verande-
ringen, mutaties of ook antibioticaresistenties.
Daarom werden toxicologische testen gebruikt om de ecologische 
risico’s van het onderzochte water ook bij lage stofconcentraties te 
beoordelen. Naast de karakterisering van het ziekenhuisafvalwa-
ter en de analyse van de resultaten van de behandelingen moe-
ten de ecotoxicologische tests ook de inschatting mogelijk maken 
of schadelijke effecten als gevolg van de ozon - of UV-behandeling 
optreden (mogelijke effecten te wijten aan bijproducten na ozon- of 
UV-behandeling). Een ander potentieel zorgwekkend feit zijn anti-
bioticaresistente bacteriën, die met hoge waarschijnlijkheid ook in 
met antibioticaresiduen belast afvalwater voorkomen. Daarom werd 
het bestaan van deze antibioticaresistente bacteriën onderzocht om 
te zien in hoeverre afvalwater uit ziekenhuizen als bron voor deze 
bacteriën beschouwd kan worden. Verder werd onderzocht of de 
nabehandelingsmethoden geschikt zijn om de verspreiding en ver-
meerdering van deze antibioticaresistente bacteriën te verminderen.
Het samenwerkingsverband wordt geadviseerd door een we-
tenschappelijke adviesraad, die verbonden wordt aan het project 
voor de duur ervan. De leden van de wetenschappelijke raad komen 
uit wetenschap, industrie en politiek. Hen wordt gevraagd om kri-
tische feedback te geven op tot de resultaten van het project en om 
informatiebronnen te bieden, alsmede ideeën op basis van hun in-
dividuele expertise. Bovendien richt de wetenschappelijke raad zich 
op integratie van de projectresultaten in de discussies op Europees 
niveau.

Zes partners uit Noordwest-Europa – twee waterschappen uit  
Duitsland en Nederland, twee onderzoeksinstituten uit Zwitserland 
en Luxemburg en twee universiteiten uit Schotland en Frankrijk – 
hebben de krachten gebundeld om samen te werken. De verschil-
lende partners hebben elk hun specifieke kennis, die zij inbrengen 
in het PILLS project. Zij richten zich op de weg van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik en specifiek op de zuivering van afvalwater. 
Omdat de concentratie van farmaceutische residuen op verzamel-
punten zoals ziekenhuizen of verpleeghuizen beschouwd wordt als 
relatief hoog, testen zij nieuwe technologieën voor afvalwaterzuive-
ring op deze punten en hopen zij de optimale omstandigheden te 
vinden voor de verwijdering van de residuen. Om de doelstellingen 
te bereiken hebben de projectpartners een verdeling in de volgende 
projectonderdelen gemaakt:

•	Werkpakket	1:	Karakterisering	van	het	farmaceutisch	belaste	af-
valwater.

De analyse van het afvalwater beschryving dat besmet is met farma-
ceutische residuen evenals een karakterisering van de afvalwater-
stromen hun chemische kwaliteit, het ecotoxicologische potentieel 
en de relevantie van antibioticaresistentie vormt het zwaartepunt van 
dit werkpakket. 

•  Werkpakket 2: Ontwerp, bouw en exploitatie van afvalwater- 
zuiveringsinstallaties die geavanceerde behandelingstechnolo-
gieën omvatten.

Technologieën voor de behandeling van farmaceutisch belast afval-
water worden verder ontwikkeld en getest in de praktijk door de 
bouw van vier pilot - en demonstratie installaties. Hiertoe werkt elke 
partner samen met een ziekenhuis in de eigen regio.

• Werkpakket 3: Beoordeling van verschillende geavanceerde be-
handelingstechnologieën.

De efficiëntie (van de doeltreffende verwydering van geneesmid-
delen en de vermindering van ecotoxische effecten en antibioti-
caresistente bacteria), de kosten en het milieuevenwicht (via een 
beoordelingsmethode voor de levenscyclus) van de geavanceerde 
behandelingstechnologieën worden geëvalueerd.

• Werkpakket 4: Communicatie over de problematiek en de project 
resultaten

Verschillende communicatiemaatregelen maken een uitwisseling 
van informatie mogelijk op wetenschappelijk en politiek terrein. Bo-
vendien wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht van het 
brede publiek om hen bewust te maken van de problematiek.
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huizen werden echter ook farmaceutische stoffen in hoge concen-
traties gevonden, die bij andere ziekenhuizen dan weer niet gebruikt 
worden. Op basis van deze overwegingen is het samenwerkingsver-
band overeengekomen om 16 verschillende werkzame stoffen van 
de volgende stoffengroepen te onderzoeken: analgetica, anestheti-
ca, cytostatica, antibiotica, röntgencontrastmiddelen, antiepileptica, 
lipidenverlagers en bètablokkers.

Medicynverbruik en de bijdrage van ziekenhuizen hier-
aan

In de EU varieert het gemiddelde aantal bedden per 10.000 inwoners 
tussen 35 (Denemarken en Portugal) en 83 (Duitsland). Gegevens 
uit Zwitserland tonen dat hier het afvalwater van 5-50 bedden per 
1.000 inwoners aangesloten is op rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afbeelding 2 toont het spectrum van de voorgeschreven genees-
middelenvolumes per bed; als basis worden de jaarlijks toegediende 
hoeveelheden gebruikt. Ter vergelijking lag de maximale jaarlijkse 
hoeveelheid van de geselecteerde geneesmiddelen in de bevolking 
in de Britse grensregio’s onder 2 gram per persoon.

karakterIserIng Van het
afVaLwater In zIekenhuIzen

In Europa zijn naar schatting meer dan 100.000 chemische stoffen 
in omloop en daaronder meer dan 3.000 toegelaten werkzame 
stoffen als geneesmiddelen. Rekening houdend met dit feit was het 
belangrijk dat het samenwerkingsverband eerst de stoffen definie-
erde die alle partners van de verschillende landen in het kader van 
het project analyseren om daardoor tot een vergelijkbare database 
te komen. Bij de keuze van deze farmaceutische stoffen stonden de 
volgende drie criteria centraal:

• Welke werkzame stoffen worden (in grote hoeveelheden) in zie-
kenhuizen gebruikt en in het watersysteem gevonden?

• Welke werkzame stoffen hebben bekende ecotoxische effecten 
en kunnen daarom een groter ecologisch risico vormen?

• Wat wordt met de traditionele zuiveringsmethoden niet verwijderd 
en moet door geavanceerde behandelingsmethoden verwyderd 
worden?

Zoals verwacht, werd aangetoond dat in de verschillende landen in 
grote mate dezelfde werkzame stoffen gevonden werden. De con-
centraties variëren echter van regio tot regio. In sommige zieken-
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karakterIserIng Van het
 afVaLwater In zIekenhuIzen

Afbeelding 3 toont het spectrum van de bijdrage van de onderzochte 
ziekenhuizen voor de complete afvalwaterhoeveelheid in de regio.
In de onderzochte gebieden toonde de bijdrage van de ziekenhuizen 
(bij gemiddeld 6,1 tot 14,1 bedden per 1.000 inwoners) opmerke-
lijke verschillen, zowel tussen de stoffen als tussen de ziekenhuizen. 
Het hoogste waren belastingen door contrastmiddelen (40-100%), 
lidocaine (56-62%), en het antibacterieel werkende ciprofloxacine 
(12-100%) en clarithromycine (12-60%). De bijdrage van de zieken-
huizen voor andere stoffen lag onder 20%.

  Hospital contribution in % to the load in the catchment

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ifosfamide

cyclophosphamide

                                          Iopromide

                                                                                 Iopamidol

                                                                      diatrizoate

         erythromycin

sulfamethoxazole

                clarithromycin

                ciprofloxacin

amoxicillin

       Lidocaine

Bezafibrate

atenolol

carbamazepine

naproxen

diclofenac

Afbeelding 3: Aandeel van de uit drie onderzochte ziekenhuizen atkomstige stoffen in verhouding tot hun totale aanwezigheid in de regio resp. in de buurt van de 
gemeentelijke zuiveringsinstallatie.

Naast het belang van ziekenhuizen werden analyses door de Schot-
se PILLS-partner by verpleeghuizen uitgevoerd. De gegevens doen 
vermoeden dat het aantal toegediende geneesmiddelen in pure 
seniorenwooncentra lager ligt dan in geneeskundige ziekenver-
pleeghuizen, omdat deze laatste met duidelijk moeilijkere ziekte-
beelden te doen hebben. Bij het, globaal gezien, lagere gebruik van 
geneesmiddelen dan in algemene ziekenhuizen komt het feit dat 
de verpleeghuizen als minder relevant dan de (algemene) zieken- 
huizen met betrekking tot de afvalwaterbelasting gerangschikt wor-

den omdat een niet onaanzienlijk deel van de oudere bewoners ge-
bruik maakt van incontinentie-materiaal.

Ecotoxicologisch potentieel van afvalwater uit
ziekenhuizen
Tabel 1 geeft een overzicht van resultaten van onderzoeken over de 
toxiciteit van afvalwater uit ziekenhuizen in vergelijking met stedelijk 
afvalwater. Het onderzochte stedelijke afvalwater was niet celscha-
delijk of mutageen, leidend tot erfelijke afwijkingen. Monsters van 

afvalwater uit ziekenhuizen toonde gemiddeld matige celschadelijke 
en mutagene werkingen. In alle andere tests met stedelijk afval-
water, zuiveringsinstallatieafvoer en afvalwater uit ziekenhuizen van 
verschillende oorsprong werden geringe toxische werkingen ont-
dekt. Stedelijk afvalwater heeft een sterkere toxische werking op 
zoetwatergarnalen dan afvalwater uit ziekenhuizen. In andere tests 
was afvalwater uit ziekenhuizen in vergelijking met stedelijk afvalwa-
ter sterker toxisch voor algen en bacteriën. Verder had het afvalwater 
uit ziekenhuizen een sterkere hormonale werking dan het geteste 
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karakterIserIng Van het
 afVaLwater In zIekenhuIzen

Tabel 1: Potentiële toxiciteit van afvalwater uit ziekenhuizen en gemeentelijk afvalwater

Endpoints Raw municipal
wastewater

Effluent of municipal
wasteland treatment plant

Raw hospital
wastewater

Viability of cells

estrogen effects (ee2 equivalent) 19.7 ng/L 43 ng/L

mutagenic effects

antibiotic effects

Inhibition of luminescence

(concentration factor ec50)

0,72 - 1.26 fold 33.85 fold 0.26 - 0.84 fold

Inhibition of algae photosynthesis

(concentration factor ec50)

12.07 fold 1.97 fold

Inhibition of algae growth rate 34 % 64 - 88 %

mortality of scuds 100 % > 50 %

samples of different locations tested different institutions. evaluation ist performed on average values. color codes:

cell viability in the cytotoxicity test

(according dIn en Iso 10993-5)

ec values based on 

expert judgment

other values ( change 
of effect compared to 
negative control)

          no negative effects 81 -100 % ec50 > 100 < 5 %

          weak or moderate effects 61 - 81 % 20 < ec50 < 100 5 - 20 %

         strong effects 0 - 60 % ec50 < 20 > 20 %
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bacteriën als drager van een resistente integron In dezelfde test 
(de relatieve hoeveelheid) werden gemeten. Afbeelding 4 toont het 
spectrum van de gemeten concentraties van resistente integrons en 
de verhouding tussen bacteriën met resistente integrons in afvalwa-
ter uit ziekenhuizen en in twee rivieren. De verschillen in de gemeten 
waarden van afvalwater uit ziekenhuizen heeft te maken met uit ver-
schillende ziekenhuispraktijken, configuraties, grootte, etc.
Een vergelijkbaar verschil werd voor de relatieve hoeveelheid va-
stgesteld.: omdat antibioticaresistente integrons zich in mobiele  
genenelementen en in andere kopieën bevinden kan de relatieve  
hoeveelheid ook boven 100% liggen. Gespecialiseerde klinieken 
voor geriatrie of psychiatrie zijn niet de bron van dergelijke soorten 
bacteriën met resistentiedragende integrons. De verhoogde concen-
traties en de relatieve hoeveelheid afvalwater uit ziekenhuizen (5 tot 
390%) in vergelijking met onderzochte rivieren (0,6 tot 1,9%) toon-
den aan dat de ziekenhuizen een potentiële bron van multiresistente 
bacteriën zijn. Verder kon met betrekking tot de verkregen relatieve 
hoeveelheid in stedelijk afvalwater (13%) afvalwater uit ziekenhu-
izen als “hot spot” voor antibioticaresistente bacteriën beschouwd 
worden.

stedelijke afvalwater. De geobserveerde toxische effecten kunnen 
echter niet aan individuele chemische stoffen worden toegeschre-
ven. Daarom staan de tests geen conclusies toe over het gevaar 
door stoffen of over de toxiciteit van een geneesmiddelenmix of 
andere componenten. Sommige resultaten toonden een groot spec-
trum, dat van de uiteenlopende oorsprong en samenstelling van het 
uit ziekenhuizen afkomstige afvalwater en de uiteenlopende afkomst 
van andere zuiveringsinstallaties afhankelijk kan zijn. De variabele 
samenstelling van afvalwater uit ziekenhuizen en de verdunningsef-
fecten in stedelijk afvalwater kunnen ook de reden zijn voor de 
hogere toxiciteit van het afvalwater uit ziekenhuizen in vergelijking 
met gemeentelijk afvalwater.

 
Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater uit zieken-
huizen

Zowel de hoeveelheid antibioticaresistente integrons (representatief 
voor het belang van antibioticaresistenties in een omgeving onaf-
hankelijk van de hoeveelheid bacteriën) en de verhouding van de 

Proportion of bacteria with antibiotic resistance integrons

Concentration of antibiotic resistance integrons per litre

0

1,0e+05 1,0e+06 1,0e+07 1,0e+08 1,0e+09 1,0e+10 1,0e+11 1,0e+12 1,0e+13
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           municipal wastewater
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                           municipal wastewater

                         rivers
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Afbeelding 4: Concentratie van antibioticaresistente integrons en verdeling van de bacteriën met 

antibioticaresistente integrons in afvalwater van ziekenhuizen

karakterIserIng Van het
 afVaLwater In zIekenhuIzen
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landen wordt gesloten. Isala is het vijfde grootste niet academische 
ziekenhuis van Nederland, heeft 5.700 werknemers, heeft 1.076 
bedden, 470.000 ambulante bezoekers en 40.000 hospitalisaties 
per jaar. In de laatste jaren heeft Isala meer en meer zeer gespecia-
liseerde taken op zich genomen. De demonstratieinstallatie ligt in de 

buurt van de kliniek en verwijdert al het afvalwater. De gemiddelde 
toevoer is voor 10m³/uur en 240m³/dag ontwikkeld. De installatie 
bestaat uit een biologische behandeling met een membraanbiore-
actor en een nageschakelde behandeling met granulairer actiefko-
olfiltratie. Nabehandeling met ozon, UV/H202 oxidatie en omkeer-
osmose werd eveneens in de installatie getest. De vergunning voor 
de demonstratieinstallatie vereist echter een nieuwe afvoer van het 
gereinigde afvalwater via de ontwateringsystemen naar de rioolwo-
der zuiveringsinstallatie. De voor deze installatie bevoegde partner is 
het Waterschap Groot Salland.

Zwitserland: Kantonziekenhuis van Baden

Het Kantonziekenhuis van Baden is een typisch, regionaal belangrijk 
ziekenhuis in Zwitserland met 346 bedden voor een regio met meer 
dan 250.000 inwoners in een gedecentraliseerde regio. In 2009 wa-
ren er 126.328 “stationaire dagen” . Het complete scala van de me-
dische verzorging wordt hier aangeboden. Ongeveer tweederde van 
de uitgevoerde röntgenonderzoeken met contrastmiddelen werden 
voor ambulante patiënten uitgevoerd. In 2009 bedroeg het complete 
waterverbruik 203.368 m³ per jaar, waarvan 84.978 m³ (233 m³ per 
dag) in de hoofdvleugel van het ziekenhuis waar patiënten verblijven, 
en waar de geneesmiddelen afgescheiden worden. In deze cijfers is 
ook het afvalwater van het restaurant, maar niet dat van de wasserij 
inbegrepen. De Zwitserse pilotinstallatie werd door Eawag gebou-
wd en onderzocht, en volledig uit nationale middelen gefinancierd, 
maar werkte alleen tijdens de duur van het PILLS project en droeg 
in belangrijke mate bij tot de verworven kennis. De installatie bevond 
zich in de benedenverdieping van het ziekenhuis, ontworpen voor 
tijdelijk gebruik, waar gedeeltelijke stromen van het afvalwater van 
het ziekenhuis behandeld werden. 

Duitsland: Marienhospital Gelsenkirchen (MHG)

De Duitse demonstratieinstallatie reinigt het afvalwater van het Ma-
rienhospital Gelsenkirchen, een voor Duitse grote steden typische 
instelling met een groot aantal verschillende diensten. De tetzieken-
huis heeft ongeveer 580 bedden, ongeveer 1.150 medewerkers en 
ca. 25.000 stationaire patiënten plus 50.000 ambulante patiënten 
per jaar. De demonstratieinstallatie in het Marienhospital Gelsenkir-
chen werd ontworpen voor een maximale toevoer van 25m³/uur en 
een gemiddelde toevoer van 200 m³/dag. Omdat ook de toevoer van 
regenwater van de vorige gemengde riolering in het kader van het 
project afgekoppeld werd, kon de installatie al het geconcentreerde 
afvalwater van het ziekenhuis opnemen. De afvalwaterzuiveringsin-
stallatie bestaat uit een biologische behandeling in een membraan-
bioreactor (MBR) en een nageschakelde behandeling met ozon en 
actieve kool in poedervorm en daaropvolgende zandfiltratie. De in-
stallatie vergunning kreegeen om het behandelde afvalwater daarna 
af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem achter het zieken-
huis. De installatie bevindt zich in een speciaal hiervoor opgericht 
gebouw direct achter het ziekenhuis, en is gebouwd om in bedrijf 
te  blijven zelfs na beëindiging van het PILLS project, waardoor de 
optie geboden wordt om zowel verdere onderzoeksactiviteiten als 
follow-up projecten uit te voeren.De installatie wordt bedreven door  
Emschergenossenschaft.

Nederland: Isala Klinieken

De Isala Klinieken in Zwolle heeft op dit ogenblik twee vestigingen: 
Weezenlanden en Sophia. Op dit ogenblik breidt Sophia uit om in de 
toekomst alle afdelingen op één plaats te concentreren, en Weezen-

onderzochte ProetInstaLLatIes

Demonstratieinstallatie en Zwolle

Demonstratieinstallatie en Gelsenkirchen
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onderzochte ProetInstaLLatIes

De werking van de pilotinstallaties werd geëvalueerd met betrek-
king tot de eliminatiewerking voor de geneesmiddelenresiduen, de 
„klassieke“ parameters (COD, BOD, N, P) en het energieverbruik.  
Andere resultaten de milieutoxiciteit en antibioticaresistenties zijn in 
het uitvoerige afsluitende rapport beschreven.

De voornaamste biologische behandeling bevat een MBR. Ozon-
werking, oxidatie met UV/TiO2 en toevoer van actieve kool in poe-
dervorm werden onderzocht. Als laatste stap werd een biologische 
nabehandeling met een bioreactor met bewegend bed geïntegreerd 
om de bioproducten tengevolge van de oxidatie te verminderen.

Luxemburg: Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)

Het Luxemburgse partnerziekenhuis was het Centre Hospitalier Emi-
le Mayrisch (CHEM) met 640 bedden, waarvan 360 bedden in het 
ziekenhuisdeel stonden dat in Esch-sur-Alzette onderzocht werd.

De proetinstallatie behandelde deelstromen van het afvalwater van 
het ziekenhuis en was slechts voor een tijdelijk onderzoeksbedrijf 
ontwikkeld. De voornaamste biologische behandeling bestaat uit een 
MBR.  Twee geavanceerde oxidatieprocessen (UV/H2O2, O3/H2O2) 
en omkeerosmose werden gebruikt om de MBR stroom te testen.

Alle proetinstallaties onderscheiden zich door een combinatie van 
technologieën, wiens doel het is, naast de biologisch afbouwbare 
stoffen en de voedingsstoffen ook de grotendeels hardnekkige 
geneesmiddelenresiduen te verwyderen. Daarom zijn in de PILLS-
installaties de conventionele afvalwaterbehandelingsmethoden met 
geavanceerde technieken aangevuld.

Het karakteristieke van elke installatie is als centraal deel een mem-
braanbioreactor (MBR) met nageschakelde natuurlijke-chemische 
behandelingsmethoden (UV / ozon / actieve kool / verdergaande 
oxidatiemethoden / omkeerosmose).

Zwitserse pilotinstallatie

Luxemburgse proetinstallatie
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onderzochte ProetInstaLLatIes

Fenton-reactie ((UV)/ H2O2/Fe2+ of Fe3+)
Bij gebruik van een katalysator (ijzer) en bij correcte milieuvoor-
waarden kan de hydroxyl-radicaal-opbrengst intensiever gemaakt 
worden.

UV/TiO2

Ook bij de combinatie van UV-licht en TiO
2
 wordt de fotokatalysator 

(TiO
2
) door middel van UV-licht geactiveerd. Het gebruik bij omge-

vingstemperatuur en -druk is een bijzonder voordeel van deze AOP-
methode. Een van de uitdagingen van deze methode bestaat in het 
afscheiden van de deeltjeskatalysator van het gereinigde water.

Gebruik van actieve kolen in poedervorm
In sommige installaties werd het afvalwater na de membraanfiltratie 
met actieve kool nabehandeld; ofwel door toediening van de actieve 
kool in poedervorm (PAC) met daaropvolgende afscheiding van de 
geladen PAC of in granulaatvorm als vast bed (GAC). Dit zijn gang-
bare technologieën bij de behandeling van drinkwater.

Omkeerosmose
In omkeerosmose (RO) worden de geneesmiddelen door een dicht 
membraan tegengehouden. Het permeaat van de MBR werd ge-
bruikt als voeding voor de omkeerosmose. 

Oxidatie met ijzer
IJzer (Fe(VI)) kan gebruikt worden experimenten werden met model-
afvalwater en echt afvalwater uitgevoerd.

Ozon
Ozon is een oxidatiemiddel dat o.a. bij het desinfecteren van drink-
water gebruikt wordt, maar dat ook in de afvalwaterreiniging toe-
gepast kan worden. Afhankelijk van de gebruikte ozondosis worden 
de organische stoffen van het afvalwater geoxideerd, waarbij naast 
CO

2 
en water ook transformatieproducten ontstaan. Deze reactiepro-

ducten kunnen ook toxisch of persistent tegenover de biologische 
afbreekbaarheid zijn.

Advanced Oxidation Processes (AOP) = uitgebreide oxidatie
Uitgebreide oxidatieprocessen zijn combinatiemethoden met als 
doel	de	vorming	van	hydroxyl-radicalen	(OH•)	te	intensifiëren.	Deze	
hydroxyl-radicalen zijn sterkte oxidatiemiddelen en kunnen ozonre-
fractaire geneesmiddelenwerkstoffen ook als organische stoffen oxi-
deren. Met betrekking tot de mogelijke toxiciteit of moeilijke verdere 
afbreekbaarheid van de ontstane oxidatieproducten moeten bijko-
mende onderzoeken gedaan worden. De meest frequent onderzoch-
te AOP-methoden zijn UV/ozon, UV/H

2
O2, ozon/H

2
O

2
 , fenton-reactie 

en UV/TiO
2
. In de regel is te verwachten dat het toedienen van H

2
O

2
 

slechts tot een geringere verwijdering van geneesmiddelenresiduen 
leidt

UV/Ozon en UV/ H2O2
Het UV-licht wordt gebruikt voor het desinfecteren van drinkwater 
of afvalwater. Om componenten te oxideren wordt UV gebruikt, in 
combinatie met ozon of H

2
O

2
 om OH-radicalen te produceren. Deze 

AOPs zijn vergelijkbaar met het ozon/ H
2
O

2
 proces. Daarom kunnen 

de kosten voor beide processen het belangrijkste punt voor de op-
timale keuze zijn. 

afVaLwaterreInIgIng aan PLaatseLIjke 
Bronnen – de technoLogIeën
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Rendement bij het verminderen van farmaceutische 
concentraties

De installatieconfiguraties en de nabehandelingsmethoden worden 
met betrekking tot hun reinigingsresultaten vergeleken. Daardoor 
wordt het zichtbaar welke methode in de praktijk voor de eliminatie 
van welke farmaceutica het best geschikt is. Verder wordt de effi-
ciëntie met betrekking tot de vermindering van de ecotoxicologische 
effecten en van antibioticaresistente bacteriën onderzocht. De 
membraanvoorbehandeling leidt tot een goede afvalwaterkwaliteit 
met betrekking tot COD, voedingsstoffen en bacteriëneliminatie, en 
is een belangrijke eerste stap bij de gedecentraliseerde verdere be-

Alle handelingen van de partners hadden tot doel praktische resul-
taten uit te werken waarbij geoptimaliseerde behandelingsmetho-
den voor afvalwater met een goede verhouding prijs-kwaliteit bereikt 
worden. Het was in het begin duidelijk dat bijdragen tot het Europese 
milieubeleid zich niet uitsluitend op de reinigingssuccessen mogen 
concentreren, maar ook rekening moeten houden met verdergaande 
effecten, zoals energieverbruik, afvalproductie, praktische bedrijfs-
voering en ook gewoonweg de inzetbaarheid. Verschillende beoor-
delingsmethoden beoordelen de nabehandelingstechnologieën aan 
de onderzochte zuiveringsinstallaties. 

BeoordeLIng Van de methoden

Afbeelding 5: Verwijderingsrendementen voor geneesmiddelen bij verdere behandeling van afvalwater volgens MBR met ozon of actieve kool 
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BeoordeLIng Van de methoden

behandeling zijn een energieverbruik van de voorbehandelingsfase 
van 0.3-0.6 kwh/m³ en voor de MBR stap van 0.9 kwh/m³ voor-
speld. Het energieverbruik bij actieve kool in poedervorm (0,45 in-
clusief zandfiltratie) was hoger voor gegranuleerde actieve kool (0,2 
kwh/m³). Het energieverbruik voor UV-behandeling lag tussen 0,5 en 
1,0 kwh/m³ en was daarmee hoger dan de ozonbehandeling (tussen 
<0.2 en 0.9 kWh/m³). Het energieverbruik voor omkeerosmose lag 
boven 1,0 kwh/m³.

Rendement bij de reductie van milieutoxische werkingen

Ecotoxicologische beoordelingen werden met de verschillende in de 
pilotinstallaties geproduceerde sequenties uitgevoerd. Er werd ge-

Bioassays Endpoints Effluent of 
MBR

MBR
 + O3

MBR 
+O3 
+ SF

MBR 
+PAC/SF

a-Yes test (aQua 1.0) estrogenicity (ee2 equivalent) 0.235 ng/L 0.261 ng/L 0.176 ng/L 0.079 ng/L

ames test (salmonella
thyphimurium, strain Yg7108)

mutagenicity (no. of histidine rever-
tants)

h m

Bacteria test (Vibrio fischeri) Inhibition of luminescence 
(concentration factor ec50)

i i m i

algae growth test (72hr) growth rate inhibition, average for dilu-
tions 80% and 50% wastewater

i k

Bioassays Endpoints Effluent 
of MBR

MBR
 + O3

MBR 
+O3 

+ GAC

MBR 
+GAC

MBR
+ VU

MBR
+VU

+GAC

waterscan (antibiotics test) sulfanomides (concentration 
factor ec50)

Bacteria test (Vibrio fischeri) Inhibition of luminescence (con-
centration factor ec50)

i i i

algal photosynthesis test (4.5 and 
24hr)

Inhibition of photosynthetic effici-
ency (concentration factor ec50)

i i

evaluation is performed on average values. change of toxicity value after treatment process: h and i indicate increasing toxicity or 
decreasing toxicity of > 20%, k and m indicate slightly increasing toxicity or slightly decreasing toxicity of < 20%. color codes: 

ec50 values based on 
expert judgment

other values (change of effect 
compared to negative control)

          no negative effects ec50 > 100 < 5% 

          weak or moderate effects 20 < ec50 < 100 5 - 20% 

         strong effects ec50 < 20 > 20% 

handeling. De helft van de geanalyseerde stoffen werden tot onder 
50% door MBR gereduceerd.
Een eliminatie van 80% werd voor de meeste stoffen bereikt bij een 
behandeling met 0,5 gram O3/g DOC (uitzondering gemaakt voor 
cyclosphosphamide, ifosfamide en de röntgencontrastmiddelen Di-
atrizoaat, Iopamidol en Iopromide) en 20 mg/L actieve kool in po-
edervorm (uitzondering gemaakt voor sulfamethoxazol en de rönt-
gencontrastmiddelen Diatrizoaat en Iopamidol). Actieve kool filtratie 
leidde tot eliminatiepercentages van meer dan 95% voor alle stoffen 
bij een nieuwe GAC-filter (Afbeelding 5). Hoge eliminatie kon ook 
met omkeerosmose bereikt worden. UV/H2O2 met een toediening 
van meer dan 47,250 J/m2 was in staat om >77% van alle geana-
lyseerde farmaceutische stoffen te elimineren. Voor de biologische 

Tabel 2: Evaluatie van het rendement van behandelingsmethoden gemeten in bioassays (uittreksel).
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BeoordeLIng Van de methoden

Ook een nageschakelde zandfilter was met betrekking tot oxidatie-
producten niet zo succesvol als alle andere eerder geteste installa-
ties. Gegranuleerde actieve kool werd als effectief beschouwd om 
schadelijke werkingen tengevolge van UV-behandeling te vermin-
deren.
Rendement bij de reductie van antibioticaresistente 
bacteriën

Door metingen van de hoeveelheid antibioticaresistente integrons 
kon het bestaan van multiresistente bacteriën in het afvalwater van 
ziekenhuizen aangetond worden. Een onderscheid is mogelijk, bij-
voorbeeld tegen hoeveel antibiotica de bacteriën resistent zijn. Ook 
de verhouding van de met antibioticaresistente integrons belaste 
bacteriën kon bepaald worden.
De efficiëntie van geavanceerde behandeling van afvalwater om an-
tibioticaresistente integrons te verwijderen lag tussen 1 en 5 log, 

bruik gemaakt van bestanddelen van verschillende toxiciteittesten op 
korte en lange termijn, rekening houdend met verschillende belas- 
tingsgraden en vergelijkingsgegevens.
Deze bevatte in-vitro-tests voor de beoordeling van speciale effecten 
(bijvoorbeeld cytotoxiciteit of endocriene werking) en algemene  
toxiciteit tegenover bacteriën en algen evenals in-vivo-tests voor or-
ganismen zoals slakken, wormen, watervlooien of vissen. Met deze 
tests werd rekening gehouden met alle werkingen van alle stoffen in 
het water, met inbegrip van de wisselwerkingen). Ook mogelijke wer-
kingen wegens bijproducten kunnen zo gemeten worden. Sommige 
resultaten van de door de verschillende betrokkenen uitgevoerde 
onderzoeken met monsters van verschillende pilotinstallaties zijn in 
tabel 2 weergegeven.

De biologische behandeling in de membraanfiltratie verminderde de 
toxische werkingen in het ruwe afvalwater van ziekenhuizen. Maar 

 

Decreasing (m) or increasing (k) rates of the initial concentration (in log10 factor) of resistant integron (RI), and its associated relative abundance (RA) given in fold factor 
(x). NS: non significant.

Afbeelding 6: Beoordeling van het rendement van behandelingsmethoden voor de reductie van antibioticaresistente integrons en hun relatieve aanwezigheid in het afvalwater 
(uittreksel)

meestal te wijten aan de eliminatie-efficiëntie in de MBR met mem-
braanporiën met een grootte van 0.03-0.04 μm. Het effect van de 
geavanceerde behandeling met ozon of actieve kool op de vermin-
dering van de resistente integrons en hun relatieve aanwezigheid in 
afvalwater was verwaarloosbaar in vergelijking met de efficiëntie van 
MBR met ultrafiltratiemembraan. 

Evaluatie van de kosten

Naast het rendement zijn de door de bouw en het bedrijf van de 
installatie ontstane kosten belangrijk. Daarom werden de installaties 

de membraanafvoer was voor enkele organismen nog altijd toxisch, 
bijvoorbeeld voor bacteriën, algemeen en slakken. De verdere afval-
waterbehandeling met actieve kool had in het algemeen een ver-
minderende werking op de toxiciteit van het ruwe afvalwater, maar 
de afvoer, ook uit deze behandeling, kan voor algen nog toxisch zijn.
Ozon verminderde antibiotische en hormonale werkingen van afval-
water van ziekenhuizen. Toch werd in sommige onderzoeken een 
verhoogde toxiciteit gemeten, want ozon of UV-behandeling kan de 
vorming van bijproducten stimuleren. Een nabehandeling achter de 
ozonbehandeling met een biofilter kan deze effecten duidelijk ver-
minderen, echter niet volledig verhinderen.
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Toch is bij de beschouwing van de totale milieueffecten bij een LCA 
(bij geringer energieverbruik) deze effectiever dan behandeling met 
actieve kool en deze op zijn beurt effectiever dan ozonbehandeling 
met hoger energieverbruik of UV-behandeling.

Multi-criteria (decision) analysis – multicriteria-analyse

Het PILLS-samenwerkingsverband had oorspronkelijk voorzien 
om een multicriteria-analyse als instrument voor een eventueel  
besluit uit te werken. Na ondertussen bijna 5 jaar besprekingen en 
beschouwing van verschillende uitwerkingsmethoden - ook met de 
steun van externe erxperts - moet het samenwerkingsverband er-
kennen dat een dergelijk instrument niet serieus en wetenschap-
pelijk gefundeerd onder de bestaande omstandigheden ontwikkeld 
kan worden. Hiervoor zijn er verschillende redenen. Verschillen qua 
beleid, beheer en beslissing in de betrokken landen leidden tot de 
vragen: Wie beslist waarover? Hoe moeten indicatoren beoordeeld 
worden? Waarover gaat het besluit feitelijk?
Het instrument van de „Multi Criteria (Decision) Analysis“ werd we-
tenschappelijk oorspronklijk ontwikkeld om duidelijke beslissingen 
voor ideale oplossingen onder vaststaande voorwaarden te kunnen 
nemen. Deze voorwaarden zijn bij het thema PILLS niet vervuld. 
Er lijktsteeds een reeks verschillende oplossingsmogelijkheden te 
zijn zodat op dit ogenblik nooit een „beste oplossing“ aanbevolen 
zou kunnen worden. Toch is het PILLS-samenwerkingsverband  
ervan overtuigd dat zij op Europees niveau met haar resultaten kan 
bijdragen tot het besprekingsproces en dat de verworven gegevens 
duidelijke aanwijzingen en argumentatiehulp geven, wat onder voor-
waarden nuttig zou zijn. In deze zin biedt PILLS een groot aantal 
„beslissingshulpmiddelen“ aan – oplossingen en keuzes zijn nu 
afhankelijk van de gestelde prioriteiten onder plaatselijke randvoor-
waarden door de partijen die de beslissingen moeten nemen.

BeoordeLIng Van de methoden

aan een kostenevaluatie onderworpen, waarbij de globale kosten 
en de aan de bijkomende behandelingsmethoden toe te schrijven 
kosten vergeleken werden. De jaarlijkse investerings- en bedrijfsko-
sten werden daarvoor bepaald.
Omdat het bij het PILLS-project om de ontwikkeling van prototypes 
ging, die speciaal voor de plaatselijke situatie ontwikkeld werden, 
werden in sommige gevallen uitrustingen voor de bijzondere onder-
zoeksdoeleinden geïnstalleerd. Een nieuwe installatie op een andere 
plaats zou tot andere kosten leiden. De gegevens over de kosten in 
tabel 3 tonen een kostenniveau voor bouw en bedrijf van een nieuwe 
zuiveringsinstallatie voor een ziekenhuis.

Life-cycle-assessment (ecobalans)

De methode van de ecobalans bevat normaliter de drie levensfa-
sen van installaties: de bouw, het bedrijf en de demontage. In dit 
speciale geval staat de vergelijking van scenario‘s met vergelijkbare 
infrastructuren op de voorgrond, reden waarom de vergelijking van 
de eerste en de derde levensfase verwaarloosd wordt. Er wordt al-
leen rekening gehouden met de indirecte emissies van schadelijke 
stoffen met betrekking tot het bedrijf van de installaties – bijvoorbe-
eld door het energie- of het grondstofverbruik. De milieubezwaarlijk-
heid van de methoden wordt voor de verschillende categorieën bere-
kend (bijvoorbeeld broeikaspotentieel, acute en chronische toxiciteit 
in waterlopen, kankerverwekkende effecten).
In de vergelijking tussen gecentraliseerde (met of zonder uitgebreide 
behandeling) en uitgebreide gedecentraliseerde afvalwaterbehande-
ling: vanuit het gezichtspunt van de LCA is er geen verschil, omdat 
de milieuschadelijke invloed van geneesmiddelen verwaarloosbaar 
lijkt te zijn, in elk geval bij de beschouwing van andere factoren, zo-
als eliminatie van voedingsstoffen (met het effect van de vermeden 
eutroficatie).

MBR MBR + GAC MBR+O3+GAC MBR+UV/H2O2+GAC

Investment cost 3.25 3.35 3.50 3.65

Variable cost 1.45 1.65 1.75 1.85

Total cost 4.70 5.00 5.30 5.50

Tabel 3: Kosten in €/m³ voor de behandeling van afvalwater in ziekenhuizen met verschillende behandelingstechnologieën, berekend voor de situatie in Nederland.
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• Voor de meeste – maar niet alle – beschouwde stoffen kan met 
vergaande behandeling met poederkool of ozon een verwijdering 
van meer dan 80% bereikt worden. Hoge verwijderingsrende-
menten worden ook bereikt met granulaire aktiefkoolfiltratie 
(GAK) en omgekeerde osmose. Bij toepassing van een hoge UV 
intensiteit kan ook door de behandeling met UV/H

2
O

2
 voor alle 

beschouwde stoffen een hoog verwijderingsrendement bereikt 
worden.

• Het energieverbruik voor UV-behandeling was hoger dan voor de 
ozonbehandeling. Het energieverbruik voor omgekeerde osmose 
lag hoger dan 1,0 kWh/m³.

• Voor de totale kosten van een decentrale behandeling van zie-
kenhuisafvalwater zijn de volgende waarden berekend: € 4,70 /
m³ (voor het MBR deel)  tot € 5,50/m³ (MBR + UV/H

2
O

2
 +GAK). 

Hierin zijn verrekend de variabele (bedrijfs)kosten van € 1,45/m³ 
(MBR) tot € 1,85 /m³ (MBR + UV/H

2
O

2
 +GAK).

• Hoewel de MBR toxische effecten van ziekenhuisafvalwater red-
uceert, kan  het effluent van de MBR nog steeds stoffen bevatten 
die een toxische werking hebben op sommige waterorganismen. 
Met de meeste biotesten kon een verlaging van de toxiciteit als 
gevolg van vergaande behandeling worden vastgesteld. Toch 
werd bij sommige biotests ook na vergaande oxidatie nog toxi-
citeit aangetroffen, die mogelijkerwijs veroorzaakt wordt door af-
braakproducten uit de oxidatie. Een nabehandeling met actiefkool 
geeft de hoogste reductie hiervan, een nabehandeling met een 
zandfilter een gedeeltelijke reductie.

• De MBR zorgt voor een significante vermindering van antibiotica 
resistente integrons. De verdergaande behandelmethoden gaven 
hierin geen verdere verbetering.

• Vanuit het oogpunt van levenscyclus analyse (LCA) is de milieu 
impact van het verwijderen van farmaceutische stoffen verwaar-
loosbaar ten opzichte van de effecten van verwijdering van nu-
triënten.  

• In de vergelijking van vergaande behandelmethoden ontstaat de 
volgende volgorde van positief naar negatief, resulterend uit de 
LCA methodiek: Ozon (laag energieverbruik) > actiefkool > ozon 
(hoog energieverbruik) > UV.

RISICOPOTENTIEEL

•  Het ecotoxicologische risico van stedelijk afvalwater werd als ge-
ringer ten opzichte van afvalwater uit ziekenhuizen gerangschikt.

• De veelvoud van genetisch materiaal („gencassetten“) van anti-

Wanneer we ons op de principes in de titel van het project concen-
treren - Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources 
(Bijdrage en eliminatie van residuen van geneesmiddelen uit plaats-
elijke bronnen) – dan staan alle partners achter de volgende verkla-
ringen:

Plaatselijke bronnen 

• Ziekenhuizen zijn een “hot spot”, hier worden in grote hoeveelhe-
den geneesmiddelen gebruikt en in het afvalwater van het zieken-
huis afgevoerd.

• Toch is het absolute aandeel van geneesmiddelen in vergelijking 
met het privé-gebruik relatief gering (ongeveer 20% van het totale 
verbruik).

• Sommige geneesmiddelen (röntgencontrastmiddelen, sommige 
antibiotica, cytostatica, bijvoorbeeld uit de chemotherapie) wor-
den in ziekenhuizen in duidelijk grotere volumes dan in privé  
huishoudens gebruikt. Dat maakt een doelgerichte verwijdering 
van grote delen van deze stoffen via gedecentraliseerde zieken-
huiszuiveringsinstallaties mogelijk.

• Het aandeel van het ziekenhuisafvalwater onderscheidt zich in elk 
gebied met zuiveringsinstallatie en is afhankelijk van op de instal-
latie aangesloten verhouding aantal bedden tot inwoners. Deze 
verhouding varieert tussen 5 en 50 bedden op 1.000 inwoners.

• Geriatrische instellingen veroorzaken geen hogere belastingen: 
metingen en enquêtes hebben voor de onderzochte instellingen 
getoond dat de situatie in ziekenhuizen niet vergelijkbaar is, om-
dat dikwijls incontinentie-materiaal gebruikt worden.

TECHNOLOGIE

• Vergaande behandeling is noodzakelijk voor het elimineren van de 
meeste geneesmiddelenresiduen uit het afvalwater. Biologische 
reiniging volstaat hier niet.

• Een behandeling door biologische reiniging (bijvoorbeeld met 
membraanbioreactor) plus ozon of actiefkool of UV/H

2
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 of omge-

keerde osmose werd als efficiënt beschouwd om deze eliminatie 
te verwezenlijken.

• De MBR leidt tot een goede afvalwaterkwaliteit met betrekking tot 
COD, voedingsstoffen en bacteriën, en is een belangrijke eerste 
stap bij de gedecentraliseerde verdere behandeling. De helft van 
de geanalyseerde farmaceutische stoffen werden met minder dan 
50% door de MBR verwijderd.

concLusIes
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concLusIes

bioticaresistente bacteriën is in het afvalwater van ziekenhuizen 
geringer dan in het gemeentelijke afvalwater, maar het aandeel 
multiresistente bacteriën (gemeten aan de gendelen “Integrons”) 
in de bacteriënpool is in het afvalwater van ziekenhuizen hoger 
dan in het stedelijke afvalwater.

• Een risicopotentieel bestaat door pathogene en antibiotica- 
resistente bacteriën in het afvalwater van ziekenhuizen.

• Bij gecentraliseerde systemen kunnen overloopsystemen uit 
gemeentelijke afvalwatersystemen tot een lozing van afvalwater 
uit ziekenhuizen in het milieu / in de waterlopen leiden; een po-
tentieel risico voor de verspreiding van resistente en pathogene 
bacteriën.

• Puntbronbehandeling vermindert risico’s in grond- en oppervlak-
tewater.

MULTI CRITERIA DECISION ANALYSIS (MCDA) – ANALYSE 
OP BASIS VAN MEERDERE CRITERIA

Een wetenschappelijk betrouwbare MCDA kon in het kader van 
PILLS niet ontwikkeld worden. De volgende criteria van de kennis 
waarover PILLS beschikt kunnen echter minstens bijdragen tot het 
nemen van een beslissing wanneer het om de gedecentraliseerde 
behandeling van afvalwater uit ziekenhuizen gaat:

• Efficiëntie van de behandeling
• Energieverbruik
• LCA
• Kosten
• Antibioticaresistente bacteriën / ecotoxicologie

• Ervaringen en verantwoordelijkheden betreffende debedrijfsvoe-
ring

• Vervulling van de wettelijke vereisten
• Lokale aspecten
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Mogelijke maatregelen om farmaceutische residuen te minimalise-
ren bij de bron:

• Wetgevend orgaan: Het creëren van stimulansen die het gebruik 
van meer milieuvriendelijke stoffen bij de vervaardiging van ge-
neesmiddelen bevordert. Vaststelling van een kader voor de emis-
sie van farmaceutische stoffen.

• Farmaceutische industrie: Al bij de ontwikkeling rekening houden 
met mogelijke milieu-effecten van de afzonderlijke actieve stoffen 
en het uitvoeren van gericht onderzoek op dit gebied.

• Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg: Verdere scholing 
voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg met betrekking 
tot verandering op de lange termijn van de voorschrijvingspraktijk, 
zodat in het algemeen minder of, indien mogelijk, “milieuvrien-
delijker” geneesmiddelen worden gebruikt.

• Medische centra, ziekenhuizen en verpleeghuizen (zogenaamde 
verzamelbronnen): Afvalwaterscheiding en lokale behandeling 
van het afvalwater waar hoge concentraties van farmaceutische 
residuen worden aangetroffen.

• Afvalwaterzuiveringsbedrijven en drinkwaterleveranciers: Ge- 
avanceerde afvalwaterzuivering en verbeterde zuivering van 
drinkwater om residuen te verwijderen.

Het is duidelijk dat er nog veel meer onderzoek nodig is voor een 
alomvattende evaluatie op dit gebied. Echter, deskundigen zijn het 
erover eens dat uit voorzorg nu al actie nodig is. Ze zijn het ook eens 
over het feit dat stoffen met een potentieel ecotoxicologisch risico 
zoveel mogelijk moeten worden vermeden of verminderd in die mate 
dat deze geen effect hebben. In deze context moet rekening worden 
gehouden met de voordelen (kwaliteit van leven) en de schade (risico 
voor mens en milieu).

Het is echter onomstreden dat de afvalwaterzuivering niet in staat is 
om de belasting op het milieu blijvend te verminderen. Zodra deze 
microverontreinigingen het afvalwater hebben bereikt, is hun volle-
dige verwijdering nauwelijks haalbaar. Zelfs indien, in veel gevallen, 
een concentratie is bereikt die zo laag is dat hun aanwezigheid bene-
den de detectielimiet ligt, of dat ze geen (meetbare) effecten hebben. 
Dit is de reden waarom een integrale strategie nodig is, die rekening 
houdt met de gehele levenscyclus van de stoffen die onderzocht zijn, 
vanaf de productie en het gebruik tot aan de verwijdering.

Verdere actIes Voor een BLYVende VerwYderIng
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