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Voorwoord

1 https://www.rivm.nl/publicaties/omgaan-met-normen-in-omgevingswet

2   https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0091.pdf;  

https://www.rivm.nl/informatieblad-zorgplicht-drinkwater

Dit informatieblad geeft inzicht in nut en noodzaak van normen voor medicijnresten in water, in combinatie met de 
monitoring ervan door de waterbeheerders. Op dit moment bestaan er geen wettelijke waterkwaliteitsnormen voor 
humane geneesmiddelen en zijn er maar enkele wettelijke normen voor diergeneesmiddelen. De vraag is of wettelijke 
normen kunnen helpen om de risico’s van medicijnresten in te schatten en te beperken. Daarnaast speelt de vraag of 
normen voor individuele stoffen nuttig zijn voor het beoordelen van alle medicijnresten.

Het RIVM heeft dit informatieblad opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij zijn 
verschillende externe experts geïnterviewd, waarna de bevindingen tijdens een workshop met hen zijn besproken. Een 
belangrijk onderwerp waren de vragen van waterbeheerders over normen en hoe die worden bepaald en vastgesteld. 
Ook is nagegaan hoe waterbeheerders denken over de noodzaak om normen voor medicijnresten te hebben. Zij blijken 
niet allemaal dezelfde behoefte te hebben.
 
De volgende scenario’s zijn benoemd door de waterbeheerders:
•  Meer risicogrenzen moeten worden afgeleid, zodat van een groter pakket aan medicijnresten de ernst kan worden 

geschat. 
• Het is niet nodig meer risicogrenzen af te leiden.
• De bestaande risicogrenzen zijn voldoende om maatregelen te legitimeren. 
• Wettelijke normen voor medicijnresten zijn nodig om maatregelen te legitimeren.
•  Een nieuwe categorie van wettelijke normen (non-KRW) is nodig om beleid te legitimeren, zonder dat er Europese of 

nationale meet- en rapportageverplichtingen aan verbonden worden. 
• Een set aan gidsstoffen is nodig waarvoor normen moeten worden vastgesteld.
• Effectgerichte monitoring kan worden gebruikt om de toestand van een watersysteem te analyseren.

Dit informatieblad is vooral bedoeld voor de beleidsmakers en experts van waterbeherende instanties en hun bestuurders. 
Waterbeheerders werken met alle andere betrokken partijen aan de Ketenaanpak Medicijnresten uit water.

Het doel van dit informatieblad is om feitelijke informatie te geven, op basis waarvan waterbeheerders en overheden de 
bovenstaande scenario’s verder kunnen uitwerken. Met de juiste feitenbasis kunnen ze de discussie over de wenselijkheid 
van normen voor medicijnresten beter uitdiepen. Waterbeheerders kunnen deze informatie ook gebruiken om beleid 
rondom medicijnresten verder vorm te geven. 

We benadrukken dat ook niet-technische argumenten een rol spelen bij de beleidsvorming, zoals wat partijen acceptabel 
vinden, voor welke kwaliteit ze bereid zijn te betalen, of hoe waterkwaliteit tegen andere belangen wordt afgewogen. 
Deze en andere overwegingen worden nader beschreven in het RIVM-rapport ‘Omgaan met normen in de Omgevingswet’1.

In dit informatieblad richten we ons uitsluitend op de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Het gaat dus niet 
over drinkwater en (water)bodems, al houdt de kwaliteit daarvan direct verband met oppervlaktewater en grondwater. 
Zij hebben elk een eigen beoordelingskader. Voor drinkwater heeft het RIVM in 2017 een rapport en een infoblad 
gepubliceerd2.



Nut en noodzaak van normen voor medicijnresten in oppervlaktewater  |  5

1 Informatie over normen

1.1  Wat zijn normen en risicogrenzen? 

Het woord ‘norm’ wordt vaak gebruikt om aan te geven boven welke dosering of concentratie van een stof ongewenste 
effecten kunnen optreden. Het Nederlandse normstellingsbeleid maakt van oudsher onderscheid tussen normen en 
risicogrenzen. Een risicogrens is een wetenschappelijk onderbouwde concentratie die een bepaald effectniveau aanduidt. 
Risicogrenzen kunnen de basis zijn voor een uiteindelijk vast te stellen norm, maar hebben geen officieel ‘stempel’.  
Een norm is een officieel door de overheid vastgestelde waarde. Dit kunnen ook Europees vastgestelde normen zijn. 

Milieurisicogrenzen worden meestal door het RIVM afgeleid, maar de industrie of andere partijen kunnen dit ook doen. 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen vast. Soms wijken 
deze normen af van het wetenschappelijke advies. Bij de vaststelling van een norm kunnen namelijk ook andere 
overwegingen aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als de wetenschappelijke risicogrens lager is dan de heersende 
achtergrondconcentratie, of als de norm strenger wordt gemaakt dan de risicogrenswaarde, met extra veiligheidsfactoren. 
Alle vastgestelde normen staan op de website Risico’s van Stoffen van het RIVM (https://rvs.rivm.nl). 

1.2  Status van normen en verplichtingen

Vastgestelde normen kunnen worden opgenomen in wet- of regelgeving; we spreken dan van wettelijke normen. De 
Europese wettelijke normen voor oppervlaktewaterkwaliteit staan in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 
(BKMW 2009). De specifiek nationale normen staan in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water (verder afgekort als 
Regeling). Als een vastgestelde norm niet in wetgeving is opgenomen, noemen we die een beleidsmatig vastgestelde norm. 
De wettelijke en de beleidsmatig vastgestelde normen staan allebei op de website Risico’s van Stoffen van het RIVM.

Als een norm is vastgelegd in het BKMW of de Regeling, zijn er ook wettelijke verplichtingen aan verbonden. Bijvoorbeeld 
de verplichting de waterkwaliteit te monitoren en daarover te rapporteren aan de Europese Commissie. Bovendien heeft 
het consequenties als de normen niet worden nageleefd. 

Bij beleidsmatig vastgestelde waterkwaliteitsnormen gelden deze verplichtingen niet. Deze normen dienen als ijkpunt 
voor de gewenste milieukwaliteit. Waterbeheerders kunnen ze gebruiken bij de uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid in 
brede zin. Overheden moeten rekening houden met de beleidsmatige normen bij bestuursrechtelijke besluiten, zoals 
lozingsvergunningen. 

1.3  Soorten normen voor oppervlaktewater

In Tabel 1 staat een overzicht van de verschillende soorten normen voor oppervlaktewater. De Kaderrichtlijn Water (KRW) 
kent twee soorten normen voor oppervlaktewater: een jaargemiddelde norm voor langdurige blootstelling, en een 
maximaal aanvaardbare concentratie voor kortdurende concentratiepieken. In het BKMW heten ze ‘milieukwaliteitseisen’ 
(MKE) en worden ze aangeduid met JG-MKE of MAC-MKE. In de Regeling wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde 
van de concentratie’ en ‘maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. 

Het verschil in de naamgeving tussen BKMW en Regeling komt door de juridische status van de getallen in beide 
documenten en de verwijzing naar termen uit de Wet milieubeheer. Zoals de naam al zegt, wordt de JG-MKE vergeleken 
met jaargemiddelde concentraties. Bij de MAC-MKE is dat de hoogst gemeten waarde (de piekconcentratie). Voor 
beleidsmatig vastgestelde (indicatieve) normen die niet in wet- of regelgeving zijn opgenomen, hanteren we de algemene 
benaming ‘milieukwaliteitsnorm’ (MKN). Het BKMW bevat ook de Europese milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater 
dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.

https://rvs.rivm.nl
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Voor veel stoffen bestonden al waterkwaliteitsnormen voordat de KRW in 2000 werd gepubliceerd: de Maximaal 
Toelaatbare Risiconiveau’s (MTR). De wettelijke MTR’s voor water zijn inmiddels allemaal vervangen door KRW-normen, 
maar voor de beleidsmatig vastgestelde MTR’s is dat niet het geval. Op de RIVM-website Risico’s van Stoffen staan 
daarom nog steeds veel MTR-waarden. 

De afleiding van een MTR is deels te vergelijken met die van de JG-MKE. In het MTR werd nog geen rekening gehouden 
met doorvergiftiging van stoffen in de voedselketen. MTR’s worden van oudsher getoetst aan het 90e percentiel van de 
meetwaarden en dus niet aan de jaargemiddelde concentratie of aan maximale meetwaarden. Indicatieve MTR’s worden 
ook wel ad hoc-MTR’s genoemd.

Tabel 1. Overzicht van normtypen voor oppervlaktewater met uitleg over de blootstellingsduur waar de norm betrekking 
op heeft, de beschermdoelen, de status en de onderbouwing (voor uitleg zie sectie 1.4).

Naam Uitleg Blootstellingsduur
Beschermdoel(en)

Status Onderbouwing

JG-MKE Europese milieu-
kwaliteitseis voor water, 
uitgedrukt als jaargemid-
delde (JG)

Lange termijn
Ecotoxiciteit; 
doorvergiftiging; 
humane visconsumptie

Wettelijk, Europees Gedegen

MAC-MKE Europese milieu- 
kwaliteitseis voor water, 
uitgedrukt als maximaal 
aanvaardbare concentratie 
(MAC)

Korte termijn 
Ecotoxiciteit

Wettelijk, Europees Gedegen

Jaargemiddelde
waarde van de 
concentratie

Indicator voor de goede 
ecologische kwaliteit van 
oppervlakte- 
waterlichamen

Inhoudelijk vergelijkbaar 
met de JG-MKE

Lange termijn
Ecotoxiciteit; 
doorvergiftiging; 
humane visconsumptie

Wettelijk, nationaal Gedegen

Maximaal 
aanvaardbare
waarde van de
concentratie 

Indicator voor de goede 
ecologische kwaliteit van 
oppervlaktewaterlichamen

Inhoudelijk vergelijkbaar 
met de MAC-MKE

Korte termijn 
Ecotoxiciteit

Wettelijk, nationaal Gedegen

(i-)JG-MKN Indicatieve) milieu- 
kwaliteitsnorm voor 
water, uitgedrukt als 
jaargemiddelde
concentratie

Lange termijn
Ecotoxiciteit; 
doorvergiftiging;
humane visconsumptie

Beleidsmatig Gedegen
of
indicatief

(i-)MAC-MKN (Indicatieve) milieu- 
kwaliteitsnorm voor 
water, uitgedrukt als  
maximaal aanvaardbare 
concentratie

Korte termijn 
Ecotoxiciteit; 
doorvergiftiging;
humane visconsumptie

Beleidsmatig Gedegen
of
indicatief

(i-)MTR (Indicatief) Maximaal 
Toelaatbaar Risiconiveau
vroegere kwaliteitsnorm 
voor water, getoetst aan 
90e percentiel van de 
metingen

Lange termijn 
Ecotoxiciteit; 
doorvergiftiging (soms)

Beleidsmatig Gedegen
of
indicatief
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1.4  Hoe worden waterkwaliteitsnormen afgeleid?

Bij de afleiding van risicogrenzen gebruikt het RIVM technische handleidingen die zijn te vinden op de website Risico’s van 
Stoffen. De Europese normen worden afgeleid volgens in Europees verband vastgelegde methodiek. Deze methodiek 
wordt ook gebruikt om op nationaal niveau gedegen risicogrenzen of normen af te leiden. Voor de afleiding van 
indicatieve normen wordt een nationale aanpak gevolgd.

Bij een gedegen norm worden alle beschikbare gegevens verzameld en grondig gecontroleerd. De wettelijke normen zijn 
vrijwel allemaal gedegen onderbouwd. Bij een indicatieve norm wordt in een beperkt aantal bronnen gezocht en de 
resultaten worden zonder verdere evaluatie overgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er zo weinig informatie is over een 
stof, dat er geen gedegen afleiding mogelijk is. Indicatieve normen kunnen ook worden afgeleid als er op korte termijn behoefte 
is aan een norm die inzicht geeft in mogelijke risico’s, bijvoorbeeld voor een vergunningverlening of na een calamiteit. 

De JG-MKE (en vergelijkbare beleidsmatige normen) beschermt tegen effecten van langdurige (chronische) blootstelling. 
Deze normen beschermen drie doelen: dieren en planten die in het water leven (dit noemen we directe ecotoxiciteit), 
zoogdieren en vogels die hun voedsel uit het water halen (doorvergiftiging), en mensen die vis of visproducten eten (humane 
visconsumptie). De MAC-MKE gaat alleen over directe ecotoxiciteit voor waterorganismen na kortdurende (acute) blootstelling. 
Voor elk beschermdoel wordt een veilige concentratie in water berekend, op basis van informatie uit de literatuur. Met 
laboratoriumproeven wordt gekeken bij welke concentraties een effect optreedt. Die informatie moet worden vertaald 
naar het ecosysteem, vogels en zoogdieren en mensen. Dit gebeurt met veiligheidsfactoren die rekening houden met de 
variatie tussen en binnen soorten en met de lengte van de proeven. Wanneer een norm voor langdurige blootstelling 
wordt afgeleid op basis van kortdurende proeven, is een hogere veiligheidsfactor nodig. Naarmate er meer relevante 
gegevens zijn, kan een lagere veiligheidsfactor worden gebruikt. Ook kunnen ecologische veldstudies of epidemiologische 
gegevens worden gebruikt om de norm te bepalen. 

Een indicatieve norm is niet altijd strenger dan een gedegen variant. Bij gedegen normen wordt in meer bronnen gezocht, 
en daarbij kunnen lagere waarden worden gevonden. Ook kunnen de gegevens uit een indicatieve normafleiding bij 
nadere evaluatie onbetrouwbaar blijken. Of een gedegen norm hoger of lager uitvalt, hangt af van de uiteindelijke dataset 
en de bijbehorende veiligheidsfactoren.
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2 Normen en risicogrenzen voor geneesmiddelen

3  Te vinden op https://rvszoeksysteem.rivm.nl/; bij Functionele stofgroep ‘(dier)geneesmiddelen’ selecteren, zoeken, dan vinkjes aanzetten bij ‘selecteer 

alle’ en ‘Oppervlaktewater zoet’.

4  https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/

draft-guideline-environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-revision-1_en.pdf

2.1  Zijn er normen voor geneesmiddelen?

Er zijn een paar geneesmiddelen waarvoor een norm is vastgesteld3. Dit zijn meestal beleidsmatig vastgestelde normen, 
zoals voor carbamazepine, metformine en metoprolol. Enkele diergeneesmiddelen die ook als gewasbeschermingsmiddel 
of biocide gebruikt worden, hebben een wettelijke norm (zoals imidacloprid).

Daarnaast zijn voor tientallen geneesmiddelen risicogrenzen beschikbaar, zowel in de openbare (wetenschappelijke) 
literatuur als in toelatingsdossiers (zie 2.2). Sommige van deze getallen zijn op een gedegen manier afgeleid, maar vaak is 
onduidelijk welke gegevens en methoden zijn gebruikt. Ook in de Europese ‘watchlist’ van de Kaderrichtlijn Water uit 2015 
staan risicogrenzen voor geneesmiddelen, maar voor deze stoffen zijn geen Europese normen vastgesteld. Stoffen op de 
‘watchlist’ moeten (tijdelijk) worden gemonitord om informatie te verzamelen over de concentraties in het 
oppervlaktewater. 

2.2  Worden bij de toelating van geneesmiddelen normen afgeleid?

Bij de registratie van een geneesmiddel wordt wel een risicogrens voor het waterecosysteem afgeleid, maar deze 
risicogrenzen worden niet in Europees of nationaal verband als norm vastgesteld. Om op de markt te worden toegelaten 
moet de fabrikant een dossier indienen met daarin een milieurisicobeoordeling. Bij de toelatingsbeoordeling wordt 
de verwachte milieuconcentratie door het gebruik van een geneesmiddel berekend (Predicted Environmental 
Concentration; PEC). 

Als de PEC voor oppervlaktewater hoger is dan 0,01 microgram per liter, worden langdurige ecotoxiciteitsstudies 
uitgevoerd met vissen, watervlooien en algen. Daarmee wordt een risicogrens afgeleid: de Predicted No Effect 
Concentration (PNEC). Deze PNEC is vergelijkbaar met een JG-MKE, maar alleen gericht op directe ecotoxiciteit. 
Doorvergiftiging en blootstelling van mensen worden niet meegenomen. In andere stoffenkaders, zoals REACH, 
worden op dezelfde manier PNEC’s afgeleid. 

Als de geschatte concentratie in het water (PEC) hoger is dan de risicogrens (PNEC), is sprake van een risico. Maar dit  
risico wordt voor humane geneesmiddelen niet meegewogen in de toelatingsbeoordeling. Hierdoor zal een humaan 
geneesmiddel dus ook worden toegelaten wanneer er een milieurisico is. Voor diergeneesmiddelen is een milieurisico 
onderdeel van de baten/risico-afweging en kan het een reden zijn het middel niet op de markt toe te laten. Voor zowel 
humane geneesmiddelen als voor diergeneesmiddelen geldt dat er geen koppeling is tussen de registratie en de 
milieuwetgeving. Op dit moment is de fabrikant niet verplicht om bestaande normen of elders gepubliceerde risicogrenzen 
(ongeacht hun status) mee te nemen in het registratiedossier. 

Dit wordt in de toekomst waarschijnlijk anders. In het voorstel voor de nieuwe methodiek voor de milieurisicobeoordeling 
van geneesmiddelen4 staat dat alle relevante, ook publiek beschikbare, informatie gebruikt moet worden. Ook geldt 
momenteel dat als een risico bij de toelating wordt geconstateerd, deze informatie ook niet vanzelf terecht komt bij 
de wettelijke kaders die voor een goede waterkwaliteit moeten zorgen.
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3 Wanneer is een norm voor medicijnresten nuttig?

5  Brief TK 5 juni 2018 Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid: op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving. IENW/

BSK-2018/104754

6 Handboek Immissietoets § 4.3; http://www.infomil.nl/publish/library/111/handboek_immissietoets_2016.pdf

De vraag naar nut en noodzaak van normen hangt sterk samen met het doel van de gebruiker van die normen. We zetten 
hieronder een aantal overwegingen op een rij, vanuit vijf invalshoeken: ijkpunt voor waterkwaliteit, legitimatie van 
maatregelen, instrument voor prioritering, de waarde van een wettelijke status, en andere methoden om waterkwaliteit  
te toetsen. Ten slotte gaan we in op een aantal beperkingen. Deze overwegingen zijn ingegeven met het oog op de 
Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.

3.1  IJkpunt voor gewenste waterkwaliteit

Het risico- en veiligheidsbeleid van het ministerie van IenW streeft naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving die 
ook als zodanig wordt ervaren5. Beleidsinstrumenten zoals de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water richten zich op dit 
beleidsdoel. Om de gewenste mate van (bescherming van) gezondheid en veiligheid te bereiken is een bepaalde kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving nodig. 

Een norm of risicogrens kan dienen als ijkpunt voor wat de gewenste kwaliteit is. Door monitoringsgegevens aan een 
norm of risicogrens te toetsen, wordt duidelijk of maatregelen nodig zijn, en of al getroffen maatregelen voldoende effect 
hebben. Zo niet, dan kan bezien worden óf en/of wáár een (verdere) brongerichte of effectgerichte aanpak nodig is. 

3.2  De norm als legitimering voor maatregelen

Het bevoegd gezag maakt gebruik van normen om bepaald gedrag af te dwingen, bijvoorbeeld vanwege een vergunning, 
of bij de uitvoering en evaluatie van beleid, zoals voor gewasbeschermingsmiddelen. Een beleidsmatig vastgestelde norm 
houdt in Nederland voldoende stand voor handhaving3. In het voorbeeld van de vergunning heeft een waterbeheerder in 
principe geen norm nodig om de restlozing te beoordelen. De vergunningverlener kan op basis van beschikbare gegevens 
zelf een veilig geachte concentratie in water afleiden 6. 

Maar naarmate de stofeigenschappen zorgwekkender zijn en/of de gevolgen van een besluit op economisch, juridisch of 
maatschappelijk vlak groter zijn, worden zowel de onderbouwing als de status belangrijker (zie figuur 1). Het bevoegd 
gezag moet immers de zwaarte van maatregelen en de kosten die daaraan zijn verbonden, kunnen verantwoorden. 
Dat gaat makkelijker met een gedegen wettelijke norm dan met een indicatieve risicogrens. 

Verankering in KRW-wetgeving, en de daaraan gekoppelde verantwoording richting Europese Commissie, dwingt af dat bij 
normoverschrijdingen alle mogelijke effectieve maatregelen moeten worden genomen. Anders moet de waterbeheerder 
onderbouwen waarom deze maatregelen niet genomen worden. Bepaalde taken en bevoegdheden van waterbeheerders 
worden daarmee expliciet gemaakt, wat vervolgens ook het handelingsperspectief van deze waterbeheerders plaatst 
binnen Europese en Nationale wettelijke kaders.
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3.3  De norm als prioriteringsinstrument

Normen en risicogrenzen kunnen helpen om maatregelen te prioriteren. Dit geldt vooral wanneer deze normen en 
risicogrenzen door verschillende soorten stoffen (met verschillende handelingsperspectieven) worden overschreden. Voor 
de effecten op het ecosysteem maakt het niet uit of getoetst wordt aan een wettelijke norm, een beleidsmatige norm, of 
een risicogrens. Het gaat om de hoogte en de wetenschappelijke onderbouwing van het getal. Normen en risicogrenzen 
helpen niet alleen om geneesmiddelen ten opzichte van elkaar te prioriteren, maar ook ten opzichte van andere 
stofgroepen. Wanneer inzicht in een trend nodig is, of in de resultaten van maatregelen, of een vergelijking van locaties, 
kan monitoring zonder (wettelijke) normen voldoende informatie geven. 

3.4  Wat voegt de wettelijke status van een norm toe? 

Door normen in wetgeving op te nemen, kan de rijksoverheid waterbeheerders verplichtingen opleggen. Waterbeheerders 
beschouwen wettelijke normen dan ook vaak als urgenter dan beleidsmatig vastgestelde normen. Bestuurders van 
waterbeherende instanties geven soms prioriteit aan beslissingen over maatregelen, zoals investeringen, wanneer normen 
een hogere (wettelijke) status hebben. Ook ligt er vaak prioriteit bij handhaving als een wettelijke norm of een expliciet bij 
de vergunning opgelegde norm wordt overschreden. 

Voor stoffen met wettelijk vastgelegde normen onder de KRW, geldt een rapportageverplichting. Waterbeheerders moeten 
deze stoffen verplicht monitoren op de aangewezen KRW-meetlocaties en toetsen of ze de normen niet overschrijden. 
Ze moeten de resultaten van de toetsing rapporteren aan de Europese Commissie. Er geldt hierbij een resultaatverplichting: 
beheerders moeten maatregelen nemen als normen niet worden gehaald (zie ook 3.2).
 
Er zijn ook waterkwaliteitsnormen voor stoffen die niet vallen onder de KRW. Deze normen zijn niet wettelijk, maar 
beleidsmatig vastgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld stoffen waarvoor bij de aanvraag van een lozingsvergunning normen 
zijn afgeleid, of stoffen waarvan op verzoek van waterbeheerders normen zijn afgeleid zodat ze hun waterkwaliteit kunnen 
beoordelen. Voor veel bestrijdingsmiddelen zijn normen vastgesteld met het oog op de evaluatie van het 
gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Voor deze stoffen geldt geen monitoringsverplichting vanuit de KRW. Hoewel deze 
normen niet wettelijk zijn vastgesteld, kunnen ze wel degelijk een juridische status hebben. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer 
de norm is opgenomen in de eisen voor een vergunning, in een provinciaal waterplan of in andere beleids- of 
beheersplannen. Dit betekent echter niet dat waterbeheerders overal en altijd alle stoffen moeten monitoren.

weinig STATUS veel onzeker ONDERBOUWING zeker

risicogrens

beleidsmatige norm

we�elijke norm

indicatief

gedegen

Figuur 1. Schematische weergave van de status (oranje) en onderbouwing (blauw) van risicogrenzen en normen. Risicogrenzen en normen 
kunnen beide zowel op een gedegen als op een indicatieve wijze zijn afgeleid.
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3.5  Andere methoden om de waterkwaliteit te toetsen

Om te bepalen of het water voldoende schoon en gezond is, kunnen ook andere methodes worden gebruikt, zoals 
effectgerichte monitoring of bioassays. 

Bij bioassays wordt een watermonster (of een extract daarvan) getest door er cellijnen of levende organismen aan bloot te 
stellen, bijvoorbeeld bacteriën of algen, watervlooien of vissen. Een voordeel van deze aanpak is dat het mengsel van alle 
aanwezige stoffen wordt getest. Er zijn immers nog meer stofgroepen die het watersysteem beïnvloeden. 
Mengseltoxiciteit wordt bij deze bioassays dus ook meegenomen. Het is meestal niet mogelijk om alle aanwezige stoffen 
ook chemisch te analyseren. Afhankelijk van de gekozen methode kan effectgerichte monitoring ook goedkoper zijn dan 
chemische metingen. 

Maar er zijn ook nadelen. Op dit moment bestaan er geen geschikte methodes om de effecten van langdurige blootstelling 
op deze manier te meten. Ook houden deze testen geen rekening met effecten in de voedselketen. Er zijn specifieke testen 
die bijvoorbeeld de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen meten of van stoffen die interactie hebben met DNA. 
Dit betreft dan groepen van stoffen met dezelfde werking. Deze testen zijn dus niet stofspecifiek. Uit zo’n test kan dan 
blijken dat er stoffen in het water zitten die hormonale activiteit hebben, maar welke stoffen dat zijn is onbekend. 
Hierdoor is het lastig om de uitkomst van zo’n test te koppelen aan specifieke bronnen.

Voor een groot aantal specifieke werkingsmechanismes (relevant voor geneesmiddelen en hun afbraakproducten) zijn 
momenteel nog geen bioassays beschikbaar. De stofgroepen geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen bestaan uit stoffen 
met veel verschillende toxische werkingsmechanismen. Voor dit soort gevarieerde stofgroepen zijn geen testen 
beschikbaar die verschillende typen effecten in een enkele bioassay weten te vangen. Kortom, om een goed beeld te 
krijgen van de toxische belasting door chemische stoffen is altijd een serie testen nodig. Kennis over bronnen kan helpen 
om de juiste testbatterij te kiezen.

Het is soms wel, maar niet altijd, mogelijk om een effect in een bioassay te koppelen aan een ecologisch effect in het veld. 
Sommige bioassays zijn vooral geschikt om de aanwezigheid van bepaalde stofgroepen aan te tonen. Het blijft dan 
onzeker wat de effecten zijn op individuele soorten of het ecosysteem. Bij de meeste testen is het dus onduidelijk welke 
testuitslag wijst op risico’s voor waterorganismen in het veld. Voor sommige bioassays zijn al wel indicatieve 
grenswaarden vastgesteld. Meerdere onderzoeksgroepen, zowel nationaal als internationaal, onderzoeken momenteel 
de mogelijkheid om bioassays in te zetten om de kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen, vaak in combinatie met 
specifieke chemische metingen. Zo wordt gekeken hoe testen kunnen worden verbeterd, maar ook bijvoorbeeld welke 
extractiemethode het beste werkt. 

3.6  Beperkingen van normen

Het normeren van alle stoffen kan in het ene kader praktisch en financieel haalbaar zijn, maar in een ander kader anders 
uitpakken. Zo zijn er in Nederland circa 200 werkzame stoffen toegelaten als gewasbeschermingsmiddel en voor de 
meeste van deze stoffen zijn er openbare ecotoxiciteitsgegevens. Voor de veel grotere groep geneesmiddelen (circa 2000 
werkzame stoffen) is veel minder informatie over effecten op waterorganismen beschikbaar.

Normering kan leiden tot (bron)beleid, met als resultaat dat een stof minder wordt gebruikt en uitgestoten. Maar wanneer 
dan naar andere stoffen wordt uitgeweken, kan de omgevingskwaliteit even slecht blijven. Wil je dit voorkómen, dan zal je 
ook voor de alternatieve stoffen normen moeten afleiden. Voor de grote groep geneesmiddelen is dat onmogelijk. 
Daarnaast bestaat het risico dat wanneer voor specifieke medicijnresten normen worden vastgesteld, het (bron)beleid zich 
alleen nog richt op die specifieke set stoffen. 

In de paragrafen hierboven is aangegeven dat normen kunnen legitimeren dat maatregelen worden getroffen, 
bijvoorbeeld door waterbeheerders. Dit veronderstelt dat een waterbeheerder ook in de positie is om maatregelen te 
nemen. In het geval van geneesmiddelen geldt dat waterbeheerders geen bronmaatregelen kunnen afdwingen. Daarnaast 
is een bronaanpak niet eenvoudig, en is een bronaanpak voor een enkele individuele stof niet zinvol voor het probleem als 
geheel. Bij andere stofgroepen ligt dat anders: bij industriële lozingen kan het bevoegd gezag eisen stellen in de 
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vergunning en bij gewasbeschermingsmiddelen worden normoverschrijdingen meegewogen bij de herregistratie. 
Voor medicijnresten is zoiets niet mogelijk. De vraag is dan ook of normen het handelingsperspectief van de 
waterbeheerder vergroten. Wettelijke normen zijn immers niet noodzakelijk om maatregelen te nemen.

Het wijzigen van een wettelijk vastgelegde norm is een complex proces. Dat is lastig als normen zijn afgeleid voor stoffen 
waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. Dat is vaak het geval voor geneesmiddelen. Vanwege hun specifieke 
werkingsmechanisme leveren de standaard uitgevoerde testen wellicht ook niet de meest gevoelige resultaten. Dit is niet 
altijd op te lossen met een hogere veiligheidsfactor. Het kan dus zijn dat afgeleide normen niet beschermend zijn.

3.7  Welke informatie kan monitoring van medicijnresten geven?

Monitoring geeft ons informatie over (trends in) de kwaliteit van de leefomgeving. Het is ook het instrument om te 
controleren of aan de doelstelling, de gewenste kwaliteit van de omgeving, wordt voldaan. Deze gewenste kwaliteit kan 
een wettelijk vereiste kwaliteit zijn of een andere, door de waterbeheerder of de maatschappij, gewenste kwaliteit 
(‘schoon water’). In dat laatste geval hoeven normen niet wettelijk te zijn, en kunnen beleidsmatig vastgestelde normen of 
risicogrenzen voldoen. Daarnaast kunnen effectmetingen een beeld geven van de waterkwaliteit. 

Monitoring kan routinematig plaatsvinden, waarbij meerdere malen per jaar op dezelfde locatie wordt gemeten. Op die 
manier kunnen trends in de tijd worden gevolgd. Incidentele monitoring kan plaatsvinden om bijvoorbeeld het effect van 
maatregelen te volgen. Om locaties en/of trends met elkaar te vergelijken zijn normen of risicogrenzen niet noodzakelijk. 
Ze kunnen wel helpen om een beeld te krijgen van de chemische kwaliteit van een watersysteem. 
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Monitoring kan ook een vertekend beeld geven als niet op de juiste locatie of op het juiste moment wordt gemeten. 
Specifiek voor humane geneesmiddelen betekent dit dat gemeten moet worden in wateren die onder invloed staan van 
rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). De KRW monitoringspunten bevinden zich vaak in grotere wateren waarin de stoffen al zijn 
verdund. Ook voor diergeneesmiddelen is de kans dat ze worden aangetroffen in grote wateren veel kleiner dan in slootjes 
naast bemeste percelen. Daarnaast is het voor diergeneesmiddelen niet zinvol om te meten als het al een tijd droog is 
geweest. Dat kan beter worden gedaan na een periode van regen (vanwege af- en uitspoeling). 

Monitoringsgegevens van medicijnresten kunnen worden vergeleken met normen voor langdurige blootstelling. Door de 
continue aanwezigheid van medicijnresten kunnen ook individuele metingen worden vergeleken met deze jaargemiddelde 
normen of risicogrenzen. De meeste medicijnen worden immers het hele jaar door gebruikt, dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. De risico’s voor het ecosysteem moeten dus worden bepaald aan de hand van 
jaargemiddelde normen of risicogrenzen voor langdurige blootstelling. Normen voor piekblootstelling zijn veel minder 
relevant. Bij riool-overstorten en kortdurende veranderingen in de hoeveelheid water (in de orde van enkele dagen, wat 
leidt tot tijdelijke verdunning of indikking) kunnen normen voor piekblootstelling wel relevant zijn. 

Het is niet per se nodig om de voor de KRW gebruikte frequentie van monitoring te volgen om een beeld te krijgen van de 
mate waarin medicijnresten het oppervlaktewater belasten. Gezien de dynamiek van emissies (meestal chronisch, soms 
seizoensinvloeden) en verdunning kan een andere frequentie passender zijn. 

4 Gidsstoffen voor medicijnresten

In Nederland zijn circa 2000 verschillende actieve stoffen geregistreerd als geneesmiddel. Het is praktisch en financieel 
onhaalbaar om die allemaal te gaan meten, laat staan dat voor al die stoffen risicogrenzen kunnen worden afgeleid. Vaak 
wordt de vraag gesteld of het niet mogelijk is om een beperkte set gidsstoffen te volgen en op basis daarvan uitspraken te 
doen over de waterkwaliteit. 

Gidsstoffen voor waterkwaliteit zijn nuttig als ze een goede maat zijn voor het risico van de totale groep. Dat betekent dat 
ze iets moeten zeggen over zowel de aanwezigheid als de effecten van álle onderdelen van de groep. Er zijn wel 
voorbeelden van zulke gidsstoffen. Om de luchtkwaliteit te beoordelen geldt benz[a]pyreen (BaP) als een gidsstof voor een 
groep van kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). BaP is namelijk in elk mengsel van 
PAK’s aanwezig. De risicogrens is vastgesteld als een risicogrens voor alle PAK’s, gemeten als BaP. 

De belangrijkste voorwaarde voor een groepsbenadering is dat de gidsstoffen altijd in het mengsel aanwezig zijn, dat de 
werking van de individuele componenten hetzelfde is, dat ze min of meer in dezelfde verhoudingen voorkomen, én dat 
bekend is welke stof het meest giftig is. Geneesmiddelen voldoen aan geen van deze vier voorwaarden. Wellicht zou het 
mogelijk zijn om groepen te maken op basis van het werkingsmechanisme of het ziektebeeld. Maar ook dan is het niet 
altijd mogelijk om binnen zo’n groep een constante referentiestof aan te wijzen die altijd aanwezig is. Dit wordt immers in 
hoge mate bepaald door factoren die kunnen veranderen, zoals voorschrijfgedrag, voorkeursmedicijnen en aantal 
patiënten. Bovendien weten we niet of stoffen die bij mensen op een bepaalde manier werken, ook dezelfde effecten 
hebben op waterorganismen. 

Om na te gaan of voor geneesmiddelen een set gidsstoffen is vast te stellen, moet dus goed naar het geheel van de stoffen 
en het doel van de beoordeling worden gekeken. Mogelijk kunnen ook andere stoffen dienen als gidsstof voor de belasting 
van oppervlaktewater met geneesmiddelen en andere stoffen die uit huishoudens komen. Welke getalsmatige grenzen, of 
welke andere doelen (zoals trends, een bepaalde af- of toename) dan aan zo’n set gidsstoffen gegeven moet worden, is 
vooralsnog onduidelijk. Deze grenzen zouden de toxiciteit van het volledige mengsel, met alle stoffen en hun 
afbraakproducten en met verschillende werkingsmechanismen, moeten reflecteren.
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Wanneer het er bij monitoring niet om gaat een risico te beoordelen, maar bijvoorbeeld de effectiviteit van rwzi’s te 
bepalen, kunnen ook gidsstoffen worden gebruikt. Om te monitoren of verbeterde zuiveringstechnieken op rwzi’s 
effectiever zijn om medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen, worden momenteel biologische 
effectmetingen gecombineerd met chemische analyses van gidsstoffen. Een set van 11 gidsstoffen7 is uitgekozen die door 
bestaande zuivering slecht worden verwijderd, maar wel kunnen worden verwijderd met vergaande zuiveringstechnieken. 
Daarnaast zijn dit stoffen die goed chemisch geanalyseerd kunnen worden. Toxiciteit was bij deze keuze geen criterium. 
Door deze stoffen te meten, kan worden nagegaan of de concentratie van deze geneesmiddelen in het effluent door de 
aanpassingen in de rwzi’s lager wordt. Als dat zo is, is te verwachten dat de aanpassingen ook voor een bredere groep van 
stoffen werken.

7  benzotriazool, clarithromycine, carbamazepine, diclofenac, metropolol, hydrochloorthiazide, mengsel van 4- en 5-methylbenzotriazool, propanolol, 
sotalol, sulfamethoxazol, trimethoprim

5 Synthese

Er zijn momenteel geen wettelijke normen voor humane medicijnresten. Waterschappen uiten soms wel de behoefte 
hieraan. De vraag is of wettelijke normen kunnen helpen om de risico’s van medicijnresten in te schatten en te beperken. 
Daarnaast speelt de vraag of normen voor individuele stoffen nuttig zijn voor het beoordelen van alle medicijnresten. 

Wettelijke normen zijn nuttig om een resultaat of een inspanning af te dwingen. Als de concentraties onder de norm 
blijven, is het doel bereikt. Wettelijke normen kunnen helpen bij het legitimeren van maatregelen, zowel richting 
belanghebbenden als richting de maatschappij. Het ligt immers vast dat ze moeten worden gehaald. 

Als het erom gaat het probleem van de aanwezigheid van medicijnresten bij andere stakeholders op de agenda te krijgen, 
kan ook andere informatie, zoals een overschrijding van risicogrenzen, voldoen. Voor de vergunningverlening en 
handhaving zijn wettelijk normen niet noodzakelijk. Normen zijn ook niet nodig om trends in de tijd te kunnen volgen of 
verschillende locaties te vergelijken. 

Wettelijke waterkwaliteitsnormen brengen bovendien ook de verplichting met zich mee om de waterkwaliteit te 
monitoren en daarover te rapporteren. De locaties voor de verplichte KRW-monitoring zijn echter niet op voorhand 
relevant voor geneesmiddelen. Zoals hierboven is aangegeven, geldt een inspanning- of resultaatsverplichting: de 
waterbeheerder moet maatregelen nemen als normen niet worden gehaald. Voor medicijnresten is juist dat het lastige 
punt. Een bronaanpak valt niet binnen het handelingsperspectief van de waterbeheerder en end-of-pipe oplossingen, zoals 
rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) aanpassen, zijn niet overal zinvol of haalbaar. De keuze of, en voor welke stoffen, wettelijke 
waterkwaliteitsnormen moeten worden vastgesteld, wordt dus sterk bepaald door wat waterbeheerders Europees willen 
rapporteren en waartoe ze zichzelf (zinvol) willen verplichten. 

Ongeacht de discussie over wettelijke normen versus niet-wettelijke normen is het niet mogelijk om voor 2000 
verschillende werkzame stoffen van geneesmiddelen (en nog meer als hun afbraakproducten worden meegenomen) 
individuele normen af te leiden. Een focus op individuele normen voor een deel van de medicijnen, kan als gevaar hebben 
dat waterbeheerders zich er alleen op richten emissies van die specifieke stoffen te verminderen. Bijvoorbeeld door 
afspraken met huisartsen of apothekers te maken. Als wordt uitgeweken naar andere medicijnen, zal de emissie van het 
totaal aan geneesmiddelen niet verminderen.
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Er kunnen wel gidsstoffen worden geselecteerd als maat voor de aanwezigheid van geneesmiddelen, of voor de mate 
waarin oppervlaktewater wordt beïnvloed door afvalwater uit huishoudens. Deze stoffen hoeven niet per se individueel 
een ecologisch risico te vormen. Wel kunnen ze dienen als een eenvoudig te analyseren en aan risicogrenzen te toetsen 
set. Het moet dan duidelijk zijn dat het niet voldoende is als alleen de doelen voor deze gidsstoffen worden gehaald.  
Ze zijn immers indicatoren voor de grote groep aanwezige stoffen die niet allemaal individueel kunnen worden gemeten. 
Ook biologische effectmonitoring kan informatie opleveren over de toestand van een watersysteem. Een groot voordeel 
van deze aanpak is dat het mengsel van alle aanwezige stoffen wordt getest. Echter, vanwege de specifieke werking van 
medicijnen kunnen hiermee niet alle effecten worden gemeten. Ook is momenteel nog een discussie gaande over de 
afkapgrenzen voor waargenomen effecten in bioassays. Meerdere onderzoeksgroepen, zowel nationaal als internationaal, 
onderzoeken de mogelijkheid om bioassays in te zetten om de kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen. Vaak gebeurt 
dat in combinatie met specifieke chemische metingen.

Concluderend wordt gesteld dat wettelijke normen niet nodig zijn om beleid vorm te geven. Een wetenschappelijk 
onderbouwde schatting van de veilige concentratie (risicogrens) of een beleidsmatig vastgestelde norm kan hiervoor 
voldoende informatie geven. Ook andere maatschappelijke overwegingen kunnen bij het vormen van beleid een 
rol spelen.
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