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PILLS – “Pharmaceutical Input and Elimi-
nation from Local Sources” is een project 
binnen de context van het INTERREG IV 
B-programma van Noordwest-Europa.

Hoofdpartner van het project is de Em-
schergenossenschaft, een Duits water-
schap. De PILLS-partners zijn het Water-
schap Groot Salland (NL), het Centre de 
Recherche Public Henri Tudor (LU), de 
Eawag (CH), de Glasgow Caledonian Uni-
versity (GB) en de Université de Limoges 
(FR).

Het PILLS-partnerschap werkt samen van 
2007 tot 2012. Haar begroting omvat 
circa 8 miljoen euro; 50% wordt medege-
financierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling.

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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We kunnen ons onze maatschappij niet 
voorstellen zonder zeer actieve 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 levens-
verwachting en de voortschrijdende indus-
trialisatie van de landbouw wordt een 
toenemende hoeveelheid geneesmiddelen 
gebruikt. Deze producten worden echter 
in veel gevallen niet volledig geabsorbeerd 
en gemetaboliseerd door de patiënt, maar 
gedeeltelijk weer uitgescheiden. Op deze 
manier komen sporen van die producten 
in de waterkringloop terecht.

Het is niet alleen het toenemende gebruik
van geneesmiddelen dat heeft geleid tot
een toegenomen bewustzijn van het on-
derwerp ‘Residuen van geneesmiddelen 
in het aquatische systeem’. Hoewel, dank-
zij de enorme vooruitgang in de chemi-
sche analysetechnieken kunnen nu veel 
farmaceutische residuen in extreem 
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 nano-
gram per liter. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat een klontje suiker, opgelost in een
reservoir met een inhoud van ongeveer 
2.700 miljoen liter water (ca. 19.000 gevul-
de ligbaden), resulteert in suiker-sporen 
die door de moderne analysemethodes 
gemeten kunnen worden.
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De concentraties van residuen van genees-
middelen 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 waterhabitat, bij voorbeeld 
op micro-organismen. Vaak wordt nu 
de vraag gesteld welke gevolgen  deze 
geneesmiddelen op hun beurt hebben
voor de voedselketen, de biodiversiteit en
dus op het gehele ecosysteem. Studies 
tonen bij voorbeeld aan dat er een verband
is tussen watergebonden sporen van 
hormonaal werkzame stoffen, zoals vrou-
welijke hormonen in anticonceptiepillen,en 
de verschuiving in de geslachtsverhouding 
van sommige vissoorten. Mannetjes 
worden “gefeminiseerd”. Ze produceren 
minder sperma  en beginnen in plaats 
daarvan eitjes  te produceren. Op de lange 
termijn kan dit soort effecten leiden tot 
kleinere populaties, die overeenkomstige 
gevolgen kunnen hebben voor de gehele 
voedselketen.

Levenscyclus van 
geneesmiddelen

Residuen van geneesmiddelen bereiken 
het watersysteem langs verschillende 
wegen. Om deze te identificeren moet de 
gehele levenscyclus van farmaceutische 
stoffen in ogenschouw worden genomen.

Deze levenscyclus begint met de ontwik-
keling en productie van geneesmiddelen 

(1). Hier, tijdens het productieproces, kan
afvalwater worden besmet door genees-
middelen. Hoewel dit afvalwater wordt 
voorbehandeld, is het mogelijk dat residuen 
worden afgegeven aan het watersysteem.

Na de productie worden de farmaceuti-
sche stoffen gebruikt in menselijke (2a) of 
dierlijke (2b) geneeskunde. In het geval van 
menselijke medicatie (2a) worden actieve 
stoffen mogelijk niet volledig geabsorbeerd 
door het lichaam; zij worden gedeeltelijk 
onveranderd uitgescheiden en bereiken 
de centrale afvalwaterzuiveringsinstal-
laties (3a). De moderne methodes voor 
afvalwaterzuivering kunnen deze stoffen 
echter niet geheel verwijderen, omdat ze 
voornamelijk geoptimaliseerd zijn voor de 
verwijdering van biologisch afbreekbare 
stoffen en nutriënten zoals fosfor en stik-
stof. Daarom kunnen deze residuen de 
zuiveringsinstallaties passeren en opper-
vlaktewateren zoals rivieren en meren be-
reiken. Verdere emissies kunnen ontstaan 
door lekken in de riolering, als gevolg van 
noodoverstromingen van rioleringen tij-
dens zware regenval, of 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 aangetrof-
fen in oppervlaktewateren (4) of in water 
voor drinkwaterproductie (5).

Residuen van geneesmiddelen afkomstig 
van diergeneeskundig gebruik, komen

Concentraties van actieve stoffen in de wateren en de betekenis voor de mens

Een voorbeeld van een farmaceutisch actieve stof die kan worden gedetecteerd in de 
wateren is Diclofenac. Diclofenac is een pijnstiller en een ontstekingsremmer; de dosering van 
de werkzame stof in een tablet varieert van 25 mg tot 750 mg. Metingen laten zien dat niet 
alle werkzame stof wordt opgenomen door het lichaam, en dat – in veel gevallen – meer dan 
de helft van de toegediende dosis wordt uitgescheiden en terechtkomt in het afvalwater.

In verschillende studies werden resten van Diclofenac aangetroffen in gehalten tot 1 µg per 
liter in het oppervlaktewater. Om de hoeveelheid van zelfs een (lage dosis) tablet van 25 mg 
te consumeren, zou een persoon in één keer 25.000 liter van dit onbehandelde water moeten 
drinken. Niettemin vormen de gevolgen voor de waterhabitat een ernstige zorg.

Achtergrond
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terecht in de grond en in het oppervlakte-
water (4), voornamelijk door het deponeren 
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 om 
ons watersysteem te beschermen. Echter, 
het niet produceren en niet gebruiken van 
medicatie is geen realistisch of wenselijk 

Microverontreinigingen

“Microverontreinigingen” verwijzen naar 
organische stoffen of metalen die in de 
laagste concentraties (sporen) worden 
gevonden in het watersysteem. In het 
algemeen worden synthetische chemi-
sche stoffen bedoeld, maar natuurlijke en 
geogene stoffen (bijvoorbeeld estradiol) 
worden hierbij vaak meegerekend.

Deze stoffen worden gekenmerkt als “ver-
ontreinigende stoffen” als hun aanwe-
zigheid verontreiniging kan veroorzaken. 
“Gevaarlijke stoffen” verwijst naar stoffen 
die toxisch (giftig) en persistent (lage 
biologische afbreekbaarheid) zijn en bio-
accumulerend (zich concentreren binnen 
het organisme) kunnen zijn of naar andere 
stoffen die aanleiding geven tot een gelijke 
mate van bezorgdheid.

scenario. Een andere optie is het nemen 
van technische maatregelen om het be-
laste water te reinigen. Maar een volledige 
verwijdering van alle microverontreinigun-
gen is om praktische en economische 
redenen niet realistisch. In dit opzicht is 
leven helemaal zonder farmaceutische 
residuen in onze industriële samenleving 
niet haalbaar.

Een veelbelovende aanpak om de residuen 
van geneesmiddelen in de waterkringloop 
te minimaliseren lijkt er een te zijn waarin 
alle belanghebbenden bij de gehele levens-
cyclus 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 drinkwaterleveranciers – 
voorzorgsmaatregelen treffen op hun eigen 
gebied, kan de belasting op watersystemen 
effectief worden verminderd.

(1)

(2b)

(3b)

(5)

(4)
(3a)

(2a)

Bron: PILLS-project

Levenscyclus van geneesmiddelen

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources



7

Doelstellingen en managementstructuur

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 verschillende partners hebben elk hun 
specifieke kennis, die zij inbrengen in het 
PILLS-project.

De PILLS-partners richten zich op de 
weg van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en specifiek op de zuivering 
van afvalwater. Omdat de concentratie 
van farmaceutische residuen op “verza-
melpunten” (zoals ziekenhuizen of ver-
pleeghuizen) wordt beschouwd als relatief 
hoog, testen zij nieuwe technologieën 
voor afvalwaterzuivering op deze punten 

Doelstellingen en managementstructuur

Verzamelbronnen

Hoewel de totale belasting door farmaceutische residuen, aangetroffen in gemeentelijk 
afvalwater, hoger is, verwijzen de PILLS-partners naar verzamelbronnen als lokale emittenten 
die hoge concentraties van farmaceutische residuen in hun afvalwater vaststellen. Wanneer 
dit afvalwater de riolering bereikt, wordt het gemengd met gemeentelijk afvalwater, dat relatief 
lagere concentraties van microverontreinigingen bevat.

De partners van het PILLS-project onderzoeken of ze farmaceutische residuen  doelgerichter 
en kosteneffectiever  kunnen verwijderen door decentrale zuivering van afvalwater, direct aan 
deze verzamelbronnen.
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en hopen zij de optimale omstandigheden 
te vinden voor de verwijdering van de 
residuen.

De partners willen uitzoeken welke behan-
delmethodes het meest geschikt zijn om 
residuen van geneesmiddelen en antibioti-
ca-resistente bacteriën in afvalwater te 
verminderen. In deze context zouden ze
graag meer kennis vergaren over de vraag 
of en onder welke omstandigheden de 
lokale behandeling, bijvoorbeeld bij zieken-
huizen, redelijk is. Ten slotte zouden ze
graag de bewustwording van dit probleem
in Europa verbeteren.

Om de doelstellingen te bereiken hebben 
de projectpartners een verdeling in de 
volgende projectonderdelen gemaakt:

 De analyse van het afvalwater dat bes-
met is met farmaceutische residuen 
evenals een karakterisering van de 
afvalwaterstromen.

Werkpakket 1: Karakterisering van het 
farmaceutisch belaste afvalwater.

 Technologieën voor de behandeling van 
farmaceutisch belast afvalwater worden 
verder ontwikkeld en getest in de praktijk 
door de bouw van vier proefinstallaties. 
Hiertoe werkt elke partner samen met 
een ziekenhuis in de eigen regio.

Werkpakket 2: Ontwerp, bouw en 
exploitatie van afvalwaterzuiveringsinstal-
laties die geavanceerde behandelings-
technologieën omvatten.

 Onderzoek naar de efficiëntie, de 
kosten-batenverhouding en het eco-
logisch evenwicht (gemaakt met behulp 
van een  beoordelingsmethode voor 
de levenscyclus) van de geavanceerde 
behandelingstechnologieën. Dit onder-
zoek zal informatie verstrekken over de 
vraagof en wanneer de lokale zuivering 

Bron: PILLS-project

PILLS-focus

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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Stuurgroep van het PILLS-project
1 vertegenwoordiger per partner

Wetenschappelijke
adviesraad

WP 1
Analyse

Verantwoordelijke
partner: UK

WP 2
Technologie

Verantwoordelijke
partner: NL

WP 3
Beoordeling

Verantwoordelijke
partner: LU

WP 4
Communicatie

Verantwoordelijke
partner: DE
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van afvalwater een waardevolle aanpak
voor de vermindering van farmaceuti-
sche residuen kan zijn.

Werkpakket 3: Beoordeling van ver-
schillende geavanceerde behandelings-
technologieën.

 Verschillende communicatiemaatregelen 
maken een uitwisseling van informatie 
mogelijk op  wetenschappelijk en poli-
tiek terrein. Bovendien wordt het onder-
werp onder de aandacht gebracht van 
het brede publiek om hen bewust te 
maken van de problematiek.

Werkpakket 4: Bekendmaking van de 
problematiek en van de resultaten van 
het project.

Verschillende partners zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering en de kwaliteitscon-
trole van de werkpakketten. Een stuurgroep 
is verantwoordelijk voor de algemene 
controle van het project met betrekking 
tot de inhoud. Voor elke partner is er 
een vertegenwoordiger in deze groep. 
De stuurgroep wordt geadviseerd door 
een wetenschappelijke adviesraad, die 
verbonden wordt aan het project voor de 
duur ervan.

De leden van de wetenschappelijke raad 
komen uit wetenschap, industrie en politiek. 

Dr. Jochen Stemplewski, Chief Ex-
ecutive Officer Emschergenossenschaft, 
Duitsland

Bron: PILLS-project

PILLS-managementstructuur

Hen wordt gevraagd om kritische feedback 
te geven met betrekking tot de resultaten 
van het project en om informatiebronnen 
te bieden, alsmede ideeën op basis van 
hun individuele hoofdexpertise. Bovendien 
richt de wetenschappelijke raad zich op 
integratie van de projectenbevindingen in 
de discussies op Europees niveau.

»Het PILLS-project 
bevordert een inter-
nationale discussie
 over de farmaceu-
tische microveront-
reinigingen die wor-
den gevonden in het 
aquatisch systeem. 
Het onderzoek naar 

technologieën om deze vervuiling te 
minimaliseren is één mogelijke oplossing, 
naast andere die moeten worden 
overwogen. Met het project verkrijgen 
we bevindingen die zeer relevant zijn, 
niet alleen voor Duitsland maar ook voor 
het Europese beleid. Het gezamenlijk 
communiceren van onze resultaten 
laat zien dat Europa – in ieder geval op 
projectniveau – zeer goed in staat is om 
met één stem te spreken.«
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In Europa zijn naar schatting meer dan 
100.000 chemische stoffen in omloop en 
meer dan 3.000 aangetoonde werkzame 
stoffen hiervan zijn geneesmiddelen. Met 
dit brede scala aan chemische stoffen is 
het belangrijk dat het partnerschap de 
stoffen identificeert die alle partners van 
de verschillende landen op een gerichte 
manier moeten analyseren in het kader 
van het project. Dit om een vergelijkbare 
database te verkrijgen.

Chemische analyses
Voor de selectie van de belangrijkste far-
maceutische stoffen die moeten worden 
geanalyseerd, hadden de volgende drie 
criteria voorrang:

 Welke actieve stoffen worden gebruikt (in 
hoge concentraties) in ziekenhuizen en zijn 
ook gevonden in het aquatisch systeem?

Karakterisering van (behandeld) afvalwater

 Welke actieve stoffen hebben bekende 
ecotoxicologische effecten en kunnen 
daarom de grootste risico’s vormen 
voor het milieu?

 Welke actieve stoffen worden niet ver-
wijderd door het conventionele behande-
lingsproces en moeten worden verwij-
derd met behulp van geavanceerde 
behandelmethodes?

Op basis van literatuurgegevens en hun 
eigen metingen identificeren de partners 
stoffen die zij als belangrijk beschouwen. 
Het blijkt dat in verschillende landen de-
zelfde actieve stoffen herhaaldelijk worden 
gevonden. Hoewel de concentraties vari-
ëren van regio tot regio wordt een aantal 
geneesmiddelen met een hoog verbruik in 
sommige partner-ziekenhuizen in andere 
ziekenhuizen helemaal niet gebruikt.

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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Gebaseerd op bovenstaande overwegin-
gen heeft het partnerschap voor dit project
acht stofgroepen van de actieve stoffen
geselecteerd: pijnstillers, verdovingsmidde-
len, cytostatica, antibiotica, contrastmedia 
voor röntgenstralen, anti-epileptica, lipide-
regulatoren en bètablokkers (zie bijlage).

Om ervoor te zorgen dat de metingen 
tussen de verschillende landen inderdaad 
vergelijkbaar zijn, hebben de partners 
ook de analytische methoden van de 
verschillende laboratoria vergeleken en zijn 
ze het, indien nodig, eens geworden over 
samenwerkingen, waarbij de laboratoria 
elkaar helpen en metingen uitvoeren voor 
de partners uit andere landen.

Ecotoxicologische tests

Voor de beoordeling van de chemische kwa-
liteit van het afvalwater met een mengsel van 
geneesmiddelen worden ecotoxicologische 
tests (biotests of bio-onderzoek) uitgevoerd 
in aanvulling op de chemische analyses. 

Deze tests helpen om de ecotoxiciteit van 
het water te karakteriseren voor en na de 
behandeling. Gebaseerd op het algemeen 
effect, zijn voor dit doel in-vitrotests (bio-

»Nederland heeft 
een speciale rol in 
het stelsel van het 
Europese rivieren-
landschap. Wij zijn 
vrijwel gelegen aan 
het einde van de 
Rijn, Maas en Schel-
de, en het water is 

al meerdere malen belast met verontrei-
nigende stoffen uit andere landen voordat 
het ons bereikt. Voor ons echter speelt de 
waterkwaliteit van deze rivieren een bijzon-
dere rol, omdat onze twee grootste drink-
waterreservoirs worden gevoed vanuit de 
Rijn en de Maas. De Europese samenwer-
king op het gebied van waterkwaliteit - dat 
de gehele loop van de rivier onderzoekt, 
nog voordat deze Nederland bereikt - is 
uitermate belangrijk voor ons. Uiteindelijk 
gaan wij dit water later drinken.«

luminescente bacteriëntest en algen-foto-
synthese-test) geselecteerd, als gemeen-
schappelijke tests van de partners.

Analyses van antibiotica-resistente 
bacteriën en microbiologische tests

Een ander aspect van toenemende be-
zorgdheid zijn antibiotica-resistente bac-
teriën, die kunnen worden aangetroffen 
in afvalwater met antibiotica. Het part-
nerschap is zich bewust van dit probleem 
en onderzoekt daarom het ontstaan van 
antibiotica-resistente bacteriën in het afval-
water. Dit om een antwoord te vinden op de 
vraag in hoeverre een ziekenhuis al dan niet 
een bron van antibiotica-resistentie is. Ook 
beoordelen zij of de geavanceerde tech-
nieken voor de behandeling nuttig zijn om 
de verspreiding van antibiotica-resistentie 
terug te dringen.

Verdere microbiologische tests (bijvoor-
beeld de bepaling van E. coli) worden 
uitgevoerd om de hygiënische kwaliteit
van het behandelde water te onderzoeken.

Karakterisering van (behandeld) afvalwater

Ecotoxicologische tests

Ecotoxicologische tests onderzoeken 
toxische effecten van stoffen op een 
ecosysteem. Ecotoxicologische tests 
worden uitgevoerd met representatieve 
milieusoorten (losse cellen of meercellige 
organismen) die de biologische activiteit 
van stoffen in deze organismen bepalen. 

De testsystemen kunnen worden onder-
verdeeld in in-vivo- en in-vitrotests. In-vivo-
tests (Latijn: binnen het levend organisme) 
zijn tests die meestal betrekking hebben 
op het testen van meercellige organismen. 
Daarentegen worden in-vitro-tests (Latijn:
in glas) uitgevoerd met losse cellen of
zelfs subcellulaire systemen (bijvoorbeeld 
enzymen) in een in hoge mate gestandaar-
diseerde omgeving, zoals een reageerbuis 
of een petrischaal.

Jan Oggel, lid van de raad van het 
Waterschap Groot Salland, Nederland
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Vier partners van het project uit Neder-
land, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland 
bouwen elk een proefinstallatie in samen-
werking met een plaatselijk ziekenhuis. 
Terwijl het Waterschap Groot Salland 
in Nederland en de Emschergenossen-
schaft in Duitsland volledige afvalwater-
zuiveringsinstallaties bouwen, die vrijwel 
al het  ziekenhuisafvalwater behandelen, 
bouwen de partners uit Zwitserland en

Geavanceerde afvalwaterzuivering
bij lokale bronnen

Luxemburg kleinere proefinstallaties voor 
afvalwaterzuivering. Ze behandelen deel-
stromen van het ziekenhuisafvalwater  om 
het ontwerp en de exploitatie van de volle-
dige installaties te ondersteunen.

De proefinstallaties worden gekenmerkt 
door een combinatie van technologieën 
die het verwijderen van de grotendeels 
persistente residuen van geneesmiddelen 
tot doel hebben. Dit in aanvulling op de 

Bron: PILLS-project

Conventionele afvalwaterzuiveringsinstallaties 
(conventioneel geactiveerd slibsysteem)

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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biologisch afbreekbare stoffen en nutriën-
ten. Daarom worden in de PILLS-installa-
ties conventionele behandelingsprocessen 
van afvalwater toegepast, aangevuld met 
geavanceerde technieken.

In de mechanische voorbehandelings-een-
heid (1) stroomt het water eerst door een 
rooster of een trommelzeef, waar grove on-
zuiverheden tegen worden gehouden. Hoe 
kleiner de openingen in het rooster, des te 
minder deeltjes er uiteindelijk overblijven in 
het afvalwater. Het water wordt vervolgens 
afgevoerd naar een reservoir, waar grove, 
bezinkbare onzuiverheden zoals zand naar 
de bodem zinken en verwijderd worden 
uit het afvalwater. De biologische behan-
delingseenheid (2) bootst de processen 
van zelfzuivering van oppervlaktewater na. 
In dit deel worden de nutriënten stikstof 
en fosfaat alsmede goed biologisch af-
breekbare organische stoffen verwijderd. 
In de laatste zuivering (3) wordt het water 
gezuiverd van slibdeeltjes. Het overtollige 
slib wordt in het algemeen samen met 
het slib uit het voorbehandelingsreservoir 
afgevoerd voor verdere behandeling en 
verwijdering.

Geavanceerde afvalwaterzuivering bij lokale bronnen
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De PILLS-proefinstallaties combineren 
de biologische behandelingseenheid en 
de laatste zuivering van de conventionele 
zuiveringsinstallaties in een zogenaamde 
Membraan-Bioreactor (MBR) voordat de 
geavanceerde behandelingsstappen wor-
den toegepast.

Geavanceerde zuivering  
van afvalwater

De verwijdering van farmaceutische resi-
duen is alleen mogelijk met geavanceerde 

Bron: PILLS-project

PILLS-proefinstallaties

8 m3/h
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technologieën door middel van chemische 
en fysische processen zoals filtratie door 
dichte membranen (bijv. omgekeerde os-
mose), adsorptie aan actieve kool of ge-
avanceerde oxidatieprocessen.

Soms is nabehandeling nodig, omdat 
door ozon- en UV-behandeling toxische 
bijproducten kunnen doen ontstaan, die 
eveneens verwijderd moeten worden. Bij 
gebruikmaking van adsorptie met actieve 
kool in poedervorm (PAC) is een laatste 
afscheidingsstap  noodzakelijk om het be-
handelde water te zuiveren van de actieve 
kool. Bij gebruikmaking van gegranuleerde 
actieve kool (GAC) is deze behandelings-
stap niet nodig.

Kleinschalige proefinstallaties

Met twee kleinschalige proefinstallaties, 
geïnstalleerd in Zwitserland (Baden) en 
Luxemburg (Esch-sur-Alzette), kunnen 
verschillende processen en operationele 
situaties worden getest.

De twee proefinstallaties zuiveren een 
deelstroom, die afkomstig is van de zie-

kenhuisafdelingen waar de concentraties 
van geneesmiddelen bijzonder hoog zijn. 
De gemiddelde instroom in de installaties 
is rond 1-3 m³ per dag.

Het behandelde afvalwater van beide proef-
installaties wordt geloosd op de openbare 
riolering. Die is aangesloten op een ge-
meentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Volledige proefinstallaties

Twee volledige installaties, een in Duits-
land (Gelsenkirchen) en een in Nederland 
(Zwolle), zijn ontworpen voor permanente 
werking. Het doel is te onderzoeken voor 
welke uitdagingen de volledige toepassing 
van geavanceerde processen in de praktijk 
komt te staan en hoe efficiënt dergelijke 
grote installaties zijn in hun zuiverings-
prestaties. Dit is belangrijk omdat er tot 
op heden zeer weinig volledige proeven 
zijn geweest op afvalwaterzuiveringsin-
stallaties met geavanceerde verwijderings-
processen. In dit opzicht is er een gebrek 
aan ervaring in de praktische werking om 
de voor- en nadelen, alsmede de daaraan 
verbonden kosten en de door deze pro-
cessen gegenereerde bijproducten, te 
evalueren.

De proefinstallatie in Duitsland behandelt 
het relevante afvalwater dat belast is met 
geneesmiddelen. Dit is ongeveer 80%  
van het totale afvalwater dat  door het 
ziekenhuis geproduceerd wordt. De af-
valwaterzuiveringsinstallatie in Nederland 
behandelt de gehele afvalwaterstroom 
van het plaatselijke ziekenhuis. Beide 
proefinstallaties hebben een gemiddelde 
instroom naar de installatie van ongeveer 
200 m³ per dag.

In Nederland stroomt het gezuiverde wa-
ter uiteindelijk in de openbare riolering. 
In Duitsland is toestemming verleend om 
het gezuiverde afvalwater rechtstreeks te 
lozen in een rivier.

»We vinden dat je 
niet altijd kunt dis-
cussiëren over de 
zorg voor het milieu, 
zonder deze zorg 
actief te ondersteu-
nen. De problemen 
van residuen van 
geneesmiddelen in 

de voedselketen zijn algemeen bekend. 
Door onze samenwerking hoop ik de 
ontwikkeling van economische methodes 
voor de verwijdering van farmaceutische 
residuen uit het afvalwater te onder-
steunen. Dit zou ook een verdere stap 
betekenen in het streven naar vermin-
dering van multiresistente pathogenen.»

Andreas Eggmann, Kantonsspital Ba-
den AG (partnerziekenhuis), Zwitserland

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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Beoordeling van de benaderingen

Verschillende evaluatiemethodes voor de 
beoordeling van de afzonderlijke geavan-
ceerde behandelingstechnieken van de 
proefinstallaties zijn:

Efficiëntie van de installaties

De respectieve configuraties van de instal-
laties en geavanceerde behandelingspro-
cessen worden vergeleken met betrekking 
tot hun zuiveringsefficiëntie. Dit onderzoek 
zal uitwijzen welke methode het meest 
geschikt is in de betreffende situatie om 
specifieke geneesmiddelen te verwijderen. 
Bovendien wordt hun efficiëntie met be-
trekking tot de vermindering van ecotoxi-
cologische effecten en van antibiotica-re-
sistentie van bacteriën onderzocht.

Evaluatie van de kosten

In aanvulling op de efficiëntie zijn de 

kosten, gemaakt voor de bouw en de ex-
ploitatie van de installaties, van bijzonder 
belang. Om deze reden worden de instal-
laties onderworpen aan een evaluatie van 
de kosten, waarin zowel de totale kosten 
als de kosten van de verschillende pro-
cessen voor verdere behandeling worden 
vergeleken. Voor dit doel worden de jaar-
lijkse investeringskosten en de operatione-
le kosten bepaald. Op deze manier is een 
kosten-batenanalyse mogelijk.

Levenscyclusanalyse

Een methodiek voor levenscyclusanalyse 
neemt normaliter de drie stappen van de 
levenscyclus in ogenschouw: de bouw, de 
operationele fase en de ontmanteling. In 
dit specifieke geval kunnen de eerste en 
de laatste fasen van de levenscyclus worden 
verwaarloosd. Dit omdat deze levenscy-

Beoordeling van de benaderingen
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clusbeoordeling is gericht op het vergelij-
ken van scenario’s met een gelijksoortige 
infrastructuur. Alleen de indirecte emissies 
van vervuilende stoffen als gevolg van de 
exploitatie van de installatie- namelijk die 
gegenereerd worden door energie- en 
grondstoffenverbruik en productie - wor-
den beschouwd. Om de mogelijkheid van 
vergelijking te verbreden wordt de invloed 
op het milieu voor veel invloedscatego-
rieën berekend: mogelijke opwarming van 
de aarde, acute en chronische ecotoxici-
teit in water, kankerverwekkende effecten 
en andere. 

Multicriteria-analyse

In de multicriteria-analyse worden de 
hierboven beschreven analyseresultaten 
onderzocht en op een geïntegreerde 
manier beoordeeld. De kosten-baten-
verhouding, de verhouding tussen de 
geïnduceerde en vermeden ecologische 
invloeden en de algehele efficiëntie van 
de vermindering van antibiotica-resistentie 
van bacteriën kunnen bijvoorbeeld een 
integraal onderdeel zijn van de analyse. 
Bovendien worden andere belangrijke 
technische en sociale criteria voor beleids-
makers overwogen.

Kosten

Efficientie

Ecol.
invloeden

Verhouding a

Criteria c

Vermeden
invloeden

Criteria a

Criteria b

:

»In Schotland on-
derzoeken we dit 
probleem vanuit een 
ander perspectief: 
hier is de huidige 
praktijk om zuive-
ringsslib op velden 
te gebruiken. Op 
deze manier werd 

in 2005 circa 50% van alle zuiveringsslib 
in Schotland aangebracht op bouwland. 
Als dit slib residuen van geneesmiddelen 
bevat, zullen deze mogelijk het grondwa-
ter bereiken. Daarom verwelkomen wij van 
harte het Europese initiatief m.b.t. dit on-
derwerp en hopen we hierdoor nieuwe in-
zichten te verkrijgen voor de bescherming 
van het water in Schotland.«

Andrew Rawlins, Scottish Environment 
Protection Agency, SEPA, Groot-
Brittannie

Brons: PILLS-project

Voorbeeld van een multicriteria-analyse

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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Verdere acties voor een bijvende vermindering

Het is duidelijk dat er nog veel meer onder-
zoek nodig is voor een alomvattende eva-
luatie 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 eco-
toxicologisch risico zoveel mogelijk moe-
ten 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).

Volgens het voorzorgsprincipe – een bel-
angrijk principe van het Europese milieu-
en gezondheidsbeleid – moet de doel-
stelling zijn om de toevoer van farmaceu-
tische residuen in het oppervlaktewater 
terug te brengen tot een niveau waarop 
ze onschadelijk zijn, rekening houdend 
met ecologische, economische en sociale 

Verdere acties voor een bijvende vermindering

Kwaliteitsnormen milieu

Zolang geneesmiddelen worden gepro-
duceerd en ingenomen, zo lang zullen 
we farmaceutische residuen aantreffen 
in onze omgeving. Omdat een totale ver-
wijdering van alle microverontreinigingen 
praktisch en economisch niet haalbaar is, 
streven alle maatregelen voor de reduc-
tie van deze residuen naar het bereiken 
van een concentratie die lager is dan de 
geldende milieukwaliteitsnormen of de 
actuele detectielimiet. Maar dit betekent 
niet dat in de toekomst – door verdere 
ontwikkelingen in de chemische analyse-
technologie – het mogelijk zal zijn deze 
te analyseren. Het is daarom ook een 
wetenschappelijke taak om uit te vinden 
welke concentratie van de betreffende 
stoffen onschadelijk is voor mens en 
milieu.
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kwesties. Om deze doelstelling te bereiken 
zijn grotere inspanningen nodig om de
milieurelevantie van de betreffende stoffen 
te identificeren, zodat kan worden bepaald 
in welke mate de stof kan worden geclas-
sificeerd als “onschadelijk”.

In het verdere verloop van het PILLS-pro-
ject zal blijken in hoeverre geavanceerde 
afvalwaterzuiveringsmethoden kunnen 
bijdragen tot de verwijdering van far-
maceutische residuen zonder dat dit extra 
“ecologische kosten” veroorzaakt op een 
ander gebied. Momenteel kan dit niet 
worden beoordeeld. Verder onderzoek en 
vooral verdere tests zijn nog nodig op dit 
gebied. Aanvullende ervaring met klein-
schalige en volledige installaties is nodig 
om deze aanpak uitgebreid te kunnen be-
oordelen. Het PILLS-project levert hiervoor 
een bouwsteen.

Het is echter onomstreden dat de afvalwa-
terzuivering niet in staat is om de belasting 
op het milieu blijvend te verminderen. 
Zodra deze microverontreinigingen het 
afvalwater hebben bereikt, is hun volledige 

Bron: PILLS-project

Maatregelen om de farmaceutische stoffen te verminderen in het aquatisch milieu
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Verdere acties voor een bijvende vermindering

verwijdering nauwelijks haalbaar. Zelfs 
indien, in veel gevallen, een concentratie 
is bereikt die zo laag is dat hun aanwezig-
heid beneden 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.

Mogelijke maatregelen om farmaceutische 
residuen te minimaliseren bij de bron:

 Wetgevend orgaan (0): Het creëren van 
stimulansen die het gebruik van meer 
milieuvriendelijke stoffen bij de vervaar-
diging van geneesmiddelen bevordert. 
Vaststelling van een kader voor de 
emissie van farmaceutische stoffen.

 Farmaceutische industrie (1): Al bij 
de ontwikkeling rekening houden met 
mogelijke milieu-effecten van de afzon-
derlijke actieve stoffen en het uitvoeren 
van gericht onderzoek op dit gebied.

 Beroepsbeoefenaars in de gezondheids-
zorg (2): Verdere scholing voor beroeps-
beoefenaars in de gezondheidszorg met 
betrekking tot verandering op de lange 
termijn van de voorschrijvingspraktijk, 
zodat in het algemeen minder of, indien 
mogelijk, “milieuvriendelijker” genees-
middelen worden gebruikt.

 Particuliere huishoudens (3): Een veran-
dering in hoe individuen omgaan met 
geneesmiddelen.

 Landbouw (7): Een milieuvriendelijker 
gebruik van medicijnen in de veehou-
derij en in de diergeneeskunde. Dit om 
de emissie van farmaceutische residuen 
via de mest te minimaliseren.

»Luxemburg is ge-
legen op de water-
scheiding tussen de 
Maas en de Rijn en 
heeft afgezien van 
de rivier de Moezel 
slechts kleine berg-
beken. Ons land kent 
een lange traditie 
van grensoverschrijdende samenwerking 
op het gebied van waterbescherming 
omdat we ons er sterk van bewust zijn dat 
de uitdagingen van watervoorziening en 
distributie niet stoppen bij de grenzen. De 
samenwerking in een Europees initiatief 
zoals het PILLS-project is belangrijk voor 
ons, omdat Europese medewerking op 
dit onderwerp onontbeerlijk is. We hopen 
hierdoor nieuwe bevindingen te verkrijgen 
die gunstig kunnen zijn voor de ontwikke-
ling van onze eigen nationale strategie ter 
bescherming van het water.«

Dr. André Weidenhaupt, Administration 
de la gestion de l’eau, Luxembourg

Maatregelen aan het eind van de cyclus 
om farmaceutische residuen te minimali-
seren:

 Medische centra, ziekenhuizen en 
verpleeghuizen (zogenaamde verza-
melbronnen) (2): Afvalwaterscheiding en 
lokale behandeling van het afvalwater 
waar hoge concentraties van farmaceu-
tische residuen worden aangetroffen.

 Afvalwaterzuiveringsbedrijven (4) en 
drinkwaterleveranciers (5): Geavanceer-
de afvalwaterzuivering en verbeterde 
zuivering van drinkwater om residuen te 
verwijderen.
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afgevoerd. Als de afvoerroute van het 
restafval niet bekend is, moeten overge-
bleven medicijnen worden teruggegeven 
aan de apotheken. Die zullen erop toezien dat 
ze op de juiste manier worden afgevoerd.

Bewust inkopen van de    
geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen niet worden 
geretourneerd en hebben slechts een 
beperkte houdbaarheid. In veel gevallen 
moeten ongebruikte medicijnen worden 
afgevoerd, aangezien zij niet volledig zijn 
gebruikt of reeds over datum zijn. Om 
dit te voorkomen moet vóór de aankoop 
worden overwogen, welke hoeveelheid 
van het medicijn echt nodig is en in geval 
van twijfel moet een kleinere verpakking 
worden gekocht.

Er zijn maatregelen die elk individu kan 
treffen om te helpen bij de bescherming 
van ons watersysteem zonder hun kwali-
teit van leven te verminderen.

Correct afvoeren van   
geneesmiddelen

In principe moet medicatie, hetzij in de 
vorm van tabletten of als vloeistof, NIET 
worden afgevoerd via het toilet of de 
gootsteen! Medicijnen die op deze manier 
worden afgevoerd bereiken de gemeente-
lijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, die in 
het algemeen niet zijn toegerust om deze 
te verwijderen. In veel regio’s vindt de af-
voer van restafval plaats door verbranding, 
waarbij het verbrandingsproces de persis-
tente stoffen verwijdert. Als dit het geval 
is, kan medicatie met de restafval worden 

Afzonderlijke maatregelen ter    
bescherming van het milieu

PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination from Local Sources
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In sommige gevallen zijn diverse prepara-
ten met verschillende werkzame stoffen 
beschikbaar voor de behandeling van een 
ziekte. In dit geval is overleg met een arts 
of apotheker verstandig. Want als beide 
werkzame stoffen met hetzelfde effect 
kunnen worden gebruikt om de ziekte te 
behandelen, kan een keuze ten gunste van 
de meer “milieuvriendelijke” stof worden 
gemaakt.

Geneesmiddelen correct en  
veilig bewaren

Medicatie moet correct worden opgeslagen, 
dat wil zeggen: droog, beschermd tegen 
licht en (indien van toepassing) op een koele 
plaats. En ook veilig, zodat onbevoegde
personen (met name kinderen) geen to-
egang hebben tot deze producten. Dit 
voorkomt dat onjuist bewaarde of geopen-
de preparaten moeten worden afgevoerd, 
zelfs als ze niet  gebruikt zijn.

Geneesmiddelen bewust  
innemen

Vaak zijn we zo gewend aan het innemen 
van medicatie – soms zijn ze niet eens daad-
werkelijk  voorschreven door een arts – dat 
we ons niet afvragen of het gebruik hiervan 
noodzakelijk is. Een bewuste keuze voor 

«Farmaceutische re-
siduen in het water-
systeem zijn een kwes-
tie van belang voor 
beleidsmakers in 
Frankrijk: Tegen het 
einde van 2010 zal in 
Frankrijk een 5-jarig 
actieplan worden ge-
publiceerd om de geneesmiddelen in de 
wateren te verminderen. Het onderzoek 
zal zich uitstrekken tot de beoordeling 
van de milieu- en gezondheidsrisico‘s 
in verband met de aanwezigheid van 
residuen. Tegelijkertijd implementeren we 
preventieve maatregelen om de emissie 
van verontreinigende stoffen aan de bron 
te verminderen. Verwijzend naar deze 
doelstellingen is het PILLS-project op het 
juiste moment gekomen. We kunnen dus 
onze nationale bevindingen vergelijken 
met die van Europese partners en deze 
evalueren in een bredere context.»

Chantal Gatignol, Ministère de la Santé 
et des Sports, Frankrijk

het al dan niet gebruiken van een genees-
middel kan leiden tot de vermindering van 
het verbruik van medicatie. Maar let op: alle 
medicatie die is voorgeschreven door een 
arts moet gedurende de aangegeven perio-
de worden ingenomen!
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Bijlage

Stoffen die zijn gemeten door alle partners van het PILLS-project

Soort medicatie Werkzame stof
Pijnstillers / ontstekingsremmers Diclofenac

Naproxen

Verdovingsmiddelen Lidocaïne

Cytostatica Cyclofosfamide

Ifosfamide

Antibiotica

metaboliet van antibioticum

Amoxicilline

Ciprofloxacine

Claritromycine

Erytromycine

Sulfamethoxazol

Acetyl-sulfamethoxazol

Röntgencontraststoffen Diatrizoate

Iopamidol

Iopromide

Anti-epileptica / tranquilizers Carbamazepine

Lipide-regulatoren Bezafibraat

Bètablokkers / anti-hypertensiva Atenolol

Gebruikte tests voor de karakterisering van afvalwater

Microbiologische tests Tests gebaseerd op het           
algemeen effect

E. Coli Tests bioluminescente bacteriën

Intestinale enterokokken Test fotosynthese algen

Antibioticaresistentie
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