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Resten van medicijnen die gebruikt wor

den door mensen en dieren komen via 

toilet, riool, sloten en bodem terecht in ons 

oppervlakte en grondwater. Dit is een be

lasting voor het milieu, die vraagt om een 

intensieve zuivering om de medicijnresten 

weer uit het water te halen. Want opper

vlakte en grondwater zijn de bronnen voor 

ons drinkwater en dáár horen geen medi

cijnresten in voor te komen. 

Integrale aanpak
Het kan ook anders: medicijnresten die 

niet in het water komen, hoeven er ook 

niet uitgehaald te worden. Een aanpak aan 

de bron dus, bij farmaceutische bedrijven, 

medici, ziekenhuizen en patiënten. De 

drinkwatersector en de waterschappen 

hebben gezamenlijk een plan van aanpak 

opgesteld om de hoeveelheid medicijnres

ten in water sterk te verminderen. Dat kan 

alleen als iedereen meedoet: een ketenaan

pak van medicijnproducent tot en met de 

gebruikers.

De Unie van Waterschappen en Vewin, de 

Vereniging van drinkwaterbedrijven in 

Nederland, hebben hun plan van aanpak 

medio november aangeboden aan staats

secretaris Mansveld van Infrastructuur en 

Watersector komt met gezamenlijk plan van aanpak

Ketenaanpak medicijnresten in water
Steeds meer resten van medicijnen komen uiteindelijk in het water terecht. 

Deze ernstige belasting van het milieu maakt een intensieve aanpak in de 

gehele keten noodzakelijk. De watersector heeft daarom een gezamenlijk 

plan aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de 

hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen. Staatssecretaris 

Mansveld reageert.
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Milieu. Door toenemend medicijngebruik, 

onder andere als gevolg van de vergrijzing, 

neemt de hoeveelheid medicijnresten in 

water en milieu toe. Een vraagstuk dat 

steeds meer politieke en maatschappelijke 

aandacht krijgt en om een oplossing vraagt. 

Niets doen leidt tot een toenemende druk 

op het milieu en een stijging van de kosten 

van waterzuivering.  

Driesporenplan
De watersector presenteert een plan om 

het vraagstuk aan te pakken bij de bron en 

in de hele keten. Vanaf de productie tot en 

met het gebruik van humane en dierlijke 

medicijnen. Dat lukt alleen wanneer ieder

een uit de keten meedoet. Het ministerie 

wordt gevraagd de regierol voor dit natio

nale plan van aanpak op zich te nemen. 

Het plan bestaat uit drie sporen: onder

zoek, bronaanpak en ketenaanpak. In het 

eerste spoor worden vragen en definities 

vastgesteld, zodat alle deelnemers het over 

hetzelfde hebben. In het tweede spoor 

wordt gekeken hoe je kunt voorkomen dat 

medicijnresten in het water komen. En in 

het derde spoor wordt onderzocht waar me

dicijnresten, die toch in het water komen, 

er het beste uitgehaald kunnen worden. De 

watersector neemt de verantwoordelijk

heid voor het derde spoor. Onder regie van 

het ministerie moeten de sporen 1 en 2  

worden toegevoegd. 

Spoor 1 start begin 2015, waarna in de 

loop van dat jaar de sporen 2 en 3 worden 

ingezet. Eind 2016 moeten er concrete re

sultaten zijn.

Visie staatssecretaris
Bij de aanpak van geneesmiddelenresten 

in het milieu gaat ook staatssecretaris 

Mansveld uit van een ketenbenadering en 

bronaanpak. Hoe gaat zij hier in de praktijk 

invulling aan geven?

Wilma Mansveld: ‘Ik wil graag dat de 

water en de zorgsector samenwerken en 

ik zie daar echt goede kansen voor inno

vatie. Zo heb ik onlangs een proefterrein 

geopend bij het Antonius Ziekenhuis in 

Sneek, waar vernieuwende technieken 

voor de zuivering van afvalwater van zor

ginstellingen ontwikkeld en getest worden. 

Verschillende bedrijven maken al gebruik 

van deze locatie. Door voorop te lopen in 

dit soort ontwikkelingen, versterken we 

de positie van Nederland op het gebied van 

waterzuivering.’ 

 
Preventie
‘Een ander voorbeeld zijn projecten die 

ervoor zorgen dat minder geneesmidde

len in het afvalwater terechtkomen. Een 

ziekenhuis in Deventer werkt bijvoorbeeld 

met het Waterschap Groot Salland aan 

een proef waarbij buiten het ziekenhuis 

urine wordt ingezameld van patiënten die 

contrastmiddelen voor een röntgenbehan

deling hebben gebruikt. Als dit werkt, zal 

ik uitzoeken hoe deze maatregel op grote 

schaal kan worden overgenomen en hoe ik 

eventuele wettelijke belemmeringen kan 

wegnemen.’ 

Groene geneesmiddelen
‘Met bronaanpak bedoel ik dat we nadruk

kelijk moeten werken aan oplossingen; we 

moeten voorkomen dat geneesmiddelen 

in het milieu terechtkomen. Als we bij

voorbeeld werken aan minder schadelijke 

medicijnen, hoeven we ook minder inspan

ningen te leveren op het gebied van zuive

ring. Zo praat ik met de apothekers over 

het innemen van niet gebruikte of oude 

geneesmiddelen: Welke barrières zijn er? 

Hoe kunnen we die wegnemen?’ 

‘Hiervoor moeten ook afspraken met ge

meenten worden gemaakt. Samen moeten 

we voorkomen dat mensen oude medicij

nen in de vuilnisbak gooien of, nog erger, 

door het toilet spoelen.’

Mansveld:  
‘voorkoMen dat  

geneesMiddelen in het 
Milieu terechtkoMen’

Duurzame Gewasbescherming
Naast medicijnresten zijn er andere bron

nen van verontreiniging die een bedrei

ging vormen voor de drinkwatervoorzie

ning, zoals meststoffen, nanodeeltjes en 

bestrijdingsmiddelen. In 2013 heeft de 

Tweede Kamer de Tweede Nota Duurzame 

Gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duur

zame Oogst’ aangenomen. Hoe gaat het vol-

gens u met de uitvoering hiervan?  

Mansveld: ‘Mensen mogen niet onnodig 

worden blootgesteld aan chemicaliën, hun 

gezondheid staat voorop. Daarom wil het 

kabinet het gebruik van gewasbescher

mingsmiddelen verduurzamen. Uiterlijk 

in 2023 moet zijn voldaan aan alle (inter)

nationale eisen op het gebied van milieu 

en water, voedselveiligheid, gezondheid en 

arbeidsomstandigheden.’ 

Verbod bestrijdingsmiddelen
‘In de nota Duurzame Gewasbescherming 

staan diverse acties die dit mogelijk moe

ten maken, bijvoorbeeld door het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen buiten 

de landbouw te verminderen. Daarom 

komt er een verbod om die toe te passen 

op verhardingen zoals straten en terras

sen. De middelen spoelen daar makkelijk 

vanaf, om via het riool in het oppervlakte

water terecht te komen. Het is de bedoeling 

om eind 2015 dit gebruik op verhardingen 

te verbieden.’ 

RIVM-onderzoek
‘Een belangrijke actie die gaat lopen, is 

een onderzoek door het RIVM om te weten 

te komen of omwonenden schadelijke ef

fecten ondervinden van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen door de land

bouw. Dit onderzoek komt er op advies van 

de Gezondheidsraad, begint volgend jaar 

en zal minimaal twee jaar lopen.’
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Overschrijdingen terugdringen
‘Naast de gezondheid van de mensen is 

ook waterkwaliteit een prioriteit van het 

kabinet. In 2018 moet het aantal over

schrijdingen van milieukwaliteitsnormen 

voor gewasbeschermingsmiddelen in op

pervlaktewater ten minste zijn gehalveerd 

ten opzichte van 2013. In 2023 mogen deze 

normen niet meer overschreden worden.’ 

Verplichte zuivering tuinbouw
‘Dit gaat ook gelden voor de normen in op

pervlaktewater voor drinkwaterbereiding. 

Een belangrijke maatregel om dit te berei

ken, is de zuivering van het afvalwater van 

de glastuinbouw. Volgens de nota zou dit 

in 2016 verplicht worden. Met het oog op 

waterkwaliteit wil ik daaraan vasthouden, 

maar op verzoek van de Tweede Kamer ben 

ik in overleg met de sector om te kijken of 

die planning realistisch is.’

Laag-risicomiddelen
De Tweede Kamer heeft vorig jaar inge

stemd met het verbod op chemische on

kruidbestrijding buiten de landbouw. Het 

verbod zal op 1 november 2015 ingaan. Hoe 

staat het met de implementatie? De zogenoemde 

‘laag-risicomiddelen’ zouden worden uitgesloten 

van het verbod. Is al duidelijk wat hieronder ver-

staan wordt in Brussel?  

Mansveld: ‘We werken nog aan regelgeving 

die het verbod mogelijk moet maken. Het 

klopt dat zogeheten ‘laagrisicomiddelen’ 

worden uitgesloten van het verbod. In de 

Europese regelgeving zijn criteria opge

nomen die aangeven wanneer een stof als 

laag risico kan worden aangemerkt. Omdat 

dit nog onvoldoende richting geeft, hebben 

we de Europese Commissie gevraagd om de 

criteria verder uit te werken. Dit loopt nog. 

Het zal waarschijnlijk nog een paar jaar 

duren voordat middelen in aanmerking 

komen voor de groep ‘laagrisicomiddelen’. 

Tot die tijd geldt het verbod dus voor alle 

gewasbeschermingsmiddelen.’ 

Uitzondering
‘Naast ‘laagrisicomiddelen’ worden ook 

basisstoffen uitgezonderd van het verbod. 

Het gaat dan om stoffen die niet worden 

verhandeld en verkocht als gewasbescher

mingsmiddel, maar die wel zo kunnen 

worden gebruikt, zoals bier ter bestrijding 

van slakken en melk tegen schimmels. 

Basisstoffen worden op Europees niveau 

geregistreerd. Er zijn al een paar stoffen 

geregistreerd, waaronder sucrose.’

Wat is uw inzet op het gebied van waterkwaliteit 

en drinkwater in Brussel?

Mansveld: ‘Nederland wil dat de Europese 

Commissie haar verantwoordelijkheid 

neemt bij de aanpak van problemen die om 

een gezamenlijke actie vragen. Sommige 

zaken kunnen we als Nederland niet alleen 

doen. Om met zoveel mogelijk lidstaten 

schoon drinkwater te krijgen, werken 

we samen in Europa, bijvoorbeeld door 

uniforme regelgeving bij de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen.’ 

‘De Europese Commissie heeft toegezegd 

volgend jaar met een bronaanpak te komen 

om waterverontreiniging door resten van 

geneesmiddelen tegen te gaan. Nederland 

geeft binnen de EU het goede voorbeeld 

doordat onze provincies, gemeenten, 

drinkwaterbedrijven en waterbeheerders 

goed samenwerken om de kwaliteit van het 

drinkwater te verbeteren.’

‘gezondheid van 

Mensen én water

kwaliteit zijn 

prioriteit van 

het kabinet’


