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In dit onderzoek zijn drie industriële afvalwatermonsters onderzocht met 

screening. Er zijn twee screeningstechnieken toegepast: target screening (TAS) 

en non-target screening (NTS). De resultaten geven een breed beeld van de 

waterkwaliteit in deze monsters, en toont aan dat er erg veel stoffen, mogelijk 

duizenden, in deze monsters zitten die noch met doelstofanalyse en noch met 

TAS afgevangen worden. Het effect op de waterkwaliteit is vooralsnog onbekend. 

Via screening is getracht de onderliggende waterkwaliteit van industriële monsters te achterhalen. De 

screening is vanuit de hoogte geëvalueerd zonder daarbij te diep in te gaan op specifieke informatie. 

De geselecteerde monsters komen uit verschillende hoeken van de industrie: een bedrijf in vervorming- 

en oppervlaktebehandeling van metalen (Emballage), een lijmen- en coatings applicatie bedrijf 

(Polymeerdispersie bedrijf) en een industriële wasserij (Wasserij). Door deze monsters te screenen, 

dient er meer informatie beschikbaar te komen over de kwaliteit van het afvalwater. Meestal wordt er 

met name met doelstofanalyses of ecologische testen gekeken naar waterkwaliteit, maar daarbij blijft 

het volledige stofprofiel grotendeels onbekend. Omdat veel stoffen onbekend zijn, is het niet mogelijk 

een toxicologische evaluatie uit te voeren op stofniveau en kan er kan geen echte uitspraak worden 

gedaan over de waterkwaliteit. 

Uit de target screening bleek dat met name de monsters van het Emballagebedrijf en de 

Polymeerdispersie veel industriële stoffen bevatte in concentraties die vele malen hoger zijn dan de 

gemiddelde concentraties van dezelfde stoffen in de Maas. Het monster van de Wasserij week erg af 

van de overige monsters: deze bevatte met name medicijnresten met hoge piekoppervlaktes. De 

piekoppervlaktes van medicijnresten lagen eveneens ver boven de gemiddelde concentraties in de 

Maas. De chemische druk in alle industriële monsters lag hoog, wat in de monsters van Emballage en 

Polymeerdispersie met name veroorzaakt werd door een handvol stoffen op verhoogde concentraties. 

Voor Wasserij kwam de chemische druk voornamelijk van een groot aantal verschillende 

medicijnresten op verhoogde piekoppervlaktes. 

Uit de non-target screening bleek dat er mogelijk vele duizenden stoffen in de monsters aanwezig zijn. 

De monsterprofielen werden gekarakteriseerd door een groot aantal aanwezige polymeren, maar ook 

veel kleine moleculen. Identificatie van deze stoffen had weinig meerwaarde doordat er zoveel 

onbekend is over de samenstelling van de monsters. Er bleken veel wateroplosbare stoffen aanwezig 

te zijn in de monsters. Veel van deze stoffen hadden een moleculaire massa die overeenkomen met 

kleine antropogene stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Het is echter niet bekend 

welke exacte stoffen in dit gebied werden aangetroffen doordat identificatie niet haalbaar was. 

Samenvatting 
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1.1 Opdracht 

1.1.1 Aanleiding 

Het beoordelen van chemische waterkwaliteit is een complex vraagstuk. Er zijn veel aspecten, zowel 

chemisch als toxicologisch, die meegenomen dienen te worden in een aanvraag voor 

waterkwaliteitsbeoordeling. Veelal wordt er specifiek gekeken naar enkele stoffen of effecten, maar de 

vraag heerst of dit voldoende is om de waterkwaliteit te beoordelen. Screeningstechnieken beginnen 

hun intrede te maken in de waterwereld, en daarmee opent ook de mogelijkheid om veel breder te 

kijken naar waterkwaliteit. Screening heeft een relatief grote reikwijdte aan mogelijke stoffen die 

geïdentificeerd kunnen worden. Dit is in tegenstelling tot doelstofanalyses, die zich veelal richten op 

een selecte groep stoffen.  

Door de reikwijdte van screening is het een geschikte techniek voor het ‘verkennen’ van de chemische 

samenstelling van monsters. Screening is daarin met name nuttig om monsters onderling of in de tijd 

te vergelijken. Echter, het inzetten van screening is nieuw en de consequenties zijn nog onbekend. Het 

is hiermee van belang dat er ervaring komt op het vlak van screening om te toetsen of dit een geschikt 

hulpmiddel is voor het beoordelen van waterkwaliteit en uiteindelijk om de vergunningsverlening te 

ondersteunen. 

1.1.2 Uitvoering 

De opdracht is specifiek het analyseren en onderzoeken van een drietal industriële effluentmonsters 

met de vloeistofchromatografiescreening. In de opdracht is afgesproken dat Het Waterlaboratorium 

(HWL) in opdracht van Aqualysis een aantal monsters zal analyseren met de beschikbare 

screeningsmethode. Dit is met name om het nut en de meerwaarde van screening te onderzoeken, en 

om daarnaast alvast een beeld te krijgen van de samenstelling van dergelijke effluent-monsters. 

1.1.3 Rapportage 

In dit rapport worden de screeningsresultaten van een eenmalige meetcampagne op afvalwater met 

een helikopterblik bekeken en besproken. Een verdere verdieping in de resultaten is bewust beperkt 

gebleven: dit is tijdsintensief en veelal alleen nuttig bij een directe aanleiding of vraagstelling. Op 

verzoek van de opdrachtgever worden de ruwe meetgegevens, mede vanwege de omvang, niet 

ontsloten met dit rapport. In plaats daarvan blijven deze beschikbaar voor inzage en opvraag door de 

opdrachtgever. Waar mogelijk worden uitgewerkte resultaten als bijlage aan dit rapport bijgevoegd.  

1. Achtergrond 



 

 

 

202105 / KIWK Afvalwater Screening   

7/30 

1.2 Monsters 

1.2.1 Monsterinformatie 

Voor de verkennende studie zijn vier monsters gebruikt. De namen van de betrokken bedrijven zijn uit 

deze rapportage gehouden. Zij kunnen getypeerd worden met de volgende omschrijving:  

1. Emballagebedrijf: Bedrijf in vervorming- en oppervlaktebehandeling van metalen;  

2. Polymeerdispersiebedrijf: Bedrijf in applicatie van lijmen en coatings; 

3. Industriële wasserij: Wasserij op industriële schaal; 

4. Monsterblanco: Blanco van monstervoorbehandeling, transport, en opslag. 

De monsters en gegevens over de monsters zijn gegeven in Tabel 1. 

Tabel 1 – Monsterinformatie en beschrijving 

 Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 

Aanduiding Polymeerdispersie- 

bedrijf 

Industriële 

Wasserij 

Emballagebedrijf Monsterblanco 

Aanduiding kort Polymeerdispersie Wasserij Emballage Blanco 

Afkorting rapport PMD WASR EB MOBL 

HWL ref. 1309415 1309414 1309413 1309416 

Aqualysis ref. 2124806 2124803 2124800 2124806 

HWL naam. EXT-ALYSIS-2124806 EXT-ALYSIS-2124803 EXT-ALYSIS-2124800 EXT-ALYSIS-2124809 

Monsterdatum 07-07-2021 07-07-2021 07-07-2021 07-07-2021 

Beschrijving Lijmen en coatings 

applicatie 

 Industriële wasserij Vervorming- en 

oppervlaktebehandelin

g van metalen 

Blanco van de 

monstervoorbehandeli

ng (filtreren en 

mengen) en 

verpakkingsmaterialen 

1.2.2 Voorbewerking en monstername 

De voorbewerking en monstername is uitgevoerd door de opdrachtgevers en niet door Het 

Waterlaboratorium. Hierdoor is er mogelijk invloed van de blanco die tijdens de procedure van de 

opdrachtgever zijn vrijgekomen. Derhalve is ook een blanco monster meegenomen in de analyses. De 

beschrijving van de monsterprocedure is als volgt:  

Het betreft 3 monsters (van 3 bedrijven) ieder in een 250 ml fles, circa 100 ml ingevroren. Dit zijn mengmonsters die 
gefiltreerd zijn over 0.45 µm.  
 

Tevens is er 1 blanco in een 250 ml fles, circa 100 ml ingevroren. Ook deze is gefiltreerd over 0.45 µm. 
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1.3 Analyse 

1.3.1 Screeningsanalyse 

Alle monsters zijn door HWL gemeten op de vloeistofchromatografie-screening (code: UHPLC-QTOF). 

De screeningsanalyse binnen HWL wordt uitgevoerd met vloeistofchromatografie (LC) in combinatie 

met hoge resolutie massaspectrometrie (HRMS). Voor detectie en bepaling van accurate massa 

maakt HWL gebruik van een Quadrupole Time-of-Flight (QTOF) instrument. Voor de 

vloeistofchromatografie wordt gebruik gemaakt van een geoptimaliseerde scheiding voor een breed 

scala aan stoffen.  

Een screening bestaat uit drie delen: 

1. Eerst worden organische stoffen in een watermonster gescheiden over een kolom door 

vloeistofchromatografie (UHPLC). Organische stoffen worden hierdoor gescheiden in de tijd: hoe 

slechter wateroplosbaar een stof is, des te langer deze erover doet om van de kolom af te komen.  

 

2. Daarna worden de gescheiden stoffen gemeten met een hoge-resolutie massaspectrometer. Dit is 

in een feite een zeer nauwkeurige weegschaal die de exacte massa (tot aan 4 tot 6 decimalen) 

nauwkeurig kan bepalen. Naast dat de massa van de stof wordt bepaald, wordt deze ook in stukken 

gebroken en alle stukken afzonderlijk gemeten. Doordat de combinatie van retentietijd, exacte 

massa’s, en fragmenten van een stof redelijk uniek is, kan een stof geïdentificeerd worden.  

 

3. Uiteindelijk worden alle gegevens verwerkt en onderzocht afhankelijk van het type data verzameld 

in stap twee. Zo kan bijvoorbeeld de combinaties van massa en retentietijd vergeleken worden met 

een database. Ook kan het chromatogram onderzocht worden op onbekende pieken of stoffen. 

Hieruit volgen de typerende ‘target screening’ (TAS) en ‘non-target screening’ (NTS). 

1.3.2 Screeningresultaten 

Screening kent een belangrijk contrast met doelstofanalyses: er worden geen aannames vooraf 

gedaan over de stoffen die gevonden worden. Pas na de metingen worden stoffen toegewezen aan de 

verzamelde gegevens. Dit is in tegenstelling tot een doelstofanalyse, waarbij de hoeveelheid en typen 

stoffen vooraf geselecteerd worden. De twee bekendste vormen van screening zijn 

bibliotheekscreening, ook wel de target screening genoemd, en de non-target screening. De 

screeningsanalyse bij HWL bestaat uit beide componenten: een target component (TAS) en non-target 

component (NTS). Deze twee componenten worden kort toegelicht in dit document. 

De gegevens uit de screeningsmethode zijn niet eenvoudig te interpreteren en worden hierom 

uitgebreider toegelicht in deze rapportage. De screeningsanalyse geeft bijvoorbeeld geen 

kwantificeerbare resultaten voor de componenten uitgedrukt in specifieke meeteenheden, zoals µg/L. 

In plaats daarvan levert screening een oppervlakte-eenheid die niet zonder aanvullend werk vertaald 

kan worden naar een concentratie. Screening is dus maar beperkt kwantitatief: absolute concentraties 

worden niet zomaar verkregen uit een screeningsanalyse. 
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2.1 Target Screening (TAS) 

Met de target screeningsanalyse worden gegevens uit de massaspectrometer 

zonder aanname opgenomen, waarbij simultaan een mengsel van intacte stoffen 

en gefragmenteerde stoffen wordt gemeten. De verzameling van massaspectra 

en retentietijden worden vervolgens vergeleken met een database van eerder 

gemeten stoffen. De kruisvergelijking tussen de database en actuele 

screeningsdata levert een lijst van teruggevonden stoffen in het monster. 

2.1.1 Werking van en informatie uit target screening 

De targeted screening (TAS) is een positieve identificatie van stoffen; dat wil zeggen dat de 

belangrijkste uitspraak is of een stof wél in een monster is gevonden. De vergelijking met een 

uitgebreide database staat hier aan de grondslag: deze screeningsdatabase bevat 2040 chemische 

stoffen; voornamelijk bestaande uit bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, hormonen, zoetstoffen en 

biomoleculen. Dit houdt in dat per screeninganalyse de aan-/afwezigheid van 2040 stoffen simultaan 

getoetst wordt. TAS is minder geschikt om de afwezigheid van een stof te bevestigen: door de invloed 

van matrix of door het ontbreken van de stof in de database is het niet eenduidig dat afwezigheid in de 

data gelijk staat aan afwezigheid in het monster.  

Met de targeted screening worden stoffen positief geïdentificeerd en daarbij wordt een piekoppervlakte 

gegeven. De piekoppervlakte is een maat voor de concentratie en kan voor dezelfde stof vergeleken 

worden tussen monsterpunten. De absolute waarde van de piekoppervlakte is echter niet geschikt om 

stoffen onderling te vergelijken. Sommige stoffen reageren namelijk gevoeliger op de detectiemethode, 

waardoor twee stoffen met dezelfde absolute concentratie zeer verschillende piekoppervlakten geven.  

  

2. Methode & Resultaten 
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2.1.2 Vergelijkskader voor screening 

Het is met screening mogelijk dat er stoffen worden gevonden in slechts één monster. Het is lastig te 

duiden of dit dan een hoge of lage concentratie is, omdat er vergelijksmateriaal mist. De 

piekoppervlakte kan niet zomaar vertaald worden naar een concentratie. Om deze gegevens beter te 

kunnen interpreteren is een referentiekader nodig.  

In dit project ontbreekt in de basis een referentiekader omdat er naar eenmalige monsters wordt 

gekeken die onderling sterk verschillen. Om de resultaten beter te duiden, heeft Het Waterlaboratorium 

voor dit rapport uitgewerkte gegevens van de rivier Maas in 2021 beschikbaar gesteld. Omdat 

oppervlaktewater een zeer brede matrix is met veel verschillende emissies, is de kans relatief groot dat 

een (industriële) stof ooit in de Maas wordt aangetroffen door lozingen of andere redenen. Hierdoor 

ontstaat een basis-referentiekader voor veel stoffen. Voor het referentiekader in dit rapport zijn de 

gemiddelde piekoppervlakten van alle gevonden stoffen in de Maas in 2021 gebruikt.  

2.1.3 Aantal gevonden stoffen per analyse 

De hoeveelheid stoffen die per monster wordt aangetroffen in de Target Screening zegt iets over de 

mate van verontreiniging met stoffen. uit de analyse bleek een groot verschil tussen de hoeveelheid 

stoffen per monster. In Figuur 1 zijn de hoeveelheid gevonden stoffen per monster getoond. De 

blanco, de Polymeerdispersie, en het Emballage bevatten ongeveer dezelfde hoeveelheid stoffen ( ~15 

stoffen). De Wasserij bevat significant meer stoffen ( ~70 stoffen) soortgelijk aan hoeveel stoffen 

gemiddeld in de Maas worden gevonden.  

Een aspect dat niet terugkomt in Figuur 1 maar wel belangrijk is voor de interpretatie is wélke stoffen 

zijn gevonden. De monsters hebben allen namelijk een uniek stofprofiel ondanks een gelijk aantal 

stoffen. Zo zijn bijvoorbeeld de 16 stoffen in het Polymeerdispersie-monster allen verschillend van de 

14 stoffen gevonden in de monsterblanco. Ook zegt Figuur 1 niks over de concentratie van stoffen 

omdat alleen het totale aantal gevonden stoffen is weergegeven. 

 

Figuur 1 – Boxplot van aantal stoffen per meting. Voor de monsters is slechts één analyse uitgevoerd. Voor de Maas is de 

spreiding van zeven analyses over 2021 getoond. 
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2.1.4 Piekoppervlakte van gevonden stoffen 

Uit de TAS volgt een piekoppervlakte bij elke geïdentificeerde stof. De piekoppervlakte is een mate voor 

concentratie. Zoals reeds besproken kan dezelfde stof in verschillende monsters vergeleken worden, 

maar kunnen stoffen onderling lastig worden vergeleken. Echter, de som van oppervlaktes geeft een 

beeld van de ‘chemische druk’ in een monster. Hoe hoger de totale oppervlakte, hoe meer stoffen en 

hoe hogere concentraties aanwezig zijn. Naast de chemische druk ontstaat er ook een chemisch 

profiel: een unieke combinatie van stoffen die zeer specifiek zijn voor een monsterpunt. 

In Figuur 2 is de totale oppervlakte weergeven veroorzaakt door de top 50 componenten uit alle 

monsters. Hieruit valt op dat het Wasserij-monster de hoogste chemische druk bevat, nauw gevolgd 

door het Emballage en daarna de Polymeerdispersie. De gemiddelde Maas bevat aanzienlijk minder 

chemische druk, ruim een factor 10 lager. De blanco bevat nagenoeg geen chemische druk. 

De monsters verschillen qua chemisch profiel onderling ook sterk. Per monsterpunt zijn met name een 

paar stoffen dominant, maar ook de stoffen met lagere piekoppervlakten verschillen per monster. Het 

chemische profiel wordt in meer detail besproken in 2.1.5. Voor zowel individuele componenten als de 

gevonden concentraties zijn alle monsters sterk afwijkend van de Maas. 

 

Figuur 2 – Totale oppervlakte in TAS veroorzaakt door de top 50 componenten. Per component is de contributie 

weergeven, en de identificatie van deze stoffen is gegeven in Tabel 2 en Bijlage I.1. 

TS000571

TS000571 TS000571
TS000571 TS000571

TS001406

TS001406

TS001406

TS001406 TS001406

TS001746

TS001746

TS001746

TS001746 TS001746

TS001362

TS001362

TS001362

TS001362 TS001362

TS001109

TS001109

TS001109

TS001109 TS001109

TS001211

TS001211

TS001211

TS001211 TS001211

TS002016

TS002016

TS002016

TS002016 TS002016

TS000237

TS000237

TS000237

TS000237 TS000237

TS001861

TS001861

TS001861

TS001861 TS001861

TS001869

TS001869

TS001869

TS001869 TS001869

TS000318

TS000318

TS000318

TS000318 TS000318

TS001247

TS001247

TS001247

TS001247 TS001247

TS000451

TS000451

TS000451

TS000451 TS000451

TS000166

TS000166

TS000166

TS000166 TS000166

TS000098

TS000098

TS000098

TS000098 TS000098

TS000332

TS000332

TS000332

TS000332 TS000332

TS001025

TS001025
TS001025

TS001025 TS001025

TS001564

TS001564
TS001564

TS001564 TS001564

0

8,40958
15,11165

0 0

0

12,69552
0

0 0

TS001097

TS001097
TS001097

TS001097 TS001097

0

10,42017
0,37488

0 0

0

10,2971 0

2 0

TS000099

TS000099 TS000099

TS000099 TS000099

0

8,93654 0

0 0

0

8,71599 0

15 0

0

0 5,88079

13 0

0

5,6949 0

0 0

0

4,35742 4,58246

0 0

TS001270

TS001270 TS001270

TS001270 TS001270

TS001311

TS001311 TS001311

TS001311 TS001311

TS001763

TS001763 TS001763

TS001763 TS001763

TS001865

TS001865 TS001865

TS001865 TS001865

TS000033

TS000033 TS000033

TS000033 TS000033

TS000552

TS000552 TS000552

TS000552 TS000552

TS001803

TS001803 TS001803

TS001803 TS001803

TS001490

TS001490 TS001490

TS001490 TS001490

TS001974

TS001974 TS001974

TS001974 TS001974

TS001377

TS001377 TS001377

TS001377 TS001377

TS000241

TS000241 TS000241

TS000241 TS000241

TS001988

TS001988
TS001988

TS001988 TS001988

TS000002

TS000002
TS000002

TS000002 TS000002

TS001760

TS001760
TS001760

TS001760 TS001760

TS001759

TS001759
TS001759

TS001759 TS001759

TS001739

TS001739
TS001739

TS001739 TS001739

TS001425

TS001425
TS001425

TS001425 TS001425

TS001618

TS001618
TS001618

TS001618 TS001618

TS001004

TS001004
TS001004

TS001004 TS001004

TS001882

TS001882
TS001882

TS001882
TS001882

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
Polymeerdispersie Wasserij Emballagebedrijf Maas (2021) Blanco

x 10 5

Totale piekoppervlakte - top 50 componenten



 

 

 

202105 / KIWK Afvalwater Screening   

12/30 

In Figuur 2 is ook aangegeven hoe elke stof1 bijdraagt aan de chemische druk. De top 20 stoffen en de 

bijbehorende piekoppervlakten zijn weergeven in Tabel 2 en de volledige lijst in Bijlage I: I.1.Hieruit valt 

op dat een beperkte set stoffen verantwoordelijk is voor het grootste aandeel van de chemische druk. 

In het monster van Polymeerdispersie is bijvoorbeeld diglyme (TS000571), een oligomeer2 van 

polyethyleenglycol (PEG), een belangrijke bijdrage met een zeer hoge oppervlakte. Gezien het om een 

Polymeerdispersiebedrijf gaat is de hoge concentratie van diglyme niet vreemd. Met de top 20 stoffen 

wordt nagenoeg alle gemeten chemische druk verklaard.  

In Tabel 2 valt op dat de verschillen tussen de monsters onderling groot zijn. Voor veel individuele 

componenten is de concentratie in het monster ruim 10 tot 1000 keer hoger dan in het 

Maasgemiddelde. Het is helaas niet mogelijk om aan te geven om welke concentraties dit in de praktijk 

gaat, ook niet op basis van de Maas waar de concentraties veelal tussen de 0,01 en 10 µg/l liggen, 

omdat de responsfactor afneemt bij toenemende concentraties. Daarnaast zijn er enkele stoffen die 

overheersen in de blanco, maar niet voorkomen in andere monsters. Het is niet bekend waardoor dit 

het geval is. Het type stoffen dat wordt gevonden wordt in 2.1.5 uitgebreider besproken. 

Tabel 2 – Screeningresultaten targeted screening voor de top 20 componenten. TSID in deze tabel komen overeen met 
Figuur 1. De gemeten oppervlakte is per stof in elk monsterpunt gegeven (gedeeld door 10 000). 

PMD=Polymeerdispersiebedrijf, WASR=Wasserij, EB=Emballagebedrijf, MAAS=Maasgemiddelde 2021. 

TSID Naam PMD WASR EB MAAS Blanco 

TS000571 Diglyme 8222 826 984 3 113 

TS001406 Phenazopyridine 0 0 6272 0 0 

TS001746 Tetraglyme 0 95 6134 49 0 

TS001362 Paracetamol 8 4778 0 17 12 

TS001109 Metformin 0 3291 0 122 0 

TS001211 DEET 0 1868 0 13 0 

TS002016 N,N-diphenylguanidine 1480 42 66 11 0 

TS000237 Benzododecinium 0 1393 0 2 0 

TS001861 Triglyme 1355 165 489 3 0 

TS001869 Triphenylphosphine Oxide 0 21 363 2 5 

TS000318 Caffeine 200 359 0 22 0 

TS001247 Nicotinamide 0 333 0 0 0 

TS000451 Cotinine 0 327 0 13 7 

TS000166 Apophedrin  0 0 0 73 285 

TS000098 Adenine 226 0 0 5 14 

TS000332 Carbamazepine 0 178 0 15 0 

TS001025 Levetiracetam 0 161 0 1 0 

TS001564 Pyridoxine 156 0 0 0 0 

TS001972 Estrone 0 84 151 1 0 

                                                                 

1 De stoffen zijn aangegeven door de unieke stofcodering, mede omdat stofnamen te lang zijn om weer te geven.  
2 Een oligomeer is een klein aantal verbonden monomeren (vaak 2-10), maar nog geen echt polymeer 



 

 

 

202105 / KIWK Afvalwater Screening   

13/30 

2.1.5 Chemische samenstelling 

Uit de TAS-analyse volgt een positief-gevonden stoffenlijst en piekoppervlakten. Van de meeste stoffen 

is bekend wat de voornaamste toepassing is, en dat geeft zodoende inzicht in de chemische 

samenstelling van de afvalwatermonsters. In Tabel 3 is het aantal van elk type stof per monsterlocatie 

weergegeven. In onderstaande paragrafen worden de monsterpunten besproken. Let erop dat een 

monster hetzelfde aantal stoffen kan hebben, maar de stoffen zelf kunnen verschillen. 

Bij de volgende lijsten en bespreking is een belangrijke opmerking van toepassen: de TAS-database 

bestaat voornamelijk uit medicijnen en bestrijdingsmiddelen en bevat minder industriële stoffen. 

Industriële stoffen worden daarom vaak minder snel gevonden.  

Tabel 3 – Aantal stoffen per categorie teruggevonden in de verschillende monsterpunten.  

Type Wasserij Polymeerdispersie Emballage 

Bestrijdingsmiddel 9 1 2 

Bestrijd. metaboliet - - 1 

Drug 5 - - 

Hormoon 1 - 1 

Industrieel 2 3 4 

Ongeclassificeerd 1 - - 

Pharm. metaboliet 4 - - 

Pharmaceutisch 39 8 1 

 

In het monster van Polymeerdispersie (PMD) is een redelijk beperkte set van 16 stoffen gevonden. Het 

zijn voornamelijk industriële stoffen die hier opvallend worden aangetroffen, zoals 

mercaptobenzothiazole en N,N-diphenylguanidine. Deze laatste is gelabeld als een farmaceutische 

stof doordat het een bekend allergeen is, maar kent vooral gebruik in de vulkanisatie van rubber. 

Daarnaast worden ook oligomeren van PEG gevonden: diglyme en triglyme. Als laatste worden ook 

natuurlijke stoffen gevonden: adenine, adenosine, en pyridoxine (vitamine B6). 

In het monster van het Emballagebedrijf (EB) wordt ook een beperkte set van 14 stoffen gevonden. Ook 

hier worden er voornamelijk industriële stoffen gevonden. Bijvoorbeeld phenazopyridine welke een 

medicijn, maar ook een kleurstof is. Dimethylanilin is een veelgebruikte voorganger van kleurstoffen. 

Ook de oligomeren van PEG (diglyme, triglyme, tetraglyme) en triphenylphospine oxide zijn aanwezig. 

Het monster van de Wasserij (WASR) is zeer verschillend van de rest van de monsters. In tegenstelling 

tot de overige monsters bevat deze een grote hoeveelheid medicijnresten en drug-achtige stoffen, 

maar weinig industriële stoffen. Voor de stoffen die zowel de Maas als in de monsters van Wasserij 

worden gevonden zijn de metingen veelal tussen een factor 10 tot 1000 hoger in de monsters van 

Wasserij. Daarnaast worden 33 van de stoffen in dit monster, haast exclusief medicijnresten, ook niet 

aangetroffen in de Maas. Paracetamol (pijnstiller), metformine (antidiabeticum), DEET 

(insectenwerend middel) en benzododecinium (desinfectans) dragen qua piekoppervlakte het meest 

bij aan de chemische druk in dit monster. 
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2.1.6 Genormaliseerde scores van stoffen 

Om verschillen in de samenstelling tussen monsters duidelijker te visualiseren is het wenselijk om de 

piekoppervlakten te normaliseren. Hierbij wordt de respons van een stof, die bijvoorbeeld in Tabel 2 

dominant is ongedaan gemaakt. Bij normalisatie worden alle getallen gelijk gesteld aan het gemiddelde 

van alle metingen. Per stof worden alle metingen worden vervolgend gerelateerd aan dit gemiddelde. 

Hiermee wordt de oppervlakte onafhankelijk van de responsefactor en uitgedrukt als onafhankelijk 

eenheid. De resulterende Z-Score vertelt hoe hoog is de gemeten concentratie vergeleken met de 

andere monsterpunten. Scores tussen de 0,5 en 1,5 zijn gemiddeld, scores boven de 2,0 zijn 

bovengemiddeld hoog en scores beneden de 0,5 zijn ver beneden gemiddeld. 

In Figuur 3 en Figuur 4 zijn de Z-Scores getoond in een hittemap voor de drie afvalwatermonsters, de 

blanco, en het Maasgemiddelde. Hierbij zijn de Z-Scores per monsterpunt gesorteerd van hoog naar 

laag. Hierbij worden dezelfde observaties gedaan als in 2.1.5, maar wordt er een waarde gehangen 

aan hoeveel de monsters afwijken ten opzichte van elkaar. De volledig lijst van stoffen die een Z-Score 

hebben die veel hoger is dan die in het Maasgemiddelde zijn gegeven in Bijlage I: I.2. 

Figuur 3 – Hittemap van Z-Scores voor verschillende stoffen. De scores zijn gesorteerd per monsterpunt en tonen de 
stoffen met de hoogste Z-Scores in de specifieke monsterpunten. Enkel stoffen met een Z-Score groter dan 0 zijn 

getoond. Links: gesorteerd voor Polymeerdispersie. Rechts: gesorteerd voor Emballage. 

 

 

Voor de Emballage en Polymeerdispersie monsters geldt de belangrijke voetnoot dat de TAS-database 

geen uitgebreide selectie van industriële stoffen en hulpmiddelen bevat, waardoor veel van de mogelijk 

aanwezige industriële stoffen in deze analysegang niet worden teruggevonden. In de non-target 

screening (2.2) worden wel alle gemeten stoffen getoond, maar kunnen deze niet geïdentificeerd 

worden. 
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Uit beide figuren blijkt een soortgelijk beeld als uit Figuur 2. Voor de Wasserij is er een grote groep 

farmaceutische stoffen aanwezig op veel hogere concentraties dan in het Maasgemiddelde (Figuur 4) 

en bovendien een grote groep stoffen die niet in de Maas worden aangetroffen. Voor het Emballage-

monster en Polymeerdispersie-monster is er een kleinere groep zeer specifieke stoffen die op zeer 

verhoogde concentraties aanwezig zijn, zowel ten opzichte van het Maasgemiddelde als ten opzichte 

van de overige afvalwatermonsters (Figuur 3).  

Figuur 4 - Hittemap van Z-Scores voor verschillende stoffen op monsterpunt Wasserij. De scores zijn gesorteerd en tonen 
de stoffen met de hoogste Z-Scores. Enkel de 60 hoogst-scorende stoffen van de 72 stoffen zijn getoond. 

Links: stoffen 1 tot en met 30. Rechts: stoffen 31 tot en met 60. 
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2.2 Non Target Screening (NTS) 

Met Non-Target Screening (NTS) worden alle meetbare stofsignalen in het 

monster opgenomen maar niet geïdentificeerd als dusdanige stoffen. Met NTS 

wordt er dus een volledig blinde benadering van data op nagehouden: elke 

signaal dat voldoet aan een aantal basiscriteria wordt opgeslagen onafhankelijk 

of het signaal geïdentificeerd kan worden als een bekende stof of niet.  

2.2.1 Features en visualisatie 

Een signaal in NTS wordt ook wel een feature genoemd: één enkel signaal met een massa, retentietijd, 

en signaalintensiteit. De voornaamste eis aan een feature is dat deze zich bij de scheiding gedraagt als 

chemische stof, maar niet elk feature zal een unieke stof zijn. Hierdoor is NTS onderhevig aan zowel 

vals-positieve signalen als vals-negatieve signalen. Sommige features zijn helemaal geen stoffen, maar 

worden wel zo gemerkt, en dit levert een vals-positief resultaat. Soms worden features onterecht 

gefilterd: een vals-negatief resultaat. Het verwerken van NTS-gegevens is een balans tussen het 

minimaliseren van vals-positief en vals-negatief. 

retentietijd (RT) accurate massa (AM) intensiteit 

maat voor wateroplosbaarheid:  
hoe kleiner de RT, hoe 
wateroplosbaarder het feature 

maat voor massa:  
hoe hoger de AM, hoe groter de 
massa van het feature. 

maat voor concentratie:  
hoe hoger de intensiteit, hoe hoger de 
concentratie (waarschijnlijk) is. 

 

Een veelgebruikte manier om NTS-resultaten weer te geven is via een Retention-Mass-plot (RTMP). In 

deze plots wordt de retentietijd op de x-as weergeven, de massa op de y-as, en de intensiteit van het 

signaal als kleur of grootte van het datapunt. Op deze manier worden alle drie de eigenschappen van 

een feature weergegeven. In Figuur 5 is een praktijkvoorbeeld van een RTMP getoond. 

 

Figuur 5 – Voorbeeld van een Retentietijd-Massaplot (RTMP). In deze plots worden alle gemeten features getoond met de 

daarbij behorende eigenschappen: retentietijd, massa, en intensiteit. 
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2.2.2 Informatie uit NTS features 

Alhoewel de hoeveelheid informatie over het type stof uit een feature beperkt is tot enkel de massa en 

retentietijd, kan er met deze informatie alsnog iets gezegd worden over een stof. Op basis van deze 

informatie kunnen we monsters karakteriseren en vergelijken. 

Retentietijd (RT) 

Op basis van de RT kan een uitspraak worden gedaan over de wateroplosbaarheid van een feature. 

Retentietijden kleiner dan 3 minuten zijn zeer wateroplosbare stoffen en vaak kleine moleculen zoals 

suikers, maar ook bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Tussen de 3 en de 10 minuten 

bevinden zich de meeste ‘kleine’ organische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Tussen 

de 10 en 14 minuten zijn de wat grotere en minder oplosbare organische stoffen. Na de 14 minuten 

zijn er alleen slecht wateroplosbare stoffen en voornamelijk polymeren. 

Accurate Massa (AM) 

Op basis van de AM kan een uitspraak worden gedaan over de massa/grootte van een feature. 

Massa’s kleiner dan 150 Da duiden op zeer kleine moleculen, bijvoorbeeld monomeren, oplosmiddelen 

of industriële basisstoffen. Massa’s tussen de 150 Da en 600 Da bevat de zeer grote groep van 

organische stoffen zoals nagenoeg alle medicijnen en bestrijdingsmiddelen, maar ook veelgebruikte 

industriële stoffen. De volgende groep, die loopt van 600 Da tot aan 1200 Da, wordt gedomineerd door 

polymeren en eiwitten. Er zijn weinig niet-polymeren in deze groep, maar veelvoudig gehalogeneerde 

verbindingen (zoals PFAS) of natuurlijke stoffen (antibiotica, enzymen, hormonen) komen ook voor in 

deze groep. De laatste groep, vanaf 1200 Da, zijn bijna exclusief polymeren en eiwitten. 

Homologe feature reeksen (HFR) 

Homologe reeksen in features (HFR) zijn belangrijke indicatoren voor polymeren. Een homologe reeks 

is een continue en voorspelbare verschuiving in massa en retentietijd tussen twee features. Een HFR-

voorbeeld kennen we uit de target screening: diglyme, triglyme, en tetraglyme. Diglyme is een 

combinatie van twee diethylene-glycol (DEG) monomeren, en triglyme is drie DEG-monomeren. Hieruit 

volgt dat het massaverschil tussen diglyme en triglyme precies het verschil in monomeer-eenheden is. 

In Figuur 6 is een voorbeeld van een praktijkvoorbeeld HFR gebaseerd op DEG weergeven. 

 

Figuur 6 – Homologe reeks (HFR) in een retentietijd-massaplot (RTMP) op basis van diethylene-glycol (DEG), dat een 
massaverschil van 44,0262 Dalton heeft. Links: features met onderlinge massaverschillen die overeenkomen met DEG 

(Δm = 44,0262). Rechts: getekend contour van features die waarschijnlijk behoren tot een enkele (homologe) reeks. 
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2.2.3 Analyse en verwerking 

Elk van de monsters uit Tabel 1 is drievoudig herhaald geanalyseerd met de NTS-methode. Daarnaast 

is ook drievoudig een procedureblanco (PCBL) gemeten om systematische features uit te sluiten. 

Features worden enkel gerapporteerd indien deze in minimaal twee van de drie herhalingen worden 

gevonden en indien de gemiddelde intensiteit minimaal driemaal boven de PCBL-waarde is. Indien een 

feature uit een monster voldoet aan deze twee voorwaarden, wordt het gemiddelde uit de herhaling 

genomen als intensiteit. 

Voor de monsters van Wasserij, Emballage, en de monsterblanco (MOBL) zijn de analyses succesvol 

verlopen. Het monster van Polymeerdispersie bleek niet in drievoud gemeten te kunnen worden omdat 

er overslag was tussen de metingen. Het bleek dat door het hoge gehalte PEG-polymeren de 

vloeistofchromatografie verstoord werd bij herhaalde injectie. Daarom kon dit monster bij nader inzien 

niet zonder voorbewerking geanalyseerd worden met non-target screening, wat in de huidige 

analysegang niet meer mogelijk was. 

Op basis van de industriële oorsprong van de monsters is aanwezigheid van polymeren zeer 

waarschijnlijk. Om de polymeren te onderscheiden van de overige stoffen wordt er na de analyse van 

de monsters een HFR-algoritme toegepast die tracht de meest voorkomende polymeerreeksen te 

identificeren. Dit zijn met name PEG-gebaseerde reeksen, maar ook enkele andere reeksen. Het HFR-

algoritme splitst de features in twee groepen: onderdeel van een HFR of geen onderdeel van een HFR. 

Quick Scan - Gezien de omvang van gegevens die volgt uit een NTS-analyse is het niet haalbaar om alle mogelijke 

aspecten van de data te onderzoeken. De gegevens bevatten namelijk veel meer informatie dan hier toegelicht 

kan en zal worden. In deze rapportage wordt de nadruk gelegd op informatie die opvalt en zonder zeer diepgaand 

onderzoek kan worden verkregen, een zogenoemde ‘Quick Scan’.  

2.2.4 Resultaten features algemeen 

In Tabel 4 zijn het aantal features gegeven voor de analyses. Het aantal features in de monsters van 

Wasserij en Emballage stijgen ver uit boven die in de monsterblanco (MOBL). Hierbij is ook een 

referentiemonster van de rivier Maas weergeven, waar het aantal features in de industriële monsters 

ook bovenuit stijgt. Per analyse gaat het vaak om enkele duizenden features. Voor de industriële 

monsters is een HFR-algoritme toegepast om polymeren te ontdekken en splitsen. Hieruit blijkt dat een 

groot deel van de features in deze monsters toegewezen kunnen worden aan polymere stoffen. 

Tabel 4 – Aantal features per analyse. Het totaal aantal features is alle gemeten features inclusief procedureblanco. Voor 
de monsterblanco en de Maasreferentie is geen HFR-algoritme toegepast. Non-HFR features zijn diegene die niet passen 

binnen een polymeerpatroon, en waarschijnlijk dus losse stoffen zijn of voorstellen. 

Parameter Monsterblanco Maas (ref) Wasserij Emballage 

Totaal features uit serie 2527 3850 9714 10096 

Features binnen criteria 525 3149 8183 8319 

Waarvan non-HFR n.b. n.b. 4166 3563 
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2.2.5 Monster: Industriële Wasserij 

In het monster van Industriële Wasserij worden bijna 8200 features gevonden (zie Tabel 4). Het aantal 

features is vele malen groter dan het aantal stoffen dat blijkt uit de targeted screening (2.1.5) en veel 

meer dan in een gemiddeld monster van de Maas. In Tabel 5 zijn de features uitgesplitst naar de 

accurate massa (AM) en retentietijd (RT), waarvan de vensters in 2.2.2 zijn toegelicht. De hoeveelheid 

stoffen met een massa hoger dan 600 is opvallend hoog, en valt waarschijnlijk te verklaren door een 

groot aantal polymeren. Ook het aantal stoffen met een RT hoger dan 14 minuten is opvallend. 

Tabel 5 – Splitsing van features in Wasserij-monster in kaders van retentietijd (RT) en accurate massa (AM). 

      AM    
RT  

≤ 150 
150- 
600> 

600- 
1200> 

≥ 1200 Totaal: 

≤ 3 71 254 31 2 358 

>3-10 350 2564 780 258 3952 

>10-14 115 1629 720 132 2596 

≥ 14 74 456 586 157 1273 

Totaal: 610 4903 2117 549 8179 

 

Om de gegevens te visualiseren zijn in Figuur 7 de features geplot in een RTMP. Hieruit valt op dat het 

visualiseren van bijna 8200 features uitdagend is. Er zijn ook meerdere en zeer dominante HFR 

zichtbaar die doorstoten in het hogere massagebied. Het massaverschil in deze HFR komt in veel 

gevallen overeen met PEG-achtige structuren. In Figuur 7 is duidelijk dat het scheiden van HFR een 

noodzaak is. Het ‘zichtbare’ deel van RTMP beslaat haast alleen maar polymeren en HFR, waardoor de 

informatie over kleine moleculaire stoffen verdrongen wordt. 

 

Figuur 7 – RTMP van de non-target screening (NTS) features in het monster van de Industriële Wasserij. Alleen de 

features die binnen de criteria in Tabel 5 vallen zijn geplot. 
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In Figuur 8 is een HFR-algoritme toegepast op de gegevens in Figuur 7. Hierbij ontstaat in feite een 

‘polymerenplaatje’ (HFR) en ‘restplaatje’ (non-HFR). Deze splitsing maakt de interpretatie van de 

gegevens makkelijker: er is een scheiding tussen polymeren en niet-polymeren. Juist omdat polymeren 

uit meerdere features bestaan verstoren deze het algemene beeld. In het HFR-deel is na de 12 minuten 

een groot cluster van meerdere polymeren te zien. Het is mogelijk dat dit zeepachtige verbindingen zijn 

van het wasserijproces, aangezien de massa van deze polymeren toch beperkt blijft tot veelal onder de 

1200 Da. Tussen de 4 en 10 minuten zijn er ook meerdere PEG-polymeren te zien. 

De non-HFR stoffen in Figuur 8 (onder) zijn in feite alle overige stoffen die niet als polymeer herkend 

zijn. Dit zijn ook bijvoorbeeld de oplosmiddelen en medicijnresten. Uit de TAS-analyse (2.1.5) bleek dat 

het monster van Wasserij relatief veel medicijnresten bevatte. Dat is in de non-HFR niet per se te 

herleiden, omdat er geen identificatie heeft plaatsgevonden. Wel is er een groot aantal features 

gevonden met massa tussen de 150 en 600 en retentietijd tussen de 4 minuten en 12 minuten. Veel 

van deze features zullen waarschijnlijk toebehoren aan de besproken medicijnen plus alle andere 

stoffen die niet in de TAS-database staan. Het gaat hier om enkele honderden tot duizenden features: 

veel te veel om te identificeren. Daarbij is er ook nog een cluster tussen 4 en 6 minuten en met lage 

massa: dit zullen met name goed wateroplosbare stoffen zijn, waaronder bijvoorbeeld polaire 

metabolieten van medicijnen, maar ook eventueel industriële stoffen zoals oplosmiddelen en 

hulpstoffen kunnen vallen. Of dit daadwerkelijke deze stoffen zijn is niet vast te stellen. 

 

 

Figuur 8 – HFR algoritme toegepast op features gevonden in het Wasserij-monster. Boven: features die als HFR worden 
aangemerkt. Onder: features die niet als HFR worden aangemerkt. Let op: de assen tussen boven en onder verschillen in 

deze visualisatie. 
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2.2.6 Monster: Emballagebedrijf 

In het monster van het Emballagebedrijf worden ruim 8300 features gevonden (zie Tabel 4). Het 

aantal features is vele malen groter dan het aantal stoffen dat blijkt uit de targeted screening (2.1.5) en 

veel meer dan in een gemiddeld monster van de rivier Maas. In Tabel 6 zijn de features uitgesplitst 

naar de accurate massa (AM) en retentietijd (RT), waarvan de vensters in 2.2.2 zijn toegelicht. Hieruit 

blijkt dat zeker een kwart van de features toegewezen kan worden aan waarschijnlijk moleculaire 

stoffen (RT: 3-10 min). Ook zijn er relatief veel stoffen met een massa kleiner dan 150 Da. Het valt sterk 

op dat er 1703 features zijn tussen 600-1200 Da en met een zeer hoge retentietijd. 

Tabel 6 – Splitsing van features in het Emballage-monster in kaders van retentietijd (RT) en accurate massa (AM). 

      AM    
RT  

≤ 150 
150- 
600> 

600- 
1200> 

≥ 1200 Totaal: 

≤ 3 51 135 18 2 206 

>3-10 308 2239 401 56 3004 

>10-14 233 1338 796 311 2678 

≥ 14 7 296 1703 425 2431 

Totaal: 599 4008 2918 794 8319 

 

Om de gegevens te visualiseren zijn in Figuur 9 de features geplot in een RTMP. Net als in het monster 

van Wasserij is duidelijk dat het visualiseren van ruim 8300 features uitdagend is, en ook hier zijn 

meerdere HFR zichtbaar die doorstoten in het hogere massagebied. Het massaverschil in deze HFR 

komt in veel gevallen overeen met PEG-achtige structuren. Het cluster van zeer veel features dicht op 

elkaar en met opmerkelijk patroon tussen 15 en 16 minuten (geel kader) valt ook op. 

 

Figuur 9 – RTMP van de non-target screening (NTS) features in het monster van het Emballagebedrijf. Alleen de features 

die binnen de criteria van Tabel 6 vallen zijn geplot. Geel kader: opvallend cluster van features. 
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In Figuur 9 is duidelijk dat het lagere massagebied en het gebied tussen de 4 en 12 minuten veel klein-

moleculaire features (AM < 150) bevat wat overeenkomt met de bevindingen uit Tabel 6. Dit zijn 

waarschijnlijk kleine organische verbindingen. Een voorbeeld hiervan is paracetamol; welke een relatief 

simpele en kleine stof is, maar toch al een massa groter van 151 Da heeft. Ook het gebied tussen 15 en 

16 minuten retentie valt op: er is hier een groot cluster van hoogmoleculaire features (AM > 600) die 

het patroon vertonen van een HFR, maar erg dicht op elkaar liggen. Bovendien lijkt het te gaan om 

meerdere series van HFR en de features zijn onderling lastig aan elkaar te koppelen. Gezien de hoge 

retentietijd gaat het hier waarschijnlijk om apolaire stoffen, wellicht een residue van een olieachtige 

stof zoals minerale olie.  

Tot slot kunnen de features in Emballage gesplitst worden met een HFR-algoritme. In Figuur 10 is een 

dergelijke splitsing weergeven. Hierbij ontstaat in feite een ‘polymerenplaatje’ (HFR) en een ‘restplaatje’ 

(non-HFR). Hier valt op dat een groot deel van de polymeren én een deel van het cluster tussen 15-16 

minuten als HFR wordt aangemerkt. Er blijven echter nog aardig wat features over uit dit gebied dat 

niet als HFR wordt gezien; waarschijnlijk zijn dit andere onbekende polymeren. In het onderste plaatje 

blijkt dat er nog veel features overblijven in het gebied van de kleine moleculen. Het is ondoenlijk deze 

allemaal te identificeren, maar er zijn duidelijk erg veel laagmoleculaire stoffen aanwezig in het 

monster die niet via TAS geïdentificeerd kunnen worden. De concentraties hiervan zijn relatief hoog ten 

opzichte van de polymeren, gelet op de grootte van de datapunten. 

 

 

Figuur 10 – HFR algoritme toegepast op Emballage-features. Boven: features die als HFR worden aangemerkt. Onder: 

features die niet als HFR worden aangemerkt. Let op: de assen tussen boven en onder verschillen in deze visualisatie. 
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2.2.7 Identificatie bekende stoffen in NTS data 

Ondanks dat het niet mogelijk is om alle features in een NTS-analyse te identificeren, is het wel 

mogelijk om te kijken naar specifieke stoffen. In dat geval wordt de molecuulformule (m.a.w. de 

samenstelling) als uitgangspunt gebruikt om features te onderzoeken. Hierbij wordt met name 

gekeken naar de accurate massa van een stof en wordt die exacte massa gezocht in de NTS-data. Dit 

is geen ideale benadering: de accurate massa is niet uniek en overige informatie, zoals retentietijd en 

fragmentatiepatronen, wordt niet gebruikt in de zoektocht. Deze informatie is cruciaal voor een goede 

identificatie. Het zoeken van stoffen enkel op de accurate massa is daarom een exercitie die veel vals-

positieve en vals-negatieve resultaten oplevert, maar alsnog extra informatie oplevert over een 

monster. 

Voor het onderzoeken van deze monsters is een lijst van stoffen aangeleverd. Deze lijst is 

samengesteld uit Material Safety Data Sheet (MSDS)-informatie, waarop vaak stoffen zijn vermeld die 

zijn gebruikt in producten. Dit levert een lijst op van 37 stoffen welke – gezien de complexiteit van NTS-

data – geen complete lijst zal zijn van de gebruikte stoffen. Een andere vermelding hierbij is dat veel 

van de stoffen op MSDS-lijsten mengsels van stoffen of onzuivere stoffen zijn. Een vereiste om naar 

een stof te zoeken is dat er minimaal een eenduidige molecuulformule beschikbaar is. Uiteindelijk 

bleek het voor 15 producten mogelijk om een duidelijke molecuulformule te achterhalen. Voor deze 

stoffen was het toetsen aan de NTS-data uiteindelijk mogelijk. 

In Tabel 7 is de kruisvergelijking tussen stoffenlijst en NTS-data weergeven. Van de 15 stoffen die 

gezocht werden zijn er 9 één of meermaals teruggevonden. Er lijkt niet een sterk verband te zijn tussen 

het aantreffen van een stof en de originele toepassing in de MSDS, maar het is mogelijk dat de stof in 

een ander product is verwerkt en daardoor alsnog wordt aangetroffen. Geen enkele stof is positief 

geïdentificeerd in de blanco.  

Bij Tabel 7 horen enkele kritische noten. Een belangrijke kritische noot is dat er alleen is gekeken naar 

accurate massa omdat aanvullende informatie niet beschikbaar was om vals-positieve identificatie uit 

te sluiten. De stoffen zijn daarbij vooral veel erg kleine moleculen en/of oplosmiddelen, waarvoor 

vloeistofchromatografie geen uitmuntende techniek is. Daarnaast zijn de non-target 

screeninggegevens van Polymeerdispersie niet beschikbaar, zoals genoemd in 2.2.3. De stoffen van 

Polymeerdispersie zijn echter wel meegenomen in de zoekopdracht. Stoffen gemarkeerd met ## in de 

tabel zijn ‘out of scope’, wat inhoudt dat er niet naar gezocht kon worden. Dit kan door afwezigheid van 

een eenduidige brutoformule of andere beperkingen zoals minimale massa of maximale massa. Een 

aantal stoffen zijn ook uitgesloten op basis van expertise dat er geen bruikbare resultaten volgen uit de 

zoektocht door een te hoge kans op vals-positieve of vals-negatieve identificatie, wat verstorend werkt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor Quakerol CLT 105, waarvoor de massa’s kunnen overeenkomen met 

PEG polymeren.  
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Tabel 7 – Kruisvergelijking tussen aangeleverde MSDS-lijsten en NTS-data in gemeten monsters.  

Legenda n.b.: niet beschikbaar, +: gevonden in monster, ≡: niet gevonden in monster, ##: niet onderzocht. 

Productnaam 
MSDS-
locatie Specifieke zoekstof CAS-nr. 

E
B

 

W
A

S
R

 

M
O

B
L

 

P
M

D
 

E01-Lak EB 2-butoxyethanol 111-76-2 + ≡ ≡ n.b. 

E01-Lak EB 1,1'-iminodipropan-2-ol 110-97-4 + + ≡ n.b. 

MOBILGEAR 600 EB AMINES, C12-14-TERT-ALKYL 68955-53-3 ≡ + ≡ n.b. 

Quakerol CLT 105 EB N,N'-methylenebismorpholine 5625-90-1 ≡ + ≡ n.b. 

USR100 EB 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 + + ≡ n.b. 

washcoat Aquabase 
353 

EB 2-butoxyethanol 111-76-2 + ≡ ≡ n.b. 

washcoat Aquabase 
353 

EB 2-dimethylaminoethanol 108-01-0 ≡ ≡ ≡ n.b. 

Cool Care WASR Dodecylbenzeensulfonaat, 
monoethanolaminezout 

26836-07-7 + ≡ ≡ n.b. 

Cool Care WASR Geraniol 106-24-1 ≡ + ≡ n.b. 

Cool Asepsis WASR Glycerine 4813 56-81-5 ≡ ≡ ≡ n.b. 

Cool Star WASR 3-butoxy-2-propanol 5131-66-8 ≡ ≡ ≡ n.b. 

Neutrapur Forte WASR Citroenzuur 77-92-9 ≡ ≡ ≡ n.b. 

Neutrapur Forte WASR METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE  26172-55-4  ≡ ≡ ≡ n.b. 

Neutrapur Forte WASR METHYLISOTHIAZOLINONE 2682-20-4 ≡ + ≡ n.b. 

Cool 1 Green WASR Triacetin 102-76-1 ≡ ≡ ≡ n.b. 

Finavestan EB Witte minerale olie 8042-47-5 ## ## ## ## 

Quakerol CLT 105 EB Fatty alcohol (C13-15) ethoxylate 68131-39-5 ## ## ## ## 

USR100 EB dinatriummetasilicaat 6834-92-0 ## ## ## ## 

USR100 EB C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, 
ethoxylated, chloride 

1554325-20-0 ## ## ## ## 

USR100 EB Alcohols, C9-11, ethoxylated 68439-46-3 ## ## ## ## 

neutralisatie Kemira 
PAX-18 

EB Polyaluminium chloride 1327-41-9 ## ## ## ## 

Zetag 4145 
vlokmiddel 

EB Polyelectroliet zeer hoog 
molecuulgewicht 

- ## ## ## ## 

Cool 1 Green WASR Detergent   ## ## ## ## 

Cool Care WASR Alcohol geethoxyleerd 69011-36-
5/9043-30-5 

## ## ## ## 

Cool Care WASR Natriumcumolsulfonaat 15763-76-5 ## ## ## ## 

Cool Care WASR Alcohol geethoxyleerd 157627-86-6 ## ## ## ## 

Cool Care WASR Alifatische alcohol, geethoxyleerd 
gepropoxyleerd 

111905-53-4 ## ## ## ## 

Cool Star WASR Alcohol gethoxyleerd 69011-36-5 ## ## ## ## 

Cool Star WASR Alcohol gethoxyleerd 160901-19-9 ## ## ## ## 

Praestol 2640 PMD 2-Propenoic acid, sodium salt (1:1), 
polymer with 2-propenamide 

25085-02-3 ## ## ## ## 

Siliconen antischuim 
emulsie 

PMD Polydimethylsiloxane 63148-62-9  ## ## ## ## 

Siliconen antischuim 
emulsie 

PMD Polyoxyethylene stearate  9004-99-3 ## ## ## ## 

Siliconen antischuim 
emulsie 

PMD Sodium carboxymethyl cellulose 9004-32-4 ## ## ## ## 

Siliconen antischuim 
emulsie 

PMD GLYCEROL MONOSTEARATE 123-94-4 ## ## ## ## 

Polymeerdispersie 
CC 3502  

PMD Phthalocyanine Green G 1328-53-6 ## ## ## ## 
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In dit onderzoek is via screening gekeken naar de samenstelling van 

afvalwatermonsters. Dit leverde via de target screening informatie over de 

mogelijke samenstelling van monsters en leverde enkele relevante stoffen. Via de 

non-target screening werd vooral een beeld verkregen van de algemene 

chemische samenstelling en de verschillen tussen monstertypes. 

Uit de target screening (TAS) kwamen een aantal stoffen duidelijk naar voren als meest aanwezig: 

diglyme, triglyme, phenazopyridine, en een reeks aan medicijnresten. Het monster vanuit de Industriële 

Wasserij bevatte de meeste stoffen (72), tegenover het Emballagebedrijf (14) en 

Polymeerdispersiebedrijf (16). In de blanco werden geen noemenswaardige stoffen gevonden. De 

monsters verschilde onderling sterk: vanuit Emballage en Polymeerdispersie komen voornamelijk 

industriële stoffen, maar van Wasserij met name medicijnresten en afbraakproducten. Ten opzichte 

van de Maas liggen deze concentraties enkele honderden tot duizenden factoren hoger. Het gaat dus 

hoogstwaarschijnlijk om relevante concentraties. De TAS is minder sterk op het gebied van industriële 

stoffen, waardoor er waarschijnlijk veel stoffen zijn gemist in de monsters van Emballage en 

Polymeerdispersie. 

Uit de non-target screening (NTS) kwam een beeld van de algehele samenstelling. Hieruit bleek dat de 

monsters veel polymeren bevatten en vaak voor een groot deel gebaseerd op polyethyleneglycol 

(PEG). Dit bleek voor het Polymeerdispersie-monster ook meteen een beperking: de op voorhand 

onbekende concentraties van PEG verstoorden de analysegang van dit monster waardoor deze niet is 

meegenomen in de NTS. 

Echter, buiten de polymeren om waren er ook veel losse stoffen aanwezig in NTS. Na aftrek van de 

polymeren bleven er enkele duizenden mogelijke stoffen over, waarvan er veel in het ‘gebied’ van kleine 

moleculen zaten. Dat houdt in dat deze stoffen mogelijk industriële stoffen zijn. Hieruit kwam 

vervolgens dat het monster van Emballage niet ‘schoner’ was dan die va Wasserij: de meeste stoffen 

uit Emballage waren niet opgemerkt in de TAS door afwezigheid in de database. De monsters waren 

duidelijk chemisch complex en bevatten veel onbekende stoffen. Het was niet haalbaar om alle 

mogelijke stoffen te identificeren, maar er is wel gezocht naar enkele stoffen in de data. Deze zijn met 

wisselend succes gevonden, mede omdat er alleen naar de accurate massa is gekeken. 

Screening geeft een veel breder inzicht in de monstersamenstelling dan enkel doelstofanalyses. In 

sommige gevallen werkt dit ook als nadeel: er is teveel informatie om diepgaand te evalueren. Het is 

hierdoor vooral een techniek van de lange adem waarbij het verzamelen van informatie over langere 

periode als tijdsreeks veel meer inzicht biedt in de monstersamenstelling.  

3. Conclusie 
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I.1 Meetgegevens piekoppervlakte 

Tabel 8 – Gemeten oppervlaktes voor alle positief-bevonden stoffen in afvalwatermonsters op de TAS-analyse. Monsters 
uit de Maas zijn gemarkeerd als wel- of niet significant verschillend van afvalwatermonsters. 

# = Concentratie in afvalwatermonsters is 100 keer of meer hoger dan concentratie in de Maas in 2021. 

TSID Naam Polymeerdisp. Wasserij Emballage Maas 2021 Blanco 

TS000571 Diglyme 82215568 8256744 9840427 # 1125525 

TS001406 Phenazopyridine 0 0 62723068 # 0 

TS001746 Tetraglyme 0 954944 61341404 # 0 

TS001362 Paracetamol 81502 47776132 0 # 123707 

TS001109 Metformin 0 32912440 0  0 

TS001211 N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 0 18679648 0 # 0 

TS002016 N,N-diphenylguanidine 14804809 419344 664199 # 0 

TS000237 Benzododecinium 0 13930421 0 # 0 

TS001861 Triglyme 13550953 1645134 4890204 # 0 

TS001869 Triphenylphosphine Oxide 0 213487 3629668 # 45230 

TS000318 Caffeine 2002573 3588400 0  0 

TS001247 Nicotinamide 0 3331063 0 # 0 

TS000451 Cotinine 0 3268652 0  72922 

TS000166 Apophedrin (Phenylethanolamine) 0 0 0  2847653 

TS000098 Adenine 2258847 0 0  136959 

TS000332 Carbamazepine 0 1777264 0  0 

TS001025 Levetiracetam 0 1612198 0 # 0 

TS001564 Pyridoxine 1562749 0 0 # 0 

TS001972 Estrone 0 840958 1511165 # 0 

TS000157 Anabasine 0 1269552 0 # 0 

TS001097 Mercaptobenzothiazole 1165854 0 0 # 0 

TS001032 Lidocaine 0 1042017 37488  0 

TS001160 Metoprolol 0 1029710 0  0 

TS000099 Adenosine 905365 0 0  10925 

TS001248 Nicotine 0 893654 0 # 0 

TS000238 Benzotriazole 0 871599 0  0 

TS000053 4-Methylbenzotriazole 0 0 588079  0 

TS001969 Guanylurea 579643 0 0  0 

TS001337 Oxcarbazepine 0 569490 0  0 

TS001938 Dinoseb 0 435742 458246 # 0 

TS001270 Norcodeine 455192 0 0 # 0 

TS001311 O-Desmethyltramadol 0 449058 0  0 

TS001763 Thiabendazole 0 397304 0  0 

TS001865 Trimethoprim 0 366395 0 # 0 

TS000033 2-Phenethylamine 0 309659 0 # 0 

TS000552 Diclofenac 0 269345 0 # 0 

TS001803 Tolazoline 0 268992 0 # 0 

TS001490 Primidone 0 259974 0 # 0 

Bijlage I Gegevenstabellen 
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TSID Naam Polymeerdisp. Wasserij Emballage Maas 2021 Blanco 

TS001974 Clarithromycin 0 252634 0 # 0 

TS001377 Pemoline 0 247531 0 # 0 

TS000241 Benzoylecgonine 0 231324 0  0 

TS001988 Ensulizole 0 230171 0 # 6969 

TS000002 10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin 0 229254 0  0 

TS001760 Theophylline 0 0 0  190413 

TS001759 Theobromine 0 0 0  190413 

TS001739 Testosteron 0 174297 0 # 0 

TS001425 Phenytoin 0 168426 0 # 0 

TS001618 Rivastigmine 0 162915 0 # 0 

TS001004 Ketamine 0 136341 0  0 

TS001882 Urotropin 0 125359 0  0 

TS000418 Climbazole 0 120931 0 # 0 

TS000438 Clopidogrel 0 109334 0  0 

TS000164 Anthraquinone 40924 89345 12170  63830 

TS001230 Naproxen 0 87235 0 # 0 

TS001192 Modafinil 83891 0 0 # 0 

TS001179 Midazolam 0 78741 0 # 0 

TS000924 Iodopropinyl butylcarbamaat 0 71927 0  0 

TS000003 10-Hydroxycarbamazepine 0 70924 0 # 0 

TS000691 Ethenzamide 0 70454 0 # 0 

TS001674 Sulfadoxine 0 62787 0 # 0 

TS000928 Ipratropium 0 59420 0 # 0 

TS001804 Tolbutamide 0 59253 0 # 0 

TS001673 Sulfadiazine 0 48819 0 # 0 

TS001007 Ketoconazol 0 48194 0 # 0 

TS000409 Ciprofloxacin 0 45265 0 # 0 

TS000308 Butoxycaine 2597 44251 0 # 0 

TS000879 Histidine 0 0 0  44186 

TS000942 Isoconazole 0 39496 0  0 

TS001608 Rilmenidine 0 37845 0 # 0 

TS000795 Flunisolide 0 37769 0 # 0 

TS000593 Dimethylphthalate 0 11685 36460  0 

TS001715 Telmisartan 0 32346 0  0 

TS001694 Sulpiride 0 27497 0  0 

TS000912 Imidacloprid 0 22420 0 # 0 

TS001716 Temazepam 0 21852 0  0 

TS000335 Carbendazim 0 19377 0  0 

TS001335 Oxazepam 0 17837 0 # 0 

TS001627 Salicylic acid 0 17442 0  0 

TS000591 Dimethylanilin 0 0 16214 # 0 

TS001836 Triamcinolone Isomer 1 0 0 0 # 15685 

TS001491 Primidone (K) 0 15276 0 # 0 

TS000952 Isothiazolinon 0 15036 0 # 0 

TS000007 1-Hydroxymidazolam 0 10928 0 # 0 

TS000375 Chloridazon-Desfenyl 0 0 9603 # 0 

TS001477 Pravastatin (Na) 9534 0 0 # 0 

TS001360 Pantoprazole 0 8940 0 # 0 

TS000113 Allethrin I 8340 0 0 # 0 

TS001151 Metobromuron 0 0 0  7174 

TS001136 Methoxetamine 0 6931 0 # 0 

TS000927 Iopromide 0 1869 0  0 

TS000616 Diphenylamine 0 649 0 # 0 
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I.2 Z-Scores afvalwatermonsters t.o.v. Maas 

Tabel 9 – Reeks stoffen met een afwijkende Z-Score ten opzichte van het Maasgemiddelde 2021. De stoffen zijn 

benoemd bij naam, TSID, en meest voorkomende applicatie. Een Z-Score van 1,00 betekent een gemiddelde concentratie 

t.o.v. andere monsterpunten. Hogere Z-Scores duiden op hoger-dan-gemiddelde concentraties. 

Stofnaam TSID Monster Type Maas Monster 

BLANCO      Scores: ->   

Theophylline TS001760 Blanco Pharmaceutisch 0,07 3,49 

Theobromine TS001759 Blanco Pharmaceutisch 0 3,48 

Triamcinolone Isomer 1 TS001836 Blanco Pharmaceutisch 0 3,48 

Apophedrin  TS000166 Blanco Pharmaceutisch 0,65 2,53 

Histidine TS000879 Blanco Ongeclassificeerd 0,42 2,14 

EMBALLAGE      Scores: ->   

Triphenylphosphine Oxide TS001869 EB Industrieel 0,02 3,51 

Tetraglyme TS001746 EB Industrieel 0,03 3,50 

Chloridazon-Desfenyl TS000375 EB Bestrijd. metaboliet 0 3,48 

Dimethylanilin TS000591 EB Industrieel 0 3,48 

Phenazopyridine TS001406 EB Pharmaceutisch 0 3,48 

Dimethylphthalate TS000593 EB Bestrijdingsmiddel 0,20 3,46 

Estrone TS001972 EB Hormoon 0,02 3,19 

Dinoseb TS001938 EB Bestrijdingsmiddel 0,00 2,66 

Triglyme TS001861 EB Industrieel 0,01 1,23 

POLYMEERDISPERSIE      Scores: ->   

Adenine TS000098 PMD Pharmaceutisch 0,08 3,53 

Diglyme TS000571 PMD Industrieel 0,00 3,52 

Adenosine TS000099 PMD Pharmaceutisch 0,06 3,52 

N,N-diphenylguanidine TS002016 PMD Pharmaceutisch 0,03 3,52 

Pyridoxine TS001564 PMD Pharmaceutisch 0,00 3,48 

Mercaptobenzothiazole TS001097 PMD Industrieel 0 3,48 

Norcodeine TS001270 PMD Pharmaceutisch 0 3,48 

Pravastatin (Na) TS001477 PMD Pharmaceutisch 0 3,48 

Allethrin I TS000113 PMD Bestrijdingsmiddel 0 3,48 

Modafinil TS001192 PMD Pharmaceutisch 0 3,48 

Triglyme TS001861 PMD Industrieel 0,01 3,42 

Caffeine TS000318 PMD Pharmaceutisch 0,20 1,85 

WASSERIJ      Scores: ->   

O-Desmethyltramadol TS001311 WASR Pharm. metaboliet 0,75 3,80 

Benzoylecgonine TS000241 WASR Drug 0,75 3,78 

Metoprolol TS001160 WASR Pharmaceutisch 0,59 3,63 

Carbamazepine TS000332 WASR Pharmaceutisch 0,30 3,63 

Thiabendazole TS001763 WASR Bestrijdingsmiddel 0,18 3,58 

Lidocaine TS001032 WASR Pharmaceutisch 0,13 3,58 

Cotinine TS000451 WASR Pharmaceutisch 0,14 3,57 

Metformin TS001109 WASR Pharmaceutisch 0,13 3,56 

Ketamine TS001004 WASR Drug 0,31 3,55 

Oxcarbazepine TS001337 WASR Pharmaceutisch 0,13 3,55 

Clopidogrel TS000438 WASR Pharmaceutisch 0,14 3,53 

Carbamazepine METABOL.01 TS000002 WASR Pharm. metaboliet 0,09 3,53 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) TS001211 WASR Bestrijdingsmiddel 0,03 3,50 

Trimethoprim TS001865 WASR Pharmaceutisch 0,03 3,49 

Butoxycaine TS000308 WASR Ongeclassificeerd 0 3,49 

Paracetamol TS001362 WASR Pharmaceutisch 0,01 3,49 

Ensulizole TS001988 WASR Industrieel 0 3,49 
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Stofnaam TSID Monster Type Maas Monster 

WASSERIJ      Scores: ->   

Levetiracetam TS001025 WASR Pharmaceutisch 0,01 3,49 

Isoconazole TS000942 WASR Pharmaceutisch 0,09 3,48 

Benzododecinium TS000237 WASR Pharmaceutisch 0,00 3,48 

1-Hydroxymidazolam TS000007 WASR Pharm. metaboliet 0 3,48 

2-Phenethylamine TS000033 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Anabasine TS000157 WASR Drug 0 3,48 

Diclofenac TS000552 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Diphenylamine TS000616 WASR Bestrijdingsmiddel 0 3,48 

Methoxetamine TS001136 WASR Drug 0 3,48 

Naproxen TS001230 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Nicotinamide TS001247 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Phenytoin TS001425 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Rivastigmine TS001618 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Sulfadiazine TS001673 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Sulfadoxine TS001674 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Clarithromycin TS001974 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

10-Hydroxycarbamazepine TS000003 WASR Pharm. metaboliet 0 3,48 

Ciprofloxacin TS000409 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Climbazole TS000418 WASR Bestrijdingsmiddel 0 3,48 

Flunisolide TS000795 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Imidacloprid TS000912 WASR Bestrijdingsmiddel 0 3,48 

Ipratropium TS000928 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Isothiazolinon TS000952 WASR Industrieel 0 3,48 

Ketoconazol TS001007 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Midazolam TS001179 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Nicotine TS001248 WASR Drug 0 3,48 

Oxazepam TS001335 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Pantoprazole TS001360 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Pemoline TS001377 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Primidone TS001490 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Primidone (K) TS001491 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Rilmenidine TS001608 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Testosteron TS001739 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Tolazoline TS001803 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Tolbutamide TS001804 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Ethenzamide TS000691 WASR Pharmaceutisch 0 3,48 

Temazepam TS001716 WASR Pharmaceutisch 0,88 3,35 

Caffeine TS000318 WASR Pharmaceutisch 0,20 3,31 

Iodopropinyl butylcarbamaat TS000924 WASR Bestrijdingsmiddel 0,31 2,92 

Iopromide TS000927 WASR Pharmaceutisch 0,54 2,77 

Dinoseb TS001938 WASR Bestrijdingsmiddel 0,00 2,53 

Anthraquinone TS000164 WASR Bestrijdingsmiddel 0,67 2,02 

Estrone TS001972 WASR Hormoon 0,02 1,78 

Dimethylphthalate TS000593 WASR Bestrijdingsmiddel 0,20 1,11 
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