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1 Inleiding
In de Sleutel Factor Toxiciteit interpreteren we de waterkwaliteit aan de hand van chemische
microverontreiniging. Waterkwaliteit heeft met deze interpretatie (onder andere) effecten op de
geschiktheid als drinkwater, en kan in meer of mindere mate beperkend zijn voor de ecologische
toestand van het water. Om de waterkwaliteit te meten kunnen er enerzijds metingen aan een
reeks chemische microverontreinigingen worden gedaan, en kunnen er anderzijds
effectmetingen met bioassays worden gedaan. Een vraag is dan wat de relaties zijn tussen deze
metingen aan chemie, bioassays, en de effecten waar ze een maat voor zouden moeten zijn.
Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de aanwezigheid en concentraties van
stoffen met humane- en ecologische effecten. Zo is de link tussen Chemie en Ecologie gelegd
met msPAF, en is de link tussen zuiveringsopgave en inspanning gelegd met de
Waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave/inspanning (WKI ZOI) (zie Figuur 1). Maar wat is een
eenvoudige link tussen bioassay resultaten en potentiële effecten op humane gezondheid en
ecologie? En wat zegt een bioassay resultaat over chemie? Zijn bioassays in staat specifieke
chemische groepen te identificeren? In deze grootschalige data-analyse leggen we de basis voor
een aantal van deze links (zie Figuur 1).

Figuur 1. Vragen geadresseerd in de grootschalige data-analyse: relaties tussen effecten en
meetbare oorzaken. Wat zegt een bioassay uitslag over Humaan/ecologische effecten van de
waterkwaliteit? En wat zegt het over de chemie?
In deze case willen we de volgende dingen inzichtelijk maken:
i.
De aanwezige variatie in meetresultaten van bioassays
ii.
De relatie tussen bioassays – chemie.
iii.
De relatie tussen bioassays – ecologie.
iv.
Het vaststellen van bruikbare effect-signaalwaardes voor bioassays op basis van
eco(toxico)logische data, en deze koppelen aan 5 kwaliteitsklassen met
corresponderende kleuren
Dit werk zal een basis leggen voor meer inzicht in ecologische en chemische kwaliteit op basis
van bioassay metingen. Vanwege de beperkte omvang van deze case studie zal in toekomstig
onderzoek deze basis verder verstevigd moeten worden.
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2 Methoden
2.1 Data bronnen
Binnen deze casestudie zijn vier typen bronnen gebruikt: bioassay data, chemische data, ecotoxiciteit data en ecologische data. Een overzicht van de gebruikte bronnen staat in Tabel 1.
Tabel 1. Overzicht van de gebruikte bronnen per bron type (bioassay, chemisch, (eco)toxisch
en ecologisch).
Type bron
Naam en versie
Referentie of link
Bioassay
Toxic
Effects
in Niet openbaar
metingen
Environmental Samples
V4.1, opgesteld door
ADeco adviesbureau en
RIVM
Chemisch
ToxCast
gebaseerde https://kiwk-tox.netlify.app/nl/maatwerk-bioassays/
stofreactie in database
KIWK
bioassays
toxicologie
Ecologisch
Waterkwaliteitsportaal
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/wkp.webapplication
data 2020
(Eco)
SIMONI supporting
Van der Oost et al., 2017
toxicologisch information
GWRC: WP3.4: EffectHome page - GWRC (globalwaterresearchcoalition.net)
based trigger values for
different water quality
classes considering
hazards for human and
the environment
health

2.2 Vaststellen variatie bioassay metingen
Voor het vaststellen van de variatie in bioassay resultaten binnen Nederland, hebben we de
bioassay database gebruikt welke ADeco adviesbureau voor KIWK-tox heeft verzameld. Dit
betreft bioassay resultaten van verschillende bronnen, allemaal uitgevoerd binnen Nederland,
op Nederlandse wateren. Voor iedere bioassay hebben we het bereik geplot, van de laagst tot
de hoogst gemeten waarden. Enkel nul- of honderd procent metingen zijn namelijk niet nuttig
voor het vaststellen van relaties tussen chemie, toxicologie en ecologie.

2.3 Koppeling bioassays – chemie
Voor de koppeling tussen bioassays en chemische stoffen hebben we gebruik gemaakt van de
‘scenario-stoflijsten’ die voor de KIWK-toxicologie zijn vastgesteld. Bij elke stof staat voor
een selectie van bioassays of deze stoffen in de betreffende bioassay reageren, of niet. Op deze
manier is vastgesteld welke bioassays welke stoffen kunnen detecteren.
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2.4 Koppeling bioassays - ecologie
Voor de koppeling tussen bioassay resultaten en ecologische waterkwaliteit hebben we twee
bronnen gebruikt: de bioassay database, en de ecologische status uit het Waterkwaliteitsportaal.
Allereerst hebben we deze twee bronnen in de ruimte aan elkaar gekoppeld met behulp van GIS
(Geografisch Informatie Systeem). Daarvoor is rond iedere bioassay meting een buffer van 200
m gezet, waardoor bioassay metingen gekoppeld konden worden aan nabijgelegen wateren.
De bioassay metingen hebben verdeeld over meerdere jaren plaatsgevonden (1996 – 2019). Om
die reden hebben we voor de ecologische status hebben we het meerjaren gemiddelde gebruikt.
Uiteindelijk hebben we voor iedere KRW taxonomische groep (macrofauna, algen, vissen, en
waterplanten) afzonderlijk de relatie tussen bioassay resultaat en ecologische status geplot.
Om statistisch ondersteunde grenswaarden te stellen op de bioassay responsen hebben we een
logistische regressie uitgevoerd op de relatie tussen bioassay response en ecologische status. Er
bleek te weinig bioassay data te zijn voor de ecologische status ‘slecht’ en ‘ontoereikend’. Voor
de ecologische status hebben we daarom een goede ecologische status gecodeerd als ‘1’, en een
matige ecologische status als een ‘0’. Vervolgens hebben we de volgende vergelijking daarop
gefit:
𝑝
𝑙𝑜𝑔
= 𝛽0 + 𝛽1 𝑥
1−𝑝
Waarbij p de kans is op een goede ecologische status, β0 en β1 zijn de parameters van het
model, en x is de bioassay response waarmee we het belemmerend effect van de chemische
druk op de ecologische status willen voorspellen. De uiteindelijke resultaten van deze logistieke
regressie wordt in de figuren in Bijlage IV weergegeven met een lijn, een daarbij behorende
vergelijking en p-waarde. De vergelijking in de figuren volgt het volgende format:
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑏𝑖𝑜𝑎𝑠𝑠𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒
𝑝

Waarbij y de 𝑙𝑜𝑔 1−𝑝 is.
Voor alle bioassays die i) de verwachte relatie tussen bioassay response en ecologische status
volgde, en die ii) statistisch significant waren, hebben we vervolgens aan de hand van het
logistische model de bioassay waarde voorspeld waarbij de kans op een goede ecologische
status 5, 25, 50, 75, 90, 95, 97.5 en 99.9% is.

2.5 Koppeling bioassays - ecotoxicologie
Voor de koppeling tussen bioassays en (eco)toxicologie is gebruikt gemaakt van gegevens over
de minimale dosis die effect veroorzaakt bij soorten die leven in water. Een bioassay pikt
verschillende stoffen op, zolang deze het mechanisme van de bioassay beïnvloeden. Een
overzicht van de stoffen die worden opgepikt, en bij welke concentratie is voor veel bioassays
beschikbaar. Zo’n overzicht kan gebruikt worden om grenzen (waarden) te vinden waar de
bioassay aangeeft dat het de verwachting is dat er effecten op soorten zullen plaatsvinden. Deze
grenzen heten effect-signaalwaardes (ESW). ESW differentiëren tussen toereikende en
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ontoereikende waterkwaliteit op basis van de respons van bioassays op watermonsters. Het
afleiden van ESW is een onderwerp dat de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht heeft
gekregen in de wetenschappelijke literatuur. Als gevolg zijn er verscheidene manieren
ontwikkeld om deze ESW af te leiden, en zijn er voor veel bioassays meerdere ESW
beschikbaar. Om te komen tot bruikbare ESW voor de gebruikers van de ESFT2 is daarom
besloten een voorlopige selectie te maken van geschikte methoden voor afleiding en de daarbij
horende ESW. Om de diagnostische waarde van de ESW te vergroten is er besloten de ESW
uit te drukken in vijf kwaliteitsklassen per bioassay, met bijbehorende kleuren van goed naar
slecht, waarin de ESW de grens tussen blauw-groen (geen actie nodig) en geel-oranje-rood
(actie nodig) aangeeft. Op deze manier is de bioassay aanpak in lijn gebracht met het
chemiespoor, waar de kwaliteitsklassen op basis van stofconcentraties op dezelfde manier zijn
ingedeeld.
De effecten die horen bij een bepaalde bioassay waarde zijn niet perse gelijk voor milieu en
mens. Daarom zijn er twee sets ESW vastgesteld met verdere onderverdeling in kleurklassen:
een voor de interpretatie van risico voor milieu en een voor humaan. In Tabel 2 staan de criteria
voor de klassen.
Tabel 2. Grenzen in emPAF op basis van SSDs en aantal keer ESW voor waterkwaliteitsklassen
gebruikt om effect-signaalwaardes te definiëren, en de systematiek om grenzen te bepalen op
basis van Leusch & Snyder (2015).
Klasse

emPAF
0.00 - 0.025
0.025 - 0.05
0.05 - 0.10
0.10 - 0.20
0.20 - 1.00

Leusch & Snyder 2015
<0.1x ESW
0.1x ESW – ESW
≥ESW – 10x ESW
10x ESW – 100x ESW
>100x ESW

2.5.1 Effect-signaalwaardes voor milieu
Waar data beschikbaar was is voor de afleiding van de ESW voor milieukwaliteit uitgegaan
van de data achter de SIMONI aanpak van Van der Oost et al. (2017), zoals deze ook werd
beschreven in de ESFT1. In de SIMONI aanpak zijn zogenaamde “Species Sensitivity
Distributions” (SSD) opgesteld voor bioassays. De SSD’s zijn vanwege lage
databeschikbaarheid opgebouwd uit een mix van bijvoorbeeld laagste effect concentraties
(LOEC), concentraties met 50% effect (EC50). Op basis van deze SSDs en achtergrond waardes
op locaties met een goede ecologische status werden in van der Oost et al., (2017) met behulp
van expert opinie ESW afgeleid. Om dichter bij de ecotoxicologische oorsprong van de data te
blijven, en om te werken in lijn met de msPAF benadering uit het chemiespoor van de ESFT2
is er hier voor gekozen de grenzen voor de verschillende kwaliteitsklassen direct af te leiden uit
de SSDs voor de bioassays waarvoor die beschikbaar waren en geen correcties hierop toe te
passen. In analogie met de msPAF noemen we dit ‘effect methode Potentieel Aangetaste
Fractie’ (emPAF). De ESW die de grens is tussen waterkwaliteit die voldoet of niet is net als
in van der Oost et al. (2017) en in de msPAF gezet op een waarde van de bioassay waarbij 5%
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van de soorten potentieel aangetast wordt. Het is onbekend wat het potentieel aangetaste fractie
soorten betekend voor de ecologische staat, deze link is niet gelegd. In de praktijk zien we aan
de hand van de respons waarden van een aantal bioassays dat de wateren die de hoogste respons
geven, overeen komen met een SSD waarde van rond de 20 procent potentieel aangetaste
soorten. Daarom is deze waarde als bovengrenswaarde genomen. De gebruikte grenzen tussen
de kwaliteitsklassen, uitgedrukt in emPAF, zijn weergegeven in Tabel 2.
Voor de in vivo bioassays (de bioassays die effecten op hele cellen of organismen meten)
werden in de SIMONI strategie generieke ESW afgeleid op basis van een acuut-chronische
toxiciteitsratio van 10 om te corrigeren voor de korte blootstellingsduur van de bioassays, en
een veiligheidsfactor van 2 om te corrigeren voor de beperkte recovery van
extractiemethodes. Hiermee werd een relatieve verrijkingsfactor (REF; relative enrichment
factor) van 20 t.o.v. het water als ESW afgeleid. Dit betekent dat een voldoende kwaliteit
wordt aangenomen als een 20x of hoger geconcentreerd watermonster geen effect in de
bioassay veroorzaakt. Deze waarde is in de praktijk echter te laag ten opzichte van de REF die
gemeten worden. Daardoor is deze grens niet onderscheidend, gemeten waarden liggen hier
vrijwel altijd onder. Omdat de ESW in dit geval sowieso geen duidelijke verankering heeft in
de ecotoxicologie is besloten een ESW van REF 200 te nemen voor in vivo testen in de
ESFT2. Omdat de maat REF van hoog (toxiciteit bij veel concentreren) naar laag (toxiciteit
bij weinig concentreren) gaat bij toenemende toxiciteit bemoeilijkt dit de interpretatie ten
opzichte van de andere bioassays, die van laag naar hoog (in concentratie bioanalytische
equivalenten van een referentiestof) gaan. Daarom drukken we de REF uit in ‘Toxic Units’,
deze worden uitgerekend als 1/REF. Dit komt neer op een ESW van 0,005 TU.

2.5.2 Effect-signaalwaardes voor drinkwater
Voor de bepaling van humane ESWs kan geen gebruik gemaakt worden van een SSD, omdat
deze voor humane toxicologie niet zijn ontwikkeld. Daarom is een selectie gemaakt van de
beschikbare ESWs uit de wetenschappelijke literatuur. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van
de recente ESWs afgeleid door Béen et al. (2021). Deze waardes zijn afgeleid op basis van
voorlopige drinkwater richtwaarden voor stoffen die actief zijn in de verschillende bioassays.
Er is besloten de grenzen van de vijf kwaliteitsklassen te bepalen aan de hand van een simpele
rekenkundige verdeling. Deze verdeling is gebaseerd op een richtlijn voor vervolgstappen na
ESW overschrijding door Leusch & Snyder (2015). Deze richtlijn wordt ook genoemd in het
Global Water Research Coalition (GWRC) rapport (2020). De gebruikte grenzen, op basis
van Leusch & Snyder (2015), zijn weergegeven in Tabel 2.
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3 Resultaten en discussie
3.1 Variatie bioassay metingen
Voor iedere bioassay is de variatie van de bioassay metingen binnen Nederland geplot (Bijlage
I). Aan de hand van deze figuren hebben we een eerste beoordeling gedaan of een bioassay wel
of geen betekenisvolle variatie binnen Nederland laat zien. Bioassays die altijd een respons
opleveren, kunnen informatie opleveren als er variatie in de respons zit (bijvoorbeeld boven en
beneden een ESW). Bioassays die op weinig stoffen reageren (en dus mogelijk niet frequent)
zijn waardevol als die een specifiek eindpunt aanspreken dat van belang is voor de
waterkwaliteit. Er kan geconcludeerd worden aan de hand van de figuren in Bijlage I dat alle
bioassays waar voldoende data voor beschikbaar is, een goede respons breedte hebben.

3.2 Koppeling bioassays – chemie
Het is belangrijk om te weten hoe de chemie de bioassay respons bepaald. In deze paragraaf
kijken we naar overlap, en aantallen stoffen die reageren per bioassay.

3.2.1 Stoffen die in principe reageren in de bioassays (of analogen daarvan)

Figuur 3. Overlap in het signaleren van stoffen die typisch zijn voor emissie via een RWZI, door
vier bioassays. Van de in totaal 83 stoffen is er bewijs voor 30 stoffen dat deze in een of meer
bioassays worden opgepikt. Een aantal stoffen worden door meerdere bioassays opgepikt.
Mogelijk is dit aantal groter, omdat niet alle stoffen in alle bioassays zijn getest.
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In de ‘Scenario stoflijsten’ zijn lijsten met veel voorkomende stoffen voor een aantal
emissiebronnen te vinden. In totaal zijn er 328 stoffen. Sommige stoffen komen voor in
meerdere emissie scenario’s. Dat brengt het totaal van stoffen x scenario’s op ~2000 keer een
scenario-stof combinatie. Van deze stoffen is bekeken welke reageren in bioassays.
Sommige bioassays pikken veel stoffen op, sommige relatief weinig. In Figuur 3 is
weergegeven hoeveel stoffen die typisch zijn voor emissie uit een RWZI opgepikt worden door
vier verschillende bioassays. Er is zeker overlap.
In Tabel 3 staat een overzicht van het aantal stoffen dat wel/niet reageert in bioassays voor
stoffen die uit bepaalde emissiebronnen komen.
Tabel 3. Bioassays en hoeveel van de geteste stoffen hier (of in analogen van deze bioassays)
een positieve of geen (negatief) respons gaven.
Bioassay
Positief
Negatief
Positief
Negatief
(stoffen x (stoffen x
(unieke
(unieke
scenario’s) scenario’s) stoffen)
stoffen)
Daphnia Bioassay
444
1064
61
168
Algen Bioassay
304
775
45
103
ER-CALUX
441
750
59
99
anti-AR-CALUX
673
561
72
106
AR-CALUX
161
1103
23
161
GR-CALUX
115
1055
15
143
PXR-CALUX
1007
163
110
47
DR-CALUX / PAH-CALUX
376
763
43
111
PPARy-CALUX
777
393
82
75
PR-CALUX
71
51
5
6
anti-PR-CALUX
730
0
71
0
Nrf2-CALUX
865
300
96
58
p53-CALUX met en zonder S9 318
880
37
143
Genotoxicity Bioassay
400
557
49
83
Uit de analyse blijkt dat er een aantal bioassays in potentie op een groot percentage stoffen
reageren zoals de PXR calux, de Nrf2 calux en de PPARy calux. Een aantal bioassays reageert
specifiek op een klein percentage stoffen zoals de AR calux en de GR calux. De anti-PR calux
reageert op alle geteste stoffen. Al deze assays hebben een variërende respons, wat ze in
principe bruikbaar maakt. Of ze ook risico kunnen impliceren, hangt af van de respons ten
opzichte van de afgeleide ESW. Dit wordt in het achtergrond document over de ‘basis-set
bioassays’ uitgezocht.
Voor de interpretatie van de bioassay respons is het belangrijk te weten welke stoffen in
principe reageren in deze bioassay. Dat zijn dan kandidaten die de respons mogelijk hebben
veroorzaakt. Deze informatie staat in de database die ten grondslag ligt aan de maatwerk
bioassay tool. Ook is deze informatie te vinden in de Scenario stoffenlijsten met stoffen die
typisch worden geëmitteerd bij bepaalde bronnen.
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Het is wel belangrijk om te beseffen dat de bioassay in de praktijk wordt getriggerd door een
mengsel van stoffen, waarvan de concentratie stuk voor stuk misschien te laag is om de bioassay
respons te induceren. Ook kunnen er stoffen in het water aanwezig zijn die eerder niet getest
zijn in de bioassay.

3.2.2 Chemie – Bioassay koppeling in de praktijk
Een koppeling van concentraties van chemische stoffen en bioassay responsen in de praktijk is
wel ontworpen, maar kan vanwege de beperkte budget niet worden uitgevoerd. Als dit in een
vervolg wordt opgepakt zijn er twee opties, na het koppelen van chemiedata en bioassay
metingen op datum (week/maand/langer, afhankelijk van de databeschikbaarheid) en plaats
(waterlichaam): 1. Random Forest regressie om de meest belangrijke chemicaliën te selecteren
die de bioassay respons verklaren (hier is mee geëxperimenteerd, maar de data hebben nog veel
gaten waardoor de analyse niet goed werkt). 2. Per stof(groep) een plot tegen de bioassay
respons, met daarna een selectie op aanwijzingen (gebaseerd op statistiek) welke (groep van)
chemicaliën de bioassay respons hoog maken. In deze plots wordt verwacht dat de linker
bovenhoek leeg is, dat wil zeggen dat de bioassay respons nooit laag kan zijn, als de
concentratie van de stof(groep) hoog is.

3.3 Koppeling bioassays - ecologie
Voor niet alle waterlichamen waar bioassay metingen plaats hebben gevonden was de
ecologische status beschikbaar (Figuur 4). Dit geldt bijvoorbeeld voor bioassays die zijn
toegepast op rioolwaterzuiveringen of in kleine wateren die geen directe koppeling hebben met
KRW waterlichamen. Hierdoor konden deze bioassay metingen niet gekoppeld worden aan een
KRW ecologische status, en zijn deze bioassay resultaten niet meegenomen in de verdere
analyse. Dit kan als gevolg hebben dat bioassay metingen met hoge responsen wegvallen
(hogere responsen worden bijvoorbeeld regelmatig gevonden in rioolwaterzuiveringen),
waardoor er een kleinere variatie in bioassay metingen overblijft.
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Figuur 4. Kaart van alle Nederlandse waterlichamen waarvoor de ecologische status bepaald
is, met daarop met rode cirkels alle locaties aangegeven waar bioassay metingen plaats hebben
gevonden.
Wat betreft de ecologische status van de Nederlandse waterlichamen, heeft rond de 85% een
goede of matige ecologische status toegewezen gekregen, terwijl er relatief weinig
waterlichamen (overige 15%) een slechte of ontoereikende waterkwaliteit hebben. Hierdoor
zijn de patronen voor deze laagste twee categorieën over het algemeen minder betrouwbaar.
Om de koppeling tussen de bioassay metingen en de ecologische status mogelijk te maken
hebben we rond iedere bioassay meting een bufferzone van 200m gebruikt. Dit betekent dat
iedere bioassay meetlocatie is gekoppeld aan de waterlichamen die in een straal van 200m
aanwezig zijn. Dit kan in sommige gevallen leiden tot onterecht toegewezen koppelingen van
bioassay- en ecologische metingen, en deze koppeling zou in de toekomst verder
geoptimaliseerd moeten worden.
Daarnaast hebben we voor de ecologische status nu het meerjaren gemiddelde gebruikt.
Idealiter wordt iedere bioassay meting gekoppeld aan de ecologische status die in hetzelfde jaar
is bepaald als het jaar waarin de bioassay meting heeft plaatsgevonden. Dit is vooral belangrijk
omdat bioassays regelmatig worden toegepast om de effecten van maatregelen over tijd te
beoordelen. Eventueel kan ook een koppeling worden gedaan tussen ecologische status en de
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bioassay van het jaar daarvoor, om te kijken of de effecten van bioassays zoals gemeten pas een
jaar later terug te zien zijn in de ecologische status.
Aangezien er in totaal data beschikbaar waren voor bijna 40 verschillende bioassays, is het niet
mogelijk om alle bioassays in detail te bespreken. Als voorbeeld laten we de resultaten voor
vier bioassays zien, twee in-vivo en twee in-vitro bioassays. Figuren voor de andere bioassays
zijn beschikbaar in Bijlage II.
Voor ecologische status ‘slecht’ en ‘ontoereikend’ zijn er vooralsnog niet genoeg bioassay
metingen. Er is voor sommige bioassays wel een logisch gedrag te zien tussen ‘goed’ en
‘matig’. Dit is het geval wanneer de bioassay responsen lager zijn bij ‘goed’ in vergelijking tot
‘matig’. Om die reden kijken we voor de volgende analyse alleen naar deze grens.

3.3.1 In-vivo bioassays
Als voorbeeld voor in-vivo bioassays laten we de resultaten zien voor de Daphnia veld
mortaliteit bioassay (Figuur 5) en de microtox bioassay (Figuur 6). Uit beide bioassays wordt
duidelijk dat de voorspellende waarde van de bioassay afhangt van de taxonomische groep
waarvoor de ecologische status is bepaald.
De respons van de Daphnia veld mortaliteit bioassay lijkt indicatief te zijn voor de ecologische
status van macrofauna (MAFAUNA). De macrofauna ecologische status neemt namelijk af met
een toename in bioassay respons. In andere woorden, de Daphnia veld mortaliteit neemt toe bij
een afnemende ecologische status. Voor vissen is dit patroon minder duidelijk, omdat er vaker
een hogere bioassay waarde wordt gevonden, zelfs bij een goede ecologische status. De
gemiddelde waarden voor vissen laten een vergelijkbare doch minder sterke trend dan de
macrofauna zien. Voor fytoplankton en waterplanten is geen duidelijke relatie aanwezig tussen
deze bioassay en ecologische status. Dit is ook begrijpelijk, omdat Daphnia tot de macrofauna
behoren en dus een goede indicatorsoort kan zijn voor het effect van chemische verontreiniging
op deze soortgroep. Anderzijds kunnen de andere soortgroepen andere gevoeligheden voor
stoffen vertonen en zijn de effecten van toxiciteit op hun ecologische statussen wellicht beter
te beschrijven aan de bioassay respons van andere indicator organismen.
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Figuur 5. De relatie tussen Daphnia veld mortaliteit en ecologische status voor macrofauna,
vissen, oppervlaktewaterplanten, en fytoplankton. Het rode vierkantje en het oranje ruitje geven
respectievelijk het 95ste en het 50ste percentiel van de bioassay responses binnen iedere
effectklasse weer.
De microtox bioassay laat juist voor vissen een relatie zien (Figuur 6). Zo neemt de ecologische
status voor vissen af bij een toenemende microtox waarde. Voor de andere taxonomische
groepen lijkt de respons van deze bioassay minder of niet indicatief te zijn voor de ecologische
status.
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Figuur 6. De relatie tussen de microtox bioassay en ecologische status voor macrofauna,
vissen, oppervlaktewaterplanten, en fytoplankton. Het rode vierkantje en het oranje ruitje geven
respectievelijk het 95ste en het 50ste percentiel van de bioassay waarden binnen iedere effect
klasse weer.
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3.3.2 In-vitro bioassays
Als voorbeeld voor de in-vitro bioassays kijken we naar de anti-AR CALUX (Figuur 7) en de
anti-PR CALUX (Figuur 8). Ook voor in-vitro bioassays word duidelijk dat de indicatieve
waarde van de bioassay voor het effect van de chemische druk op de ecologische status varieert
over de verschillende taxonomische groepen.
De anti-AR CALUX bioassay laat vooral voor waterplanten een goede relatie zien met
ecologische status, hoewel verschillen in bioassay respons ogenschijnlijk klein lijken. Dit
laatste komt waarschijnlijk door sommige uitschieters in de bioassay metingen, waar mogelijk
nog gecorrigeerd voor kan worden (bijvoorbeeld door met een log-schaal te werken).

Figuur 7. De relatie tussen de anti-AR-CALUX bioassay en ecologische status voor
macrofauna, vissen, oppervlaktewaterplanten, en fytoplankton. Het rode vierkantje en het
oranje ruitje geven respectievelijk het 95ste en het 50ste percentiel van de bioassay waarden
binnen iedere effect klasse weer.
De anti-PR CALUX bioassay laat zowel voor waterplanten als voor macrofauna een goede
relatie zien met ecologische status, hoewel de databeschikbaarheid voor een ontoereikende
waterkwaliteit erg laag is. Hierdoor is de grens tussen een matige en ontoereikende
waterkwaliteit niet gemakkelijk vast te stellen aan de hand van deze bioassay. Als je deze
bioassay alleen zou gebruiken om de grens tussen een goede en matige waterkwaliteit aan te
tonen, dan lijkt deze naast macrofauna en waterplanten, ook indicatief voor vissen.
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Figuur 8. De relatie tussen de anti-PR-CALUX bioassay en ecologische status voor
macrofauna, vissen, oppervlaktewaterplanten, en fytoplankton. Het rode vierkantje en het
oranje ruitje geven respectievelijk het 95ste en het 50ste percentiel van de bioassay waarden
binnen iedere effect klasse weer.

3.3.3 Kleuren voor de waterkwaliteit met betrekking tot ecologische status
Voor alle bioassays die i) de verwachte relatie tussen bioassay response en ecologische status
volgde, en die ii) statistisch significant waren voor tenminste een van de taxa (macrofauna,
fytoplankton, vissen, en oppervlaktewater planten), hebben we aan de hand van een logistisch
model de bioassay waarde voorspeld waarbij de kans op een goede ecologische status (ten
opzichte van matig) 5, 25, 50, 75, en 95% is. De resultaten daarvan zijn weergegeven in Tabel
4.
Tabel 4. Voorspelde bioassay waarde waarbij de kans op een goede ecologische status 5, 25,
50, 75, 90, 95, 97.5 en 100% is. De waarden in deze tabel zijn voorspeld aan de hand van het
model, en dus niet altijd realistisch. Zo zijn de grijze waarden negatief, en vallen deze buiten
de mogelijke bioassay respons. De rode waarden liggen buiten het normale bereik van de
bioassay.
Bioassay, indicatief voor
(taxa)
Daphnia veld mortaliteit (MAFAUNA)
ERa CALUX (VIS)
Anti-AR CALUX (MAFAUNA)
GR CALUX (VIS)
DR CALUX (FYTOPL)
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100% 97.50% 95% 90% 75% 50% 25%
-175

11

41

-1.0E-02

-1.0E-02 -9.8E-03 -9.2E-03 -2.1E-03

0.07

0.73

33.20 ng EEQ/l

5.5E-06

3.0E-03 1.2E-02

842.24 ug FEQ/l

-1.0E-05

-1.00

-68

-1.00

-48

91 %

-18

-1.00

-87

5% Eenheid

0.05

0.39

3.17

25.43

-0.99

-0.81

1.52

31.98 2480.58 ng DEQ/l

-9.4E-06 -8.6E-06 -6.6E-06 2.6E-06 3.6E-05 1.6E-04 1.5E-03 pg TEQ/ml
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Anti-PR CALUX (VIS)

2.3E-04

0.01

0.03

0.09

0.36

1.44

5.79

59.84 ng REQ/l

PAH CALUX (MAFAUNA)

1.9E-04

0.03

0.09

0.29

1.62

8.95

49.49

875.09 ng BEQ/l

Nrf2 CALUX (MAFAUNA)

5.9E-03

0.10

0.19

0.37

0.99

2.60

6.84

34.80 ug CEQ/l

P53-CALUX (FYTOPL)

-9.4E-07

1.0E-06 3.4E-06 9.0E-06 3.2E-05 1.1E-04 3.6E-04 2.7E-03 TU

P53+S9 CALUX (FYTOPL)

-9.2E-07

1.1E-06 3.5E-06 8.7E-06 2.9E-05 9.1E-05 2.8E-04 1.9E-03 ug CEQ/ml

Algen groei inhibitie (MAFAUNA)

-7.9E-07

5.9E-07 1.5E-06 2.9E-06 6.8E-06 1.4E-05 2.9E-05 9.4E-05 TU

Daphnia immobilisatie (FYTOPL)

-2.6E-07

7.1E-06 1.3E-05 2.3E-05 5.2E-05 1.2E-04 2.7E-04 1.0E-03 TU

Daphnia IQ (VIS)

-1.0E-06

-1.0E-06 -9.7E-07 -7.5E-07 4.0E-06 9.9E-05 2.0E-03 3.1E-01 TU

Tabel 4 laat zien dat het per bioassay verschilt wat de maximaal haalbare kans is op een goede
ecologische status. Zo zijn de anti-PR CALUX, PAH CALUX, en de Nrf2 CALUX in staat om
een meetbaar respons te laten zien waarbij er een 90% kans is op een goede ecologische status.
Voor andere bioassays (bijvoorbeeld de DR CALUX en de P53 CALUX) is er bij een (relatief)
lage bioassay response nog steeds een grote kans om een slechte ecologische status te hebben.
Dit komt door factoren (hier onbekend) buiten de chemicaliën waarop de bioassay reageert, die
de ecologische status beïnvloeden.
We willen graag de invloed van andere factoren uitsluiten, en doen hieromtrent verkennend
onderzoek door een aanname te doen die niet geverifieerd kan worden (er kunnen wel degelijk
stoffen aanwezig zijn) maar die toch inzichten geeft als de aanname correct is. We gaan er
hiervoor vanuit dat de slechte ecologische status bij lage bioassay respons aan andere factoren
ligt, niet aan de chemicaliën die een respons geven in de bioassay. We doen de aanname dat de
kans op een goede ecologische status bij een bioassay respons van nul 100% zal zijn, zonder
invloed van andere factoren die de ecologische status omlaag brengen. Dat betekent dat we
schuiven met de bioassay responsen die bij ecologische status horen in Tabel 4. De bioassay
respons bij 100% zetten we op nul. De andere getallen hogen we op, met de waarde die hoort
bij 100% in Tabel 4. Daarna nemen we de ongetransformeerde waarden. Tabel 5 geeft de
aangepaste situatie.
Tabel 5. De procenten kans op een goede ecologische status van wateren bij een bioassay
repons voor de diverse bioassays, andere effecten uitgesloten. De rode waarden liggen buiten
het normale bereik van de bioassay.
Bioassay, indicatief voor (taxa)

100 97.50% 95%
%

90%

75%

50%

25%

5%

Eenheid

Daphnia veld mortaliteit
(MAFAUNA)

0

87

127

157

186

216

266

%

ERa CALUX (VIS)

0

0.076

0.737

33.208

ng EEQ/l

Anti-AR CALUX (MAFAUNA)

0

3.99E- 1.8E-04 8.2E-04 0.008
05
3.04E- 0.01
0.05
0.39
03

3.17

25.43

842.24

ug FEQ/l

GR CALUX (VIS)

0

DR CALUX (FYTOPL)

0

Anti-PR CALUX (VIS)

0
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4.75E04
5.83E07

2.56E03
1.39E06

1.47E- 0.2
2.5
33.0
2481.6 ng DEQ/l
02
3.39E- 1.25E- 4.63E- 1.71E- 1.53E-03 pg
06
05
05
04
TEQ/ml

0.01

0.03

0.09

0.36

1.44

5.79

59.84
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ng REQ/l

PAH CALUX (MAFAUNA)

0

0.03

0.09

0.29

1.62

8.95

49.49

875.09

ng BEQ/l

Nrf2 CALUX (MAFAUNA)

0

0.10

0.19

0.37

0.98

2.59

6.84

34.80

ug CEQ/l

P53-CALUX (FYTOPL)

0

1.96E- 4.36E- 9.93E- 3.30E- 1.09E- 3.62E- 2.71E-03 TU
06
06
06
05
04
04

P53+S9 CALUX (FYTOPL)

0

2.07E- 4.41E- 9.59E- 2.98E- 9.22E- 2.85E- 1.90E-03 ug
06
06
06
05
05
04
CEQ/ml

Algen groei inhibitie (MAFAUNA)

0

1.38E- 2.27E- 3.73E- 7.58E- 1.52E- 3.02E- 9.525E- TU
06
06
06
06
05
05
05

Daphnia immobilisatie (FYTOPL)

0

7.32E- 1.29E- 2.29E- 5.24E- 1.18E- 2.66E- 1.04E-03 TU
06
05
05
05
04
04

Daphnia IQ (VIS)

0

4.52E- 3.22E- 2.47E- 4.96E- 9.96E- 2.00E- 3.08E-01 TU
09
08
07
06
05
03

Met deze grenzen kan inzicht worden verkregen in de kans op een goede ecologische status bij
een gegeven bioassay waarde.
De kleuren voor een goede ecologische status stellen we voor als de volgende in Tabel 6:
Tabel 6. Kleuren voor de waterkwaliteit (procent kans op een goede ecologische status). Deze
kleuren zijn nu arbitrair ingedeeld, de waterbeheerders zouden moeten aangeven bij welke kans
op een ‘goede’ ecologische status ingegrepen zal moeten worden.
Kleur ESFT2

blauw

Kans op goede 100-90%
ecologische status

groen

geel

oranje

rood

90-75%

75-50%

50-25%

25-0%

Dit geeft de kans weer dat de stoffen die reageren op de bioassay een verslechtering van de
ecologische status geven, via effecten op tenminste 1 van de soortengroepen die de EKR (de
status van die groep), en daardoor de uiteindelijke ecologische status bepalen. In Tabel 4 is te
zien dat dit vaak niet het grootste probleem is, de kans op een goede ecologische status is bij
veel wateren sowieso al niet goed, ook al geeft de bioassay geen of weinig respons. Dit is te
wijten aan andere, hier niet bekende factoren.
Logischerwijs hoort bij een grotere kans op een matige status ook een verhoogde kans op een
‘slechte’ of ‘ontoereikend’. De datakwaliteit om dit vast te stellen is daarvoor niet genoeg.
Gerichte metingen met bioassays in dit soort wateren met deze mindere waterkwaliteit kan deze
data leemte mogelijk oplossen.
De bioassay responsen kunnen in principe bij elkaar opgeteld worden, als men een additief
effect aanneemt. Geeft een bioassay een kans aan van 95% kans op goede ecologische status,
en een andere bioassay 75% op een goede ecologische status, dan is het gecombineerde effect
95% van 100% plus 75% van 95%. Voor het nemen van maatregelen en inzicht in het type
probleem is het natuurlijk beter om de bioassay responsen apart te beoordelen.
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Disclaimer: Deze grenzen zijn op dit moment hypothesen, omdat de beschikbare data van de
bioassays over lange periode, door veel uitvoerders, en op verschillende manieren zijn
verzameld, en er verder sprake is geweest van een verkennende analyse van de vraag of veldbioassays ‘signaal’ vertonen in relatie tot ecologie, als doelstelling. De bioassays zouden in een
nieuwe analyse nog per jaar gekoppeld moeten worden met de ecologische status. Ook moet in
detail gekeken worden naar de gekoppelde metingen in waterlichamen, of deze echt hetzelfde
waterlichaam betreffen. Er is nu gekoppeld zodra er een waterlichaam was binnen een straal
van 200 meter.
Ook moet in acht genomen worden dat de ecologische status van een waterlichaam wordt
beïnvloed door een verscheidenheid van factoren, waar toxiciteit er één van is. Dit betekent dat
de bepaling van de chemische waterkwaliteit, ongeacht of deze wordt gebaseerd op
stofconcentraties of bioassay responses, hoogstens kan voorspellen in hoeverre de chemische
status van het water beperkend is voor de ecologische status. De ecologische status zelfs hangt
af van meerdere factoren en kan niet bepaald worden door enkel de chemische status in beeld
te brengen. Desalniettemin geven de huidige getallen inzicht in de orde van grootte van de
grenzen waarboven chemie beperkend wordt voor de ecologie. Dat is relevante informatie voor
maatregelen, en het inschatten van de effectiviteit ervan. Immers, als toxiciteit een
belemmerende factor is, dan kan het een verborgen ‘zwakste schakel’ zijn bij maatregelen voor
herstel: het daadwerkelijke herstel zal niet plaatsvinden als toxiciteit belemmerend is, en de
investering in herstelmaatregelen kan dan niet effectief zijn.
Vanwege de nog beperkte betrouwbaarheid van deze analyse, laten we het hier bij een ‘proofof-principle’ en nemen we de gevonden waarden niet mee in de rest van het document.

3.4 Bruikbare effectsignaalwaardes
Volgens de beschreven methodiek zijn voor vijf bioassays de ESW, uitgedrukt als 5% emPAF,
afgeleid op basis van de SIMONI SSDs van deze assays (Tabel 10). De SSD’s zijn vanwege
lage databeschikbaarheid opgebouwd uit een mix van LOEC, EC50, etc. Het is onbekend wat
het potentieel aangetaste fractie soorten betekend voor de ecologische staat, deze link is niet
gelegd.
Voor de drie in vivo bioassays en de cytotoxiciteit assay waarvoor geen SSDs beschikbaar
waren is de respons breedte van deze bioassays in de praktijk gebruikt om een ESW af te leiden.
Dit is uitgedrukt in 1/concentratiefactor die leidt tot 50% effect op het organisme/ assay. Dit
heeft geleid tot ESW voor milieukwaliteit per bioassay. Deze ESW kunnen gebruikt worden
voor de effect-gebaseerde diagnostische toetsing van de oppervlaktewaterkwaliteit (Tabel 10).
Voor de bepaling van humane ESWs kan geen gebruik gemaakt worden van een SSD, omdat
deze voor humane toxicologie niet zijn ontwikkeld. Daarom is een selectie gemaakt van de
beschikbare ESWs uit de wetenschappelijke literatuur. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van
de recente ESWs afgeleid door Béen et al. (2021). Deze waardes zijn afgeleid op basis van
voorlopige drinkwater richtwaarden voor stoffen die actief zijn in de verschillende bioassays.
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Voor twee bioassays om humaan relevante waterkwaliteit te meten konden betrouwbare ESWs
worden afgeleid (ER-en anti-AR CALUX). Voor een andere assay kon een voorlopige ESW
worden afgeleid (PAH-CALUX), waarbij vermeld werd dat de grenzen met voorzorg ingezet
moeten worden door de beperkte hoeveelheid data waarop ze gebaseerd zijn. Desalniettemin is
besloten deze waardes in de KIWK toe te passen en deze na een tijd te evalueren op hun
relevantie. Voor de PAH CALUX is geen andere humane ESW beschikbaar, en de humane
ESW wel valt in ieder geval in dezelfde range als gerapporteerde ESWs voor bescherming van
het milieu.
Voor de p53- en Nrf2-CALUX assays was niet genoeg data beschikbaar om betrouwbare ESWs
af te leiden. Omdat genotoxiciteit in elke mate kan leiden tot een kans op genetische mutaties
en/of kanker, is besloten dat zolang er geen betrouwbare en goed onderbouwde ESW voor de
p53-CALUX beschikbaar is, uit te gaan van de noodzaak tot actie zodra er activiteit in de
bioassay wordt gedetecteerd. Toch is het praktisch om een schaal met kwaliteitsklassen te
hebben om wateren met elkaar te kunnen vergelijken. Voor de Nrf2 CALUX kan op termijn
gebruik worden gemaakt van de vervangende AREc32 assay. De twee assays zijn inwisselbaar
omdat ze hetzelfde eindpunt (oxidatieve stress) representeren, en voor de AREc32 assay is wel
een humane ESW beschikbaar (ook voor milieu). Er is in Nederland alleen geen ervaring met
deze assay, wel is er een onderzoek naar toepasbaarheid gedaan bij KWR water.
Voor de anti-PR-CALUX is geen humane ESW in de wetenschappelijke literatuur
gerapporteerd. De PR-CALUX is specifieker, wat past bij een toepassing in drinkwater maar
loopt daarmee de kans nooit een respons te geven omdat er weinig stoffen in drinkwater zitten
die een reactie zullen geven. De PR-CALUX kan bijvoorbeeld wel ingezet worden zodra de
anti-PR aangeeft dat er stoffen aanwezig zijn die effect hebben op de PR receptor in het
algemeen. Dit geldt overigens ook voor de AR-CALUX in relatie tot de anti-AR-CALUX. In
de toekomst kan op basis van effectconcentraties van actieve stoffen in de bioassay met een
drinkwaterrichtwaarde een ESW worden afgeleid volgens de methodiek uit Béen et al. De data
die gegenereerd worden tijdens effectmetingen volgens de ESFT2 zullen een ijking en
onderbouwing van de af te leiden ESW met realistische metingen mogelijk maken. Dit geldt
ook voor de PPARg-CALUX.
Niet voor alle bioassays om humaan relevante waterkwaliteit te meten zijn ESW beschikbaar.
Dat betekent dat de bioassay responsen voor deze bioassays niet geïnterpreteerd kunnen worden
in termen van risico. Tot het moment dat er voor deze bioassays wel een ESW afgeleid wordt
kan er wel trend-monitoring gedaan worden. Bijvoorbeeld, wordt de bioassay respons hoger of
lager met de tijd? Ook kunnen locaties met elkaar vergeleken worden met betrekking tot de
bioassay respons. Bijvoorbeeld verschillende drinkwaterbronnen. Of, de respons vanaf een
emissiebron tot aan de drinkwaterbron. Zodra een ESW beschikbaar is kunnen deze metingen
vervolgens retrospectief geïnterpreteerd worden op risico.
In Tabel 10 staat een overzicht van ESW voor bioassays. In de tabel zijn de waarden van de
bioassay weergegeven die bij de overgang van kleur ‘groen’ naar kleur ‘geel’ gaat. Over het
algemeen zijn de waarden zo gekozen dat er bij blauw en groen geen actie ondernomen hoeft
te worden, en bij geel aanvullend onderzoek zou kunnen gaan plaatsvinden. Bij oranje en zeker
rood zal geldt dat natuurlijk nog sterker.

Pagina 20 van 51

Sleutel factor Toxiciteit (versie 2)

Tabel 10. Overzicht grenswaarden tussen ‘groen’ en ‘geel’ voor bioassays voor
eco(toxico)logie en drinkwater. *Grenzen voor Ecologie zijn hypothesen, de data analyse moet
nog eens gedegen overgedaan worden.
Milieu (M) / ESFT1
Milieu Humaan Ecologie
Bron
(SIMONI)
Drinkwater
(BD)
/
Drinkwater
(D)
(ng M/BD/D
0,5
0,5
0,25
0,008

ERa
CALUX
EEQ/L)
anti-AR CALUX (µg M/BD/D
25
FEQ/L)
Nrf2
CALUX
(µg M/BD/D
10
CEQ/L)
PAH
CALUX
(ng M/BD/D
150
BEQ/L)
PXR
CALUX
(µg M/BD/D
3
NEQ/L)
Microtox (TU)
M/BD
0,005
Daphnia (TU)
M
0,005
Alg (TU)
M
0,005
Cytotox CALUX (REF) M/BD/D
0,005
Anti-PR CALUX (ng M/BD/D
REQ/L)
P53 CALUX (genotoxic D
0,005
units GTU)
PPARG CALUX (ng M/BD/D
10
RosEQ/L)
* onzeker vanwege weinig data (Been et al., 2021)

0,13

4,8

0,39

0,034

-

0,98

41,0

24,4 (*)

1,62

0,008

-

-

0,005
0,005
0,005
0,005
13

0,005
0,005
-

0,0000524
0,00000758
0,36

-

0,00005

0,000033

10

-

-

Tabel 10 geeft aan dat bij de bioassays die overlappen tussen drinkwater en eco(toxico)logie de
waarden voor de ecologie het meest afwijken van de andere waarden voor drinkwater en/of
ecotoxicologie. Daaruit blijkt nogmaals dat deze grenzen mogelijk beter kunnen in een
vervolganalyse. Vrijwel alle bioassays hebben een mooie respons-breedte.
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4 Conclusie
4.1 Variatie in de respons van bioassays
Met de analyse is vastgesteld of er bioassays zijn die altijd 100% aanstaan, of juist nooit een
reactie geven. Voor alle bioassays was de variatie in respons goed.

4.2 Vaststellen chemicaliën aan de hand van bioassays
Voor alle bioassays zijn testen gedaan met chemicaliën en deze zijn beschikbaar via databases
zoals ToxCast. Stoffen geven wel of niet een reactie in een bioassay bij een bepaalde
concentratie. Is er in de praktijk een bioassay respons, dan is het mogelijk dat een van deze
stoffen een reactie heeft geïnduceerd. Dit geeft belangrijke handvatten voor interpretatie.
Andere stoffen kunnen om deze reden worden uitgesloten (de bioassay reageert in principe niet
op deze stoffen). Het is natuurlijk mogelijk dat de reactie wordt veroorzaakt door een mix van
chemicaliën met dezelfde werking. Ook is het mogelijk dat de reactie wordt veroorzaakt door
een stof die nog niet is getest in de bioassay. Als dit in acht wordt genomen, biedt de lijst met
stoffen die reageren in bioassays een hypothese richting de mogelijke veroorzakers van de
bioassay respons en daarmee de mogelijke emissiebron.

4.3 Vaststellen belemmerende kracht van chemische druk op de
ecologische kwaliteit aan de hand van bioassays
Het kennen van de relatie tussen bioassay waarde en bijbehorende ecologische status van het
water is erg handig als het behouden of verbeteren van de ecologische status het doel is van een
waterbeheerder. Dit is voor een aantal bioassays in principe mogelijk gebleken. De analyse
moet sowieso nogmaals op een meer grondige manier over gedaan worden.
Voor enkele bioassays was het mogelijk vast te stellen dat ze een aannemelijke invloed op de
ecologie weergeven (van ‘goed’ naar ‘matig’). De bioassay waarden bij de lagere ecologische
klassen zijn mogelijk niet betrouwbaar/volledig en daarom niet gebruikt. Hier moet eerst
achterhaald worden of hoge bioassay waarden vanwege cytotoxiciteit misschien afgekeurd
worden als ‘goede/geldige’ waarde, en daarom met name ontbreken.

4.4 Vaststellen bioassay- (eco)toxiciteit relatie
Met behulp van SSD per bioassay, en waar dit niet voorhanden was een ESW, zijn klassen van
waterkwaliteit met betrekking tot de (eco)toxiciteit aangegeven per bioassay waarde. Voor
humane klassen van waterkwaliteit kan geen gebruik gemaakt worden van SSD, daarom zijn
kleuren voor deze bioassays allen met behulp van ESW waarden afgeleid. De interpretatie van
beide manieren van afleiden is wel verschillend. In het ene geval staat de klasse voor percentage
potentieel aangetaste soorten. In het andere geval staat de klasse voor een afstand tot een grens
van acceptabele waterkwaliteit naar waterkwaliteit met potentieel risico op nadelige effecten,
wat een minder strak gedefinieerde maat is die ook lastiger geverifieerd zal kunnen worden.
Bioassays verschillen in de soort stoffen waar ze op reageren. Elke bioassay afzonderlijk geeft
dus inzicht in een bepaald probleem met een type chemische stoffen, dat mogelijk een eindpunt
induceert (acuut of chronisch) bij organismen. Het is dus van belang om de resultaten van de

Pagina 22 van 51

Sleutel factor Toxiciteit (versie 2)

verschillende bioassays inzichtelijk te houden. Dit kan het beste op het niveau van stofgroepen
die samen een repons te weeg brengen in een specifieke bioassays. Voor een ander doel,
samenvattend karteren van toxiciteit van alle stoffen samen, kunnen de responsies van alle
bioassays worden geaggregeerd. Het omrekenen van de bioassay resultaten naar een kans op
een goede ecologische status op basis van alle bioassay waarden samen geeft namelijk wel
ruimte om de bioassay resultaten te combineren.
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Colofon
Deze notitie is geschreven in het kader van het project Toxiciteit van de Kennisimpuls
Waterkwaliteit. In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen,
drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen
waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te
verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.
In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis
(beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het
waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt
gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen,
provincies en drinkwaterbedrijven.
Deze notitie is opgesteld in het kader van het Kennis Impuls Water Kwaliteit project
“Toxiciteit” door Tessa Pronk en Milo de Baat (KWR), en Sanne van den Berg (WEnR). De
inhoud is voorgelegd voor collegiale toetsing aan het kernteam en de gebruikersgroep van het
project. Hun suggesties voor verbetering zijn in de eindversie verwerkt. De in deze notitie
gepresenteerde kennis is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied.
Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden
beschouwd. De auteur(s) en STOWA kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit deze publicatie.
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Bijlage I. Waarden gevonden in bioassays
De onderstaande figuren zijn gegenereerd uit de Bioassay dataset. Deze metingen hebben
diverse bronnen in Nederland.
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Bijlage II. Koppeling bioassays - ecologie
De onderstaande figuren zijn gegenereerd na de koppeling van de bioassay dataset met de
ecologische status uit het Waterkwaliteitsportaal. Voor iedere bioassay is een figuur gemaakt,
met daarin voor iedere taxonomische groep onafhankelijk de relatie tussen ecologische status
en bioassay resultaat.
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Bijlage III. Logistische regressie bioassays – ecologie

Log10(x+0.000001) transformed
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Log10(x+0.000001) transformed

Log10(x+0.000001) transformed

Pagina 42 van 51

Sleutel factor Toxiciteit (versie 2)

Log10(x+0.000001) transformed

Log10(x+0.000001) transformed
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Log10(x+0.000001) transformed

Log10(x+0.000001) transformed
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Untransformed

Log10(x+0.000001) transformed
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Log10(x+0.00001) transformed

Log10(x+0.01) transformed
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Log10(x+1) transformed

Log10(x+0.000001) transformed
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Log10(x+0.000001) transformed

Log10(x+0.000001) transformed
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Log10(x+0.000001) transformed

Log10(x+0.000001) transformed
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Log10(x+1) transformed

Log10(x+1) transformed
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Log10(x+0.000001) transformed

Log10(x+0.000001) transformed
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