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Ketenaanpak Medicijnresten uit water: 

Samenwerking voor een betere 
waterkwaliteit
Meer dan 10 jaar geleden werden de eerste onderzoeksrapporten openbaar 

waaruit bleek dat er in het Nederlandse oppervlaktewater medicijnresten 

worden aangetroffen. Omdat oppervlaktewater (ook uit de grote rivieren) 

wordt gebruikt voor drinkwaterproductie en vanwege mogelijke effecten op 

de aquatische ecologie, is de aandacht voor dit onderwerp daarna verder 

gegroeid. Maar er is nog veel te winnen!

Bij het gebruik van medicijnen komen de 

resten vooral via de urine in het riool terecht. 

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) 

van de waterschappen zijn niet ingericht 

om alle medicijnresten uit het rioolwater te 

verwijderen. Via het riool komen de resten 

daarom uiteindelijk in het oppervlakte- en 

soms ook in het grondwater terecht. Het 

RIVM schat dat er in Nederland jaarlijks min-

stens 140.000 kilo humane geneesmiddelres-

ten – biologisch actieve stoffen – via de riool-

waterzuivering op het oppervlaktewater 

bezoek de interactieve website voor verdere toelichting: http://jamdots.nl/view/239/Medicijnresten-uit-water
bezoek de interactieve website voor verdere toelichting: http://jamdots.nl/view/239/Medicijnresten-uit-water
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worden geloosd. Dit is beduidend meer dan 

de 17.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen 

die in het oppervlaktewater terechtkomen, 

waarvoor al veel normoverschrijdingen 

worden waargenomen. En het is nog afge-

zien van de diergeneesmiddelen die in het 

grond- en oppervlaktewater terechtkomen 

via onder andere mest. Drinkwaterbedrijven 

moeten daardoor extra zuivering toepassen 

en monitoren de kwaliteit van het ‘ruwe’ 

water om er schoon en betrouwbaar drink-

water van te maken.

Het gaat bij medicijnresten in het opper-

vlakte- en grondwater absoluut gezien om 

extreem lage concentraties, maar wel over 

een wijd spectrum aan stoffen. Overigens 

zijn het niet alleen medicijnen in strikte 

zin; ook röntgencontrastmiddelen, na-

tuurlijk vrouwelijk oestrogeen en de werk-

zame stof uit de anticonceptiepil worden 

in het water aangetoond. Met name hor-

moonontregelende stoffen zouden effect 

op het dieren- en plantenleven onder wa-

ter kunnen hebben.

Probleemverkenning
Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu heeft een aantal jaren geleden een 

traject opgestart om samen met de far-

maceutische industrie, de zorgsector, de 

drinkwaterbedrijven en de waterschappen 

het probleem te verkennen en eventuele 

maatregelen te formuleren. Dit traject ver-

liep moeizaam. Uit allerlei (internationaal) 

onderzoek kwam een steeds beter beeld van 

de aangetroffen concentraties stoffen naar 

voren. Echter, op basis hiervan kon nog 

heel weinig gezegd worden over de impact 

van deze stoffen op de ecologie. Voor deze 

categorie stoffen zijn geen waterkwaliteits-

normen afgeleid en er was, anders dan bij 

bestrijdingsmiddelen, niet hard te maken 

dat er een duidelijk effect is op de gezond-

heid van het ecosysteem. 

Stilte in Europa
De Europese Commissie slaagde er niet in 

om stoffen zoals diclofenac en estradiol toe 

te voegen aan de lijst prioritaire stoffen. 

Deze lijst bevat stoffen die een groot risico 

vormen in en via het watermilieu. Een reden 

dat de Commisie dit niet voor elkaar kreeg,  

was dat er meningsverschillen bestonden 

over de gevolgen: op welk niveau zouden 

bij overschrijding maatregelen moeten 

worden genomen? Het Europees Parlement 

heeft de Commissie daarom gevraagd om 

een strategiedocument, dat er tot nu toe 

nog niet is gekomen.

De Nederlandse waterschappen zijn verant-

woordelijk voor de waterkwaliteit en voor 

het zuiveren van afvalwater. Hun standpunt 

is dat eventuele verdergaande zuivering 

van het reeds gezuiverde afvalwater van de 

rwzi’s alleen draagvlak kan krijgen als er 

een duidelijk probleem is en als blijkt dat 

een bronaanpak (‘control at source’) onvol-

doende oplevert. De drinkwaterbedrijven 

vinden dat medicijnresten niet in de bron-

nen voor drinkwater thuishoren en willen 

dat maatregelen worden genomen om te 

voorkomen dat geneesmiddelen in het 

grond- en oppervlaktewater terechtkomen. 

Initiatief watersector
Twee partijen uit de Nederlandse watersec-

tor, Vewin en de Unie van Waterschappen 

(UvW), hebben in november 2014 een 

brief gestuurd aan de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu, met een pleidooi 

voor een driesporen-aanpak:

- 1:  Probleemdefinitie: hebben we een pro-

bleem en hoe groot is dat? 

- 2:  Welke maatregelen zijn mogelijk aan de 

bron?

- 3:  Onderzoek naar mogelijke maatregelen 

in de waterketen, waaronder eventueel 

extra zuiveringsstappen op de rwzi of 

maatregelen bij de drinkwaterproductie.

bezoek de interactieve website voor verdere toelichting: http://jamdots.nl/view/239/Medicijnresten-uit-water
bezoek de interactieve website voor verdere toelichting: http://jamdots.nl/view/239/Medicijnresten-uit-water
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Best practice: betere informatievoorziening bestaande medicijnen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen: Nefarma) werkt op meerdere 

fronten aan het terugdringen van medicijnresten in afvalwater, onder de paraplu van 

het Eco-Pharmaco-Stewardship. Eén van de activiteiten betreft betere informatievoor-

ziening over actieve stoffen in medicijnen. Sinds 2006 zijn producenten verplicht 

milieu informatie over nieuwe medicijnen te leveren. Voor oudere medicijnen geldt dit 

niet en daarvan is dan ook vaak onvoldoende bekend. Om dit te repareren is onder de 

vlag van het Europese Innovative Medicines Initiative het project iPiE (Intelligence-led 

Assessment of Pharmaceuticals in the Environment) gestart, om stelselmatig de milieu-

gegevens over oudere medicijnen boven water te krijgen. Dit gebeurt 

in nauwe samenwerking met waterpartners. Hierbij is ook aandacht 

voor betere vindbaarheid van de relevante informatie.

Meer informatie: bit.ly/ipiesummary

‘ZORG- EN WATER-

SECTOR ZOEKEN 

SAMEN NAAR HANDE-

LINGSPERSPECTIEF’

Dossier Medicijnresten uit water
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Op basis van deze drie sporen kan een in-

tegrale beleidsafweging gemaakt worden 

waarbij er ook politiek draagvlak moet ko-

men voor te nemen maatregelen en kosten.

Ketenaanpak Medicijnresten 
uit water
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM) heeft het voorstel van de UvW en 

Vewin opgepakt en werkt momenteel aan 

de Ketenaanpak Medicijnresten uit water. 

In de ketenaanpak brengen alle partijen in 

de geneesmiddelen- en waterketen de op-

gaven en mogelijke maatregelen in beeld. 

Dit gebeurt per onderdeel in de keten: 

‘Ontwikkeling & Toelating’, ‘Voorschrijven 

& Gebruik’, en ‘Afval & Zuivering’. Een aan-

pak bij de bron blijft van groot belang. Het 

is echter helder dat alle schakels in de keten 

hun verantwoordelijkheid moeten nemen 

om dit probleem aan te pakken. 

Probleemdefinitie door RIVM
Naast het identificeren van maatregelen in alle 

drie de fases van de keten, is de beschrijving 

van het probleem van belang. Het ministerie 

van IenM heeft daarom het RIVM opdracht 

gegeven tot een duidingsrapport. Dit leidde in 

oktober 2016 tot het rapport ‘Geneesmiddelen 

en Waterkwaliteit’. Hieruit blijkt dat er aanlei-

ding is tot zorg over de effecten van genees-

middelen op de waterkwaliteit. 

Situatie zorgelijk
In Nederland wordt de veilige concentratie 

in oppervlaktewater voor een aantal genees-

middelen overschreden. Uit laboratorium-

onderzoek is gebleken dat geneesmiddelen 

effecten hebben op waterorganismen. De 

kwaliteit van het drinkwater is op orde, maar 

de bronnen voor drinkwater kunnen onder 

druk komen te staan door de toename van 

geneesmiddelen in water door vergrijzing en 

klimaatverandering. Restanten van genees-

Best practice: anders voorschrijven in Meppel
Om medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater terug te dringen, zijn huisartsen 

en apothekers in Meppel samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met de 

‘Brongerichte aanpak medicijnresten Meppel’. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen 

wordt rekening gehouden met de effecten ervan op het milieu. Zo wordt het geneesmid-

del diclofenac waar mogelijk vervangen door naproxen als mogelijk milieuvriendelijker 

alternatief. Het waterschap wil nadrukkelijk niet op de stoel van de huisartsen en apo-

thekers gaan zitten: de keuze om andere medicijnen voor te schrijven is 

en blijft hun eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie: bit.ly/wdodelta

Dossier Medicijnresten uit water

‘BRONNEN VOOR 

DRINKWATER ONDER 

DRUK DOOR TOE-

NAME VAN GENEES-

MIDDELEN IN WATER’
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Onderzoek naar 
diergeneesmiddelen
Er zijn in Nederland 17 miljoen men-

sen, maar ook meer dan 100 miljoen 

kippen, bijna 13 miljoen varkens, 

ruim 4 miljoen runderen, iets meer 

dan 325.000 geiten en zo’n 250.000 

paarden. Diergeneesmiddelen uit de 

veehouderij zijn daarom steeds vaker 

een probleem: frequent toegepaste 

anti-parasitica, zoals ivermectine, 

moxidectine, doramectine en diclazu-

ril, breken slecht af  in het milieu en 

vormen al bij lage concentraties een  

risico voor waterorganismen. Ook   

antibiotica voor dieren, zoals tri-

methoprim, tilmicosine en tylosine 

breken relatief slecht af in het milieu. 

In opdracht van de ministeries van EZ 

en IenM lopen onderzoeken om de pro-

blematiek rondom diergeneesmidde-

len in water beter in beeld te brengen. 

middelen voor mensen en voor dieren zijn in 

lagere concentraties ook in het grondwater 

gemeten. Diergeneesmiddelen kunnen uit-

spoelen naar oppervlaktewater en grondwa-

ter, wat beide bronnen zijn voor de bereiding 

van drinkwater. Als resten van geneesmid-

delen eenmaal in het grondwater aanwezig 

zijn, zijn ze daar voor langere tijd aanwezig. 

Concrete afspraken
Inmiddels zijn voor de drie fasen de vol-

gende afspraken gemaakt, met concrete 

partijen en een planning. 

Fase Ontwikkeling & Toelating

Voor wat betreft de fase ‘Ontwikkeling & 

Toelating’ zijn openbaarheid en toeganke-

lijkheid van milieugegevens van genees-

middelen cruciaal, bij voorkeur te regelen 

op Europees niveau. In afwachting van 

een Europees systeem wordt wel alvast 

een Nederlandse systematiek uitgewerkt. 

De farmaceutische industrie zet zich waar 

mogelijk in voor de ontwikkeling van meer 

groene medicijnen die zorgen voor minder 

milieubelasting. Water- en zorgpartijen 

gaan de belasting van oppervlaktewater en 

grondwater door resten van diergeneesmid-

delen beter kwantificeren en zetten zich in 

voor meer zicht op de effecten ervan. 

Fase Voorschrijven & Gebruik

In de fase ‘Voorschrijven & Gebruik’ is de 

bewustwording bij de zorgsector en consu-

menten over de effecten van geneesmidde-

len op waterkwaliteit essentieel. Allereerst 

is de inzet op preventie van ziekten belang-

rijk, plus het stimuleren van goed gebruik 

van medicijnen. Voor de geneesmiddelen 

die een probleem vormen voor ecologie 

en drinkwater, zoekt de zorgsector in sa-

menwerking met de watersector naar een 

handelingsperspectief voor de zorgsector, 

zoals het gebruik van ‘plaszakken’, lokale 

inzameling, apart afvoeren van zeer scha-

delijke middelen of, wanneer mogelijk, het 

voorschrijven van een minder milieube-

lastend middel met vergelijkbare werking. 

Het is van groot belang dat de zorg- en 

watersector hierin samenwerken en kennis 

delen. Hiertoe laat het ministerie van IenM 

onderzoeken of er koppels van geneesmid-

delen te maken zijn met dezelfde werking, 

waarbij het ene middel minder milieuscha-

de veroorzaakt dan het andere. 

Waterschappen en drinkwaterbedrijven 

zijn actief om op het vlak van de bron-

aanpak maatregelen te stimuleren. Denk 

daarbij aan onderzoek naar de behandeling 

van afvalwater van ziekenhuizen en het ge-

scheiden inzamelen van medicijnen, maar 

ook het gesprek aangaan met artsen over 

de invoering van plaszakken na gebruik van 

röntgencontrastmiddelen. 

Fase Afval & Zuivering

In de laatste stap van de keten, ‘Afval & 

Zuivering’, zoeken gemeenten en apothe-

kers naar de beste manier voor het lokaal 

inzamelen van niet-gebruikte geneesmidde-

len. Waterschappen en drinkwaterbedrijven 

Best practice: Delfts Pharmafilter
Het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft gebruikt als eerste in Nederland het Pharmafilter. 

Dit systeem vermindert het ziekenhuisafval, de hoeveelheid vuiltransporten en de CO2-

uitstoot. Het afvalwater wordt ter plekke uitgebreid gezuiverd en bevat daarna geen  

medicijnresten. Op deze manier dragen ziekenhuizen bij aan het voorkomen dat  

geneesmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Bijkomend 

voordeel is dat het filter biogas produceert dat weer energie oplevert.

Meer informatie: bit.ly/duurzaamziekenhuis 

Dossier Medicijnresten uit water

2 3P h a r m a f i lt e r  R e s u ltat e n  D e M O n s t R at I e P R O J e C t  I n  H e t  R e I n I e R  D e  G R a a f  G a s t H u I s  D e l f t

Afval door de riolering afvoeren, voor een schoner 

ziekenhuis. Afvalwater ontdoen van medicinale 

reststoffen, voor een schoner milieu. Dat is in het 

kort de belofte van het Pharmafiltersysteem.

Vermalers (Tonto®) staan in het ziekenhuis in de 

plaats van de traditionele bedpanspoelers en op 

plaatsen waar afval ontstaat. In de Tonto worden 

vrijwel alle afvalstromen vermalen en doorgespoeld 

door de bestaande riolering. Buiten het ziekenhuis 

staat een installatie die het vaste afval vergist en 

decontamineert, waarbij biogas wordt geproduceerd. 

Alle afvalwater wordt gezuiverd en ontdaan van 

medicinale reststoffen. Pharmafilter maakt het 

economisch en milieutechnisch haalbaar om 

processen in het ziekenhuis te innoveren door de 

introductie van biologisch afbreekbare, eenmalig 

te gebruiken producten in plaats van producten die 

na elk gebruik gesteriliseerd moeten worden, zoals 

bedpannen, urinalen en eetgerei.

PHaRMafIlteR 
een schoner ziekenhuis, een schoner milieu 

‘IN DE ZOMER IS TWEE DERDE VAN HET 

MAASWATER AFKOMSTIG VAN RIOOL-

WATERZUIVERINGSINSTALLATIES’

Zo werkt het Pharmafilter.
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monitoren geneesmiddelen in het water en 

een aantal drinkwaterbedrijven heeft zijn 

zuivering uitgebreid of doet hier onderzoek 

naar. De onderzoeksinstituten STOWA en 

KWR hebben de afgelopen jaren veel on-

derzoek gedaan naar het voorkomen en de 

effecten van geneesmiddelen in water. De 

Nederlandse waterschappen zijn gestart 

met een hotspot-analyse. Hierbij wordt 

onder andere op basis van de grootte van 

de rwzi in relatie tot het ontvangende op-

pervlaktewater nagegaan op welke plekken 

de impact van medicijnresten en hormoon-

verstorende stoffen het grootst is voor de 

ecologie en drinkwaterbronnen. 

Waterschappen, de drinkwatersector en 

andere relevante partijen onderzoeken 

kosteneffectieve methoden om medicijn-

resten vergaand te verwijderen bij (afval)

waterzuiveringsinstallaties, onder andere 

met praktijkproeven. 

Best practice: Schone 
Maaswaterketen 
Een mooi voorbeeld is het project Schone 

Maaswaterketen. De waterkwaliteit van 

de Maas wordt sterk beïnvloed door de lo-

zingen van gezuiverd afvalwater, ook wel 

effluent genoemd. Met name in de zomer 

is ongeveer twee derde van het Maaswater 

afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstal-

laties. De drinkwaterbedrijven en de water-

schappen hebben met het ministerie van 

IenM de handen ineengeslagen om de afval-

waterzuivering te verbeteren. Dat gebeurt 

door middel van toevoeging van actieve 

kool aan het zuiveringsproces. Deze me-

thode lijkt erg goed te werken (verwijdert 

meer dan 90%) en is een stuk goedkoper dan 

bestaande technieken. 

Individueel hadden de organisaties dit tot nu 

toe nooit voor elkaar gekregen. Momenteel 

loopt een praktijkpilot. Bij besluiten over 

uitbreiding van zuivering bij rwzi’s zijn effec-

tiviteit, kosten, financiering en de bijvangst 

van de zuivering van andere probleemstof-

fen van belang. Deze kennis wordt gebruikt 

bij de besluitvorming rond de aanpak van 

‘hotspots’. Zuivering bij specifieke grote 

bronnen, zoals ziekenhuizen, kan daar een 

onderdeel van zijn. Verder kan Nederland le-

ren van andere landen waar extra zuivering 

op de rwzi’s al wordt toegepast. 

Internationaal onderzoek
Ook wat betreft het internationaal onder-

zoek is de Nederlandse watersector actief 

op dit thema, o.a. in het TAPES-project 

(Transnational Action Program on Emerging 

Substances). De term ‘Emerging substances’ 

of ‘opkomende stoffen’ heeft onder andere 

betrekking op geneesmiddelen, gewasbe-

schermingsmiddelen en lichaamsverzor-

ging, en industriële vervuilende stoffen. In 

het project worden ervaringen uitgewisseld 

Best practice: Schone Maaswaterketen 
De waterkwaliteit van de Maas wordt sterk beïnvloed door de lozingen van gezuiverd 

afvalwater (effluent). Met name in de zomer is meer dan twee derde van het Maaswater 

afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Wat niet door de rwzi verwij-

derd wordt, komt dus in de Maas terecht. Daarbij gaat het vooral om medicijnresten, 

hormoonontregelende stoffen en andere microverontreinigingen. De waterketenpart-

ners hebben hier de handen ineen geslagen om de afvalwaterzuivering te verbeteren, 

door middel van dosering van actieve kool aan het zuiveringsproces. Dit lijkt erg goed 

te werken (verwijdert meer dan 90% van de verontreinigingen) en is een stuk goedko-

per dan bestaande technieken. 

Meer informatie: 

bit.ly/maaswaterketen

Dossier Medicijnresten uit water
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Best practice: Deventer plaszakken
In het project Grip op medicijnresten in ons water werkten het Waterschap Groot 

Salland (inmiddels Waterschap Drents Overijsselse Delta) en het Deventer Ziekenhuis 

aan manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen. Ze on-

derzochten of gebruikers van geneesmiddelen gestimuleerd konden worden om daarbij 

te helpen. Zo werd poliklinische patiënten die voor een CT-scan röntgencontrastvloei-

stof toegediend kregen, gevraagd hun urine gedurende 24 uur op te vangen in plaszak-

ken. Deze werden vervolgens samen met het grijze afval verbrand. De resultaten van 

de pilot waren positief: zo gaf bij een enquête 85% van de deelnemers aan de zakken 

te hebben gebruikt. Ook geven de ondervraagden aan graag mee te willen werken aan 

het verminderen van medicijnresten: bewustwording lijkt dus effect 

te hebben op het gedrag van mensen.

Meer informatie: bit/ly/gripmedicijnresten

en wordt kennis gecreëerd over hoe wij 

deze opkomende stoffen in de waterkring-

loop moeten bestrijden. In verband met 

het onderwerp van het project zijn zowel 

de samenwerking tussen verschillende 

organisaties – variërend van universitei-

ten tot waterbedrijven – als het delen van 

kennis van groot belang, aangezien op-

komende stoffen een transnationaal pro-

bleem vormen, dat de nationale grenzen 

overstijgt. Internationale samenwerking 

is onontbeerlijk voor het ontwikkelen 

van strategieën en het oplossen van het 

probleem. 

Een ander interessant project waar de wa-

tersector aan deelneemt, is SOLUTIONS. 

Hierin wordt gezocht naar nieuwe en 

verbeterde instrumenten, modellen en 

methoden om milieu- en waterbeleidsbe-

slissingen te ondersteunen. Het project, 

met een looptijd van vijf jaar, heeft als 

doel het bieden van oplossingen voor 

opkomende vervuilende stoffen in de 

Europese watervoorzieningen, waaron-

der geneesmiddelen, in nauw overleg op 

besluitvormingsniveau met relevante or-

ganisaties. SOLUTIONS is opgericht door 

een multi- en interdisciplinair consortium 

dat bestaat uit 39 wetenschappelijke in-

stellingen en ondernemingen uit Europa, 

Brazilië, China en Australië.

De Ketenaanpak Medicijnresten uit water 

in Nederland maakt deel uit van de Delta-

aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, die 

onder regie van het ministerie van IenM 

een versnelling beoogt van de verbete-

ring van de waterkwaliteit. Volgend jaar 

wordt de Delta-aanpak uitgewerkt in een 

Bestuursakkoord, waarin ook aandacht 

zal zijn voor de financiering. 

 ‘OPENBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID  

VAN MILIEUGEGEVENS VAN GENEESMIDDELEN CRUCIAAL’

Dossier Medicijnresten uit water


