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Achtergrond en doelstelling

Intensieve meetprogramma’s op veel locaties, zoals 

zwemwaterlocaties, zijn duur. Bovendien zijn metingen slechts 

een indicatie van de huidige situatie. Modellen bieden de 

mogelijkheid om ook op locaties zonder data schattingen te doen 

van concentraties en risico. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden 

om experimenten te doen met scenario’s, om zo te kijken hoe 

veranderingen in onderliggende factoren, zoals neerslag, 

toekomstige concentraties en risico’s beïnvloeden

Conclusies

Sterk, A., 2016. The effects of climate change on the risk of infection by water-transmitted 

pathogens. Utrecht University.

Discussie

De data en inzichten die voortkomen uit dit project kunnen 

worden toegepast in beleidsontwikkeling, verder onderzoek in 

Nederland, of als basis voor vergelijkbare projecten wereldwijd, 

waaronder in lage-inkomensgebieden waar water-overdraagbare 

ziekteverwekkers een grote ziektelast veroorzaken.

Methodes

Figuur 2 Globaal overzicht van het model met inputs en outputs

Referenties

Oppervlaktewater raakt gemakkelijk vervuild met water-

overdraagbare ziekteverwekkers. Dat veroorzaakt risico op ziekte 

voor bijvoorbeeld zwemmers. Momenteel is er nog onvoldoende 

bekend over hoeveel ziekteverwekkers in het water 

terechtkomen en welk risico ze met zich meebrengen. Bovendien is 

de invloed van klimaatverandering en andere toekomstige 

ontwikkelingen nog erg onzeker. 

Het doel van dit project is om voor het heden en de toekomst te 

kwantificeren:

 Hoeveel ziekteverwekkers in het Nederlandse oppervlaktewater 

terecht komen;

 Wat hun bronnen zijn;

 Welke risico’s en ziektelast zij veroorzaken;

 Wat de invloed is van mogelijke veranderingen, zoals 

klimaatverandering en interventies.
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In dit project zal het eerste landelijke microbiologische 

waterkwaliteitsmodel ontwikkeld worden voor Nederland. Het 

model wordt gebaseerd op het bestaande Nationaal Water 

Model en eerder werk van onder andere Sterk (2016).
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Landelijke metingen worden gedurende het project uitgevoerd 

voor modelevaluatie. Kwantitatieve microbiologische risicoanalyse 

(QMRA) en scenarioanalyse worden toegepast om de 

gezondheidsrisico’s en invloed van toekomstige veranderingen te 

bepalen.

Figuur 1 Ten minste drie verschillende typen ziekteverwekkers en de fecale indicator E.coli 

worden meegenomen in het onderzoek. Rivieren zijn de focus, maar het uiteindelijke model 

biedt ook mogelijkheden om andere waterlichamen te bekijken.
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Beeldbronnen: Kaart NL: Silver Spoon; Foto Lek: Henk Monster. Overige 

afbeeldingen uit publieke domein.


