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Gaat het almaar slechter?



Waterkwaliteit is verbeterd de laatste 30 jaar

› ‘70: zwart, ‘90: groen, ‘nu: soorten keren 
terug na decennia afwezigheid. 

› Zélfs in de stad (overkluisde beken weer 
boven de grond)



Hogere eisen



Dhr. Schakel 
(ARP): “water 
drinken uit de 
wetering”



Ketenaanpak medicijnresten uit water



Duiding
› Minstens 140 ton medicijnresten per 

jaar naar water
› Effecten:

– Weefselschade
– Hormoonverstoring
– Gedragsverandering
“genoeg kennis voor actie”

› Route: 95% vracht via lichaam 
patiënt(rest via wegspoelen)

› Bij influent RWZI: 10% ziekenhuis, 
90% huishoudens



Groeiend gebruik geneesmiddelen, 
stijgende emissie medicijnresten



Ecologische effecten zichtbaar



Keten in beeld





Samenwerking van veel partijen!



Uitgangspunten ketenaanpak 

› Geneesmiddelen blijven beschikbaar 
voor iedereen die ze nodig heeft

› Pragmatisch werken (problemen 
oplossen, niet voor de bühne!)

› Handelen waar mogelijk, tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten

› Niet op elkaar wachten; aan de slag!





› Farmaceutische bedrijven: 
– Informatie ontsluiten (iPIE)
– Productieketen op orde (o.a. antibioticaresistentie)
– ‘Groene geneesmiddelen’?

› Toelating (CBG):
– Informatie ontsluiten (pilot gegevens CBG)

Maatregelen ontwikkeling & toelating



Diverse acties VWS:
› Aanpak verspilling
› Gericht voorschrijven
› Polyfarmacie

Ketenaanpak:
› Voorlichting artsen en apothekers (niet wegspoelen)
› Emissie röntgencontrastmiddelen
› Aanpak ziekenhuizen
› Psychofarmaca 
› Inzamelen bij apothekers

Maatregelen voorschrijven & gebruik



Green Deal Duurzame Zorg

- 132 partijen
- 4 thema’s: 
circulaire economie, CO2, medicijnresten, gezonde omgeving



Maatregelen zuivering
• Brede verwijdering medicijnresten:

– Geneesmiddelen worden niet verboden
– Teveel stoffen voor individuele 

verwijdering
– Constant nieuwe stoffen
– Bijvangst andere micro’s

• Hotspot analyse rioolwaterzuiveringen
• Overzicht zuiveringstechnieken



Lerend implementeren!

› Bijdrageregeling IenW
– Community of Practice
– Uniformeren analysetechnieken
– Biologische effectmeting

› Innovatieprogramma STOWA



› Afvalwater van mensen, huishoudens, 
industrie en afstromend regenwater

› Hotspot-analyse: 80 van de 314 
rwzi’s belangrijke beïnvloeder

› Plek om vinger aan de pols te 
houden?

Toekomst? Rwzi als afspiegeling



› Communicatie waterkwaliteit 
(o.a. citizen science)

› Internationaal (EU, Rijn, Maas)

Ketenbreed



Dank voor uw aandacht

marc.de.rooy@minienw.nl
@marcderooy


