FARMAPOLLUTIE

Dieren aan de pil
Via de riolen komen de medicijnen die we nemen in waterzuiveringsstations en in
zee terecht. Zo krijgen vogels en vissen ze binnen, en dat heeft bizarre en vaak ook
kwalijke gevolgen.

S

preeuwen die zich voeden met de diertjes die in
onze waterzuiveringsinstallaties leven, krijgen
Prozac binnen en gedragen zich daardoor anders. Tot die
opmerkelijke conclusie kwam gedragsecoloog Kathryn Arnold na onderzoek. ‘Toen ik in 2010 begon te werken bij
de afdeling Milieu van de Universiteit van York in GrootBrittannië raakte ik aan de praat met een ecotoxicoloog’,
antwoordt ze op de vraag waarom ze zoiets heeft onder-
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zocht. ‘Die vertelde me dat er nog nauwelijks iets geweten
was over de impact van farmaceutica in het milieu op gewervelde landdieren. Dat zette me aan het denken: konden
de medicijnen die wij zelf nemen om ons beter te voelen
niet alleen de stofwisseling, maar ook het gedrag van dieren beïnvloeden?’
Er zijn in de EU alleen al zo’n drieduizend goedgekeurde
medicijnen, weet Arnold. ‘Via onze urine verlaten die vaak

zo goed als ongewijzigd ons lichaam, om dan met ons afvalwater in het milieu te belanden.’ De concentraties zijn
doorgaans erg laag, geeft ze toe, maar dat is niet noodzakelijk een geruststelling. ‘Want farmaceutica worden
natuurlijk net ontworpen om bij zeer lage concentraties te
werken. Misschien doen ze dat dus ook bij dieren.’
Waterzuiveringsinstallaties leken een logische eerste plek
om dat te onderzoeken, vertelt Arnold. ‘Elke vogelliefhebber zal je vertellen dat je daar veel vogels kan spotten.
Want er zitten in ons afvalwater heel wat voedingsstoffen
voor wormen, maden en slakjes, die vooral in de winter
onweerstaanbaar zijn voor onder meer meeuwen, kwikstaarten en spreeuwen. Dus maakten we een lijst van vaak
voorgeschreven medicijnen waarvan we weten dat ze maar
heel langzaam afbreken.’
Zo kwam de stof fluoxetine in beeld. Dat wordt onder de
merknaam Prozac als antidepressivum voorgeschreven en
is nauwelijks kapot te krijgen. ‘Fluoxetine is een selectieve
serotonine-heropnameremmer (SSRI), die ervoor zorgt

dat de signaalstof serotonine langer aanwezig blijft in de
synapsen. Dat zijn de contactpunten waarlangs onze hersencellen elkaar signalen doorspelen’, legt Arnold uit. ‘En
serotonine hebben dieren allemaal.’

Spreeuwen zonder stress
Dat was dus interessant, zeker omdat de stof niet enkel
depressies verlicht, maar ook nogal wat bijwerkingen vertoont. ‘Gebruikers worden vaak wat moediger en mondiger’, vertelt Arnold, ‘maar daarnaast is lusteloosheid een
veelgehoorde klacht, net als een gebrek aan eetlust en een
verminderd libido. Vervelend maar acceptabel voor mensen. Maar voor wilde dieren, die dagelijks moeten vechten
om te overleven, is dat mogelijk bijzonder slecht nieuws.’
Vogels hebben een erg beperkte vetreserve, omdat die ballast hun bij het vliegen te veel extra energie zou kosten.
‘Dat maakt dat ze in de winter ‘s morgens en ‘s avonds,
als het schemert, volop naar voedsel zoeken’, vertelt Arnold. ‘Maar als we in het wild gevangen spreeuwen in het
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ongeveer tweeënhalve minuut, maar deze vissen waren
zo’n vijftig seconden sneller.’
Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws: vissen die oxazepam krijgen, zijn minder angstig en daardoor slagen ze
er, enigszins vergelijkbaar met mensen die het medicijn
nemen, beter in om hun dagtaak tot een goed einde te
brengen – in het geval van de vis: eten. Maar die medaille
heeft mogelijk een erg donkere keerzijde, denkt Brodin.
‘Een baars heeft goede redenen om angstig te zijn, want
je mag niet vergeten: de wereld van de vissen is er een van
eten en gegeten worden.’
Baarzen die zich geen zorgen maken over roofvissen doen
het in de beschermde omgeving van het lab beter, maar
in de echte wereld worden ze mogelijk te grazen genomen
door een roofvis. Dat bleek uit een vervolgexperiment.
‘Zetten we een snoek bij de baarzen, dan zien we zeker
bij hogere concentraties oxazepam ronduit bizar gedrag.
Sommige vissen zwemmen recht op de snoek af – ‘kijk nu,
wat een grote vis’. Grappig, maar erg gevaarlijk.’

vormt van de meeste anticonceptiepillen. Ethinylestradiol
verstoorde de voortplanting van de dikkop-elrits zozeer
dat de vissoort na twee jaar zo goed als verdwenen was.
Daardoor kregen ook de forellen in het meer, die veel elrits
eten, het lastig, terwijl de ongewervelden waarmee de elrits zich voedt, profiteerden van de situatie.
Het is vanzelfsprekend onhaalbaar om dergelijke studies
te herhalen voor alle medicijnen die in het milieu zitten.
Bovendien heeft experimenteel ecotoxicologisch onderzoek ook een pervers kantje: het is moreel eerder dubbelzinnig om dieren in het lab of in een andere experimentele
omgeving te vergiftigen of bloot te stellen aan potentieel
schadelijke stoffen, om op die manier te bewijzen dat we
in de natuur mogelijk hetzelfde aan het doen zijn.
Toch is dit soort pioniersonderzoek vandaag absoluut
noodzakelijk, vindt Kathryn Arnold. ‘Op dit moment
houdt de regelgeving rond farmaceutica en andere stoffen
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lab een hoeveelheid fluoxetine toedienen die overeenkomt
met wat ze via hun dagelijkse portie wormen van de waterzuivering binnenkrijgen, doen ze dat minder intensief.’
Hoe dat precies komt, is nog onduidelijk, vertelt Arnold,
maar er zijn aanwijzingen dat het met de stressrespons te
maken heeft. ‘De concentratie van het stresshormoon corticosteron in het bloed schommelt bij vogels die fluoxetine
binnenkregen minder dan bij andere vogels’, legt ze uit.
‘Ze maken zich dus minder druk, wat hun stemming mogelijk bevordert, maar hun overleving niet.’
Terwijl wij mensen in onze drukke maar zelden levensbedreigende bezigheden vaak beter af zijn met wat minder

Spreeuwen die aan de Prozac zitten,
zoeken minder intensief naar voedsel
stress, speelt die bij vogels vermoedelijk een cruciale rol.
En juist die wordt door fluoxetine verstoord. Gedragsexperimenten met spreeuwen leverden geen bewijzen op dat de
vogels ook moediger, actiever of nieuwsgieriger werden,
vertelt Arnold nog. ‘Maar het is niet uitgesloten.’
Zou inderdaad best kunnen, denkt gedragsecoloog Tomas
Brodin (Universiteit van Umeå, Zweden), die een jaar of
twee geleden iets vergelijkbaars ontdekte bij vissen. ‘Ook
ik raakte geïnteresseerd in deze kwestie via een collega’,
vertelt hij. ‘Hij toonde aan dat forellen maar liefst twintig verschillende soorten farmaceutica bevatten, na blootstelling aan water uit waterzuiveringsinstallaties. Ik moet
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trouwens toegeven dat ik die man, die twee verdiepingen
hoger in hetzelfde gebouw werkt, pas leerde kennen toen
ik hem op de radio hoorde. Dit is echt een heel nieuw veld.’

Baarzen zonder angst
Omdat de wetenschappers de situatie in het wild zo nauwkeurig mogelijk wilden nabootsen, baseerden ze zich op
drie soorten gegevens: het voorkomen van farmaceutische
producten in water dat de zuiveringsinstallaties verlaat,
het water in de nabije Fyris-rivier en het spierweefsel van
baarzen uit dezelfde rivier.
‘Daarin troffen we onder meer de angstremmer oxazepam
aan’, vertelt Brodin, ‘ook wel bekend onder de merknaam
Seresta.’ Oxazepam stimuleert de zogenoemde GABAAreceptor in onze hersenen, doorgaans het doelwit van
de signaalstof gamma-aminoboterzuur, die zelf ook een
angstremmende werking heeft. Ook alcohol werkt trouwens op deze receptor in. Brodin en zijn collega’s stelden
de baarzen in het lab bloot aan drie keer de concentratie
die ze in de Fyris aantroffen. ‘Dat deden we om tijd te
winnen. Maar na een week bevatten de vissen net zoveel
oxazepam als wilde vissen, dus we kunnen ze best vergelijken.’
Uit het experiment bleek dat vissen onder invloed van oxazepam actiever en minder sociaal worden. Maar daarmee
waren de wetenschappers nog niet tevreden. ‘Wat ons
interesseerde, was de ecologische impact van de veranderingen’, benadrukt Brodin. ‘Dus gingen we nog een stapje
verder, en onderzochten we hoe snel zo’n baars twintig
watervlooien naar binnen werkte. Gemiddeld duurt dat

Maar Brodin is nog niet tevreden, want wat hem als ecoloog echt interesseert, zijn de gevolgen van gedragsveranderingen op het ecosysteem. Daarom plannen de wetenschappers nu een nog veel ambitieuzere studie. ‘Binnenkort starten we met een groot experiment, waarbij we een
volledig meer van zo’n duizend vierkante meter blootstellen aan oxazepam, zodat we kunnen zien of en hoe het
medicijn de voedselketen verstoort. Ook gedrag komt
daarbij aan bod, want zowel de baarzen als de snoeken
krijgen elk een zendertje waarmee we elke drie seconden
zien waar ze uithangen.’
Dat dergelijke studies heel leerzaam zijn, bleek uit een
vergelijkbaar experiment in Canada. Daar stelden onderzoekers een volledig meer bloot aan stoffen die de hormoonhuishouding van waterdieren in de war brengen,
in de vakliteratuur bekend als ‘endocriene disruptors’. Ze
gebruikten een testmeer waar ze elk voorjaar ethinylestradiol toevoegden, een synthetische vorm van het vrouwelijk hormoon oestrogeen, dat een belangrijk bestanddeel

Diclofenac: een ramp voor onze roofvogels
De ontstekingsremmer diclofenac veroorzaakte in de jaren 1990 een ware slachting onder de roofvogels van het Indische
subcontinent. ‘Als die zich tegoed doen aan
de karkassen van runderen die het geneesmiddel kregen, beschadigt het medicijn
gaandeweg hun nieren, vaak met dodelijke
gevolgen’, vertelt ecotoxicoloog Richard
Shore (Centrum voor Ecologie & Hydrologie, VK). ‘Ze kunnen de stof immers niet
afbreken.’ Intussen hebben India, Pakistan
en Nepal een verbod ingevoerd op diclofenac en vertoont de gierenpopulatie tekenen van herstel.

Groot was de verontwaardiging toen Italië
en Spanje eind 2013 besloten om het gebruik van het geneesmiddel in de veeteelt
toe te laten – zeker dat laatste land is van
levensbelang voor de Europese roofvogelpopulaties. ‘Bij gebrek aan karkassen
van wilde dieren – en omdat de karkassen
van landbouwdieren zelden nog rondslingeren – worden de vogels daar nu bijgevoederd in de zogeheten muladares, lokale
veestortplaatsen. Er wordt nu gevreesd
dat er toch karkassen met diclofenac door
de mazen van het net glippen.’ Dat kan
rampzalige gevolgen hebben, want één

koeienlever bevat genoeg diclofenac om
vijftien gieren te doden, of nog veel meer
kleinere roofvogels zoals arenden.
Shore is betrokken bij het Britse Predatory
Bird Monitoring Scheme, opgericht om uit
te zoeken hoe dode roofvogels aan hun
einde kwamen. ‘Vanwege hun positie op
het eind van de voedselketen, en omdat
ze vaak erg uitgestrekte leefgebieden hebben, vertellen die roofvogelkadavers ons
precies welke toxische stoffen er in een
bepaalde regio de ronde doen’, vertelt
Shore. ‘Maar net daarom zijn ze natuurlijk
erg kwetsbaar.’
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die mogelijk schadelijk zijn voor wilde dieren enkel rekening met de concentraties waarvan is aangetoond dat ze
ervan doodgaan. Je kan dus wel betogen dat het beter zou
zijn om al deze stoffen gewoon zonder onderzoek uit ons
afvalwater te halen, maar dat is erg duur en misschien niet
eens technisch haalbaar. Zolang er te weinig bewijzen zijn
dat de producten ook echt schade aanrichten, zal de sector
zich tegen dergelijke regelgeving verzetten.’

Dierproeven
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Een domein waar de Europese regels recent wel een vlucht
vooruit namen, is dat van de dierproeven. Die moeten aan
almaar meer voorwaarden voldoen, en voor cosmetica
zijn ze inmiddels zelfs verboden. ‘Het is geen eenvoudige
kwestie’, glimlacht Brodin. ‘Ik ben het er uiteraard mee
eens dat we dieren met zoveel mogelijk respect moeten
behandelen. Maar voorlopig is er hiervoor denk ik geen
alternatief.’ ‘We hebben een aantal van deze studies nodig
als referentie’, vult Arnold aan, ‘om op die basis dan hopelijk zonder dierproeven verder te bouwen.’
Er is nog wel wat werk aan de winkel voor we genoeg gegevens hebben om zonder experimenten te voorspellen
welke farmaceutica voor problemen zorgen. Toch denken
onderzoekers al na over dergelijke toepassingen, onder
meer aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Daar werken
toxicologen volop aan alternatieven voor dierproeven om
aan de hand van de respons van een celcultuur in het lab
eventuele problemen te signaleren. Maar daarvoor moeten
ze het mechanisme eerst van a tot z uitpluizen.
‘En dat is precies wat ik onlangs gedaan heb’, vertelt toxicoloog Mathieu Vinken. ‘Zij het niet voor de gevolgen van
een medicijn op een wild dier, maar wel voor de nevenwerking van bepaalde medicijnen, waaronder ethinylestradiol,
die onder bepaalde omstandigheden een galzoutpompje
in onze cellen blokkeren en zo leveraandoeningen veroorzaken. Ik verrichtte eigenlijk gewoon een heel zorgvuldige

literatuurstudie, die het hele ziekteverloop schetst: van het
moment dat de stof aan dat pompje bindt tot het moment
waarop de bijwerking zich manifesteert.’
Wetenschappers noemen dat een AOP, wat staat voor adverse outcome pathway. ‘De Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stimuleert nu al
haar lidstaten om werk te maken van de ontwikkeling van
dergelijke AOP’s’, vertelt Vinken. ‘En ze worden ook verzameld in een database die AOP Wiki gedoopt werd. Dat
staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar toxicologen zijn er wel heel enthousiast over, want het harmoniseren en verzamelen van al die informatie is hoognodig.’
In de eerste plaats omdat het toelaat om de vinger te leggen op gaten in onze kennis, aldus Vinken, maar ook
omdat een AOP duidelijk maakt wat de sleutelmomenten
zijn in het ontstaan van een ongewenst effect. ‘Vervolgens
kunnen we tests ontwikkelen op basis van cellen of weefsels in het lab die aangeven of een stof dergelijke gebeurtenissen teweegbrengt. Voorlopig is dat vooral beschrijvend werk, maar op termijn willen we ook kijken naar de
precieze dosis en naar herhaaldelijke blootstelling, wat
van belang is om richtlijnen uit te vaardigen.’

Ook via veeteelt
Bovendien werkt een groeiende coalitie van chemici en
informatici aan de ‘chemische categorisatie’ van vergelijkbare verbindingen. Vinken: ‘Zo proberen ze te bepalen welke structurele kenmerken aan de basis liggen van
een bepaald toxisch effect. Dat moet het in de toekomst
mogelijk maken om aan de hand van de chemische
structuur in te schatten of een stof giftig is.’ Die benadering biedt misschien ook een uitweg voor het probleem
van de mengsels. ‘Chemische stoffen komen zelden geïsoleerd voor, maar alle mogelijke combinaties testen,
kan natuurlijk niet.’
Een vergelijkbare benadering laat toe om ook de doelwitten van schadelijke stoffen – vaak is dat een eiwit – in
verschillende dieren met elkaar te vergelijken. ‘Zo kunnen we, opnieuw op basis van de chemische structuur,
voorspellen welke dieren kwetsbaar zijn en welke waarschijnlijk niet. Veel schadelijke effecten zijn namelijk het
gevolg van een verstoring van elementaire processen,
zoals mechanismen van ontsteking of antioxidatie, die
bijna alle dieren delen.’
Zo werken onderzoekers momenteel volop aan een batterij AOP’s voor de stoffen die de hormoonhuishouding
van waterdieren verstoren. ‘Het zijn – helaas, kan je wel
zeggen – gouden tijden voor ecotoxicologen’, grijnst Vinken. ‘Want door de groeiende bevolking, de vergrijzing
en de toenemende vraag naar vlees – ook de veeteelt gebruikt veel medicijnen – zal de aanwezigheid van farmaceutica in ons afvalwater de komende jaren alleen maar
toenemen.’
Zelfs in zee, waarvan je toch zou denken dat enkele
druppeltjes al snel onvindbaar zijn, werden in een vijftigtal recente studies al meer dan honderd farmaceutische
producten aangetroffen. Dat zegt Kevin Thomas van het
Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA). ‘De im-

pact daarvan op zeedieren is nog grotendeels onontgonnen terrein, maar van enkele ‘vertrouwde verdachten’
weten we al dat ze mogelijk ook daar onheil veroorzaken’, vertelt hij. ‘Zo vinden we vaak sporen van veelgebruikte pijnstillers. En we weten uit labstudies dat die
negatieve effecten kunnen hebben op de fysiologie en de
overleving van zeedieren, soms ook bij concentraties die
we in zee aantroffen. Zo was er een studie die aantoonde
dat mosselen trager groeien bij blootstelling aan twee
tot drie keer de concentratie ibuprofen die in de natuur
wordt aangetroffen. Bovendien maken ze minder sterke
byssusdraadjes – dat zijn die groene draadjes aan de zijkant van de schelp, waarmee ze zich op de ondergrond
vasthechten. Al moet ik erbij zeggen dat nog niet onderzocht is of daardoor ook de populaties krimpen.’
Niettemin worden Belgen en Nederlanders doorgaans wat
ongerust van dergelijke verhalen, want we zijn niet alleen
goede klanten van de farmaceutische industrie, we eten
ook heel graag mosselen. ‘Dat je in vis en zeevruchten
vaak farmaceutica kan aantreffen, lijkt me niet onwaarschijnlijk’, knikt Thomas. ‘Een Tsjechische collega kocht
onlangs in de supermarkt haring en haai uit de Atlantische Oceaan en inktvis uit de Stille Oceaan, allemaal wildvangst. Hij vond sporen van medicijnen in alle drie.’

Kiezen voor milieuvriendelijk
Maar dat wil niet zeggen dat we meteen moeten panikeren, benadrukt Thomas. ‘De technieken die we gebruiken om dergelijke stoffen te detecteren, zijn erg
verfijnd – los een suikerklontje op in het water van
duizend zwembaden, en we kunnen je vertellen dat er
suiker in zit. De concentraties zijn dus vaak erg laag.’
‘Zo zou je ongeveer vierduizend kilo baars moeten
eten om evenveel oxazepam binnen te krijgen als er
in één pil Prozac zit’, vult Brodin aan. ‘Bij vissen heeft
dat wel effect, omdat de blootstelling, via het water

waarin ze leven, continu is. Dat is bij mensen niet zo.’
Medicijnen die aantoonbaar schade veroorzaken aan het
milieu zomaar verbannen, zoals met sommige pesticiden
gebeurde, lijkt moeilijk haalbaar. Daarover zijn alle wetenschappers het eens. ‘Wel zouden we ervoor kunnen pleiten om, als er verschillende opties zijn, het meest milieuvriendelijke medicijn voor te schrijven’, vertelt Thomas.
‘Ik heb daarover onlangs met een collega een hoofdstuk
geschreven in een handboek voor artsen.’
Daarnaast lijkt een betere waterzuivering de voor de hand
liggende oplossing – medicijnen die niet in het milieu belanden, veroorzaken ook geen problemen. ‘Ook daar wordt
volop aan gewerkt’, weet Thomas. ‘Zo is er in Zwitserland

▲ Viskwekerij in
Noorwegen. Ook
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komen medicijnen in zee
terecht.

‘De aanwezigheid van farmaceutica in
ons afvalwater zal de komende jaren
alleen maar toenemen’
een experimenteel waterzuiveringsstation waar ze zoeken
naar nieuwe methodes om farmaceutica af te breken.’ En
die nieuwe technologieën mogen dan steevast een stevige
duit kosten, dat zal wel beteren, denkt Brodin. ‘Zodra de
overheid ze oplegt en iedereen de technologie moet aanschaffen, zullen die prijzen vast snel dalen.’
Jammer genoeg richten de viskwekerijen in de voorheen
ongerepte Scandinavische – en nu ook Patagonische –
fjorden en de garnalenteelt in Zuidoost-Azië ook heel wat
schade aan. En daar helpt waterzuivering niet tegen, verzucht Thomas. ‘Ook daar worden erg veel medicijnen gebruikt, waaronder antibiotica, maar ook een middel tegen
zeeluizen dat erg schadelijk is voor ongewervelde dieren.
Ik ben geen expert op dat vlak, maar als ik zoiets op de
menukaart zie, dan pas ik.’ ■
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