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Voeding en gezondheid

  belangrijke rol 
die drinkwater voor de mens

speelt, moet het voldoen aan zeer
strenge (inter)nationale kwaliteitsei-
sen. Het wordt dan ook dagelijks op
meerdere punten tussen de bron
(grondwater of oppervlaktewater) en
de kraan van de klant op kwaliteit

gecontroleerd. Daarbij worden
gezondheidskundige, esthetische/or-
ganoleptische, bedrijfstechnische en
zogeheten voorzorgsparameters
onderzocht.

De gezondheidskundige parameters
omvatten zowel microbiologische als

chemische stoffen. Bij het vaststellen
van een gezondheidskundige norm
wordt gekeken naar de effecten van
een stof op de mens bij levenslange
blootstelling en naar de hoeveelheid
bacteriën, virussen en protozoa die
acute gezondheidseffecten kunnen
veroorzaken. De stoffen waarvoor
esthetische/organoleptische normen
zijn opgesteld, leveren meestal geen
gevaar op voor de gezondheid. Ze
kunnen wel bijvoorbeeld smaak- of
kleurafwijkingen in het drinkwater
met zich meebrengen en zijn dus van-
uit esthetisch oogpunt niet gewenst.
Bedrijfstechnische parameters hebben
geen directe relatie met de gezond-
heid van de consument, maar waar-
borgen een goede technische bedrijfs-
voering en een goede waterkwaliteit.
Tot slot zijn in het Waterleiding-
besluit voor sommige stoffen voor-
zorgsnormen opgesteld. Deze stoffen
zijn in zeer geringe hoeveelheden niet
schadelijk voor de gezondheid, maar
horen vanwege ethische redenen niet
in drinkwater thuis. Voor bijvoor-
beeld bestrijdingsmiddelen zijn voor-
zorgsnormen opgesteld.

Al met al zijn er meer dan 60 para-
meters waarop het drinkwater moet
worden onderzocht. Voor sommige
daarvan worden zelfs dagelijks analy-
ses uitgevoerd. Deze gebeuren in
waterlaboratoria die erkend zijn door
de minister van VROM. Het toezicht
op de kwaliteit van drinkwater valt

onder de verantwoordelijkheid van
dit ministerie dat op dit terrein wordt
geadviseerd door het RIVM.

De kwaliteitsgegevens worden jaar-
lijks getoetst aan wettelijke normen
en meetverplichtingen door de
VROM-Inspectie. Op basis van deze
toets publiceert de VROM-Inspectie
elk jaar een rapport over de drinkwa-
terkwaliteit in Nederland. Elk jaar kan
weer worden geconcludeerd dat het
water van goede kwaliteit is.

Strenge kwaliteitseisen    De wet-
telijke eisen voor de kwaliteit van
drinkwater staan in de Waterleiding-
wet en het Waterleidingbesluit. Deze
zijn gebaseerd op de Europese Drink-
waterrichtlijn (richtlijn 98/83/EG). Op
een aantal punten gaat het Water-
leidingbesluit zelfs nog verder dan de
Europese regelgeving en stelt het
meer en soms ook strengere normen.

De kwaliteitseisen zijn zo vastge-
steld, dat zolang de concentratie van
een stof in drinkwater onder de richt-
lijnwaarde of norm blijft, de consu-
ment levenslang water kan drinken
zonder nadelige effecten voor zijn
gezondheid. Bij het vaststellen van
deze normen wordt uitdrukkelijk ook
rekening gehouden met de zwakkere
groepen in de samenleving (bijvoor-
beeld bejaarden en zuigelingen). Voor
het vaststellen van normen voor che-
mische stoffen wordt standaard uitge-
gaan van een drinkwaterconsumptie
van twee liter per dag. Ook wordt
ervan uitgegaan dat drinkwater maar
een bepaald percentage van de totale
blootstelling via verschillende routes
(bijvoorbeeld lucht, voeding) mag
bedragen. Meestal wordt hiervoor een
standaardpercentage van 10 procent
gehanteerd.

Het drinkwater is in Nederland
(evenals in Oostenrijk) van de hoog-
ste kwaliteit in Europa. In beide lan-
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Meer dan 60 parameters waarop

drinkwater moet worden onderzocht

Convenant Overgewicht
Begin 2005 hebben acht organisaties, het ministerie van
OCW en het ministerie van VWS het convenant Over-
gewicht ondertekend. Vervolgens is een gezamenlijk
actieplan ‘Energie in Balans’ opgesteld (VWS, 2005). De
doelstelling van het actieplan is om overgewicht aan te
pakken door de balans tussen eten en bewegen te her-
stellen. Omdat drinkwater daar een belangrijke rol bij
kan spelen en om het belang van water bij het handha-
ven van een goede gezondheid te onderstrepen, is de
watersector in mei 2006 partner van het convenant
Overgewicht geworden.
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den voldoet meer dan 99 procent van
alle analyses aan de EU-normen. De
gehele bevolking van Nederland is
aangesloten op het drinkwaternet en
er zijn geen kleine private winningen
met alle daarmee samenhangende
problemen. Nederland is een van de
landen (met Ierland) die het meest
zorgvuldig en op tijd rapporteert aan
de EC. Nederland kent ook een rela-
tief lage consumptie van flessenwater
omdat de Nederlander een groot ver-
trouwen heeft in de kwaliteit van het
drinkwater.

Internationale richtlijnen    Ook
de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) brengt internationale richt-
lijnwaarden uit voor drinkwater, de
zogenoemde Guidelines for Drinking
Water Quality. Veel van deze richtlij-
nen worden vervolgens opgenomen
in de Europese en uiteindelijk ook de
Nederlandse drinkwaterwetgeving.
Om optimaal aan te sluiten bij actuele
informatie en nieuw onderzoek her-
ziet de WHO de richtlijnen voor
drinkwaterkwaliteit in een doorlo-
pend proces. In de meest recente,
derde editie, van deze richtlijnen
(WHO, 2004) is als aanvulling op de
normen een nieuw systeem voor risi-
cobeheersing geïntroduceerd: de
Water Safety Plans. Dit is een plan dat
mogelijke risico’s in het gehele proces
van het innamegebied en winning tot
de kraan beschrijft. Het geeft de prio-
riteiten bij de risico’s aan en het
benoemt maatregelen om ze te
beheersen. Het kan daarbij zowel om
chemische of microbiologische risi-
co’s gaan, als om risico’s die met de
bedrijfsvoering te maken hebben (bij-
voorbeeld de levering van waterbe-
handelingsmedia of het risico van de
onderbreking van de waterlevering).
Uiteindelijk gaat het er altijd om dat
het gehele systeem van bron tot tap

water kan leveren van een kwaliteit
die voldoet aan zowel chemische als
microbiologische gezondheidseisen.
Dit systeem is vergelijkbaar met het
HACCP-systeem (Hazard Analyses
Critical Control Point) van de levens-
middelensector. Kern is dat in de
gehele keten van bron tot kraan de
kwaliteitsrisico’s worden geïnventari-
seerd. Tegelijkertijd worden maatrege-
len genomen om deze kwaliteitsrisi-
co’s te beheersen. In de Nederlandse
watersector is deze aanpak al groten-
deels gemeengoed.

De Europese Commissie onderzoekt
momenteel samen met de WHO de
voor- en nadelen van implementatie
van Water Safety Plans in de Europese
Drinkwaterrichtlijn. Zij maakt hierbij
gebruik van de ervaringen die in ver-
schillende lidstaten met risicoma-
nagement bestaan.

Convenant overgewicht
Nederland heeft het geluk over een
zeer hoge drinkwaterkwaliteit te
beschikken. Het voldoet aan alle kwa-
liteitseisen en bevat geen calorieën.
Zo kan het bijdragen aan een gezonde

leefstijl waarbij overgewicht wordt
voorkomen. Extra water drinken, bij-
voorbeeld op de zogeheten Balans-
dagen van het Voedingscentrum,
helpt het hongergevoel te onderdruk-
ken. Daarnaast levert meer bewegen
(sporten, fietsen, lopen) een bij-
drage aan het voorkomen van 
overgewicht.
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drinkwatervoorziening in de maak

Water wordt dage-

lijks op kwaliteit

gecontroleerd.
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