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Samenvatting 

Het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift had als voornaamste doel het ontwikkelen van 

analytische meetmethoden om zowel verboden als toegelaten drugs en geneesmiddelen in water te 

kunnen bepalen. Rioolwaterepidemiologie (RWE) – de chemische analyse van residuen van o.a. drugs en 

geneesmiddelen in rioolwater - is een nieuwe en alternatieve aanpak om informatie over de gezondheid 

en levensstijl van populaties te verkrijgen. In dit proefschrift is onderzocht in hoeverre vloeistof-

chromatografie gekoppeld aan diverse soorten massaspectrometers (LC-MS) voor dit soort analyses 

gebruikt kan worden. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding en achtergronden voor het onderzoek, geeft een overzicht van de 

stoffen waarnaar is gekeken en presenteert de doelen van het onderzoek.  

In hoofdstuk twee zijn enkele uitdagingen behandeld die zich aandienen bij het monitoren van 

verdovende middelen. De eerste betrof het opnemen van cannabis in RWE. Over het algemeen zijn 

drugs en de biomarkers daarvan (dat zijn residuen die met de urine worden uitgescheiden) kleine 

moleculen met een hydrofiel karakter, en is de analyse daarvan met LC-MS niet met veel problemen 

behept. Voor carboxy-THC, wat de belangrijkste biomarker van cannabis is, geldt echter dat het een 

lipofiel molecule is (log Dow ~4) dat makkelijk adsobeert aan deeltjes of aan de wand van materialen. 

Deze eigenschappen van carboxy-THC maakten het opnemen ervan in multi-residuemethoden erg lastig. 

De resultaten die in hoofdstuk 2.1 zijn beschreven laten zien dat de keuze van de pH bij de 

monsterbehandeling van doorslaggevend belang is voor een nauwkeurigere en betrouwbaardere 

bepaling van cannabisgehalten in rioolwater. In een ringonderzoek, waarin de aanbevelingen uit dit 

hoofdstuk werden gehanteerd, werd een variatie van 30% tussen de deelnemende laboratoria 

gevonden, hetgeen een acceptabele variatie is wanneer dit wordt vergeleken met eerdere metingen. 

Alhoewel dit getal nog wel voor verdere verbetering vatbaar is, laat het tevens zien dat de 

aanbevelingen opgevolgd moeten worden om toekomstige resultaten van THC die met RWE gemeten 

worden voldoende betrouwbaar te laten zijn. 

De tweede uitdaging werd gevormd door het gebrek aan RWE meetgegevens uit sommige delen van de 

wereld. Bij de aanvang van het promotieonderzoek was RWE voornamelijk in Europa toegepast. 

Inmiddels zijn er ook vele studies in Noord Amerika, Australië en Azië uitgevoerd. Het onderzoek 

beschreven in hoofdstuk 2.2 betrof metingen van monstercampagnes verricht in Costa Rica. Op deze 

manier werden gegevens uit een van de niet eerder onderzochte continenten gegenereerd waarmee de 

dataset over de globale verspreiding van drugs is uitgebreid. De resultaten lieten zien dat er relatief 

hoge concentraties van de biomarkers van cocaïne en cannabis voorkomen in rioolwater, en dat ook 

codeïne en morfine aanwezig waren. Deze resultaten zijn in overeenstemming met gegevens over 

drugsgebruik aldaar afkomstig van ander (sociaal-)epidemiologische onderzoek. Opmerkelijk was de 

bevinding dat er in het rioolwater geen sporen werden aangetroffen van de synthetische 

phenetylamines zoals amfetamine, metamfetamine of MDMA (ecstasy), drugs die in andere delen van 

de wereld meestal wel in rioolwater aanwezig zijn. Benzodiazepines of heroïne leken evenmin aanwezig. 

Er zijn dus duidelijke geografische verschillen in het gebruik van drugs. Van de twee afvalwater-

zuiveringsinstallaties die in Costa Rica werden onderzocht werden ook effluenten bemonsterd, waaruit 



bleek dat deze installaties niet of maar in beperkte mate de drugsrestanten verwijderen. Inderdaad 

werden er benedenstrooms in oppervlaktewater, weliswaar lage, concentraties van de drugs gemeten, 

zodat we kunnen concluderen dat deze stoffen daadwerkelijk in het milieu terechtkomen.  

De derde uitdaging was om RWE ook voor nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) te kunnen gebruiken. 

Hierbij spelen twee zaken een rol: NPS worden slechts door een beperkt aantal gebruikers ingenomen, 

zodat de residueconcentraties in het rioolwater laag zijn. Bovendien is er maar weinig farmacokinetische 

kennis beschikbaar over deze stoffen, zodat het lastig is om een geschikte biomarker te vinden. 

Hoofdstuk 2.3 beschrijft hoe monstername tijdens speciale evenementen waarbij veel gebruikers 

worden verwacht, in combinatie met hoge resolutie massapectrometrische analyse, waarbij een 

speciale workflow voor suspect screening gebaseerd op database zoekfuncties werd gebruikt, met 

succes kon worden toegepast bij de zoektocht naar NPS in rioolwater. 

De resultaten van de studies beschreven in hoofdstuk twee hebben bijgedragen aan de verdere 

ontwikkeling van RWE als een complementair stuk gereedschap voor het vergaren van informatie over 

drugsgebruik en –verspreiding, dat gebruikt kan worden door de autoriteiten, zoals het Europees 

Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA). 

In hoofdstuk 3 en 4 is onderzocht of RWE ook gebruikt kan worden bij het opsporen van gebruik of 

misbruik van (vervalste) geneesmiddelen. Het onderzoek was gericht op middelen tegen 

erectiestoornissen en stoffen die als doping worden gebruikt. Hiervoor werden twee nieuwe analytische 

methoden ontwikkeld, gevalideerd en toegepast op rioolwatermonsters. 

Een relatief eenvoudige, maar tegelijkertijd gevoelige methode voor de bepaling van PDE5 inhibitoren, 

werd ontwikkeld en is beschreven in hoofdstuk 3. PDE5 inhibitoren zijn de actieve farmaceutische 

ingrediënt in middelen tegen erectiestoornissen. De ontwikkelde methode bestaat uit het filtreren van 

de monsters, direct gevolgd door analyse met LC-triplequad-MS/MS (hoofdstuk 3.1). Met deze methode 

bleek het mogelijk om sildenafil en twee metabolieten, die na gebruik van sildenafil worden gevormd in 

het menselijk lichaam, te meten in het lage ng.L-1 gebied. Vervolgens werden rioolwatermonsters 

geanalyseerd, en de zo verkregen concentraties werden vergeleken met te verwachten concentraties 

die waren berekend met gegevens over via recepten voorgeschreven en verkochte hoeveelheden van 

het middel, zowel voor Nederland (hoofdstukken 3.2) als voor enkele Europese steden (hoofdstuk 3.3). 

Ondanks een aantal beperkingen van de studie bleek de RWE methode in staat om aan te tonen dat er 

in Nederland op grote schaal (meer dan 60% gebruik dat niet uit voorgeschreven recepten is te 

verklaren) van niet gecontroleerde internetapotheken gebruikt gemaakt wordt voor het verkrijgen van 

sildenafil.  

Hoofdstuk 4 beschrijft het onderzoek naar middelen die sporters als doping, afslankmiddel of voor het 

maskeren van doping gebruiken. Met de ontwikkelde analysemethode, die gebaseerd is op SPE gevolgd 

door UPLC-MS/MS, bleek het mogelijk om dergelijke middelen te identificeren en te kwantificeren in 

rioolwater. De aanwezigheid van achtergrondconcentraties van deze middelen in rioolwater wijst op 

dopinggebruik door de bevolking, terwijl uit monsters verzameld tijdens sportevenementen, waarin 

verhoogde concentraties van enkele afslankmiddelen werden aangetoond, bleek dat amateursporters 



en/of bezoekers van dergelijke evenementen efedrine, norefedrine en methylhexanamine gebruiken. 

Ook werd tijdens drie sportevenementen een verhoogde concentratie van 2,4-dinitrofenol aangetoond, 

een vetverbrander waarvan het gebruik tot ernstige gezondheidseffecten kan leiden. Met dit onderzoek 

is aangetoond dat RWE een waardevolle aanvulling voor de anti-doping autoriteiten kan zijn. 

In het afsluitende hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek in een breder kader geplaatst. Het 

onderzoek versterkt enerzijds de rol van analytische chemie in de rioolwaterepidemiologie. Anderzijds 

vormen de bevindingen van het in dit proefschrift beschreven onderzoek samen met die van de andere 

promovendi die deel uitmaakten van het International Training Network SEWPROF, dat het onderhavige 

onderzoek mogelijk maakte, de basis voor een volwaardige rol van RWE in toekomstig onderzoek gericht 

op zowel het vergroten van kennis over gezondheid en levensstijl van populaties, als op forensische- en 

milieubeschermingsdoeleinden.  


