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Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid, RIVM

‘Monitoring is een essentieel deel 
van de kwaliteitsbewaking’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig 

leefmilieu. Op het gebied van drinkwater heeft het instituut 

verschillende taken, met name rondom beleidsadvisering, 

onderzoek en monitoring. Els van Schie, directeur Milieu en 

Veiligheid bij RIVM, over het belang van betrouwbaar  

drinkwater en monitoring.

Hoe houden we onszelf en onze leefom-

geving gezond? Dat is de uitdaging waar 

diverse lokale, nationale en internatio-

nale overheden en professionals dage-

lijks voor staan. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht 

onderzoek, adviseert en ondersteunt de 

overheid bij deze uitdaging.

Het RIVM begon ooit, in 1909, met een 

kleine groep onderzoekers die cholera en 

andere ernstige ziekten bestreed. Levens 

redden was hun belangrijkste drijfveer. 

Wat dat betreft deelt dit kennisinstituut 

zijn wortels met de Nederlandse openbare 

drinkwatervoorziening: om dezelfde rede-

nen werd in 1851 in Amsterdam het eerste 

drinkwaterbedrijf opgericht. Inmiddels is 
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het instituut uitgegroeid tot een belang-

rijke autoriteit op het terrein van volksge-

zondheid in relatie tot de leefomgeving. 

Wat is volgens Els van Schie, directeur Milieu en 

Veiligheid bij RIVM, het belang van schoon en be-

trouwbaar drinkwater voor de volksgezondheid?

Van Schie: ‘De beslissing om een drink-

watervoorziening te ontwikkelen op basis 

van gezuiverd water en een pijpleidingen-

systeem heeft misschien wel de grootste 

positieve impact op de volksgezondheid ge-

had van alle stappen die in de loop van de 

tijd in de leefomgeving zijn genomen. Door 

de combinatie van een betrouwbare drink-

watervoorziening met een goed werkend 

rioolsysteem werden in de negentiende 

eeuw in één klap verschillende besmet-

telijke en dodelijke epidemische ziekten, 

zoals tyfus en cholera, vrijwel uitgeroeid. 

Nog steeds zie je in ontwikkelingslanden 

dat, wanneer dit onderwerp goed wordt 

opgepakt, er enorme gezondheidswinst 

wordt geboekt.’

Hoe beoordeelt u het Nederlandse drinkwater?

Van Schie: ‘De kwaliteit van het Neder-

landse drinkwater staat buiten kijf. 

Nederland loopt wereldwijd voorop met 

innovatieve zuiveringstechnieken, waar-

door bijvoorbeeld chlorering van het 

drinkwater niet nodig is. Een pluspunt, 

want chloor in het water kan – in hoge 

concentraties – leiden tot kankerverwek-

kende verbindingen. Nog recentelijk werd 

ons land in een studie in het blad Science 

geprezen om de kwaliteit van de openbare 

drinkwatervoorziening. Onderzoekers van 

Amerikaanse, Britse en Zwitserse universi-

teiten vergeleken de drinkwatersystemen 

in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en 

Nederland. Daaruit bleek dat uitbraken van 

ziekten door vervuild drinkwater in ons 

land het minst voorkomen.’

Niet achterover leunen
Dit is overigens geen reden om achterover 

te leunen, volgens Van Schie: ‘Je moet de 

kwaliteit permanent in de gaten houden, 

en dat doen de Nederlandse drinkwater-

bedrijven denk ik zeer goed. Monitoring 

is geen kostenpost, maar een essentieel 

deel van de kwaliteitsbewaking. Op ba-

sis van monitoring door de drinkwater-

bedrijven en de waterbeheerders en het 

RIVM-onderzoek naar risico’s van stoffen 

worden normen afgeleid voor stoffen 

in drink water. De drinkwaterbedrijven 

hebben zelf de verantwoordelijkheid om 

tijdens het productieproces van bron tot 

kraan de kwaliteit van het (drink)water 

te monitoren. Op die manier kunnen ze 

snel ingrijpen als daar aanleiding toe is. 

Het RIVM beoordeelt vervolgens perio-

diek de monitoringsrapportages van de 

drinkwaterbedrijven in opdracht van de 

toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving 

en Transport.’

Bacteriën, stoffen, bronnen
Nederland scoort volgens de internationale 

studie ook goed door een beter onderhoud 

van het drinkwatersysteem. De kracht van 

het Nederlands drinkwatersysteem schuilt 

daarnaast in het grote aantal zuiverings-

stappen. Dat maakt het water biologisch 

stabiel, met amper voedingsstoffen voor 

bacteriën. 

‘Minstens zo belangrijk als deze microbiële 

kant is voldoende aandacht voor stoffen 

en de bronnen’, zegt Van Schie. ‘Bij stoffen 

die van belang zijn voor de waterkwaliteit 

kun je denken aan bestaande stoffen zoals 

nitraten en fosfaten uit mest, bestrijdings-

middelen, maar ook de zogeheten ‘nieuwe’ 

microverontreinigingen, zoals microplas-

tics en medicijnresten. De rol van het RIVM 

is daarbij het signaleren van relevante ont-

wikkelingen en bijdragen aan kennis over 

stoffen.’

Ze vervolgt: ‘Het RIVM onderzoekt in hoe-

verre bepaalde stoffen invloed kunnen 

hebben op de gezondheid, al dan niet in 

combinatie met andere stoffen. Wij heb-

ben daarbij een zelfstandige signalerings-

functie, maar onderzoeken ook zaken op 

verzoek van opdrachtgevers, zoals het  

ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Op basis van de door ons aangedragen  

kennis kan dan beleid worden ontwikkeld.’

Hoe gaat het RIVM te werk bij het aantreffen van 

een onbekende stof in bijvoorbeeld oppervlakte-

water?

Van Schie: ‘We beginnen bij de oorsprong 

van emissies van stoffen, door de registra-

tiesystemen voor chemische stoffen en de 

administraties van bedrijven en vergun-

ningverleners over deze stof te analyseren. 

Daarnaast voeren we literatuuronderzoek 

uit en kunnen we metingen (laten) uitvoe-

ren. Dit onderzoek kan plaatsvinden in de 

leefomgeving, bijvoorbeeld de grond of het 

water, maar kan ook de vorm hebben van 

een bevolkingsonderzoek. Dit levert uitein-

delijk een wetenschappelijk onderbouwd 

advies op, indien nodig voorzien van han-

delingsperspectieven voor de betrokken 

partijen.’

Zorg voor de bronnen
In de bronnen voor drinkwater, het grond- 

en oppervlaktewater, komen nog steeds te 

veel stoffen voor die er niet in thuishoren, 

zoals bestrijdingsmiddelen, nitraat, ge-

neesmiddelen en industriële stoffen. Wat is 

volgens u de beste aanpak van dergelijke veront-

reinigingen? 

Van Schie: ‘In beginsel geldt natuurlijk: 

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Maar 

bronaanpak of ‘enD-of-pipe’?
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dat is niet altijd realistisch, denk bijvoorbeeld aan incidenten en 

calamiteiten. De keuze tussen een bronaanpak en ‘end-of-pipe’- 

zuivering is uiteindelijk altijd een politieke afweging tussen kosten 

en baten, op basis van de effecten van een stof op de gezondheid. 

Een belangrijk vraagstuk op dit terrein is nog de zorg voor de 

bronnen voor de productie van drinkwater. Dit blijkt ondubbelzin-

nig uit de door RIVM in 2014 opgestelde ‘Eindevaluatie gebieds-

dossiers drinkwaterwinningen’. Bij 50% van de winningen bestaan 

nu risico’s en daadwerkelijke knelpunten, en moeten maatregelen 

worden genomen om aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

te voldoen.’

Ze vervolgt: ‘Er komen in een enorm tempo heel veel nieuwe stof-

fen in onze leefomgeving. Er ligt voor ons een flinke opgave om dat 

bij te houden, zozeer zelfs dat wij stoffen in eerste instantie soms 

moeten clusteren in bepaalde typen. Daarna kunnen wij vervolg-

onderzoek doen naar individuele stoffen en aanbevelingen doen 

voor normering, ook in Europees verband. Een andere opgave is 

dat staand beleid, zoals de KRW, vraagt om een periodieke evalu-

atie: ‘Zijn de hierin genoemde stoffen nog wel de belangrijkste oor-

zaken van de ongewenste effecten?’. Het stellen van prioriteiten is 

dus belangrijk. Want je moet wel in de gaten houden dat een norm 

niet meer is dan een soort veiligheidsklep: het gaat uiteindelijk om 

het effect op de menselijke gezondheid en de ecologie. Dit maakt 

het belangrijk dat er voor die stoffen, die daadwerkelijk een risico 

vormen, ook een norm wordt afgeleid. Belangrijk is om te kijken 

naar effecten van de combinatie van aanwezige stoffen. Of er ook 

daadwerkelijk een norm wordt vastgesteld, is een beleidsmatige 

afweging die niet door het RIVM wordt gemaakt.’

Welk belang hecht u aan de toepassing van het voorzorgsprincipe bij  

bijvoorbeeld het vaststellen van normen? 

Van Schie: ‘Omdat drinkwater van levensbelang is en we bij veel 

van de aanwezige stoffen van tevoren niet precies weten welke 

effecten ze op de gezondheid hebben, wordt het voorzorgsprin-

cipe gehanteerd. Uitgangspunt daarbij is dat je een hele strenge 

grenswaarde hanteert voor zo’n stof. Kort gezegd: bij twijfel niet 

inhalen! Onze rol is dan vervolgens de impact van zo’n stof vast te 

gaan stellen en zo nodig een grenswaarde te verfijnen.’

‘Het is bij het bepalen van zo’n norm wel zaak realistisch te blij-

ven. In de publieke opinie kan bijvoorbeeld het voorkomen van 

medicijnresten in drinkwater veel ongewenster gevonden worden 

dan het voorkomen van nitraat uit mest, terwijl het uit gezond-

heidsoogpunt misschien wel precies andersom ligt. Je moet aan 

de ene kant de emoties in de maatschappij serieus nemen en dus 

ook informatie geven bij de vragen die er leven, maar tegelijkertijd 

op basis van de feiten adviseren. Daarna kunnen dan politieke be-

leidsafwegingen worden gemaakt over wat wenselijk en haalbaar 

is. Maar dat is niet onze taak.’

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond 

houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten 

bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM 

verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe 

en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, weten- 

schappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het al-

gemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten 

en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, 

voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. Met als doel: 

het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond 

houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten 

bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Tot de opdrachtgevers behoren: het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische 

Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

diverse inspecties, de Europese Unie, de Verenigde Naties en de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Daarnaast heeft het RIVM veel nationale en internationale 

partners en bouwt het instituut aan nieuwe netwerken en 

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. In Nederland 

wordt onder andere samengewerkt met TNO, NIVEL, KNMI en 

diverse universiteiten. Bij het RIVM werken 1.500 mensen.

‘een norm is een veiligheiDs-

klep: het gaat om het effect op 

De gezonDheiD en De ecologie’


