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Campylobacter vomitsamen metSalmonella enShigella eenvande belangrijkstebacteriëleziekteverwekkersvanlietmaagdarmkanaalbijdemens.DebacterieCampylobacter komtvoorbijeenden,meeuwen,kippenenkalkoenen,maar isookaanwezig inkoeien,varkensenschapen.Aldezedierenzijndrager,maarwordenerzelfnietziekvan.Infecties metCampylobacter leiden inNederland
jaarlijks totcirca honderdduizendgevallenvanmaagdarmstoornissen enenkeleduizendengevallen
vanreactieveartritis(spierontstekingj' . Demjectieuzcdosisislaagendebesmetting vindtdoorgaans plaatsviadejccaal-orale route.Uiteeninventariserend onderzoekblijkt datnaastdealgemeen bekendebcsmettingsroiiteviavoedsel(voornamelijkpluimveevlees]ookverontreinigdzwemwatereenbesmettingsbron kanvormen.
InNederland wastotvoorkortslechtszeer
beperktinformatie beschikbaaroverdeaanwezigheidvanCampylobacterin oppervlaktewater
enmogelijkeemissiebronnen.Ineen inventariserendonderzoek2,zijngedurendedezomer
van2001 op14locatiesafvalwater- enopper-

vlaktewatermonsters onderzochtopdeconcenttatieaanCampylobacter.Tevensisgekeken
naardeverdelingvanspecies (C.jejuni,C. coli
enC. lari).Doelvanditonderzoekwaseen
beeldtekrijgen vandemogelijke emissiebronnenenvanhethumanegezondheidsrisicovan

besmettingviahetzwemmeninoppervlaktewater
Ondctzochtzijn huishoudelijk afvalwater
vaneenwoonwijk, bedrijfsafvalwater van
pluimveeslachterijen, ongezuiverd stedelijk
afvalwater, hetbiologischgezuiverde effluent
vanrioolwaterzuiveringen,hetmetchloorbleeklooggedesinfecteetde rwzi-effluent, het
oppervlaktewatetvanRijnenMaasenzwemwaterlocaties in oppervlaktewater.
Campylobacter in water
InalleonderzochtemogelijkeemissicbronnenvanCampylobacterzijndezeookdaadwerkelijk aangetroffen (zietabel 1).Deconcentratiesvatieerden sterkpertypeemissiebron
enonderzoekslocatie.Inongezuiverd stedelijk
afvalwatet vatieerdendeconcentratiesvan0,4
totmeerdan 100.000MWA(MeestWaarschijnlijkeAantallen)per100ml.Devetwijdering
vanCampylobacteropdetweeonderzochte
twzi'swas2,1 en2,2log10,zodatdebacterienog
steedsdetecteerbaar wasinalle17rwzi-effluentmonsters metgeomettischgemiddelde
waardenvan0,9-47MWA/100ml.Desinfectie
vanrwzi-effluent metchloorbleckloogresulteerdebijdriekwartvande24monstersin
niet-aantoonbateaantallen Campylobacter.In
hethuishoudelijk afvalwater vaneenwoonwijkwerdenconcentratiesCampylobacteraangetroffen tot 1500MWA/100ml.Het afvalwatet
vandetweepluimveeslachterijen bevatte
maximumconcentraties van 1100MWA/iooml
inbiologischgezuiverdafvalwatet en> 11.000
MWA/100mlinongezuivetd afvalwater.
InoppetvlaktewaterwerdregelmatigCampylobacteraangetroffen. IndeRijnenMaas
waten24vandez6monsterspositiefinconcentratiesvan8 tot24MWA/100ml.Het
oppetvlaktewater vandeonderzochteopen
zwemwatetlocatieswasin58 tot92procent
vandemonstersperlocatiepositief

DebacterieCampylobacter.
Verschillende Campylobactcr-species
Indeonderzochteafvalwatetmonsterswas
C.jejunidominant aanwezig,gevolgddoor
C. coli.Invrijwelgeenvande afvalwatermonstetswerdC.lariaangetroffen. InoppetvlaktewaterwerdinongeveergelijkepercentagesC.
jejuni,C.colienC. lariaangetroffen (zietabel2).
Hetlaatstgenoemde typewordtmeestalgeassocieerdmetdeaanwezigheid vanmeeuwen.
Samenvattend isdeconclusiedat afvalwatetvanpluimveeslachterijen, ongezuivetd
huishoudelijk enstedelijk afvalwater en effluentenvantwzi'seenemissiebronvanCampylobacternaarhetoppetvlaktewater kunnenzijn.
DeregelmatigeaanwezigheidvanC.lariin
oppcrvlaktewatetduidteropdatookwatervogelseenmogelijkeemissiebron vanCampylobacterkunnen zijn.
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S c h a t t i n g van d e i n f e c t i e k a n s via
recreatiewater
Om cen indruk te krijgen ofde gevonden
aantallen Campylobacteraanleiding kunnen
geven tot het optreden van gezondheidsklachten bij zwemmers en recreanten, isop basis
van vergelijkbaar onderzoek31berekend welke
aantallen Campylobacterzwemmers binnen
kunnen krijgen tijdens een zwemseizoen. De
volgende driescenario's,dieonderling verschillen in de mate van blootstelling aan verontreinigd oppervlaktewater, zijn hierbij
gebruikt (zietabel3):
Een kind dat in een zwemseizoen vijfmaal
eenzwemlocatiebezoekt en tijdens het
spelen in het water 100ml watet binnenkrijgt per bezoek;
Een bezoeker dieéénmaal per zwemseizoen een zwemlocatie bezoekt en dan
één slok water (10ml) binnenkrijgt;
Eensurfer ofzwemmer die zeer frequent
(30maal)een zwemlocatie bezoekt en per
bezoek 50ml water binnenkrijgt.
Dekans op infectie met Campylobacteris
daarna berekend met behulp van dosis/
respons-relaties.Hiervoor ishet Beta-Poissonmodel4' voor C.jejuni gebruikt.
Dekans op infectie met Campylobactervia
zwemmen in Nederlands oppervlaktewater is
aanwezig.Eenkind dat vijfmaal per zwemseizoen eenzwemlocatie bezoekt, heeft een kans
van negen procent op infectie in oppervlaktewater met een gemiddelde Campylobacter-concentratie. Bij frequente blootstelling, zoals
berekend vooreen surfer, kan de kans op infectieoplopen tot 24procent.Dekans op infectie
vooreen volwassene dieslechts éénmaal een
zwemlocatie bezoekten één slok water bmnenkijgt, isverwaarloosbaar. Bij hogere aantallen Campylobacterin het zwemwater is het
infectierisico groter en deze kanzelfs oplopen
tot 100procent, zoals bij een frequente blootstellingdooreen surfer. Dein dezestudie uitgevoerde schatting vandeinfectiekans komt
redelijk overeen met een eerdergedane risicoinschatting 5 '.
Deberekeningen geven aan dat de kans op
infectie dermate groot is,dat het waarschijnlijk isdat zwemmen m oppervlakrewater een
potentiële bron isvoor het oplopen van campylobacteriose.Opgemerkt dient teworden dat
een infectie met Campylobacterniet altijd hoeft
tebetekenen dat ookdaadwerkelijk ziektezal
optreden.
Bijdeberekeningen iservan uitgegaan dat
allegevonden typen Campylobacter humaan
pathogène soorten zijn. Momenteel worden
C.jejuni enC. colialsde belangrijkste verwekkers voor infecties bijde mens gezien. De
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pathogeniteit van C.larivoorde mens is nog
onduidelijk. Indeliteratuur wordt niet uitgesloten dat C.lariookverantwoordelijk kan zijn
voor maagdarmstoornissen en andere ernstige
infecties.Vaakzijn dezeC.lari-infecties geassocieerd met consumptie van besmette schelpdieren ofwater.Aanbevolen wordt dan ook om
de relevantie van C.larivoor de humane
gezondheid nader teonderzoeken en, indien
relevant voordevolksgezondheid, de mogelijkeemissiebronnen van C.larinaar oppervlaktewater verder te identificeren.

Tabel1.

Tot slot wordt aanbevolen om bij (explosiesvan)maagdarmklachten na zwemmen of
recreëren in ofom oppervlaktewater ook aandacht teschenken aan Campylobacterals potentiële verwekker.

AantallenCampylobacter(MWA/100ml)in ojval-enoppervlaktewaterindezomervanzooi.
range Campylobacter
(MWA/100 ml)
mediaan m i n i m u m maximum

locatie

type water

pluimveeslachterijX
pluimveeslachterijY
woonwijk
rwzi Harderwijk
rwzi Harderwijk
rwzi Harderwijk
rwzi Elburg
rwzi Kralingseveer
rwzi Kralingseveer
Rijn
Maas
Huizen
Harderwijk
Zeumersche recreatiepias
Elburg
Bijland (Rijn)
Maasplas (Maas)

afvalwater
gezuiverd afvalwater
huishoudelijk afvalwater
influent
effluent
gedesinfecteerd effluent
gedesinfecteerd effluent
influent
effluent
rivierwater
rivierwater
zwemwater
zwemwater
zwemwater
zwemwater
zwemwater
zwemwater

> 5.000

> 110

15

7

1.100

<5>o

<o,4

1.500

> 5.000

> 110

> 110.000

2.3

500

A
<o,4

< 04

50

<o,4

0,4

> 1x0

50

900

> 110
<0

> 11.000

0.9

0.3

2,3

<i,3

<0,2

8

14

0,2

4,7
<o,6

<0,2

24
> 160

<0,2

13

<0,2

<0,2

5

< 2,0

<0,2

50

<0,3

<0,2

107

<i,8

<0,2

50

geenCampylobactergeïsoleerd (< detectielimiet)
aantal Campylobacter < 10MWA/100 ml
10MWA/100ml >aantal Campylobacter < 100MWA/100 ml
100MWA/100ml >aantal Campylobacter < 1.000 MWA/100 ml
1.000MWA/100ml >aantal Campylobacter <10.000MWA/100 ml
aantal Campylobacter > 10.000MWA/100 ml

Tabel2.

SpeciesverdelincjvandeCampylobacter-isolaten uitdeverschillendetypenwater.
aantal
gespecieerde
isolaten

afvalwater pluimveeslachterijen
afvalwater woonwijk
rwzi-influent
rwzi-effluent
rwzigedesinfecteerd effluent
zwemwater
rivierwater
totaal

percentage van species van de
gevonden isolaten
C. coli

83

17

0

0

63

37

0

0

95
73

62

26

8

67

26'

3
3

21

57

0

5

222

23

38
48

29

0

114

39
46

27

3^

2

34

18

2

52
16

59 3

C.lari

andets

C.jejuni

4
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Tabel 3.

Geschatte m/ectiekaiisvoordriescenario's,berekendmetdeinhetinventariserendonderzoek aangetroffen
minimum,geometrischgemiddeldeenmaximumaantallen Campylobacter inzwemwater.
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