Toolkit Integrale Waterkwaliteit
Een samenhangend pakket aan diensten
voor een integrale analyse van
opkomende stoffen in de gehele
waterketen.

Wat is de Toolkit Integrale Waterkwaliteit?
Opkomende stoffen! De emissies naar het milieu zijn niet volledig te voorkomen maar meer inzicht in welke stoffen het betreft en
welk van deze honderdduizenden stoffen het meest relevant zijn m.b.t. hun effecten op het ecosysteem en onze gezondheid is
uitermate belangrijk. Het Waterlaboratorium heeft de afgelopen jaren veel expertise en technieken ontwikkeld in relatie tot
opkomende stoffen. De verschillende onderdelen van onze dienstverlening zijn nu samengebracht in een samenhangend pakket
zodat we in dit complexe werkveld voor elke klantvraag, op een flexibele en modulaire manier, de juiste dienstverlening kunnen

aanbieden. Vandaar de naam Toolkit Integrale Waterkwaliteit.

De Toolkit kent een Toxicologisch spoor waar we bioassay's en het EDA-platform effecten van stoffen in beeld brengen en
een Chemische spoor waar we stoffen proberen op te sporen en te identificeren. Afhankelijk van het doel zetten
we generieke (non)target screeningstechnieken tot specifieke target- en gidsstofanalyses in. Voor daaruit geïdentificeerde stoffen
kunnen we vervolgens een toxicologische risico evaluatie uitvoeren. De Toolkit sluit aan bij de inzichten die in de Kennis Impuls
Waterkwaliteit (KIWK) zijn opgedaan en de daarin ontwikkelde Ecologische Sleutel Factor - Toxiciteit 2.0 (ESF 2.0).

Deze brochure is interactief… U kunt dan ook op de verschillende iconen klikken en zo door het document heen navigeren en
ontdekken wat de Toolkit voor u kan betekenen. Indien u vragen heeft neem dan contact op met onze experts via
www.hetwaterlaboratorium.nl.
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Toepassingen in de waterketen
Industrieel Afvalwater

•

Industrieel en huishoudelijk afvalwater
•

Zuiveringsrendementen

•

Risicobeoordeling Transformatieproducten

•

Effluent beoordeling / vergunningverlening

•

Hergebruik afvalwater

•

Ecologische toestandsbepaling (ESF Toxiciteit 2.0)

•

Drinkwater
•

Bronbewaking

•

Zuiveringsrendement

•

Risicobeoordeling Transformatieproducten

•

Gezondheidsrisico’s drinkwater
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Bioassay’s
Bioassay

•

•

Meten het gecombineerde effect (veiligheid) van

•

Bioassay’s

gemodificeerde) menselijke cellen of bacteriën

•

Calux assay’s

Geven geen informatie over wélke stoffen het

•

Ames test

We meten verschillende toxicologische
eindpunten: o.a. hormoonverstoring,
genotoxiciteit, oxidatieve stress, …

Terug naar overzicht

Meer info op onze website:

een mengsel van stoffen op (genetisch

effect veroorzaken.
•

•

Bioassay Chromatogram
•

Monsterextract wordt via een chromatografische
scheiding opgesplitst in zeer kleine fracties.

•

In elke fractie wordt het effect in een bioassay
gemeten.

•

Het Bioassay Chromatogram geeft informatie
over de aard (polariteit), hoeveelheid en verdeling
van stoffen die een effect veroorzaken.

•

Terug naar overzicht

Geeft hiermee een fingerprint van het monster.

•

Meer info via onze website:
•

Effect directed analysis (EDA)

Effect gestuurde analyse (EDA)
•

Monsterextract wordt via een chromatografische
scheiding opgesplitst in zeer kleine fracties.

•

In elke fractie wordt het effect in een bioassay
gemeten.

•

Gelijktijdig wordt een hoge-resolutie massa
spectrum opgenomen om de identiteit van
actieve stof(fen) vast te stellen.

•

Efficiënte combinatie van effectmeting en
chemische screening om te focussen op
relevante stoffen.

Terug naar overzicht

•

Meer info via onze website:
•

Effect directed analysis (EDA)

Non Target Screening
•

Screenen maakt het mogelijk om nieuwe en
onbekende chemische stoffen te identificeren.

•

Breed analytisch meetbereik om zo min mogelijk
stoffen te missen; een vangnet voor risicovolle
stoffen.

•

Levert een schat aan data op die ook
retrospectief geanalyseerd kan worden.

•

Vraagt om geavanceerde data-analyse en
datavisualisatie technieken.

Terug naar overzicht

•

Meer info via onze website:
•

Screening

Target Screening
•

Gericht zoeken naar een lijst van bekende stoffen
opgeslagen in een bibliotheek.

•

>2000 stoffen; geneesmiddelen;
bestrijdingsmiddelen; industriële stoffen

•

Snel inzicht in vóórkomen en trends van een
brede groep van stoffen.

•

Interactieve rapportage van omvangrijke
dataset.

Terug naar overzicht

•

Meer info via onze website:
•

Screening

Doelstofanalyse
•

Analyse gericht op een specifieke groep van
verbindingen.

•

Lage rapportagegrenzen en nauwkeurige
kwantitatieve resultaten.

•

Terug naar overzicht

Voorbeelden:
•

Geneesmiddelen

•

PFAS

•

Hormonen

•

Zoetstoffen

•

Bisphenolen

•

Meer info via onze website:
•

Syllabus

Gidsstoffen
•

Geselecteerde set van stoffen om rendement
van (geavanceerde) afvalwaterzuivering vast te
stellen (IPMV).

•

Robuuste gestandaardiseerde methode.

•

Samenwerking met ILOW laboratoria.

•

Maakt het mogelijk om een objectieve
vergelijking tussen zuiveringstechnieken uit te
voeren.

Terug naar overzicht

•

Meer info via onze website:
•

Gidsstoffen

JW. Lucasweg 2
2031 BE Haarlem
023 – 517 5900
info@hetwaterlaboratorium.nl

