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medicijnen in het milieu

Alfons Uijtewaal, Stg. Huize Aarde

Amersfoort 23 jan 2014

Stg. Huize Aarde (dia 3-6)

bronnen van milieumedicijnen (7-13)

verspreiding over milieu (10-19)

verontreinigde milieucompartimenten (20-
28)

blootstelling (29-36)

gevolgen voor de samenleving (37-42)

meest effectieve aanpak (43-46)
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enkele publicaties

- lot en bestemming na 

uitscheiding?

- risico’s voor samenleving?

- optimale aanpak?

centrale vragen 
milieumedicatie
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aspecten vraagstuk milieumedicatie 

farma
industrie

ziekenhuizen 

huishoudens

(sier)visteeltveeteelt
incl. stallen en 

slachterijen fruitteelthuisdieren

alle soorten medicijnen uit verschillende bronnen

boten & treinen 
verzorgingshuizen

verspreiding via meerdere routes

awzi
riool

(incl. lekkage 
& overstort

rioolwaterzuivering rioolslib
mest/gier-opslag

en/of directe depositie 

alle milieucompartimenten verontreinigd

oppervlaktewater bodem luchtgrondwatersediment

afspoeling/irrigatie

exogene 
blootstelling endogene 

blootstelling 

generatie-
overstijgend

drinkwater

voedselketen

direct milieucontact

gevolgen voor de samenleving

opbouw 
resistenties

toename chronische zieken
toename kosten

zorg & milieubeheer+

alle soorten medicijnen

ibuprofen

paracetamol

salbutamol

diclofenacethinylestradiol

Aspirine

fluoxetine

erythromycine

iopromide

iohexol

grote hoeveelheden

medicijn groep ton*

metformine antidiabeticum 207

paracetamol analgeticum 105

ibuprofen analgeticum 29

tolbutamine antidiabeticum 29

metoprolol beta-blokker 23

mesalazine ontstekingsremmer 20

amoxicilline antibioticum 20

carbasalaatcalciu
m

analgeticum en 
trombocytenaggregatieremer

15

valproaat antiepilepticum 15

acetylsalicylzuur
analgeticum en 

trombocytenaggregatieremmer
14

top 10 verkoop door algemene apotheken in 
2007

* afgerond op hele tonnen (SFK 2008 in van der Aa 2008, RIVM)  

medicijn met meerdere maskers

bacteriële enzymen
in lichaam en milieu

lichaamsenzymen

meerdere biotransformatieroutes
biotransformatie 

carbamazepine

Reith and Cannel 2006 

fase-I-metabolieten

fase-II-metabolieten

Maggs et al 1997
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Zhang et al 2008 (informatie over conjugaten ontbreekt)

uitscheiding carbamazepine verspreiding van het probleem

milieudruk hightech zuivering

Wenzel et al 2008

PET = inwoners-equivalenten

effectiviteit hightech zuivering
Versteegh JFM et al 2007 (RIVM)

carbamazepine in rwzi (ng/L)

Miao et al 2003 Bendz et al 2005, gecorrigeerd op verdunningsfactor. NB exclusief metabolieten; exclusief zwevend stof

concentratieverloop CBZ na rwzi
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concentratieverloop antibiotica na rwzi

Bendz et al 2005, gecorrigeerd op verdunningsfactor. NB exclusief metabolieten; exclusief 
zwevend stof

verontreinigde milieucompartimenten

hormonen en hormoonachtige stoffen
in waterkringloop 

maximale concentraties (in ng/L) 

Kuch HM and K Ballschmiter 2001

stof effluent 
(n=15)

rivier 
(n=31)

drinkwater 
(n=10)

4-nonylphenol 772 135 16

4-tert-octylphenol 73 54 5

bisphenol-A 47 15 2

estron 18 4 0,6

17alfa-estradiol 5 2 0,3

17beta-estradiol 5 4 2

17alfa-ethinylestradiol 9 5 0,5

minimale concentratie EE2 voor 
feminisatie van vissen > 0,1 ng/L

Purdom CE et al 1994

medicijnen in drinkwater(bron)

medicijn in 
drinkwater

medicijngroep %
(n=42)

salicylzuur pijnstiller 31

fenazon pijnstiller 19

sulfamethoxazol antibioticum 10

carbamazepine anti-epilepticum 10

clofibrinezuur hart- en vaatmiddel 7

chloramfenicol antibioticum 5

iopromide röntgencontrastmiddel 5

metoprolol hart- en vaatmiddel 5

bezafibraat hart- en vaatmiddel 5

diclofenac pijnstiller 5

fenofibraat hart- en vaatmiddel 5

ibuprofen pijnstiller 2

paracetamol pijnstiller 2

prozac antidepressivum 2

iohexol röntgencontrastmiddel 2

Versteegh J.F.M. et al 2007 (RIVM)

soort drinkwaterbron

medicijnen 
aangetroffen

?

grondwater 33% (n=6)

oevergrondwater 89% (n=9)

oppervlaktewater 100% (n=11)
bronnen in Aa van der N.G.F.M. 2008 

(RIVM)

barbituraten in drinkwater

Aa van der N.G.F.M. et al 2010 
(RIVM)

* **
*

antibiotica in drinkwater(bronnen) NL

antibiotica in drinkwater NL

antibioticum
2001 (n=41) 2005/2006 (n=42)

% ng/L % ng/L

sulfamethoxazol 7% 9-14 24% 19-25

chlooramphenicol 0% 12% 12-13

Versteegh et al 2003 en 2007, RIVM

antibiotica in diep grondwater (Drenthe) 

sulfamethoxazol (max 2,2ng/L)  
in 2 van 8 pijlbuizen tot op 10 m diepte 

Schijndel et al 2009
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antibioticaresistentie in drinkwater

Amstrong et al 1981

ruw water drinkwater

aantal resistenties

multiresistentie 
VanA

vancomycine 100%

tetracycline 100%

erythromycine 100%

ampicilline 62%

gentamycine 59%

imipenem 51%

amoxicilline 33%

identieke
VanA en AmpC 
genpatronen

antibioticaresistentie in hele 
waterketen

Schwarts T et al, 2003

antibioticaresistentie in oppervlaktewater

Blaak et al 2010 (RIVM)

multiresistenties

resistentie per compartiment

medicijnen in mineraalwater (Fr)

• 3 soorten medicijnen in 10 v.d. 37 merken

• in 5 v.d. 10 merken anti(borst)kankermiddel tamoxifen

• zelfde e.a. medicijnen en pesticiden in leidingwater (8 v.d. 10 gemeenten 

verontreinigd)

• betreft vooral oude en verboden middelen
60 Millions de consommateurs no 481 avril 2013

milieublootstelling = therapeutische 
dosis

/

onbedoeld

een 
cocktail

voortdurend onbekende effecten

onvrijwillig

alle 
levensfasen

alle 
organismen

lage 
concentraties

Schwaiger et al 2004a, Mehinto et al 2010 (gal), Brown et al 2007 (plasma)

diclofenac

BCF

bioconcentratie weefselafhankelijk
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Schultz et al 2010

accumulatie medicijnafhankelijk

Legenda:fluoxetine 
FLX 
norfluoxetine 
NFLXsertraline SER 
norsertraline 
NSERparoxetine 
PRXcitalopram 
CITfluvoxamine 
FLVduloxetine 
DLXvenlafaxine 
VENbupropion BUP

relatieve
concentratie

antidepressiva

bioaccumulatie in planten 

Boxall A et al 2006

hele wortel wortelschil

gezondheidsrisico milieuantibiotica in lokaal voedsel

Oldenkamp et al 2013

gezondheidsrisico milieucytostatica in lokaal 
voedsel

Oldenkamp et al 2013

kraanwater

2007: 28 miljoen Amerikanen (Benotti et al 2009)

2010: > 4,8 miljoen Nederlanders (Laak ter et al 2010)

1994: 4 miljoen inwoners van Berlijn (Stan et al 1994)

vroege blootstelling late effecten?
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immuuneffect lage concentraties

Tammer et al 2006

teratogeen effect medicijnenmix a)

Pomati et al 2006

teratogeen effect medicijnenmix b)

Thomas MA & RD Klaper 2012

toxisch effect bij lage concentraties

Welshons et al, 2003

effecten van endocriene verstoorders

leeftijd

LS Birnbaum 2012 (NIEHS)

milieumedicijnen endocriene 
verstoorders

Caliman A and M Gavrilescu 2009
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waar zijn maatregelen meest effectief 
?

• directe lozing ziekenhuis relatief klein

• ziekenhuisspecifieke middelen relatief 
groot

• polyklinische lozing groot

• voor de pijp?

• in de pijp?

• einde pijp?

pakket van maatregelen   

wat doen op individueel niveau?

probleemdrager

probleemdeler

Een probleem delen betekent 
minder of meer zorgen?

1. bewustwording 

collega’s

2. agendering

3. pilots opzetten

probleemmaker probleemoplosser

wat doen op instellingsniveau?

1. draagvlak versterken

2. beleidsontwikkeling en -invoering

3. formulering, invoering en borging 

maatregelen

www.groenegezondheid.nl

voor meer informatie


