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O. SAMENVATIING 

Instellingen voor tandheelkundige verzorging omvatten praktijken 
van tandartsen-algemeen practici, specialisten en mondhygiënisten, 
tandheelkundige faculteiten en tandtechnische laboratoria. 
De afvalwaterproblematiek spitst zich voornamelijk toe op de 
tandartspraktijken, met name door de lozing van kwik en enkele 
andere zware metalen in de vorm van amalgaamresten. 
Het betreft een zeer groot aantal kleine lozingen op de riolering. Er 
is sprake van ca. 6ooo tandartsen. 

Uit onderzoek is gebleken dat het amalgaamverbruik in de tand- 
heelkundige verzorging tot een potentiële lozing van ca. 3300 kg 
kwik per jaar kan leiden. Voor de metalen zilver, tin en koper 
tezamen bedraagt dit een ongeveer gelijke hoeveelheid. Het afval- 
water in tandartspraktijken vertoont sterk wisselende en soms zeer 
hoge gehalten van deze zware metalen. Als gevolg van ophoping 
van amalgaamresten in de afzuiginstallatie van het tandheelkundig 
behandelingsinstrumentarium en het reinigen hiervan geraakt een 
deel van het kwik ook in het uit de praktijk afgevoerde huisvuil en 
bedrijfsafval, terwijl een deel van de vervuiling alsnog in de riolering 
geraakt. Na lozing op de gemeentelijke riolering zullen de relatief 
zware amalgaamresten (ca. 2300 kg per jaar) ook hierin tot afzetting 
komen. Naar schatting zal slechts ca. 300 kg kwik afkomstig van 
tandartspraktijken via rioolwateroverstorten en rioolwaterzuiverings- 
inrichtingen uiteindelijk in oppervlaktewater worden geloosd. De 
ophoping van kwik (ca. 600 kg per jaar) in zuiveringsslib leidt mede 
tot het niet meer kunnen toepassen van zuiveringsslib in de land- 
bouw. 
Het kwik en andere zware metalen zullen zich in gebonden vorm, 
direct of indirect zeer diffuus over de verschillende milieucomparti- 
menten (water, bodem en lucht) verspreiden, zowel door lozing in 
het riool als door het storten en verbranden van afval. 
Een overgang van de gebonden amalgaamvorm van kwik in een 
vrije, meer schadelijke vorm kan daarbij niet worden uitgesloten. 

Het terughouden van amalgaamresten uit het afvalwater in tandarts- 
praktijken, zo dicht mogelijk bij de bron, zal dus niet alleen bijdra- 
gen tot een verminderde directe belasting van oppervlaktewater en 
zuiveringsslib met kwik maar zal ook een verminderde belasting van 
bodem en lucht via allerlei directe en minder directe routes bewerk- 
stelligen. 
In de dentalhandel zijn eenvoudige, voornamelijk in Zweden en 
West-Duitsland ontwikkelde, afscheidingstechnieken voorhanden om 
de lozing van amalgaamresten via afzuiginstallaties op tandheelkun- 
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dig behandelinstrumentarium met tenminste 95 % te beperken. In 
dit rapport zijn tevens de ontwikkelingen met betrekking tot onder- 
zoek en regelgeving voor wat betreft de lozingen uit tandartspraktij- 
ken in Zweden, West-Duitsland en Zweden beschreven. De in de 
aanbevelingen genoemde voor Nederland te treffen saneringsmaatre- 
gelen sporen met de maatregelen die in die landen worden ver- 
langd. 
In combinatie met maatregelen in de sfeer van 'good-housekeeping' 
zal de lozing van kwik door ca. 6ooo tandartsen kunnen worden 
verminderd tot minder dan 150 kg per jaar en zullen de amalgaam- 
resten uit het huis- en bedrijfsafval kunnen worden geweerd. Op die 
wijze moet een beheersbare stroom amalgaamafval met ruim 3600 
kg kwik per jaar (thans ca. 1ooO kg) beschikbaar kunnen komen 
voor inzameling, verwerking en eventueel hergebruik (voornamelijk 
door het in amalgaam aanwezige waardevolle zilver). 

Tevens worden in de dentalhandel oplossingen aangeboden voor de 
afvoer van de teruggehouden amalgaamresten in combinatie met het 
overig afval uit de tandartspraktijk (afgewerkte baden röntgenfoto- 
grafische processen, loodfolie, getrokken gebitselementen, injectie- 
naalden, etc.). Hierdoor is een hygiënische en integrale oplossing 
van de afvalwater- en 'klein chemisch afvalproblematiek in tand- 
artspraktijken mogelijk. 
De kosten van de te treffen maatregelen zijn voor de tandartsprak- 
tijk niet hoog (ca. f 600 - f 1OOO per jaar) en gaan niet uit boven de 
kosten in andere bedrijfstakken voor het terughouden van kwik en 
andere zware metalen of qua schadelijkheid vergelij kbare stoffen. In 
de jaarlijkse kosten zijn tevens de afvoer en verwerking van alle in 
de tandartspraktijk vrijkomende chemische afvalstoffen begrepen 
(contract op huurbasis in verband met twee maal per jaar verwisse- 
len van de amalgaamafscheider). 

Voor de tandheelkundige faculteiten zijn de lozingen eveneens in 
beeld gebracht. De lozing van kwik en overige zware metalen wordt 
per metaal op enkele tientallen kilogrammen per jaar geschat. De 
saneringsmaatregelen zullen tot een zelfde resultaat als bij tandarts- 
praktijken moeten leiden. Door de aanwezigheid van centrale 
afzuiginstallaties voor veel tandheelkundige behandelingstallaties 
zullen hiervoor oplossingen kunnen worden gekozen die passen bij 
de plaatselijke situatie. Daardoor kunnen deze oplossingen per kg 
verwijderd metaal relatief goedkoper uitvallen. 

In tandtechnische laboratoria, waarvan er ruim 250 zijn, beperkt de 
afvalwaterproblematiek zich vooral tot lozingen van gips als gevolg 
van het maken van prothesemodellen en een geringe hoeveelheid 
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zware metalen afkomstig van het glanzen en etsen van prothesen. 
Uit overwegingen van bedrijfsvoering zijn ter bescherming van de 
binnenriolering in veel gevallen gipsbezinkbakken geïnstalleerd. Toch 
zal in veel gevallen niet aan de lozingseis van 300 mg sulfaat per 
liter, ter bescherming van de riolering, kunnen worden voldaan. 
Gehalten in het afvalwater kunnen 1ûûû - 2000 mgh bedragen. Uit 
oogpunt van oppexvlaktewaterkwalitiet is beperking van deze sulfaat- 
lozingen niet noodzakelijk. Bij grote tandtechnische laboratoria ver- 
dient het aanbeveling na te gaan of de lozing tot problemen voor 
wat betreft de aantasting van de riolering kan leiden. 
Metaalhoudende afvalzuren zijn beperkt in omvang waardoor er bij 
afgifte aan depots voor chemisch afval nauwelijks kosten aan ver- 
bonden zijn om lozing op de riolering te voorkomen. 

Het thans beschikbare wettelijke instrumentarium om lozingen van 
tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria te reguleren wordt 
gevormd door de lozingsverordening riolering van gemeenten. Voor 
tandheelkundige faculteiten is het noodzakelijk een WVO-vergun- 
ning te verlenen in het kader van de 'AMvB-inrichtingen, tweede 
fase' als onderdeel van een academisch ziekenhuis of een complex 
met grote geïntegreerde laboratoria. 
Na de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 'Hoofdstuk 
vergunningen en algemene regels' (WAE%M/WVO) komt de moge- 
lijkheid beschikbaar voor tandartspraktijken en tandtechnische 
laboratoria de lozingen met behulp van algemene regels te regule- 
ren (niet voor 1992). Vooral voor de tandartspraktijken is dit van 
belang omdat men dan tegelijk en uniform met het treffen van 
saneringsmaatregelen wordt geconfronteerd. 
Vooruitlopend op deze algemene regelgeving verdient het aanbeve- 
ling dat door de overheid (Minister van Verkeer en Waterstaat als 
eerst verantwoordelijke) met de organisatie die zich inzet voor te 
tandheelkundige zorg en die de sociaal-economische belangen van 
de tandartsen behartigt (Nederlandse Maatschappij tot bevordering 
der Tandheelkunde), een convenant wordt gesloten. Daarin kan 
worden vastgelegd dat wordt bevorderd dat de tandartsen op vrij- 
willige basis overgaan tot het treffen van de noodzakelijke maatrege- 
len. De beroepsorganisatie zou één en ander kunnen stimuleren 
door gerichte voorlichting aan haar leden, met name voor wat 
betreft de keuze van de meest gewenste technische en hygiënische 
oplossingen. Ook speelt het kunnen doorberekenen van de kosten in 
de tarieven voor de tandheelkundige zorg daarbij nog een rol. 
Oplossingen waarbij zowel de afvalwaterproblematiek als de proble- 
matiek van de verwijdering van 'klein chemisch afval' in tandarts- 
praktijken gelijktijdig en doelmatig worden aangepakt dienen te 
worden gestimuleerd. Van overheidszijde zou, als door de tandheel- 
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kundige professie -vooruitlopend op het van kracht worden van 
algemene regels- in de lijn van de in dit rapport geformuleerde aan- 
bevelingen wordt gehandeld, gedurende de periode waarin het 
convenant geldig is een terughoudende opstelling kunnen worden 
gevraagd met regelgeving op het punt van lozingsvoorschriften (ver- 
gunningen c.q. nadere voorschriften). Gezien de relaties met de Wet 
chemische afvalstoffen en de Lozingsverordening Riolering verdient 
mede-ondertekening van het convenant door de Minister van 
VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanbeveling. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de aanleiding tot dit rapport toege- 
licht en de reden waarom aanbevelingen zijn geformuleerd ten 
behoeve van de lozingseisen die moeten worden gesteld aan instel- 
lingen in de tandheelkundige verzorging. 
Daarna zijn de uitgangspunten van het waterkwaliteitsbeleid in 
Nederland beschreven, toegespitst op de verontreinigende stoffen 
die vanuit de tandheelkundige verzorging met het afvalwater worden 
geloosd. Ook de raakvlakken met het in internationale kaders 
geformuleerde waterkwaliteitsbeleid zijn daarbij geschetst. 
Tot slot zijn de ontwikkelingen in Zweden, West-Duitsland en 
Zwitserland beschreven, die zich in de afgelopen tien jaar met 
betrekking tot de voorbereiding en de totstandkoming van sane- 
ringsmaatregelen in tandheelkundige verzorging in die landen 
hebben voorgedaan. 

1.2. Tandheelkundige venorging in CUWVO-kader 

Met de uitvoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO) zijn diverse overheidsorganen belast. Verschillende onder- 
werpen binnen de WVO vragen daarbij een gelijk beleid van deze 
overheidsorganen. Het bevorderen van zoveel mogelijk eenheid van 
dit beleid is de taak van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO). Vanuit de CUWVO 
zijn zes werkgroepen ingesteld. Werkgroep VI is belast met de be- 
leidscoördinatie van lozingen, met name van niet-zuurstofbindende 
en toxische stoffen. 

De sanering van lozingen van niet-zuurstofbindende en toxische 
stoffen is vooral van belang daar deze stoffen veelal niet in voldoen- 
de mate worden teruggehouden in oxydatief-biologische zuiveringsin- 
richtingen, met het gevolg dat het oppervlaktewater wordt belast 
met deze stoffen. Bovendien kunnen in sommige gevallen niet-zuur- 
stofbindende en toxische stoffen een nadelige invloed uitoefenen op 
de werking van de zuiveringsinrichting of het af te scheiden zuive- 
ringsslib onbruikbaar maken voor voor nuttige toepassing (bijvoor- 
beeld in de landbouw). 
Het is daarom noodzakelijk deze niet-zuurstofbindende en toxische 
stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater te verwijderen bij deze 
bedrijven zelf. Een dergelijke aanpak is het effectiefst aangezien de 
concentratie van de verontreiniging een grote rol speelt bij het te 
verkrijgen rendement van de zuivering en de kosten die daarmee 
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gepaard gaan. 
Een belangrijke taak van werkgroep VI is het opstellen van een 
programma tot vermindering dan wel eliminatie, van de lozing van 
niet-zuurstofbindende en toxische stoffen. Er wordt een bedrijfs- 
takgewijze aanpak gevolgd. Hiertoe is een aantal subwerkgroepen 
ingesteld. 

In de EG-richtlijn van 4 mei 1976 (76/464/EEG) (1) is bepaald dat 
voor lozing op oppervlaktewateren en riolen van de zogenaamde 
zwarte-lijststoffen een voorafgaande vergunning nodig is, waarin 
bovendien de emissies van deze stoffen worden gelimiteerd. 
Op grond van art. 4 van de EG-richtlijn van 8 maart 1984 (84/156/ 
EEG) (2) is bepaald dat Lid-staten specifieke programma’s dienen 
op te stellen voor lozingen van kwik uit bronnen die geen indus- 
triële bedrijven zijn en waarop in de praktijk geen emissienormen 
kunnen worden toegepast. Deze bronnen omvatten behalve labora- 
toria en ziekenhuizen ook tandartspraktijken, die kwik in het milieu 
brengen door de lozing van amalgaamafval op het riool. De sane- 
ringsprogramma’s dienen de meest passende maatregelen en tech- 
nieken te omvatten voor de vervanging, het terughouden en het ge- 
bruik van kwik en zullen met ingang van l juli 1989 dienen te 
worden toegepast. 

De omvang van de emissie van zware metalen uit tandartspraktijken 
is in kaart gebracht door een tweetal onderzoeken. Het eerste 
onderzoek betrof een enquête, verricht door de Nederlandse Maat- 
schappij tot bevordering der Tandheelkunde, over het gebruik van 
amalgaam in de tandheelkundige praktijk (3). Hieruit bleek onder 
meer dat de gezamenlijke algemene practici per jaar 5 ton amal- 
gaam in het milieu brengen. 
Het tweede onderzoek is door de Dienst BinnenwaterenBIZA en 
de Katholieke Universiteit Nijmegen uitgevoerd op het Centrum 
voor Restauratief Klinisch Onderzoek van de Subfaculteit der Tand- 
heelkunde (4). Door simulatie van tandheelkundige behandelingen 
met amalgaam in een proefinstallatie is enerzijds inzicht verkregen 
in de emissie van amalgaam en anderzijds is het verwijderingsrende- 
ment van de in 1987 op de Nederlandse markt beschikbare amal- 
gaamafscheiders bepaald. 
Gelet op de EG-richtlijn van 8 maart 1984 zijn op grond van de 
voornoemde onderzoeken en reeds beschikbare binnen- en buiten- 
landse informatie, voldoende gegevens voorhanden om aanbeve- 
lingen op te stellen met betrekking tot de sanering van afvalwaterlo- 
zingen uit tandartspraktijken. Om deze reden is in februari 1988 
door CUWVO VI besloten een subwerkgroep ‘Tandheelkundige 
Verzorging’ in te stellen die met deze taak is belast. De subwerk- 
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1 3  

groep is medio 1988 met het uitvoeren van haar taak begonnen en 
zij bestond uit de volgende leden: 
Dhr. R. Dekker 
Mr. E.F.J.A.M. de Wit 

Ing. R. Goud 

Ing. Ph. J. Huijser 
Dr. H. Letzel 

Ing. P. van der Poel 

Ing. H. van Werven 

Milieudienst Gemeente Groningen 
Nederlandse Maatschappij tot bevor- 
dering der Tandheelkunde 
Dienst BinnenwateremIZA (voor- 
zitter) 
Dienst BinnenwaterenBIZA (secretaris) 
Centrum voor Restauratief Klinisch 
Onderzoek KU Nijmegen 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en 
Waarden; vanaf 1 april 1989 Hoog- 
heemraadschap van Schieland 

Corresponderend lid was mr. J. van Zijst van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Ir. R.O. 
Bohmann heeft hem later opgevolgd. 
Dit rapport beperkt zich niet alleen tot de tandheelkundige praktijk, 
ook de emissies van tandheelkundige faculteiten en tandtechnische 
laboratoria zijn geïnventariseerd en in de aanbevelingen meegeno- 
men. 

Uitgangspunten waterkwaliteitsbeleid 

Het op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te 
voeren waterkwaliteitsbeleid is gestoeld op een tweetal uitgangspun- 
ten namelijk ten eerste de vermindering van de verontreiniging en 
ten tweede het stand-stillbeginsel, zoals verwoord in het Indicatief 
Meerjaren Programma Water 1985-1989 (5 ) .  
Aan het eerste uitgangspunt wordt onder meer invulling gegeven 
door de sanering van lozingen, gebaseerd op het - ook internatio- 
naal - aanvaarde beginsel 'de vervuiler betaalt'. Voor de bepaling 
van de 'mate van inspanning' bij sanering wordt naar de milieuscha- 
delijkheid van de geloosde stoffen gekeken. Deze milieuschadelij k- 
heid wordt bepaald aan de hand van stofeigenschappen zoals onder 
meer toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie. Voor zogenaamde 
(potentiële) zwarte-lijststoffen, welke voorkomen op de EG-lijst van 
129 stoffen (6) en voor niet nader aangewezen stoffen welke verge- 
lijkbare milieu-eigenschappen bezitten en behoren tot de in bijlage I 
van de in de EG-richtlijn van 4 mei 1976 (76/464/EEG) (1) genoem- 
de categorieën en families van stoffen, geldt in beginsel dat de 
milieuverontreiniging met deze stoffen dient te worden beëindigd. 
Dit betekent in de praktijk dat met saneringsmaatregelen gepro- 
beerd moet worden zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen. 
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Sanering aan de bron dient tenminste te gebeuren door toepassing 
van de emissie-aanpak op grond van de ’beste bestaande technie- 
ken’, dan wel door beëindiging van de betreffende lozing indien de 
restlozing nog tot onaanvaardbare concentraties in het aquatisch 
milieu leidt. De kosten spelen daarbij in eerste instantie een minder 
overwegende rol dan bij toepassing van de ’best uitvoerbare technie- 
ken’; de technieken moeten wel in de praktijk kunnen worden 
toegepast. 
Kwik en kwikverbindingen zijn opgenomen in bijlage I van voor- 
noemde EG-richtlijn en behoren uiteraard eveneens tot de lijst van 
129 EG-stoffen. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar de al 
dan niet acute schadelijke effecten van de vorm waarin het geloosde 
kwik zich bevindt. Alhoewel kwik in de amalgaamvorm, voor zover 
bekend, geen acuut schadelijk karakter heeft, moet het ongecontro- 
leerd en diffuus in het milieu verspreiden tegengegaan worden aan- 
gezien zowel jaren durende uitloogprocessen als het op korte 
termijn vrijmaken van de amalgaambestanddelen door met name 
vuilverbranding aanleiding kunnen geven tot een overgang van kwik 
in de gebonden vorm naar kwik in ionvorm en onder invloed van 
bacteriële processen in de vorm van organisch gebonden kwik 
(methyleringsproces). Van ionogeen kwik en kwik in deze bindings- 
vorm zijn toxisch zeer schadelijke gevolgen bekend, zowel direct als 
via ophoping in de voedselketen. 
Het belang van kwik als zwarte-lijststof blijkt nog eens duidelijk uit 
de EG-kaderrichtlijn van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en 
kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere 
sectoren dan de electrolyse van alkalichloriden. Op grond van artikel 
4 van deze richtlijn is bepaald dat de Lidstaten specifieke program- 
ma’s dienen op te stellen voor lozingen van kwik uit andere bron- 
nen die geen industriële bedrijven zijn en waarop in de praktijk 
geen emissienormen worden toegepast (onder meer tandheelkundige 
verzorging). Dit rapport is een aanzet tot dit door de EG verlangde 
programma. 

De overige bestanddelen van amalgaam en afvalvloeistoffen in de 
tandheelkundige praktijk en tandtechnische laboratoria zijn voorna- 
melijk zware metalen die gerekend moeten worden tot de relatief 
schadelijke van de categorie ’overige stoffen’. Voor deze stoffen 
moet de verontreiniging van het water zoveel mogelijk worden 
beperkt door de emissie-aanpak onder toepassing van de ’best uit- 
voerbare technieken’. Een verschil met de eerder genoemde ’beste 
bestaande technieken’ bestaat eruit dat bij ’best uitvoerbare technie- 
ken’ de kostenaspecten van de maatregelen een duidelijkere rol 
spelen. De ’best uitvoerbare technieken’ zijn namelijk technieken, 
waarbij rekening houdend met economische aspecten (dat wil 
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zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal 
renderend bedrijf) de grootste reductie in de verontreiniging kan 
worden verkregen. Ook voor deze categorie geldt dat het over- 
schrijden van de waterkwaliteitsdoelstellingen kan leiden tot verder- 
gaande eisen. 
Daarnaast wordt voor de bestrijding van de verontreiniging van de 
minder schadelijke 'overige stoffen' (zouten, warmte, etc.) de zoge- 
naamde waterkwaliteitsaanpak gevolgd. De aanvaardbaarheid van de 
lozing van die stoffen is afhankelijk van de kwaliteitsdoelstelling van 
het ontvangende oppervlaktewater. Aanvullende maatregelen worden 
verlangd als niet aan de waterkwaliteitsdoelstelling kan worden 
voldaan. 

Het stand-still beginsel is zodanig uitgewerkt dat: 
- emissies van stoffen van de zwarte lijst, gerekend over een be- 

paald beheersgebied, niet mogen toenemen; 
- voor overige stoffen geldt dat de betreffende waterkwaliteit niet 

significant mag verslechteren. 

Kort samengevat betekent het voorgaande dat er bij het waterkwali- 
teitsbeleid primair vanuit wordt gegaan dat de veroorzaker zich 
inspant om verontreiniging te voorkomen, dan wel te beperken. Dit 
inspanningsbeginsel is in eerste instantie gebaseerd op de milieu- 
schadelijkheid van de verontreinigende stoffen en onafhankelijk van 
de oppervlaktewaterkwaliteit. De kwaliteitseisen van de watersys- 
temen kunnen daarenboven ertoe leiden dat verdergaande eisen 
gesteld worden en dus extra maatregelen nodig zijn. 
De 'basiskwaliteit' (zie IMP-Water), welke zowel een verbale om- 
schrijving als een nog beperkte getalsmatige invulling kent, is hierbij 
de minimumkwaliteit. De basiskwaliteit wordt ook wel de ecologi- 
sche doelstelling van het laagste niveau genoemd en is voor alle 
watertypen gelijk, dit in tegenstelling tot het middelste en hoogste 
niveau waarvan een aantal parameters -hierbij moet vooral aan 
'systeemeigen' stoffen worden gedacht- per 'type' oppervlaktewater. 
In de onlangs gepresenteerde derde Nota waterhuishouding (7) is de 
basiskwaliteit vertaald in de 'algemene milieukwaliteit' (kwaliteits- 
doelstelling 2000) voor zowel water als waterbodem en ook met 
name voor kwik en de overige zware metalen veel strenger ingevuld. 
Evaluatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen uit het IMP-Water 
heeft namelijk geleerd dat water dat precies aan de basiskwaliteit 
voldoet, toxisch is voor veel waterorganismen. Deze algemene 
milieukwaliteit (net als de basiskwaliteit een minimumkwaliteit) zal 
zoveel mogelijk in de planperiode (tot en met 1994) moeten worden 
benaderd. Indien er in de komende jaren meer en betere weten- 
schappelijke informatie over de stoffen beschikbaar komt, kan dit in 
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beginsel leiden tot bijstelling van de getalswaarden. In dit verband 
kan worden gewezen op momenteel in uitvoering zijnd ecotoxico- 
logisch onderzoek voor dertig stoffen als nadere uitwerking van de 
risicobenadering, zoals gepresenteerd in de nota ’Omgaan met 
risico’s’ (8). 
De algemene milieukwaliteit zoals in de derde Nota waterhuishou- 
ding gepresenteerd heeft eveneens het karakter van een inspan- 
ningsverplichting (voor de waterkwaliteitsbeheerder om door de 
uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid deze doelstelling te berei- 
ken). 
Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat waterkwaliteits- 
eisen daarmee wellicht ook vaker bepalend gaan worden voor een 
verdergaande saneringsinspanning van sectoren die kwik en andere 
zware metalen gebruiken. 

De mate van inspanning die tot nu toe van lozers gevraagd wordt is 
primair afhankelijk van de eigenschappen van de geëmitteerde stof. 
Voor relatief onschadelijke stoffen zoals zuurstofbindende stoffen 
zijn jaarlijkse kosten van f 40 tot f 100 per inwonerequivalent aan 
vermeden waterverontreiniging normaal. Voor wat bezwaarlijkere 
(systeemvreemde) ’overige’ stoffen, zoals zware metalen (anders dan 
kwik of cadmium), zijn exploitatiekosten (jaarlijkse kosten) tussen 
f 100 en f 300 per vermeden kg algemeen geaccepteerd. De exploi- 
tatiekosten per vermeden kg voor ’zwarte-lijststoffen’ lopen uiteen in 
een wijde range van circa f 1ûûû tot meer dan f 100.ûûû voor zeer 
bezwaarlijke stoffen zoals dioxines. 
Het belang van reductie van de emissie van kwik en andere zware 
metalen heeft voor het waterkwaliteitsbeleid onlangs nog een extra 
dimensie gekregen doordat in een aantal internationale kaders, zoals 
de Internationale Rijncommissie en de Noordzee Ministersconferen- 
tie, is overeengekomen dat de belasting van rivieren en de Noord- 
zee met onder meer deze prioritaire stoffen de komende jaren 
aanzienlijk moet worden teruggedrongen (ongeveer met 50 % in de 
periode tot 1995 ten opzichte van het niveau van 1985). Naast de 
belasting van de wateren als gevolg van directe lozingen dient 
hierbij ook de belasting via indirecte routes te worden aangepakt. 
Het belang van de sanering van de kwiklozing afkomstig van tand- 
artspraktijken in de komende periode wordt nog eens benadrukt 
door de cijfers die in de derde Nota waterhuishouding zijn gepre- 
senteerd met betrekking tot dit zware metaal. Aan de beschrijving 
van het tot 1995 te voeren beleid voor zware metalen (7.2.3. Pakket 
3) kan het volgende overzicht worden ontleend: 
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Tabel 1.1 Kwikemissies vanuit diverse bronnen en belasting van het Nederlandse oppervlakte- 
water in ton per jaar (situatie 1985). 

emissie belasting oppervlaktewater 

industrie') o77 096 

- huishoudens 
- depostie*) 
- tandartspraktijken 

o73 
099 
3 

+ - 
diffuse bronnen totaal 492 2,13) 

aanvoer via Rijn 
aanvoer via Maas 

104) 
5 

i) In 1975 vóór het treffen van saneringsmaatregelen: 4,8 ton per jaar. 
2, Rechtstreeks en indirect naar oppervlaktewater (exclusief Noordzee en Waddenzee). 
3, Het verschil tussen emissie totaal en belasting oppervlaktewater wordt veroornakt door de 

terughouding van metalen bij de zuivering. Dit betreft het gedeelte dat via de riolering 
wordt geloosd. 

') Natuurlijke afvoer Rijn 0,7 ton per jaar. Afvoeren Rijn en Maas in 1987 respectievelijk 
5 en 0,7 ton per jaar. 

1.4 Buitenlandse ontwikkelingen 

Zweden 
Reeds in 1977 is men in Zweden begonnen met een studie naar de 
aanwezigheid van kwikhoudend amalgaam in het afval en afvalwater 
van tandartspraktijken, alsmede de mogelijke gevolgen daarvan voor 
het milieu. Het betrof hier een samenwerkingsverband tussen de 
National Swedish Enrironmental Protection Board, de Association of 
Swedish County Councils, de Swedish Dental Federation en de 
Dental Trade Association. Nadat het probleem in 1979 in kaart was 
gebracht, waarbij geschat werd dat door 6500 Zweedse tandartsen 
per jaar bijna 4000 kg kwik in het milieu werd gebracht en gelijk- 
tijdig een amalgaamafscheider voor afvalwater van behandelings- 
eenheden was ontwikkeld, zijn voorstellen geformuleerd om de 
lozing van amalgaamresten uit Zweedse tandartspraktijken aanmer- 
kelijk te reduceren. Door het Statens Provningsanstalt (nationaal 
Zweeds testinstituut) is in de daarop volgende jaren een testme- 
thode ontwikkeld teneinde de op de dentalmarkt verschijnende 
amalgaamafscheiders een toelatingsprocedure te kunnen laten door- 
lopen voordat zij in praktijken zouden worden geïnstalleerd. 
De door de National Swedish Environmental Protection Board 
geformuleerde aanbevelingen hebben er toe geleid dat via de 
landelijke wetgeving (algemene regelgeving) en de uitvoering hiervan 
met ingang van 19% alle Zweedse tandartspraktijken en klinieken, 
zoals bijvoorbeeld in tandheelkundige faculteiten, uitgerust zijn met 
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amalgaamafscheiders die tenminste 95 % van de vrijkomende amal- 
gaamresten tegenhouden. Sindsdien zijn er circa 8OOO amalgaamaf- 
scheiders op tandheelkundige behandeleenheden geplaatst. De 
uitvoering van het landelijk geformuleerde beleid berust bij de 
provinciale en gemeentelijke overheden (diensten voor volksge- 
zondheid en milieu). 

West-Duitsland 
Na kennisname van de ontwikkelingen in Zweden zijn in 1982 en 
1983 in West-Duitsland, met name door het Landesanstalt für 
Umweltschutz in de deelstaat Hessen, onderzoekingen verricht naar 
de aanwezigheid van zware metalen afkomstig van amalgaam in 
afvalwater van tandartspraktijken (9). Ook is in dat onderzoek een 
Zweedse amalgaamafscheider op zijn verwijderingsrendement 
onderzocht. Geschat wordt dat door de ruim 28.500 tandartsprak- 
tijken in de Bondsrepubliek jaarlijks tenminste circa 20 ton kwik in 
amalgaamvorm met het afvalwater wordt geloosd. Onderkend werd 
dat het moeilijk zou zijn om bij lozingen uit tandartspraktijken te 
voldoen aan een algemene landelijk geformuleerde emissiegrens- 
waarde van 0,05 mg kwik per liter, hetgeen een aanpak vereiste om 
een afscheidingstechniek toe te passen waarbij een eis met betrek- 
king tot het afscheidingsrendement van geloosde amalgaamresten 
het uitgangspunt is. 
In de daarop volgende jaren is in opdracht van het Umweltbunde- 
samt in samenwerking met de universiteiten van Tübingen en Stutt- 
gart en het TÜV eV in Rijnland-Westfalen een testmethode ontwik- 
keld om de op de Duitse markt verschijnende amalgaamafscheiders 
op hun werking te onderzoeken. In de afgelopen jaren is deze 
testmethode door het Institut für Bautechnik vastgelegd in bouw- en 
beproevingsvoorschriften, teneinde een toelatingsprocedure voor de 
amalgaamafscheiders ter beschikking te hebben als wettelijke voor- 
schriften de installatie ervan voorschrijven. 
Op grond van het Wasserhaushaltungsgesetz zijn op 8 september 
1989 door de Bondsregering per 1 januari 1990 algemene regels 
(Mindestanforderungen) afgekondigd (lO), zodat thans een wettelijke 
basis is gelegd voor lozingen uit tandartspraktijken. Hierin is be- 
paald dat het afvalwater, voordat het met sanitair afvalwater wordt 
vermengd, slechts mag worden geloosd als er een toegelaten amal- 
gaamafscheider in de afvoerleiding is ingebouwd en bedreven wordt 
waarvan het verwijderingsrendement tenminste 95 % bedraagt. De 
amalgaamafscheider moet regelmatig onderhouden en geleegd 
worden waaromtrent schriftelijke bewijsstukken moeten kunnen 
worden overgelegd (onderhouds/inspectierapport, afgiftebewijs voor 
het afgescheiden materiaal). Voor de verwijdering van het afgeschei- 
den materiaal moet volgens de geldende hygiënische maatstaven en 
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de regels van de afvalstoffenwetgeving worden gehandeld. 
Nu deze algemene regels door het Westduitse parlement zijn goed- 
gekeurd, zijn de deelstaten verplicht ze in hun wetgeving te incorpo- 
reren en - aangezien het indirecte lozingen betreft - op te leggen 
aan de gemeenten. 

Zwitserland 
Ook in Zwitserland is, parallel aan de ontwikkelingen in West-Duits- 
land, in de afgelopen jaren aandacht besteed aan de lozing van kwik 
uit tandartspraktijken alsmede de maatregelen die zouden moeten 
worden getroffen om dit tegen te gaan. Geschat wordt dat door 
5500 tandartsen per jaar 1700 kg kwik met het afvalwater wordt 
geloosd. 
Op de Universiteit van Geneve is in 1987 onderzoek gedaan naar 
het afscheidingsrendement van een Zweedse amalgaamafscheider, 
gemonteerd op een tandheelkundige behandeleenheid (1 i). 
Daarnaast zijn in opdracht van het Bundesamt für Umweltschutz 
aanbevelingen opgesteld met betrekking tot in tandartspraktijken te 
nemen saneringsmaatregelen door een werkgroep die bestond uit 
vertegenwoordigers van het Schweitzerischen Zahnärtzgesellschaft, 
Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewäs- 
serschutz, de stad Zürich (Stadtentwasserung) en het kanton Zürich 
(Kantonszahnartz en Amt für Gewasserschutz und Wasserbau), de 
universiteit van Bazel en het Bundesamt zelf. 
Hoewel op grond van de Zwitserse wetgeving er bij nationale 
verordening sinds 1976 vastgestelde emissiegrenswaarden voor onder 
meer kwik (0,Ol mg/l) en zilver (0,l mg/l) bestaan voor nieuwe 
lozingen in openbare rioleringen, is onderkend dat deze voor tand- 
artspraktijken moeilijk realiseerbaar zijn. De kantonale overheid is 
echter gerechtigd in specifieke gevallen van deze grenswaarden af te 
wijken. Voorts zijn de kantons gehouden saneringsverplichtingen aan 
bestaande lozingen op te leggen. 
Eind 1988 heeft het Bundesamt für Umweltschutz aanbevelingen 
voor de sanering van afvalwater uit de tandartspraktijk aan alle 
kantons in Zwitserland doen uitgaan (12). De kantons hebben voor 
wat betreft de uiwoering van deze maatregelen een verregaande 
autonome bevoegdheid. 
Als maatregelen worden aanbevolen: 
- vanaf juli 1989 alle nieuwe praktijken en de behandeleenheden in 

bestaande praktijken die worden omgebouwd of vervangen met 
een amalgaamafscheider uit te rusten die een verwijderingsrende- 
ment heeft van tenminste 95 %; 

installatie te voorzien van een eenvoudige amalgaamafscheider die 
een verwijderingsrendement heeft van tenminste 70 %; 

- voor eind 1989 alle bestaande behandeleenheden op de afzuig- 
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- voor eind 1993 alle behandeleenheden uit te rusten met een 
amalgaamafscheider met een verwijderingsrendement van ten- 
minste 95 %. 

Voor bepaling van het verwijderingsrendement wordt de Westduitse 
testmethode aanbevolen (karakter van een richtlijn omdat wettelijke 
grondslagen hiervoor ontbreken). Voor tandartspraktijken waar niet 
met amalgaam wordt gewerkt is de installatie van een afscheider 
niet verplicht. Voorts wordt aangeraden amalgaamslib en met amal- 
gaam verontreinigde verbindingspijpen en -slangen als chemische 
afval aan te merken en als zodanig te behandelen. 
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2. OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSTAK 

2.1 Inleiding 

In dit rapport wordt onder de 'bedrijfstak' tandheelkundige verzor- 
ging verstaan tandartsen-algemeen practici (werkzaam in huisbehan- 
deling, groepspraktijken en poliklinieken van ziekenfondsen), tand- 
heelkundige specialisten (mondheelkunde, kaakchirurgie en ortho- 
dontie), opleidingsinstellingen voor tandheelkunde (universitaire 
faculteiten) en tandtechnische laboratoria. 

2.2 Omvang van de bedrijfstak 

2.2.1 Algemene en specialistische tandheelkundige verzorging 

Tandartsen kunnen in diverse categorieën worden onderscheiden. 
Wat zij gemeen hebben is dat zij op basis van hun opleiding be- 
voegd zijn een tandartspraktijk uit te oefenen, of als specialist 
werkzaam te zijn. Degenen die tot de eerste categorie worden 
gerekend kunnen hun beroep als hoofdtaak dan wel als nevenwerk- 
zaamheid uitvoeren. Tabel 2.1. geeft een overzicht van de werk- 
zaamheden die als hoofdtaak worden uitgevoerd. 

Tabel 2.1 Werkzaamheden (als hoofdtaak) van tandartsen in 19û7.+ 

Aard Aantal 

Particuliere praktijk 420 
Ziekenfondsprakt ijk 157 
Gemengde praktijk 4736 
Schooltandarts 95 
Medewerker universiteit 257 
Militair beroepsdienst 29 
Militair dienstplichtig 33 
Med. poliklinisch (dienstverband) 21 
Bedrijktandarts 53 
Adviserend tandarts 30 
Overig 14 

Totaal 5845 

* Gegevens NMT. 

Naast deze 5845 tandartsen met een hoofdpraktijk waren er in 1987 
11 16 personen die hun beroep als tandarts als nevenwerkzaamheid 
of als gedeeltelijke dagtaak uitvoerden dan wel verschillende taken 
binnen de tandheelkunde tot een volledige dagtaak combineren. 
Gedeeltelijke dagtaken worden met name aangetroffen in de catego- 
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rieën particuliere praktijk, ziekenfondspraktijk, gemengde praktijk, 
schooltandarts, medewerker universiteit, bedrijfs- en inrichtingstand- 
artsen. 
Volgens gegevens van het NMT bedroeg in 1988 het aantal tand- 
heelkundige specialisten 3%. Van hen zijn 224 orthodontist en 172 
kaakchirurg. 
Het aantal mondhygiënisten bedroeg in 1988 ca. 850, waarvan naar 
schatting ca. 50% een volledige dagtaak vervult (ontleend aan 
gegevens van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten; 767 
aangesloten leden). 

Voor de afvalwaterproblematiek is het van belang een inzicht te 
hebben in het aantal algemeen practici. Onder algemeen practici 
worden tandartsen verstaan die als hoofd- of nevenwerkzaamheid 
een ziekenfondspraktijk, een particuliere praktijk of een gemengde 
praktijk voeren, al dan niet in combinatie met andere werkzaamhe- 
den. 
Het aantal algemeen practici is over de periode 1982-1988 weerge- 
geven in tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Aantal algemeen practici in 1982-1988.+ 

Jaar Aantal 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

4804 
4927 
5 134 
5287 
543 1 
5479 
5841 

Gegevens NMT (3). 

De relatief grote toename in het aantal tussen 1987 en 1988 moet 
worden verklaard uit de sluiting en afslanking van tandheelkundige 
faculteiten, als gevolg waarvan een groot aantal personen zich als 
algemeen practicus heeft gevestigd. 
Waar in de volgende hoofdstukken, ten aanzien de inventarisatie 
van de lozingen uit de bedrijfstak en het treffen van sanerings- 
maatregelen, de omvang van de beroepsgroep bij berekeningen in 
het geding is, wordt uitgegaan van een aantal van 6OoO tandartsen. 
De belangen van tandartsen worden behartigd door de Nederlandse 
Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) te Nieu- 
wegein waarbij 6321 beroepsbeoefenaren als lid zijn aangesloten. De 
organisatiegraad bedraagt 78%. In totaal bedraagt het aantal perso- 
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nen met een gekwalificeerde tandheelkundige opleiding in Neder- 
land 8140 (alles situatie 1988, gegevens NMT). 
De NMT zet zich in voor een zo optimaal mogelijke tandheel- 
kundige zorg in Nederland en behartigt tevens de sociaal-economi- 
sche belangen van haar leden. 

2.2.2 Opleidingsinstellingen voor tandheelkundige venorging 

Voor de verkenning van de afvalwaterproblematiek van de tandheel- 
kundige verzorging is het tevens van belang aandacht te besteden 
aan instellingen die tot de professie van tandarts en tandheelkundig 
specialist opleiden. 
Tot enkele jaren geleden werden er opleidingen verzorgd aan de 
(sub)faculteiten van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, de Rijksuniversiteiten van Utrecht en 
Groningen en de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
De capaciteit aan plaatsen voor eerste-jaarsstudenten is inmiddels 
aanmerkelijk beperkt enerzijds door de afnemende mogelijkheid zich 
als afgestudeerd tandarts te vestigen en anderzijds uit (parallel 
daaraan) bezuinigingsoverwegingen van de overheid. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat de opleiding te Utrecht geheel is 
beëindigd, die van Groningen zal worden beëindigd en die van 
Nijmegen voorlopig zal worden afgeslankt tot 1992, waarna over het 
voortbestaan een definitieve beslissing wordt genomen. De opleidin- 
gen aan de beide universiteiten te Amsterdam worden op dit 
moment tot één opleiding samengevoegd. Thans resteren te Nijme- 
gen en Amsterdam respectievelijk 30 en 90 eerste jaars studie- 
plaatsen; dit zal in de komende jaren een dalende tendens te zien 
geven in het totale aantal studenten, dat op dit moment aan de 
faculteiten worden opgeleid. Daarmee dalen ook de opleidings- en 
onderzoeksactiviteiten. Op de subfaculteit voor tandheelkunde te 
Nijmegen bedroeg in 1987 het aantal studenten 350 en waren er 
350 medewerkers (in zeer veel gevallen parttime) werkzaam. 

2.23 Tandtechnische laboratoria 

Als toeleveranciers van prothesen, kronen, bruggen en apparatuur 
voor gebitsregulatie ten behoeve van de tandheelkundige verzorging 
zijn tandtechnische en orthodontische laboratoria werkzaam. Hun 
aantal bedraagt naar schatting 250-300. In deze laboratoria werken 
2500-3000 personeelsleden. 
De omvang van de afzonderlijke bedrijven verschilt nogal; er is  
sprake van heel kleine bedrijven (enkele personeelsleden) tot 
relatief grote bedrijven met tientallen werknemers. Bij een in het 
kader van dit rapport geïnterviewd tandtechnisch laboratorium, dat 
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2 3  

2.3.1 

23.2 

tot de tien grootste productiebedrijven mag worden gerekend, zijn 
ca. 60 mensen werkzaam (waarvan ca. 50 voor de daadwerkelijke 
productie); het laboratorium bedient in de regio ca. 200 tandartsen. 
Ook zijn er tandtechnische laboratoria die onderdeel vormen een 
tandheelkundige faculteit en hebben tandartsen soms een techniek- 
ruimte in hun praktijk, waarin zij tandtechnische activiteiten verrich- 
ten. Daarnaast zijn er tandtechnici die prothese-reparaties voor 
patiënten verrichten zonder tussenkomst van een tandarts. 
Van alle tandtechnische laboratoria heeft 20% meer dan 35 perso- 
neelsleden in dienst. Deze 20% verzorgen naar schatting meer dan 
de helft van de totale productie in Nederland. 
De Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nieuwe- 
gein behartigt de belangen van de bij haar aangesloten leden. 

Werkzaamheden in de bedrijfstak 

Inleiding 

In deze paragraaf zal onderscheid worden gemaakt tussen de acti- 
viteiten tandheelkundige behandeling en tandtechnische productie. 
De eerste activiteit kan worden gerekend tot de werkzaamheden 
van algemeen practici, specialisten, tandartsen in opleiding en 
onderwijzend personeel. De tweede activiteit behoort tot het werk- 
terrein van de tandtechnische laboratoria. Over de nauwkeurigheid 
van de gegevens die in de tabellen zijn genoemd bestaat geen 
inzicht. De cijfers zijn vaak gebaseerd op schattingen. Ze geven een 
indruk van de praktijkgrootte en het aantal verrichtingen die wordt 
uitgevoerd. Ze hebben echter een informatieve waarde. Gezien hun 
herkomst zijn de cijfers niet representatief voor de landelijke situa- 
tie. 

Tandheelkundige behandeling 

De werkzaamheden, die bij de tandheelkundige behandeling worden 
verricht, kunnen in de volgende typen verrichtingen worden inge- 
deeld: 
- onderzoek en bespreking toestand van het gebit, 
- onderzoek van het gebit met röntgenfoto’s, 
- preventie en mondhygiëne (waaronder fluoride-applicatie, 

- plaatselijke verdoving, 
- aanbrengen van vullingen (amalgaam, composiet en goud), 
- wortelkanaalbehandeling, 
- aanbrengen van kronen en bruggen (porselein en metaal- 

en tandsteen verwijderen), 

legering), 
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- behandeling van kaakgewrichtsklachten, 
- chirurgische ingrepen, trekken van tanden en kiezen, 
- plaatsen van gehele of gedeeltelijke kunstharsprothesen, 
- tandvleesbehandeling, 
- gebitsregulatie. 

Een indruk van de praktijkgrootte en van de activiteiten in een 
stedelijk verzorgingsgebied is samengevat in de tabellen 2.3 en 2.4. 

Tabel 2.3 Grootte van tandartspraktijken in de stad Groningen (1988); indeling naar aantal 
patiënten (13).* 

~~ 

Aantal patiënten aantal praktijken % van totaal 

o -  500 5 8 
500 - 1Ooo 9 15 

1Ooo - 1500 6 10 
1500 - 2OOo 14 23 
2Ooo-2500 9 15 
2500 en meer 10 16 
onbekend 8 13 

Totaal 61 100 

* excl. 6 orthodontiepraktijken. 
Binnen het aantal van 61 praktijken is 75% van het aantal tandartsen in Groningen 
werkzaam. 

Ten aanzien van de gemiddelde praktijkomvang geeft het statistisch 
zakboek van het CBS het volgende beeld. 
Het gemiddeld aantal inwoners in Nederland per beroepsbeoefenaar 
bedroeg in de jaren: 

1975: 3309 
1980: 2636 
1985: 2105 
1987: 1974 

Dit geeft een overeenkomstig beeld van de in tabel 2.3 genoemde 
praktijkgrootte in de stad Groningen in relatie tot het aantal inwo- 
ners van die stad. Het aantal inwoners per beroepsbeoefenaar be- 
draagt 2075. 
Gezien de afnemende tendens vanaf 1975 is het duidelijk dat de 
gemiddelde praktijkgrootte is afgenomen en dat het aantal nieuw te 
vestigen tandartsen de afgelopen jaren is beperkt. 
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Tabel 2.4 Verrichtingen in tandartspraktijken in de stad Groningen (1987), excl. orthodontis- 
ten (13). 

Type verrichting aantal per jaar gemiddeld per praktijk 

fluorapplicaties 13945 
röntgenfoto’s 30666 
composietvullingen 44988 
amalgaamvullingen 85858 
kronen 5345 
prot hesen 3048 
extracties 4891 

229 
503 
738 

1408 
86 
50 
80 

Een meer landelijk beeld kan worden ontleend aan het statistisch 
overzicht van de in huisbehandeling gegeven tandheelkundige hulp 
en tandheelkundig-specialistische hulp aan ziekenfondsverzekerden 
voor de jaren 1984 en 1988 (Commissie Tandheelkundige Statistiek 
te Zeist). Enkele kengetallen uit dit overzicht zijn gegeven in tabel 
2.5. 

Tabel 2.5 Landelijk gemiddeld aantal verrichtingen bij ziekenfondspatiënten in 1984 en 1988 
per tandarts.+ 

Type verrichting aantal verrichtingen 

1984 1988 

halfjaarlijkse onderzoeken 
röntgenfoto’s 
preventief pakket 
fluoride-applicaties 
tandsteen verwijderen 
instructie mondhygiëne 
amalgaamvullingen 
composietvullingen 
wortelkanaalbehandelingen 
extracties 
volledig prothesen 

1830 
372 
24 

212 
%9 
249 

1663 
43 
55 
306 
70 

1.840 
425 

? 
240 

1.050 
320 
950 
360 
% 

211 
25 

Het betrof hier in totaal circa 9 miljoen verzekerden en 
5000 tandartsen. 

In tabel 2.6 is weergegeven hoe het gebruik van amalgaam en 
composiet zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. In hoofdstuk 5.1 is 
beschreven wat de toekomstverwachtingen hiervan zijn. 
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Tabel 2.6 Aantal gelegde amalgaam- en composietvullingen per halfjaarlijks onderzoek bij 
ziekenfondspatiënten (gegevens CTS). 

amalgaam composiet 

1970 5.935 
1975 6.6% 
1980 7.507 
1984 8.072 14 
1988 4.635 1.766 

* In 1988 kleine stelselwijziging; daardoor 2 10% minder ziekenfondspatiënten. 

De typen verrichtingen die worden uitgevoerd tijdens de preklinische 
en klinische pratica op de tandheelkundige opleidingen zullen nauw 
bij het hiervoor omschrevene aansluiten. Daarnaast vinden er 
activiteiten plaats in het kader van wetenschappelijk klinisch en 
materiaalkundig onderzoek. 
Faculteiten zijn daartoe ingericht met tandheelkundige instituten en 
afdelingen zoals: 
- Mond- en kaakchirurgie, 
- Orthodontie, 
- Conserverende tandheelkunde voor volwassenen, 
- Volledige prothese en maxillo faciale prothetiek, 
- Preventieve en sociale tandheelkunde, 
- Kindertandheelkunde, 
- Parodontologie, 
- Occlusie-opbouw, 
- Tandheelkundige materialen, 
- Tandheelkundige röntgenologie. 

Naast de ruimten voor de indicatie-polikliniek, de practica en het 
theoretisch onderwijs zijn er tevens voorzieningen aanwezig als 
(tandtechnische en materiaalkundige) laboratoria en ruimten voor 
ondersteunende technische voorzieningen. 

2 3 3  Tandtechnische productie 

Op de tandtechnische laboratoria worden prothesen vervaardigd aan 
de hand van door tandartsen aangeleverde afdrukken. Deze afdruk- 
ken worden allereerst in gips uitgegoten waarna met behulp van was 
de prothesen worden gemodelleerd. 
Op basis van deze modellen worden kunststofprothesen (o.a. kunst- 
gebitten) vervaardigd en worden ook (ede1)metalen prothesen of 
onderdelen daarvan geproduceerd. 
De gegoten elementen en prothese-onderdelen worden daarna afge- 
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werkt en naar de tandarts verstuurd om bij de patiënt te worden 
gepast en geplaatst. 
Als materialen worden legeringen van goud en legeringen van 
palladium gebruikt. Voor 'stalen' prothesen en onderdelen past men 
legeringen van kobalt, chroom en molybdeen toe. Ook worden 
porseleinen elementen toegepast. Gedeeltelijke prothesen kunnen 
als afzonderlijke elementen worden geleverd, zoals edelmetalen 
kronen of porseleinen kronen (jackets) of als een samenstel van 
diverse materialen zoals bruggen, frameprothesen en stegverbin- 
dingen (kunststof in combinatie met metaal). 
Op  laboratoria voor de productie van orthodontische apparatuur 
('beugels') wordt eveneens met gips gewerkt en worden metalen 
onderdelen verwerkt. 

Op kleine tandtechnische laboratoria zullen de medewerkers ver- 
schillende bewerkingen verrichten; op de grote laboratoria is vaak 
sprake van een specialisatie van de medewerkers. Er zijn dan veelal 
verschillende afdelingen, zoals: 
- gipsafdeling, 
- goudafdeling, 
- porseleinafdeling, 
- staalafdeling, 
- protheseafdeling. 
Daarnaast is er in die gevallen een aparte administratie, bodedienst 
en schoonmaakploeg. 
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3. WERKWIJZEN, GEBRUIK VAN STOFFEN EN 
INSTRUMENTARIUM 

3.1 Inleiding 

In de hierna volgende paragrafen worden de werkwijzen en de 
daarbij gebruikte stoffen beschreven die in de tandheelkundige 
verzorging worden toegepast. Tevens worden de resultaten van de 
onderzoekingen gepresenteerd naar de aanwezigheid van stoffen die, 
gelet op hun schadelijk karakter, van belang zijn om hier aan een 
beschouwing te onderwerpen. 
Voor de schatting van de gebruikte hoeveelheden en de routes van 
deze stoffen in de tandheelkundige verzorging is gebruik gemaakt 
van buitenlandse en Nederlandse gegevens. 

Met betrekking tot de tandartspraktijken heeft in Nederland gericht 
onderzoek (3) plaatsgevonden in de vorm van een enquête onder 
algemeen practici naar het gebruik van amalgaam alsmede de werk- 
wijzen bij de toepassing van dit materiaal. Daarnaast is met betrek- 
king tot de verwerking van amalgaam en de hoeveelheid afvalstoffen 
die daarbij kunnen vrijkomen (zowel vast afval als amalgaamresten 
die op het riool worden geloosd) gericht onderzoek (4) in de vorm 
van een reproduceerbare simulatie van tandheelkundige behandelin- 
gen uitgevoerd. 

Tenslotte worden deze resultaten vertaald in een raming van de ge- 
bruikte hoeveelheden stoffen in de tandheelkundige verzorging in 
Nederland. 
Hiervoor geldt dat de raming heeft plaatsgevonden op grond van 
vanuit verschillende bronnen verzamelde gegevens en op basis van 
experimenteel onderzoek. De hoeveelheden hebben daarom het 
karakter van een schatting, waarvan de nauwkeurigheid niet is aan 
te geven. 

3.2 Het leggen van vullingen 

Voor het leggen van vullingen maakt de tandarts nagenoeg uitslui- 
tend gebruik van twee soorten materiaal, te weten tandheelkundig 
composiet en tandheelkundig amalgaam. 

Tandheelkundig composiet is een mengsel van kunsthars op basis 
van polymethylmethacrylaat of derivaten daarvan en microfijne SiO,, 
kwarts- of glaspartikeltjes. Dit materiaal heeft dezelfde kleur als 
harde tandweefsels en wordt overwegend gebruikt voor het vullen 
van kleine gaatjes op zichtbare plaatsen in het gebit. 
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In 1982 zijn in Nederland ongeveer 2 miljoen composietvullingen 
gelegd (NMT, 1983). Op dit moment is dit aantal vrijwel zeker 
hoger (zie tabel 2.6). De reden daarvan is de sterk verbeterde 
kwaliteit van composieten en de grote vraag van patiënten naar 
esthetische tandvullingen. Aan de hand van recenter onderzoek 
wordt het aantal composietvullingen thans op ruim 4 miljoen ge- 
schat. 

Van veel groter belang voor de afvalwaterproblematiek van tand- 
artspraktijken is het uitboren en leggen van amalgaamvullingen. 
Tandheelkundig amalgaam bestaat uit een mengsel amalgaamlege- 
ring en kwik in een verhouding van ongeveer 1:l. De amalgaam- 
legering bestaat naar het gewicht uit grofweg drie delen zilver, één 
deel tin, een geringe hoeveelheid koper (max. 6%) en soms 1 à 2% 
zink. Nederlandse tandartsen gebruiken bijna uitsluitend een verbe- 
terde versie amalgaamlegering, waarbij het kopergehalte is verhoogd 
tot 12-28% ten koste van het zilver- en tingehalte (3)(4). 
Amalgaam is een vulmateriaal, dat bij uitstek geschikt is voor groot- 
schalige toepassing. De grondstoffen zijn relatief goedkoop en 
kunnen bovendien snel en gemakkelijk tot tandvullingen worden 
verwerkt. Het belangrijkste nadeel van amalgaam is de metaalkleur, 
die donkerder wordt als amalgaam corrodeert. Dit is een onvermij- 
delijk en jaren durend proces. 
In veel gevallen zal alvorens een vulling wordt gelegd, eerst een 
oude vulling worden uitgeboord. Het boorafval wordt daarbij vrijwel 
volledig via de afzuiginstallatie en het spittoon naar de riolering 
afgevoerd. Aan de hand van een onder algemeen practici uitgevoer- 
de enquête (3) wordt aangenomen, dat ruim de helft van het in 
1986 met amalgaam behandelde aantal gebitselementen (52%) reeds 
eerder met amalgaam was behandeld. Ook zijn schattingen bekend 
van het totale aantal amalgaamvullingen, dat in de gebitten van de 
Nederlandse bevolking aanwezig is. Voor 1986 is dit aantal 93 
miljoen en wordt de hoeveelheid kwik in die vullingen op ruim 30 
ton geschat (14). Amalgaamvullingen worden gemiddeld om de 
zeven jaar vervangen. 

De grondstoffen voor nieuw te leggen amalgaamvullingen worden 
aan tandartsen op drie manieren voor verwerking geleverd, te 
weten: 
- legering en kwik in bulk ; 
- legering in tabletten en kwik in bulk ; 
- legering en kwik verpakt in capsules ; 

Bij de eerste twee manieren, die in 95% van de gevallen voorko- 
men, worden de grondstoffen door de tandarts met doseerappa- 
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ratuur in een mengcapsule gebracht, die voortdurend op nieuw 
gebruikt wordt. Bij de derde manier wordt de capsule maar een 
keer gebruikt en met het praktijkafval afgevoerd. De capsule bevat 
meestal nog amalgaamresten (3). 
Het mengen van kwik en amalgaamlegering in de capsule vindt 
gedurende korte tijd met hoge frequentie plaats in mengapparaten 
als Dentomat en Silamat (3). De tandarts brengt het mengsel over 
in een 'pick-up', waarna deze hieruit een 'amalgaampistool' vult om 
het materiaal verder tijdens de behandeling te kunnen verwerken. 

Bij de reactie na het mengen (amalgamering) lossen de legerings- 
deeltjes in het kwik op, waarbij AgHg-, SnHg-, CuHg- en eventueel 
ZnHg-verbindingen ontstaan, en begint tevens een verhardingsproces 
(matrixvorming). 
Aangezien de amalgamering van legering en kwik langzaam verloopt 
blijft het materiaal enige tijd plastisch en is goed in de schoon 
geprepareerde caviteit aan te stoppen en te modelleren. Uitharding 
van het materiaal duurt ongeveer 24 uur. 

Niet al het aangemaakte amalgaam wordt tot vulling verwerkt. 
Ongeveer 10% blijft als restamalgaam achter en wordt veelal (in 
98% van de gevallen) bewaard voor teruglevering (3)(4). 
Een deel van het aangemaakte amalgaam, dat tot vulling is ver- 
werkt, wordt verwijderd tijdens het modelleren van de vulling door 
de tandarts. Dit verwijderde deel verdwijnt via de afzuiginstallatie en 
het spittoon in de riolering. Door tandartsen bleek het aandeel dat 
op deze wijze verloren gaat, moeilijk te schatten (3). In vitro uitge- 
voerd onderzoek (4) heeft uitgewezen, dat dit aandeel 25% van de 
hoeveelheid aangemaakt amalgaam betreft. 

Tot slot is het van belang na te gaan hoeveel kwik en amalgaamle- 
gering door de tandartsen in Nederland wordt gebruikt en hoeveel 
amalgaamvullingen zij jaarlijks leggen. Hieronder worden de conclu- 
sies op dit punt van het in 1987 door NMT en Dienst Binnenwate- 
ren/RIZA uitgevoerde onderzoek onverkort weergegeven. 
De conclusies van dit onderzoek zijn dat algemeen practici gemid- 
deld per jaar ongeveer 1300 gram kwik en 1300 gram amalgaamle- 
gering verbruiken en per jaar gemiddeld 1600 vullingen leggen. Per 
vulling zou dus ongeveer 1,6 gram amalgaam worden verbruikt. 
Deze resultaten zijn gebaseerd op door algemeen practici zelf 
gegeven schattingen, waarvan de betrouwbaarheid niet in alle 
gevallen kan worden gegarandeerd. 
Enige voorzichtigheid is te meer op zijn plaats, daar uit andere 
onderzoekingen en waarnemingen andere cijfers naar voren komen. 
Zo wordt in een NMT-publicatie over de kwikbelasting in de Neder- 
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landse tandartspraktijk (15) voor het jaar 1982 uitgegaan van een 
per tandarts verbruikte hoeveelheid amalgaam van 2500 gram en 
van een aantal gelegde vullingen van 2000. Tegelijkertijd blijkt uit 
een RIWWïNO-onderzoek (16) onder algemeen practici in het 
Gewest Gooi en Vechtstreek naar 'klein chemisch afval', waarin ook 
is gevraagd naar de hoeveelheid amalgaam die wordt verbruikt, een 
jaarlijks verbruik van 1800 gram. In genoemd onderzoek werd 
echter niet geïnformeerd naar het aantal gelegde vullingen. Dit werd 
wel gedaan in een NMT-onderzoek (14) onder een representatief 
deel van de Nederlandse algemeen practici uit 1982; hieruit kwam 
naar voren dat in 1982 per algemeen practicus ongeveer 2250 vullin- 
gen werden gelegd. Daarnaast is op grond van cijfers van de Com- 
missie Tandheelkundige Statistiek af te leiden, dat in 1984 per 
tandarts gemiddeld 2500 amalgaamvullingen zijn gelegd. Voorts is in 
voornoemd onderzoek binnen de Subfaculteit der Tandheelkunde 
van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, via het simuleren en 
nauwkeurig beschrijven van het leggen van amalgaamvullingen, 
vastgesteld dat per vulling gemiddeld ongeveer 1,0 gram amalgaam 
wordt verbruikt. 
Alles bijeengenomen kan niet eenduidig worden bepaald hoeveel 
amalgaam algemeen practici verbruiken. Om toch tot een zekere 
raming hiervan te komen, kan het beste worden uitgegaan van het 
aantal gelegde vullingen per algemeen practicus. Gezien de cijfers 
uit andere waarnemingen, lijkt een aantal van 1600 voor 1986 een 
te lage schatting. Eerder moet worden gedacht aan een aantal 
gelegde vullingen van tussen de 2000 en 2500 per jaar. Wanneer 
wordt uitgegaan van een verbruik van ongeveer 1 gram per vulling, 
wordt geconcludeerd dat een algemeen practicus per jaar gemiddeld 
tussen 2000 en 2500 gram amalgaam verbruikt. Tot slot wordt het 
amalgaamgebruik in Nederland bij een gegeven aantal van 5431 
algemeen practici in 1986, geschat op 10,9 tot 13,6 ton. 

Gezien de stijging van het aantal algemeen practici in het jaar 1988 
wordt er voor de verdere beschouwingen vanuit gegaan dat er in 
Nederland 6ooo tandartsen zijn die gemiddeld 2000 amalgaamvullin- 
gen per jaar leggen. Ongeveer de helft van het aantal gelegde 
vullingen betreft de vervanging van bestaande vullingen. 
In totaal worden in Nederland dus jaarlijks 12 miljoen amalgaam- 
vullingen gelegd, waartoe 12 ton amalgaam wordt verbruikt. Deze 
12 ton amalgaam, dat voornamelijk uit hoog koperlegeringen be- 
staat, bevat op basis van de gewichtsverhoudingen van de metalen 
5,5 ton kwik, 3,3 ton zilver, 1,9 ton tin en 1,3 ton koper. 
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3 3  Het maken van röntgenfoto’s 

De tandarts-algemeen practicus en de tandarts-specialist (orthod- 
ontist en kaakchirurg) maken regelmatig intra-orale röntgenfoto’s ter 
diagnose van cariës en andere afwijkingen aan het gebit, die niet 
met het blote oog kunnen worden waargenomen. Het aantal tand- 
heelkundige röntgenfoto’s dat jaarlijks in Nederland wordt gemaakt 
is, behoudens de gegevens van de Commissie Tandheelkundige Sta- 
tistiek met betrekking tot de in huisbehandeling gegeven hulp aan 
ziekenfonsverzekerden, niet exact bekend. In 1987-1988 is een 
marktonderzoek (17) uitgevoerd naar het totale verbruik in Neder- 
land door een leverancier van lichtgevoelig materiaal voor tandheel- 
kundige röntgenopnamen, die 95% van de landelijke markt be- 
heerst. 
Gebaseerd op dit onderzoek is een schatting gemaakt van het totale 
verbruik van lichtgevoelig materiaal voor het jaar 1983. 
Bij de schatting is een onderscheid gemaakt tussen patiënten, die 
tandheelkundige zorg ontvangen via ziekenfondsverzekeringen en 
particuliere patiënten. Het aantal ziekenfondspatiënten is bekend, 
evenals het totaal aantal röntgenfoto’s van ieder type dat bij zieken- 
fondspatiënten in 1983 is gemaakt. Het aantal particuliere patiënten 
kan worden bepaald. Hoewel uit onderzoek van van Aken (18) 
bekend is dat in 1978 voor een particulier verzekerde ruim 6.5 maal 
zoveel röntgenfilm werd gebruikt als voor een ziekenfondsverzeker- 
de, wordt in het marktonderzoek een niet onderbouwde vermenig- 
vuldigingsfactor van 3 aangehouden, omdat het gemiddelde verbruik 
van intra-orale tandfilm voor ziekenfonds- en particuliere patiënten 
zich naar elkaar toebeweegt (recente gegevens van de NMT spreken 
van een verhouding van 1 : 0,9). De schatting is weergegeven in 
tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Schatting voor 1983 van het aantal gemaakte röntgenfoto’s bij alleen ziekenfonds 
en particuliere patiënten en bij alle patiënten per type ondenoeklröntgenfoto. 

type ondenoeklröntgenfoto type patiënt 

ziekenfonds particulier totaal 

röntgen schedelondenoek 21.644 32.225 53.869 
ort hopantomogram 52.987 78.900 131.887 

idem vervolgonderzoek 2.358 3.500 5.858 
idem zonder anaiyse 1.674 2.500 4.174 
rtlntgenfoto 13x18 cm 3.787 5.640 9.427 
idem 3x4 cm < x <13x18 cm 11.036 16.425 27-41 
idem 3x*4 cm 2.120.327 3.157.125 5.227.452 

totaal 2.213.327 3.296.315 5.510.128 
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Uit de tabel blijkt, dat het aantal röntgenfoto’s voor 1983 wordt 
geschat op 5.5 miljoen. Verreweg het grootste aantal daarvan (95%) 
zijn standaardröntgenfoto’s van 3x4 cm, die nagenoeg uitsluitend 
door algemeen practici worden gemaakt. 

In genoemd marktonderzoek wordt ervan uitgegaan, dat het jaarlijks 
aantal röntgenfoto’s vanaf 1983 stabiel is door bezuinigingen in de 
tandheelkundige zorgverlening, de afname van cariës en een geringe 
groei van de bevolking en het aantal tandartsen. Voor 1988 zal het 
totale aantal röntgenfoto’s daarom niet noemenswaardig afwijken 
van dat van 1983. 

Tandheelkundige röntgenfoto’s zijn zo verpakt dat achter de 
röntgengevoelige film een loodfolie is geplaatst, die de röntgen- 
straling tegenhoudt. Bij het ontwikkelen van de belichte film wordt 
de foto uitgepakt en komt de loodfolie vrij. Niet bekend is of de 
tandarts deze folie bewaart voor teruglevering of met het praktijkaf- 
val laat afvoeren. 
De tandarts ontwikkelt zijn röntgenfoto’s altijd zelf; 60 à 70 % 
beschikt hiertoe over een ontwikkelautomaat (aanschafprijs ca. 
f 2000; levensduur 4 à 5 jaar). Specialisten beschikken over een 
ander type ontwikkelautomaat (aanschafprijs ca. f 15.000) om 
grotere formaten röntgenfoto’s te kunnen verwerken. 
Ontwikkel- en fixeervloeistoffen voor röntgenfilm worden geleverd in 
flessen van 500 cc en voor gebruik vier maal verdund. 

3.4 Het vervaardigen en aanbrengen van kronen, bruggen, partiële en 
volledige gebitsprothesen 

Voor het vervaardigen en aanbrengen van kronen en bruggen 
worden gebitselementen door de tandarts eerst rondom afgeslepen. 
Indien deze gebitselementen amalgaamvullingen bevatten dan 
worden deze ook gedeeltelijk afgeslepen en via de afzuiginstallatie 
geloosd. Indien kronen of bruggen worden overgemaakt dan worden 
de verwijderde resten altijd voor teruglevering bewaard indien deze 
edelmetaal bevatten. 
Na het afslijpen worden van de tandstompen afdrukken gemaakt. 
Meestal worden hiervoor metalen afdruklepels gebruikt, die kunnen 
worden hergebruikt. Soms worden ook zogenaamde individuele af- 
druklepels gebruikt van polystyreen of polymethylmethacrylaat. 
Voor het maken van afdrukken zijn verschillende soorten afdrukma- 
teriaal in gebruik. De meest gebruikte materialen zijn irreversibele 
elastische afdrukmassa’s op basis van hydrocolloide, siliconen-, 
polyether- of thiocolrubber. Restanten van afdrukmateriaal, evenals 
de individuele afdruklepels, worden als praktij kafval afgevoerd. 
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Voor het maken van partiële en volledige gebitsprothesen worden in 
grote lijnen dezelfde afdrukmaterialen gebruikt nadat de te vervan- 
gen gebitselementen zijn getrokken. Getrokken tanden en kiezen 
worden altijd direct met het praktijkafval afgevoerd, ook als deze 
amalgaamvullingen bevatten. 
Afdrukresten en door het tandtechnisch laboratorium retour gezon- 
den afdrukken worden ook afgevoerd via het praktijkafval. Ook 
ingenomen prothesen worden door de tandarts in de regel als vast 
afval behandeld. Niet bekend is hoeveel vast afval vrijkomt bij deze 
aktiviteiten; voor de afvalwaterproblematiek bij tandartspraktijken is 
het echter niet relevant. 
De afdrukken worden naar een tandtechnisch laboratorium gezon- 
den waar er kronen, bruggen en prothesen van worden vervaardigd. 

Alle fabricageprocedé’s binnen een tandtechnisch laboratorium 
beginnen met het in gips uitgieten van een model van de prothese 
aan de hand van de door tandarts gemaakte afdrukken. Voor de 
productie van een model wordt 250-300 gram gipspoeder gebruikt, 
gewoonlijk aangemaakt met leidingwater. 
Het gipsmodel hardt uit en wordt daarna met behulp van een slijp- 
machine geslepen. Het daarbij toegevoerde leidingwater en de erbij 
vrijkomende gipsresten stroomt in een uitneembare overloopbak, die 
in een aanrechtbak is gemonteerd. De gipsresten bezinken in de 
overloopbak en het water stroomt vervolgens door een onder de 
aanrecht gemonteerde (gecompartimenteerde) bezinkbak. In de 
praktijk wordt de overloopbak dagelijks geleegd en de bezinkbak 
met een lagere frequentie. Deze voorzieningen zijn met name 
aangebracht om problemen met ophoping van gips in de binnenrio- 
lering te voorkomen. 
Aan de hand van gegevens van een groot tandtechnisch labora- 
torium, dat 200 tandartsen in zijn regio bedient (productie: 150-200 
modellen per dag), wordt geschat dat in Nederland door tandtech- 
nische laboratoria jaarlijks ca. 300 ton gips wordt verbruikt. 
Het gipsverlies bij het slijpen van de modellen wordt op ca. 10% 
van het totaal gipsverbruik geschat. Gebruikte gipsmodellen en uit 
water afgescheiden gipsresten worden als vast afval afgevoerd. 

Uitgaande van een gipsmodel wordt de prothese met was gemo- 
delleerd. De modelleerwas heeft verschillende kwaliteiten (herken- 
baar aan een kleurcodering), afhankelijk van het te maken product 
zoals een kunststofprothese of een uit edelmetaal gegoten prothese 
of prothese-onderdeel. De was bestaat voornamelijk uit een natuur- 
was en een hars, aangevuld met een kleurstof. 
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Kunststofprothesen worden vervaardigd uit een vloeibaar monomeer 
en een poedervormig polymeer dat in het model wordt geperst. Na 
het polymerisatieproces resteert naast de prothese alleen nog vast 
afval. 

Na het uitharden van de prothese wordt de gebruikte was in een 
machine met behulp van warm water ’uitgespat’ (inhoud ca. 100 
liter). Ook wordt enige ontvetttingsvloeistof toegevoegd. Het water 
in de machine koelt na gebruik tijdens de nacht af, waardoor de 
wasresten zich als een filmlaag op het wateroppervlak afzetten. De 
was kan daarna worden afgeschept en als vast afval worden afge- 
voerd. Het water kan, na suppletie van leidingwater, worden herge- 
bruikt. Verversing van het bad vindt bij de grote tandtechnische 
laboratoria ongeveer wekelijks plaats. 
Afwerken van de kunststofprothesen geschiedt door het polijsten 
met behulp van puimsteen (nat gebruik, afvoer via een overloop- 
bak). 

Metalen prothesen en onderdelen worden gegoten in een vuurvaste 
inbedmassa (’vuurvaste gips’), die een temperatuur van 1200-1300 
graden kan verdragen. Bij het gieten van de prothese verbrandt de 
was. Hier resteert dus slechts vast afval. 
De gegoten delen worden afgewerkt door ’afzuren’ en polijsten met 
electrolytische glansbaden en de toepassing van polijstpasta’s en 
rubber wieltjes. De gebruikte hoeveelheden zuur en glansbad 
bedragen op grote tandtechnische laboratoria slechts enkele liters 
per maand. 

Voor gouden kronen en bruggen wordt materiaal gebruikt dat voor 
88% uit goud (Au) bestaat en voor het overige uit zilver (Ag), 
palladium (Pd) en platina (Pt). Ook worden onderdelen wel electro- 
lytisch verguld met behulp van een stift op het te behandelen 
object; de vloeistof verdampt daarbij en het goud blijft achter. 
Als alternatief voor goud wordt tegenwoordig meer en meer een 
palladiumlegering gebruikt omdat dit metaal in tegenstelling tot 
goud geen koppeling aan de beleggingsmarkt kent waardoor een 
constantere prijs gewaarborgd is. De verhouding van de metalen in 
de legering bedraagt 79% Pd, 2% Au, 10% Ga (gallium) en 9% Cu 
(koper). Het materiaal wordt ook als opbaklegering toegepast. 

Palladium bruggen worden soms electrolytisch vertind voor een 
goede hechting met cement in etsbruggen. Dit levert slechts zeer 
geringe hoeveelheden etsvloeistof op. 
Voor ’stalen’ prothesen (frames) worden legeringen van 4’5% Mo 
(molybdeen), 29% Cr (chroom) en 64% Co (kobalt) verwerkt, 
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bekend staand onder de namen vitallium, remanium, niranium, 
wironium, enz. 
Porseleinen elementen worden gebakken. Soms wordt een element, 
als het niet aan de gewenste kleur voldoet, afgezuurd. Het mate- 
riaal, een silicaatmatrix, wordt dan volledig in fluorwaterstof (HF) 
opgelost. Dit wordt slechts in zeer kleine hoeveelheden gebruikt. 

Aan de hand van gegevens van het eerder genoemde tandtechnisch 
laboratorium dat een voorzieningsgebied heeft van 200 tandartsen 
en per jaar enkele kilogrammen (ede1)metaallegeringen en porselein 
verwerkt, kan worden geraamd dat in Nederland ca. 100 kg van 
deze materialen wordt verwerkt. 
Het zal duidelijk zijn dat hiervan, gezien de waarde van de meeste 
materialen, slechts een geringe hoeveelheid in het afval(water)sta- 
dium zal geraken. Afgewerkte zuren en glansbaden zullen al gauw, 
als zij bijvoorbeeld goud bevatten, worden bewaard en teruggeleverd 
aan edelmetaalbedrijven. De hoeveelheid van deze vloeistoffen die 
jaarlijks door tandtechnische laboratoria in Nederland wordt ge- 
bruikt wordt op ca. 1500 liter geraamd. 
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4. HUIDIGE AFVALWATERSITUATIE 

4.1 Inleiding 

In Nederland waren tot 1985 zeer weinig resultaten bekend over 
bemonstering en analyse van afvalwater vrijkomend uit tandartsprak- 
tijken, tandtechnische laboratoria en faculteiten voor tandheelkundi- 
ge opleidingen. Voor een indruk van de belasting van rioolwater 
met voornamelijk zware metalen is daarom allereerst kennis geno- 
men van in Zweden (19) en West-Duitsland (9) uitgevoerd onder- 
zoek. Daarnaast zijn vanaf 1985 in Nederland onderzoeken verricht 
op grond waarvan een beeld is verkregen van de verontreiniging van 
rioolwater. De afvalwatersituatie wordt achtereenvolgens geschetst 
voor algemeen practici/specialisten, tandtechnische laboratoria en 
een tandheelkundige faculteit. Voor de algemeen practicihpecialisten 
is een onderverdeling gemaakt per activiteit. 
Tot slot is een schatting gemaakt van de totale emissie van afval- 
stoffen afkomstig van de tandheelkundige verzorging. 

4.2 Algemeen practici en specialisten 

4.2.1 Afvalwater vrijkomend bu het leggen van vullingen 

Rioolwater van tandartspraktijken is door waterkwaliteitsbeheerders 
in Nederland slechts incidenteel bemonsterd en op de aanwezigheid 
van kwik onderzocht. Afhankelijk van het type afzuiginstallatie in de 
tandartspraktijk variëert het kwikgehalte sterk. Waar afzuiging door 
middel van een waterstraalejecteur plaatsvindt werden lage gehalten 
(40 pgh) gevonden doordat veel water wordt geloosd terwijl, bij 
vacuümpompinstallaties kwikconcentraties van 100 mg/i werden 
aangetoond (20). Duidelijk is dat de gehalten ook sterk aan variatie 
onderhevig kunnen zijn door het type verrichtingen dat een tandarts 
uitvoert op het moment van de bemonstering van het afvalwater. 
Het al dan niet werken met amalgaam heeft daarop uiteraard grote 
invloed. 

Onderzoek in West-Duitsland (9) naar de verontreiniging van 
afvalwater uit 17 tandartspraktijken in de deelstaten Hessen en 
Nordrhein-Westfalen levert het beeld op dat in tabel 4.1 wordt 
gepresenteerd. Bedacht moet worden dat de bemonstering heeft 
plaatsgevonden op dagen dat naast de behandeling met amalgaam 
ook andere behandelingen hebben plaatsgevonden, zodat het beeld 
representatief is voor het afvalwater dat dagelijks vrijkomt in West- 
duitse tandartspraktijken. 
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Tabel 4.1 Verontreiniging van afvalwater in Westduitse tandartspraktijken (9). 

per meetdag gem. min. max. 

aantal patiënten 
aantal behandelingen 
waarvan met amalgaam 
afvalwater per in I/dag 
vaste stof in mg/l 
Hg (kwik) in mgn 
Ag (zilver) in mg/i 
Co (kobalt) in pg/l 
Cr (chroom) in @i 
Ni (nikkel) in pg/l 

13 
19 
10 
23 
864 
207 
154 

9 
135 
93 

22 
38 
22 
63 

4652 
1236 
1049 

42 
370 
641 

Volgens de geraadpleegde literatuur is er bij het selecteren van de 
te onderzoeken praktijken op gelet dat het afvalwater zo dicht 
mogelijk bij de behandelingsstoel kon worden bemonsterd zonder 
dat er vermenging met ander (huishoudelijk) afvalwater kon plaats- 
vinden. Zekerheid of dit ook altijd is gelukt, is niet te verkrijgen 
terwijl voorts moet worden bedacht dat lage gehalten aan zware 
metalen - ook in die gevallen dat veel amalgaambehandelingen 
hebben plaatsgevonden - verklaard kunnen worden door ophoping 
van vaste stof in de afzuiginstallatie (zeefjes, slangen, lucht-water- 
scheiders, etc.). 

In het simulatie-onderzoek op de Subfaculteit Tandheelkunde (4) is 
kwantitatief bepaald welke gehalten aan zware metalen in het water 
van afzuiginstallaties kunnen voorkomen. 
Daartoe zijn 15 behandeleenheden met amalgaam uitgevoerd die 
representatief zijn voor een werkdag in de praktijk waarbij per 
behandeleenheid 10 bestaande amalgaamvullingen worden uitge- 
boord en 10 nieuwe amalgaamvullingen worden aangelegd. Het 
resultaat hiervan is weergegeven in tabel 4.2 

Tabel 4.2 Verontreiniging van onverdund afvalwater in ahuiginstallaties in tandartspraktijken 
(4)- 

per simulatie van gem. min. max. 
10 amalgaambehandelingen 

afgezogen water in I/dag 2,74 2920 3,34 

Sn (tin) in mg/l 599 364 786 
Cu (koper) in mg/i 387 235 509 

Hg (kwik) in mgn 1514 920 1988 
Ag (zilver) in mgn 1021 620 1341 
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Uit analyse van dit afvalwater na filtratie (filter 145 pm) blijken de 
zware metalen vrijwel volledig in de vorm van vaste amalgaamdeel- 
tjes aanwezig te zijn aangezien de gehalten in het filtraat minder 
dan enkele tienden mg per liter bedroegen. 
Amalgaamhoudend afvalwater in afzuiginstallaties kenmerkt zich dus 
door zeer hoge concentraties aan zware metalen als vaste stof; het 
betreft echter relatief zeer geringe hoeveelheden water. In de tand- 
artspraktijk zal dit water zeer snel met ander afvalwater uit de 
praktijk worden gemengd, waardoor de gehalten aan zware metalen 
worden verlaagd. Ook de vervuiling van de ahuigapparatuur en de 
binnenriolering zal aan deze verlaging een bijdrage leveren, aange- 
zien amalgaamafval zwaar materiaal is en snel tot bezinking komt. 

Uit gegevens van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en 
Waarden (21) kan worden afgeleid, dat uit een individuele tandarts- 
praktijk (twee medewerkers per behandelstoel) gemiddeld ca. 140 
m3 afvalwater per jaar wordt geloosd (incl. afvalwater uit het even- 
tueel aanwezige woonhuis 250 m3 per jaar). De geloosde hoeveel- 
heid afvalwater per behandelstoel uit poliklinieken (gegevens Ge- 
meente Amsterdam) (22) bedraagt gemiddeld ca. 200 m3 per jaar, in 
verband met de aanwezigheid van administratief en tandtechnisch 
personeel (2,5 medewerkers per behandelstoel). Uitgaande van de 
geloosde vracht aan zware metalen per behandelstoel, die behoort 
bij een gemiddelde hoeveelheid van 2000 gelegde amalgaamvullingen 
per jaar per tandarts, kan worden berekend dat de gemiddelde 
concentratie aan kwik in het uit de praktijk geloosde afvalwater in 
de orde van grootte van 3 tot 6 mg per liter zal bedragen. 

Dat amalgaamafval, dat via het riool wordt geloosd, tot een aanmer- 
kelijke verontreiniging van rioolslib kan leiden, is gebleken uit 
bemonstering van bezonken materiaal in de riolering van twee 
tandheelkundige faculteiten in ons land (23)(24). Daarbij bleken de 
kwik- en zilvergehalten in dit rioolslib te variëren van tientallen mg 
per kg droge stof tot enkele grammen per kg droge stof (zie 4.4). 
Aangenomen kan worden dat vooral het bezonken slib in de ge- 
meentelijke riolering nabij de aansluitpunten van tandartspraktijken 
sterk vervuild zal zijn. 

Op basis van de aannamen in de voorgaande hoofdstukken, dat ca. 
6OOO tandartsen in Nederland per jaar ca. 12 miljoen amalgaamvul- 
lingen leggen en de toepassing van kengetallen die in het simulatie- 
onderzoek zijn gevonden (4), kan worden berekend dat hierbij 
jaarlijks ca. 3,3 ton kwik in de vorm van amalgaamafval in het 
afvalwater van tandartspraktijken geraakt. Voor zilver, tin en koper 
bedragen de hoeveelheden respektievelijk ca. 2,2, 1,3 en 0,9 ton per 
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4.2.2 

jaar. 
Op  grond van de gegevens die kunnen worden ontleend aan de 
resultaten van de enquete van NMT en D.B.W./RIZA geraken 
hiervan tenminste de volgende hoeveelheden per jaar in de gemeen- 
telijke riolering: kwik ca. 2,3 ton, zilver ca. 1,5 ton, tin 0,9 ton en 
koper 0,6 ton. Dit materiaal veroorzaakt diffuse verontreiniging van 
rioolslib, zuiveringsslib en oppervlaktewater. Met name amalgaam 
levert via deze routes een substantiële bijdrage aan de totale belas- 
ting met kwik van afvalwater en oppervlaktewater in Nederland. 
Voor de berekening van deze hoeveelheden en de daarbij gebruikte 
aannames wordt verwezen naar bijlage 1. 

Afvalvloeistoffen vrijkomend bij het maken van röntgenopnamen 

De problematiek van de lozing van ontwikkel- en fixeervloeistoffen 
is reeds beschreven in het CUWO-rapport 'afvalwaterproblematiek 
fotografische industrie' (25). In dat rapport is aangegeven dat 
ontwikkelaar de volgende samenstelling heeft: 
- 1-fenyl-3-pyrazolidon 1g/ l  
- hydrochinon 6g/l  
- natriumsulfiet 30 g/l 
- natriumcarbonaat 50 g/l 
- kaliumbromide 2g/ l  
- zilver 20-50 mg/l 

Fixeeroplossing heeft bij afvoer gemiddeld de volgende samenstel- 
ling: 
- ammoniumthiosulfaat 140-170 g/l 
- natriumdisulfiet 15 g/l 
- azijnzuur/citroenzuur 10 g/i 

Het zilvergehalte in afgewerkte fixeer afkomstig van de verschillende 
fotografische processen zoals ontwikkellaboratoria, printshops, 
grafische bedrijven, röntgenafdelingen van ziekenhuizen, etc. be- 
draagt 1-10 g/i (25). 

De schattingen van de hoeveelheid ontwikkel- en fixeervloeistoffen, 
die in de tandheelkundige verzorging per praktijk vrijkomen, geven 
-afhankelijk van de informatiebron- het volgende beeld te zien. 
- Uit het Gronings onderzoek (13) onder 61 tandartsen blijkt een 

gemiddeld chemicaliënverbruik (ontwikkelaar en fixeer) van ruim 
6 liter per jaar (onverdund) voor de verwerking van gemiddeld ca. 
500 röntgenopnamen per praktijk per jaar. Van deze 61 tandart- 
sen gaven 28 aan dat zij deze vloeistoffen na gebruik (deels) 
opvangen en apart afvoeren. 
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- Bij een gelijktijdig uitgevoerde inventarisatie bij 6 orthodontieprak- 
tijken in Groningen blijkt een gemiddeld aantal van ruim 650 
röntenopnamen en een gemiddeld chemicaliënverbruik van 50 liter 
per praktijk per jaar. Eén orthodontist gaf aan, dat de vloeistoffen 
na gebruik worden ingezameld en afgevoerd. 

- In het onderzoek naar 'klein chemisch afval' in prioritaire bran- 
ches in het Gewest Gooi en Vechtstreek (16) wordt aangegeven, 
dat tandartsen (40 praktijken ondervraagd) zowel voor ontwikke- 
laar als fixeer gemiddeld 5 liter per jaar (onverdund) gebruiken. 
Van deze 40 praktijken voeren 18 de fixeervloeistoffen naar een 
inzamelaar af en 15 eveneens de ontwikkelvloeistoffen. 

- Onderzoek in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch (26) heeft uitge- 
wezen dat per praktijk 4 tot 12 liter per jaar aan chemicaliën 
wordt verbruikt. 

- Westduitse onderzoekingen zijn uitgevoerd in Hessen (9) waarbij 
sprake is van 5 liter per maand per praktijk voor zowel ontwikke- 
laar als fixeer. In een modelpraktijk van gemiddelde grootte (ruim 
i800 patiënten) in een ander Westduits onderzoek (27) is voor 
fixeer sprake van ca. 13 liter per jaar voor kleinbeeldopnamen en 
15,6 liter per jaar voor 'panoramabeeldopnamen'. De gehalten aan 
zilver bedragen in de afgewerkte baden respektievelijk 1'4 en 3,6 
g/i. 

Voor de raming van de door de Nederlandse tandartsen-algemeen 
practici en tandarts-specialisten veroorzaakte hoeveelheden afge- 
werkte ontwikkelaar en fixeer bij de verwerking van röntgenopna- 
men wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
- verbruikte hoeveelheid ontwikkelaar gemiddeld 5 liter (concen- 

- verbruikte hoeveelheid fixeer gemiddeld 5 liter (concentraat) per 

- verdunningsfactor bij gebruik van de baden: 4; 
- aantal algemeen practici en specialisten: 6o00, 
- aantal röntgenopnamen voor algemeen practici en specialisten: 5,5 

miljoen; 
- gehalte aan zilver in de (verdunde) afgewerkte fixeerbaden (over 

het algemeen lager dan het gehalte in de afgewerkte fixeer van 
fotografische bedrijven): 2 g/i. 

traat) per jaar per praktijk; 

jaar per praktijk; 

Op grond hiervan kan worden berekend dat bij algemeen practici 
en specialisten jaarlijks in totaal 240.000 liter afgewerkte ontwikkel- 
en fixeervloeistoffen vrijkomt, waarvan de helft fmeervloeistof is. De 
afgewerkte fmeerbaden bevatten in totaal 240 kg zilver (ruim 2% 
van de totale hoeveelheid zilver die via fotografische baden in 
Nederland vrij komen). Voor orthodontiepraktijken wordt deze 



-40- 

hoeveelheid geschat op circa 50 kg. De totale hoeveelheid zilver die 
in de praktijken vrijkomt bedraagt naar schatting 300 kg per jaar. 
Indien er op grond van de in Gooi en Vechtstreek en in Groningen 
uitgevoerde onderzoeken vanuit wordt gegaan dat bijna de helft 
(45%) van de algemeen practici afgewerkte fixeerbaden thans reeds 
apart opvangt en naar inzamelaars afvoert dan bedraagt de hoe- 
veelheid zilver die jaarlijks in Nederland vanuit tandartspraktijken 
op de riolering wordt geloosd ruim 130 kg. Vermeerderd met het 
aandeel dat door orthodontie praktijken wordt geloosd bedraagt 
deze emissie circa 170 kg per jaar. 

4 3  Afvalwater vrijkomend bij tandtechnische laboratoria 

Zoals in 3.4 beschreven zal de verontreiniging van het afvalwater 
afkomstig van tandtechnische laboratoria voornamelijk worden 
bepaald door de aanwezigheid van sulfaat uit gipsresten. 
In tabel 4.3 zijn analyseresultaten weergegeven van steekbemon- 
steringen van afvalwater bij zes verschillende tandtechnische labora- 
toria in de stad Groningen. 

Tabel 4.3 Afvalwater bij tandtechnische laboratoria in de stad Groningen.* 

gem. min. max. n 

zuurgraad pH 796 7,2 7,9 10 

cadmium pgA 095 <0,1 1,s 4 
koper Pgn 82 14 300 7 
zilver pgA 36 <0,2 230 7 

sulfaat mgn 1640 1150 2120 8 
fluoride mgA O, 14 0,08 0,21 8 

* Gegevens Milieudienst Gemeente Groningen. 
n = Aantal waarnemingen. 

Met name het oplosbaarheidsprodukt van gips (calciumsulfaat) 
draagt er toe bij, dat het sulfaatgehalte in het afvalwater relatief 
hoog is. 
Aangezien inzicht ontbreekt in het waterverbruik op gipsafdelingen 
van tandtechnische laboratoria is de geloosde vracht moeilijk te 
schatten. Bij een verbruik van 300 ton gips per jaar door tandtech- 
nische laboratoria in Nederland en een verlies bij modelleren en 
slijpen van ca. 10% resteert ca. 30 ton gips, dat na bezinking toch 
voornamelijk met het vaste afval wordt afgevoerd naar stortplaatsen. 

Afgewerkte zuren (etsbaden) en glansbaden (polijstbaden) bevatten 
hoge concentraties metalen met een verhouding die in de toegepaste 
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materialen, zoals staal en edelmetalen, voorkomen. In tabel 4.4 zijn 
de analyseresultaten weergegeven van een afgewerkt electrolytisch 
polijstbad voor vitalliurn en van een etsbad voor roestvrij staal. 

Tabel 4.4 Meîaalgehalten in afgewerkte baden van een tandtechnisch laboratorium (gegevens 
D.B.W./RIZA). 

polijstbad etsbad 

chroom mgA 5625 ( ~ 2 9 % )  3820 (5 21%) 

molybdeen mgA 1015 (5 5%) 245 (5 1%) 
kobalt mgA 12255 (I 64%) 2970 (5 16%) 

nikkel mg/i 55 (5 0,3%) 1325 (5 7%) 
ijzer mgn 177 (I 1%) 10130 (5 55%) 

Uitgaande van een jaarlijks verbruik van ca. 1500 liter van deze 
vloeistoffen en een gehalte aan metalen (totaal) van 20 gram per 
liter in de afgewerkte vloeistof kan worden berekend dat jaarlijks ca. 
30 kg zware metalen in oplossing gaan. De edelmetaalbaden worden 
bewaard en periodiek naar essayeerbedrijven afgevoerd; de indruk 
bestaat dat op de meeste tandtechnische laboratoria de overige 
afgewerkte baden ook worden bewaard en naar depots voor che- 
misch afval worden afgevoerd. Gezien de geringe hoeveelheid zware 
metalen die in oplossing gaan, zal de hoeveelheid zware metalen dat 
met spoelwater wordt geloosd van ondergeschikte betekenis zijn. 

4.4 Afvalwater vrijkomend op tandheelkundige faculteiten 

Met betrekking tot de activiteiten op een tandheelkundige faculteit 
bestaat er een grote gelijkenis met de activiteiten in een reguliere 
praktijk van een tandarts of orthodontist en in een tandtechnisch 
laboratorium. Gezien de aanwezigheid van zeer veel afdelingen, 
waaronder ook preklinische practicumruimten en techniekruimten, 
ondergebracht in grote gebouwcomplexen is er over het algemeen 
sprake van vermenging van zeer veel afvalwaterstromen uit verschil- 
lende afdelingen. 
Aangezien in practicumzalen grote aantallen behandelstoelen (enige 
honderden) zijn ondergebracht is de afzuigapparatuur op de stoelen 
veelal onderdeel van een centraal afzuigsysteem. Ook in de tech- 
niekruimten vindt centrale afzuiging plaats van bij de practica 
vrijkomende mengsels van water en vaste stof. 
Dit leidt tot een centrale lozing van met onder meer amalgaamres- 
ten verontreinigd water en voorts tot een met voornamelijk gips 
verontreinigde afvalwaterstroom. Daarnaast wordt via was- en 
spoelbakken afvalwater afgevoerd, waarbij lozing van ontwikkelaar, 
fmeer en spoelwater afkomstig van röntgenfilmontwikkelautomaten 
niet moet worden uitgesloten. 
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Om een indruk te krijgen van de verontreiniging van afvalwater 
afkomstig van een tandheelkundige faculteit is in de periode 1985- 
1986 enig oriënterend onderzoek verricht door DBW/RIZA (23). 
In de tabellen 4.5 en 4.6 zijn hiervan de resultaten weergegeven; ze 
zijn gepresenteerd in de stromingsrichting van het afvalwater, begin- 
nend bij de bron. 

Allereerst is de afloop van overtollig water uit het vacuümsysteem 
bemonsterd; dit vacuümsysteem dient voor de centrale afzuiging van 
alle behandelstoelen voor de klinische practica. Eens in de zes 
dagen vindt een lozing van ca. 150 liter plaats; de afvoer vindt 
plaats op een vuilwaterput in de kelder van waaruit meerdere 
afvalwaterstromen in de terreinriolering wordt gepompt. Ook een 
aantal standleidingen, die zorgdragen voor de afvoer van het afval- 
water van de afdelingen in de hoogbouw, monden in de terreinriole- 
ring uit. 

Tabel 4.5 Verontreiniging van g e l d  water uit het centraal vacutimsysteern van een tand- 
heelkundige faculteit (D.B.W./RIZA). * 

gem. min. max. 

kwik rngh 1,77 O,% 6,8 
zilver mgh 0,85 0,M 3,7 
tin mgh 1,1 <1 291 
koper mgn 4,1 290 5 s  
zink mgh 1,35 0,45 2,2 

* Monsters uit de totaal opgevangen hoeveelheden afvalwater gedurende zes lozingsperio- 
den. 

In de tabellen 4.6 en 4.7 is de verontreinigingsgraad van het afval- 
water weergegeven, dat tijdens werkdagen, de nachtelijke uren en 
de weekeinden uit het gebouwencomplex van de tandheelkundige 
faculteit waarin de Minische practica plaatsvinden wordt geloosd. De 
concentraties zijn aanmerkelijk lager dan in de afloop van het vacu- 
ümsysteem dat in dat gebouw aanwezig is. 
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Tabel 4.6 Metaalgehalten in Irgn in afvalwater* van het gebouw voor klinische practica van 
een tandheelkundige faculteit (D.B.W./RIZA). 

gem. min. max. 

kwik -werkdagen 5 2 8 
195 05 295 

-weekeinde <O$ <o5 095 
-nachturen 

zilver -werkdagen 82 31 220 
-nachturen 16 2 32 
-weekeinde 1 0 3  192 

Afvalwater continu bemonsterd gedurende 1 week (werkdag 9 uur, nachtperiode 15 uur). 

Kwik en zilver konden eveneens in een verhouding als in amalgaam 
voorkomt worden aangetoond in het afvalwater van een apart 
liggend faculteitsgebouw waarin de préklinische practica plaats- 
vinden. Eén en ander is weergegeven in tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Metaaigehalten in figA in afvalwater* van het gebouw voor préklinische practica 
van een tandheelkundige faculteit (D.B.WJRIZA). 

gem. min. max. 

kwik -werkdagen 12 695 27 
-nachturen 2 1 3 
-weekeinde 195 095 2 

ziIver -werkdagen 14 6 32 
-nachturen 198 175 2 
-weekeinde 093 092 094 

Afvalwater continu bemonsterd gedurende 1 week (werkdag 9 uur, nachtperiode 15 uur). 

Uit het onderzoek van het afvalwater op diverse punten in het 
faculteitsgebouw waar de klinische practica plaatsvinden (hoogbouw) 
bleek dat de geschatte hoeveelheden kwik en zilver in amalgaam- 
vorm in de lijn 'vrijkomend op de afdelingen vacuümsysteem-terrein- 
riolering' een afnemende tendens te zien geven, hetgeen verklaard 
kan worden uit ophoping in het centraal afzuigsysteem en de 
riolering. 
Een aanwijzing hiervoor werd onder meer verkregen uit bemon- 
stering en analysering van rioolslib uit putten in de vuilwaterafvoer 
in de kelder alsmede uit putten in de terreinriolering (centrale 
afvoer van de hoogbouw). De gehalten in tabel 4.8 zijn weer in 
'stroomafwaartse richting' weergegeven. 
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4.5 

Tabel 4.8 Verontreiniging van rioolslib met enkele mare metalen in mg per kg droge stof 
(D.B.W./RIZA). 

Hg 43 Cu Zn droogrest 

kelderpu t 7650 6300 11300 12390 23 % 
rioolput 1 160 2070 2 O o o 3 o 0 o  55 % 
rioolput 2 43 435 670 560 54 % 

Gelet op de gewichtsverhoudingen tussen kwik en zilver in zowel 
het afvalwater als het rioolslib op de diverse plaatsen in de riolering 
kon worden geconcludeerd dat het vacuümsysteem voornamelijk 
kwik en zilver in de amalgaamvorm bevatte en dat het rioolwater en 
rioolslib afkomstig uit het totale gebouw tevens beïnvloed zijn ge- 
weest door de lozing van zilver houdende fixeervloeistof. 
Gelet op de spreiding in de resultaten van de analyses moet de 
jaarlijkse emissie van kwik en zilver uit het centraal afzuigsysteem 
op de terreinriolering op respectievelijk 4-15 en 3-7 kg per jaar 
worden geschat. De jaarlijkse emissie aan tin bedraagt ca. i 0  kg. 
Koper en zink bedragen respectievelijk ca. 35 en ca. 10 kg per jaar. 
Beide laatste metalen zullen voornamelijk uit constructiematerialen 
van het afzuigsysteem afkomstig zijn. 
Op grond van de bemonstering van het afvalwater afkomstig van het 
gebouwencomplex van de tandheelkundige faculteit kon slechts een 
jaarlijkse emissie van minder dan 100 g kwik en van minder dan 1 
kg zilver worden berekend. Wel is bekend dat periodiek (eens in de 
2 à 3 jaar) de riolering van de tandheelkundige faculteit wordt 
gereinigd door deze geforceerd door te spoelen. Op deze wijze 
wordt het bezonken materiaal, waaraan de zware metalen zijn 
gehecht, alsnog in de gemeentelijke riolering gebracht. Over langere 
tijd beschouwd zal de emissie van zware metalen als kwik en zilver 
uit de tandheelkundige faculteiten in Nederland naar schatting toch 
zeker enige tientallen kilogrammen per jaar per metaal bedragen, 
hetgeen een diffuse verontreiniging van rioolwater, rioolslib en 
zuiveringsslib veroorzaakt. 

Schatting van de totale emissie van stoffen afkomstig van de tand- 
heelkundige verzorging 

Resumerend kan worden gesteld dat de volgende hoeveelheden 
zware metalen jaarlijks tijdens tandheelkundige behandeling of 
productie van prothesen in principe vrijkomen via de water- of 
vloeistoffase; tevens is aangegeven wat naar verwachting daarvan 
ook daadwerkelijk in de gemeentelijke riolering geraakt. 
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tandartsen-aleerneen Dractici en specialisten 

emissie : - kwik (Hg) 3300 kg/j 
- zilver (Ag) 2500 kg/j 
- tin (Sn) 1300 kg/j 
- koper (Cu) 900 kg/j 

afvoer via riolering: - kwik (Hg) 2300 kg/j 
- zilver (Ag) 1700 kg/j 

- koper (Cu) 600 kg/j 
- tin (Sn) 900 kg/j 

tandheelkundige faculteiten 

emissie en afvoer via riolering: - Hg, Ag en Sn per metaal enkele 

tandtechnische laboratoria 
tientallen kg/j 

emissie: - totale hoeveelheid zware metalen, 
waaronder Ag, Au, Co, Cr, Cu, 
Ga, Fe, Mo, Ni, Pd, Pt, enkele 
tientallen kg/j 

afvoer via riolering: -voor dezelfde metalen vrijwel nihil 

De totale emissie uit de bedrijfstak zal naar schatting ca. 3400 kg 
kwik per jaar bedragen, alsmede ca. 4800 kg aan overige zware 
metalen per jaar. Ca. 2500 kg per jaar daarvan betreft het voor 
hergebruik waardevolle zilver. 
Naar schatting zullen hiervan de volgende hoeveelheden in de 
riolering geraken: ca. 2400 kg kwik per jaar, alsmede ca. 3300 kg 
aan overige zware metalen per jaar. Ca. 1700 kg per jaar daarvan is 
zilver. 

Doordat binnen de 'bedrijfstak' tandheelkundige verzorging nog 
onvoldoende maatregelen zijn getroffen om de lozing van zware 
metalen te beperken, zal de verontreining zich voornamelijk diffuus 
over de diverse milieucompartimenten verspreiden. Met name het 
aandeel van de zware amalgaamresten leidt ertoe dat gedurende de 
door het rioolwater af te leggen weg bezinking optreedt; op deze 
wijze zal het in de tandartspraktijken vrijkomende kwik slechts voor 
een gering deel direct het oppervlaktewater bereiken (lozing van 
effluenten rioolwaterzuiveringsinrichtingen en overstortend rioolwa- 
ter). Daarnaast zal er sprake zijn van een diffuse belasting van 
oppervlaktewater met kwik als gevolg van uitlogingsprocessen bij het 
storten van vast afval, alsmede door atmosferische depositie van 
kwik vrijkomend bij verbranding van afval. 
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In figuur 1. is afgebeeld hoe de hoeveelheid kwik die jaarlijks in de 
tandheelkundige verzorging in Nederland bij het verwerken van 
amalgaam in vullingen vrijkomt, zich verdeelt over de diverse routes 
van het afvalstadium. 
Voor de totstandkoming van dit schema is gebruik gemaakt van de 
resultaten van (3)(4)(21). 

Naast de 3600 kg kwik per jaar die in tandheelkundige restauraties 
worden aangebracht, geraakt dus 3800 kg per jaar in het afvalstadi- 
um. Van deze 3800 kg per jaar geraakt 300 kg per jaar in het 
oppervlaktewater; 600 kg per jaar blijft in het zuiveringsslib achter 
en wordt gestort, verbrand en in de landbouw toegepast. 
Naar schatting zal 1ooO kg kwik per jaar voor teruglevering worden 
bewaard, zodat daaraan een nuttige bestemming kan worden gege- 
ven. De overige 1900 kg per jaar verdwijnen met het huisvuil en in 
het slib van binnenriolering en gemeenteriool en zullen uiteindelijk 
op afvalstortplaatsen en verbrandingsplaatsen terechtkomen. 
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15500 kg Hg/il 
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nieuwe vullingen bij patiënten 
3600 kg Hgij 

niet verbruikt schoon amalgaam 
(teruglevering) 500 kg Hgij 

v 
IHERGEBRUIK] 

Installatie verwijderd 

huisvuilafvoer 

in binnenriolering opgehoopt 
250 kg Hgij 

5 c) 
$ 

7 I 50kgHglj 

> 
O 

250 kg Hgij OPPERVLAKTEWATER 

Figuur 1.Paden en lotgevallen van kwik bij de verwerking van 
amalgaam in tandheelkundige restauraties (kg/j). 
Huidige situatie vóór saneringsmaatregelen. 
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5. MOGELIJKHEDEN TOT BEPERKING VAN DE TE LOZEN 
HOEVEELHEID AFVALSTOFFEN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke technieken beschikbaar zijn 
om amalgaamresten uit afvalwater van tandartspraktijken te vemij- 
deren en welke maatregelen kunnen worden genomen om de lozing 
van de overige afvalstoffen te beperken. Voorts worden de inzame- 
ling en de verwerking van afvalstoffen beschreven en is het te ver- 
wachten effect van de saneringsmaatregelen in kaart gebracht. 

5.2 Prefentief beleid 

In het afvalwater van tandheelkundige praktijken kunnen stoffen 
voorkomen die wat betreft hun milieuschadelijkheid variëren van 
niet of nauwelijks schadelijk tot zeer schadelijk. Amalgaam dat door 
de algemene practici wordt gebruikt om gaten van gebitselementen 
te vullen bestaat voor circa 50% uit kwik. In hoofdstuk 1 is reeds 
aangegeven dat de lozing van deze zogenaamde zwarte-lijststof in 
beginsel dient te worden beëindigd. Dit betekent dat dit op langere 
termijn alleen kan worden bereikt als amalgaam vervangen wordt 
door voor het milieu minder schadelijke restauratiematerialen. 
Zolang de lozing echter nog onvermijdbaar is, dient te worden 
gestreefd naar een sanering bij de bron op grond van de 'beste be- 
staande technieken'. 

5 3  Huidige situatie 

53.1 De tandartspraktijk 

De behandelingeenheden van vrijwel alle algemeen practici zijn 
voorzien van een afzuiginstallatie (3). Water, speeksel en vaste 
delen worden met een afzuigcanule uit de mondholte van de patiënt 
gezogen. In de afzuigapparatuur bevindt zich een separatievat voor 
de scheiding van water en lucht. Het water met de daarin aanwezige 
verontreinigingen zakt in het vat naar beneden en wordt via een 
klep naar het riool afgevoerd. 
Een deel van de algemeen practici hebben op diverse onderdelen 
van het afzuigsysteem extra zeefjes, filters of bezinkvaten in de 
apparatuur geïnstalleerd. Enerzijds is het doel hiervan om verstop- 
pingen en storingen in het afzuigsysteem te voorkomen, anderzijds 
om waardevolle voorwerpen zoals losgeraakte gouden. kronen terug 
te houden. Afgezien van het geringe verwijderingsrendement van de 
geplaatste voorzieningen blijkt uit onderzoek (3) dat circa de helft 
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53.2 

533 

van de practici het achtergebleven materiaal in de wasbak of 
prullenbak deponeert. In hoofdstuk 4 (figuur 1) zijn de hoeveelhe- 
den kwik die jaarlijks bij de verwerking van amalgaam in de tand- 
heelkundige verzorging vrijkomen reeds in kaart gebracht. 
Amalgaamafscheiders met een hoog verwijderingsrendement zijn in 
Nederland nog nauwelijks geïnstalleerd. 

Bij algemeen practici en specialisten komen jaarlijks circa 240.000 
liter (verdunde) afgewerkte fotografische vloeistoffen vrij. Op grond 
van onderzoek (13)(16) kan worden aangenomen dat meer dan 50% 
van de tandartsen de fotografische vloeistoffen op de riolering lozen. 
Voor de orthodontiepraktijken is dit percentage nog hoger. 
Voorts blijkt dat bij de ontwikkeling van röntgenfilms loodfolie 
vrijkomt. Het is niet bekend of dit met het praktijkafval wordt 
afgevoerd of dat het voor teruglevering wordt bewaard. 

Tandheelkundige Faculteiten 

De lozingssituatie bij academische tandheelkundige opleidingsinstel- 
lingen, verschilt niet wezenlijk met die van de tandartspraktijk. Het 
aantal behandelstoelen is groot. Het afvalwater wordt door middel 
van een centraal vacuümsysteem afgezogen. 
Het afvalwater wordt doorgaans via een of meerdere lucht/water- 
seperatievaten op de riolering geloosd. Deze seperatievaten zijn niet 
ontworpen voor het scheiden van vloeistof en vaste stof zodat ook 
amalgaamresten in het riool zullen geraken. 
Ook voor tandheelkundige faculteiten geldt dat fotografische vloei- 
stoffen net als bij tandartspraktijken kunnen worden geloosd uit 
ontwikkelautomaten die op de afdelingen worden gebruikt. 

Tandtechnische laboratoria 

Het afvalwater van tandtechnische laboratoria is voornamelijk 
verontreinigd met gipsresten. Een deel van het gips wordt in een 
aanrecht- of bezinkbak uit het water verwijderd en wordt met het 
vaste afval door de vuilnisdienst opgehaald en afgevoerd. 
Om te voorkomen dat het geloosde gips in de afvoerleidingen 
bezinkt en verstoppingen veroorzaakt wordt continu veel water 
gebruikt. Sommige laboratoria hebben hiervoor een speciale door- 
spoelvoorziening op de afvoer naar de binnenriolering geïnstalleerd. 
Uit metingen is gebleken dat het sulfaatgehalte van het afvalwater 
kan variëren tussen 1000 en 2000 mg/i. 

De afgewerkte afzuur-, polijst- en glansbaden bevatten relatief hoge 
concentraties aan verwerkte metalen. Uit het voornoemd onderzoek 
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is gebleken dat deze vloeistoffen separaat worden ingezameld en als 
chemisch afval worden afgevoerd naar een inzameldepot. 

5.4 Saneringsmogelijkheden 

Een groot deel van de mogelijkheden om tot vermindering van de 
waterverontreiniging te komen, liggen in de sfeer van "good house- 
keeping". Het opvangen en afvoeren van vaste afvalstoffen, vloeistof- 
fen of mengsels is hiervan een goed voorbeeld. Deze maatregelen 
hebben een organisatorisch karakter. Op  deze wijze wordt voorko- 
men dat afvalstoffen worden geloosd. In paragraaf 5.4 wordt hier 
nader op ingegaan. De beperking van de lozing van amalgaamresten 
vraagt daarnaast een meer technische oplossing. In de volgende 
paragrafen worden de mogelijkheden weergegeven. 

5.4.1 Toepassing van alternatieve materialen 

De algemeen practicus gebruikt voornamelijk amalgaam om gaten in 
gebitselementen te vullen. In Nederland worden op dit moment 
nagenoeg uitsluitend koperrijke corrosieresistente amalgaamlegerin- 
gen gebruikt, de zogenaamde hoog-koperlegeringen. 
Ter vervanging van amalgaam kunnen alternatieve restauratie- 
materialen worden gebruik. In principe zijn er twee alternatieven 
voor amalgaam, te weten: 
- gegoten of gebakken restauraties (inlays) van edel-metaallege- 

ringen of porcelein, 
- composietrestauraties. 
Het eerste alternatief is te duur voor grootschalige toepassing. Het 
tweede alternatief is minder duurzaam, vanwege de polymerisa- 
tiekrimp tijdens het verharden en de geringere slijtvastheid. 

Uit grafiek 5.1 blijkt dat het aantal composietvullingen de laatste 
jaren aanzienlijk is toegenomen. De verwachting is dat met name 
composiet de rol van amalgaam zal gaan overnemen. De reden 
daarvan is : 
- de vraag van patiënten naar esthetische tandvullingen, 
- de verbetering van de nieuwe generatie composietmaterialen, 
- de negatieve berichten over amalgaam, 
- de afname van cariës onder de Nederlandse bevolking en de 

toename van het aantal tandartsen. Caviteiten blijven daardoor 
kleiner en worden bovendien eerder behandeld. 
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Totaal aantal vullingen per halfjaarlijks 
onderzoek 

~ 

jaar + 
Legende: - amalgaam vullingen 

composiet vullingen 

Grafiek 5.1 Aantal amalgaam- en composietvullingen per halfjaar- 
lijks onderzoek bij ziekenfondspatiënten (gevens NMT). 

De verwachting is dat door de ontwikkeling van kwalitatief hoog- 
waardige composietmaterialen het gebruik van amalgaam op den 
duur kan worden beëindigd. Hierdoor zal de kwik-emissie uit 
tandartspraktijken in de loop der tijd gereduceerd kunnen worden 
tot nul. 
Uit de praktijk blijkt dat voor kleinere caviteiten composieten nu 
reeds een alternatief zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er 
nog geen gegevens bekend zijn over toxische eigenschappen van 
composieten en de eventuele gevolgen voor het milieu. Voor restau- 
raties van gebitselementen zal echter op grond van verwerkbaarheid 
en levensduur voorlopig nog voornamelijk amalgaam worden 
gebruikt. 
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Wel zou er naar gestreefd moeten worden de toepassing van 
amalgaam te beëindigen zodra uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat de levensduur van composietvullingen een vergelij kbare waarde 
heeft. Een verbod op de toepassing van amalgaam zal op korte 
termijn geen oplossing bieden. Immers bij een vervangingstijd van 
10 tot 20 jaar van een amalgaamvulling zullen naar schatting de 
resten van 93 miljoen vullingen (circa 30 ton kwik) van de bevolking 
- ook bij toepassing van alternatieven - tot in het begin van de 
volgende eeuw in het milieu geraken. Als er geen maatregelen 
worden getroffen om amalgaamresten uit het afvalwater terug te 
houden zal een groot deel daarvan via tandartspraktijken blijvend 
met het afvalwater worden geloosd. Het overige amalgaam zal via 
begraafplaatsen en crematoria in het milieu terecht komen. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de vrij algemene toepassing 
van corrosieresistent amalgaam (hoogkoper legering) in Nederland 
voordelen biedt. Door een langere levensduur van de vullingen 
wordt het amalgaamverbruik zo beperkt mogelijk gehouden hetgeen 
tot een verminderde emissie van kwik leidt. 

5.4.2 Amalgaamafscheiders 

Een reeds beschikbare oplossing voor de sanering van het kwikhou- 
dende afvalwater is de toepassing van Qsische scheidingstechnieken 
zoals die in Zweden en West-Duitsland op de markt zijn. Hiermee 
kunnen de amalgaamresten direct bij de bron uit het afvalwater 
worden verwijderd. 
Het afvalwater van tandartspraktijken bevat nauwelijks metalen die 
in opgeloste vorm voorkomen. Hierdoor is het mogelijk om met 
behulp van de genoemde Qsische scheidingsmethoden de metalen 
kwantitatief te verwijderen. 
De amalgaamafscheiders die op de Nederlandse markt worden 
aangeboden zijn voornamelijk van Zweeds origine. Door het ontbre- 
ken van wettelijke voorschriften is tot nu toe een zeer beperkt 
aantal in Nederlandse praktijken in gebruik. De werking van de 
afscheiders berust op de volgende principes : 
- bezinken 
- centrifugeren 
- filtreren 
- cycloneren 
of combinaties hiervan. 
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Testmethoden 
Voor amalgaamafscheiders zijn met betrekking tot de bepaling van 
het rendement geen internationale normen opgesteld. Belangrijk bij 
het vaststellen van het rendement is dat de samenstelling en de 
doorstroomsnelheid van het afvalwater tijdens de test representatief 
zijn voor de condities zoals deze zich in de praktijk voordoen. 

De effectiviteit van diverse afscheiders is zowel in het buitenland 
(9)(11) als in Nederland (4) onderzocht. 
De testmethoden in Zweden en West-Duitsland zijn specifiek 
opgezet voor toelating van de afscheiders op de markt in die 
landen. Het in Nederland uitgevoerde onderzoek is niet om die 
reden uitgevoerd maar beoogde een indruk te geven van de werking 
van afscheiders bij een simulatie van tandheelkundige behandelingen 
met amalgaam. 
In Zweden heeft men in de jaren zeventig een testmethode ontwik- 
keld om het rendement van afscheidingsapparatuur te bepalen. In 
1986 is deze methode in West-Duitsland getest op de representivi- 
teit voor de Duitse situatie. Hieruit bleek dat het afvalwater van de 
behandelingseenheden in West-Duitsland relatief meer kleine 
deeltjes bevatten dan in de Zweedse testmethode is voorgeschreven. 
In West-Duitsland heeft men daartoe de Zweedse testmethode 
aangepast (zie bijlage 2). 
Het afvalwater van het in Nederland uitgevoerde onderzoek blijkt 
evenals het Westduitse afvalwater een grotere fractie aan kleinere 
deeltjes ( < 100 pm) te bevatten dan het Zweedse afvalwater. De 
samenstelling vanaf 350 pm is goed vergelijkbaar met de Zweedse 
resultaten (9). 

Tabel 5.1 Deeltjesgrootte-verdeling testmaterialen. 

Deeltjesgroot te Gewichtsprocenten 

Zweden Nederland West-Duitsland 
2 1OOo 50 42 14 
1OOo-349 25 17 6 
s 350 25 41 80 

Waarom er tussen de fracties in het Zweedse en Westduitse testma- 
teriaal zulke verschillen bestaan kan worden verklaard uit de aan de 
ontwikkeling van de testen ten grondslag liggende onderzoeken. Het 
verschil in Zweden tussen testmateriaal en oorspronkelijk onder- 
zochte amalgaamresten is bij navraag niet meer verklaarbaar geble- 
ken. In West-Duitsland lijkt de relatief grote fijne fractie verklaar- 
baar doordat het onderzochte materiaal niet in alle gevallen bij de 
behandelstoel kon worden bemonsterd (grove delen in de installatie 
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achtergebleven). Met de 'oververtegenwoordigde' fijne fractie blijft 
men in de Westduitse testmethode echter aan de veilige kant voor 
eisen met betrekking tot fysische scheidingsmethoden. Voor het 
Nederlandse onderzoek is bij de simulatie van het boren al het 
vrijgekomen materiaal opgevangen en aan een onderzoek voor de 
bepaling van deeltjes grootteverdeling onderworpen. In bijlage 3 is 
deze verdeling weergegeven. 

Verwijderingsrendement 
In Nederland is het rendement bepaald door de handelingen, zoals 
deze in een tandartspraktijk plaatsvinden bij het vullen en uitboren 
van gebitselementen (premolaren), te simuleren (4). Gezien de 
simulatie van het onderzoek is de waterhoeveelheid beperkt ge- 
weest. Hierdoor is het rendement niet vastgesteld bij de maximale 
doorvoersnelheid die door de leveranciers wordt opgegeven, waarbij 
nog een rendement kan worden behaald van 95%. 
Tot nu toe zijn slechts de testresultaten bekend van het 'Statens 
Provningsanstalt" van de in Zweden ontworpen amalgaamafschei- 
ders, op basis waarvan deze op de Zweedse markt zijn toegelaten 
om in tandartspraktijken te worden geïnstalleerd. Een voorbeeld van 
een testrapport is opgenomen in bijlage 4. 
Met ingang van 1 januari 1990 is in West-Duitsland op grond van 
algemene regels de wettelijke basis voor de beperking van lozingen 
uit tandartspraktijken gelegd. Deze is gericht op het installeren van 
een amalgaam-afscheider met een rendement van tenminste 95 % 
De Westduitse testmethode beperkt zich niet alleen tot een rende- 
mentseis. Ook aan de installatie, de bediening, de veiligheid en de 
hygiëne worden voorwaarden gesteld (10); zie bijlage 2. 

Het Nederlandse en Zweedse onderzoek geeft tot nu toe het 
meeste inzicht in het rendement van amalgaamafscheiders. In de 
volgende tabel zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. 

Tabel. 5.2 Onderzoeksresultaten werking amalgaamafscheiders. 

werkingsprincipe 
Nederland 
rendement 
afscheider % 

Zweden 
rendement 
afscheider% 

bezinken 
bezinken/fltreren 
centrifugeren 
cyclonerenlbezinken 

kwik amalgaam 
98,s 98,6 

>99,9 >99,9 
97,6 979 
9û,6 89,3 

amalgaam 

w,5 
98,7 

Uit de tot op heden bekende onderzoeksresultaten van diverse op 
de markt verkrijgbare amalgaamafscheiders blijkt dat behalve de 
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afscheider die werkt volgens het cycloneerprincipe, de overige 
afscheiders een rendement van 95% en hoger kunnen realiseren. 
Voor zover bekend is in West-Duitsland één afscheider getest en 
toegelaten. Het betreft een afscheider die op basis van centrifugeren 
amalgaamdeeltjes uit het afvalwater verwijderd. 
In Zweden en West-Duitsland is op grond van onderzoek bepaald 
dat het scheidingsrendement van amalgaamafscheiders tenminste 
95% dient te bedragen. 
Gelet op het simulatieonderzoek en de buitenlandse testmethoden 
kan worden geconcludeerd dat voor Nederland eveneens een eis 
van tenminste 95% verwijdering van amalgaamresten uit het 
afvalwater kan worden gehanteerd. 
Op grond van de resultaten van het Nederlandse onderzoek is er 
voldoende aanwijzing dat een scheidingsrendement van 95% ook in 
ons land zeer goed realiseerbaar is. Bij de installatie van een 
amalgaamafscheider zou dan de eis kunnen worden gesteld dat een 
testrapport van een gerechtigd Zweeds of Westduits beproevings- 
instituut dient te worden overgelegd waaruit de goede werking 
(tenminste een rendement van 95%) bij door de leverancier/pro- 
ducent opgegeven doorstroomsnelheid van het afvalwater blijkt. De 
snelheid van waterdoorvoer mag bij installatie in de praktijk niet 
worden overschreden. De amalgaamafscheider dient in de loop van 
de lucht-waterafscheider te worden geïnstalleerd, zonodig in combi- 
natie met de afloop van het spittoon (zie figuur 4). Bij ruim de 
helft van de praktijken zijn beide aflopen al gecombineerd uitge- 
voerd (3), zodat hier een minimale technische ingreep nodig is. 

5 

Figuur 4. Tandheelkundige behandelingseenheid met amalgaamaf- 
scheider op de afzuiginstallatie (verklaring z.0.z). 



Verklaring: 
1. Afzuigcanule 
2. Spittoon 
3. Lucht-waterscheider 
4. Arnalgaamafscheider 
5. Afvoer afvalwater naar binnenriolering 

In 3 4 is reeds aangegeven dat de activiteiten zoals die op een 
tandheelkundige faculteit en in een reguliere praktijk plaatsvinden 
grote gelijkenis vertonen. De afiuigapparatuur in faculteiten is 
meestal een onderdeel van een centraal afzuigsysteem. Afhankelijk 
van de bouwkundige situatie kunnen bij een centrale afzuiging na 
de lucht-water separatie amalgaamafscheiders worden geïnstalleerd. 
De verwerkingscapaciteit zal groter moeten zijn dan die in de 
reguliere praktijk noodzakelijk is. Hierdoor zullen meerdere afschei- 
ders geplaatst moeten worden of zal een afscheider moeten worden 
toegepast die op enigszins grotere technische schaal is uitgevoerd. 
Evenals voor tandartspraktijken is een reductie van amalgaamresten 
in het afvalwater van tandheelkundige faculteiten met tenminste 
95% op basis van de bestaande technieken zeer goed te realiseren. 

Bij het installeren van amalgaamafscheiders in tandartspraktijken is 
gebleken dat in de eerste 5 m van de binnenriolering (direct na de 
behandeleenheid) enkele kg amalgaamresten zijn gesedimenteerd. 
Extrapolatie naar 6ooO tandartsen betekent dat ca. 10 tot 20 ton 
amalgaamresten in de binnenrioleringen opgehoopt moeten zijn. Het 
kwik kan in het afvalwater worden opgelost door erosie- en corro- 
sieprocessen of kan door uitspoeling via de gemeentelijke riolering 
alsnog in het milieu geraken. Het verdient de voorkeur om bij het 
installeren van een amalgaamafscheider het sediment uit de binnen- 
riolering te verwijderen en als chemisch afval te behandelen. Een en 
ander is (qua kosten) natuurlijk sterk afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden. 

Hygiënische aspecten 
Belangrijk bij de keuze van een geschikte amalgaamafscheider is de 
hygiënische bedrijfsvoering. Het afvalwater van een tandartspraktijk 
bevat resten speeksel en bloed, waardoor de tandarts en de 
tandartsassistent(e) mogelijk kunnen worden geïnfecteerd. In het 
derde advies van de Gezondheidsraad inzake de AIDS-problematiek 
en het hepatitus-b virus in Nederland worden richtlijnen genoemd 
om het besmettingsrisico voor tandartsen, tandarts-assistenten en 
patiënten zo klein mogelijk te houden (28). Naast een onberispelijk 
en ordelijk werken wordt geadviseerd om tenminste twee maal per 
dag de afzuiginstallatie met water, voorzien van een ontsmettings- 
middel, door te spoelen. Voorkomen dient te worden dat er contact 
plaatsvindt met besmet materiaal. 
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Het is daarom noodzakelijk dat de constructie van een amalgaamaf- 
scheider zodanig is uitgevoerd dat bij onderhoud of verwisseling van 
de scheidingsvaten nauwelijks of geen contact plaatsvindt van de 
tandarts of zijn assistente met het afvalwater of de afgescheiden 
amalgaamresten. In principe dient voorkomen te worden dat men 
de scheidingsapparatuur zelf schoonmaakt (met kans op infectie en 
lozing van amalgaamresten in de wasbak en op het riool). Niet alle 
op de markt aanwezige scheidingsapparatuur voldoet aan deze 
criteria. Er  zijn systemen waarbij periodiek opvangvaten voor 
amalgaamresten door de tandarts zelf verwisseld moeten worden 
waarbij de kans op het in aanraking komen met besmet materiaal 
groot is. Op de markt zijn momenteel ook systemen verkrijgbaar die 
afgesloten en verzegeld kunnen worden en die alleen door de 
ophaaldienst van de leverancier mogen worden verwisseld. Derge- 
lijke systemen waarbij het besmettingsgevaar minimaal is en de 
verwisseling van de afscheider door deskundig personeel wordt 
uitgevoerd hebben dan ook vanuit bedrijfshygiënisch oogpunt voor 
de tandartspraktijk grote voordelen. 
Met betrekking tot de toepassing van desinfectiemiddelen in de 
tandartspraktijk kan nog het volgende worden opgemerkt. Uit 
onderzoek (3) is gebleken dat circa tweederde deel van de alge- 
meen practici hun apparatuur tenminste dagelijks doorspoelen met 
een desinfectiemiddel. Het merendeel van de gebruikte middelen 
bestaat uit een oplossing met chloorfenolen. De verwachting is dat 
door het advies van de gezondheidsraad (28) en de aanwijzigingen 
van de leveranciers van amalgaamafscheiders dat het gebruik van 
deze middelen zal toenemen. 

5.43 Fotografische vloeistoffen 

In de aanbevelingen van het CUWVO VI rapport inzake de 
Afvalwaterproblematiek fotografische industrie wordt gesteld dat de 
lozing van fixeer en andere afvalbaden geweigerd dient te worden. 
Deze beperkingen gelden evenzeer voor de tandarts- en orthodon- 
tiepraktijken en tandheelkundige faculteiten. Eventuele lozingen van 
deze vloeistoffen dienen in de bedrijfstak dan ook te worden 
beëindigd. De hoeveelheid die jaarlijks per tandarts vrijkomt is zeer 
gering (ca. 40 liter). In de praktijken kunnen op een vrij eenvoudige 
wijze alle fotografische afvalbaden opgevangen worden en separaat 
worden afgevoerd. 
Het Directoraat-Generaal voor Milieubeheer van het Ministerie van 
VROM heeft daarnaast de aanbeveling overgenomen om verwer- 
kingsbedrijven van afvalbaden en algemene KCA-inzamelaars die 
een WCA-vergunning hebben te verplichten om alle fotografische 
afvalbaden in te nemen (29). 
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Alhoewel de totale hoeveelheid aan fotografische afvalbaden uit 
tandartspraktijken ten opzichte van de fotografische industrie gering 
is, zal de verwerking vanwege de opbrengst van het teruggewonnen 
zilver voor de gespecialiceerde verwerkingsbedrijven financieel 
aantrekkelijk zijn. 

5.4.4 Sulfaathoudend afvalwater 

Bij tandtechnische laboratoria zijn ter voorkoming van verstoppingen 
in de binnenriolering in de regel bezinkbakken geïnstalleerd. Vanuit 
waterkwaliteitsoogpunt bestaat er na afscheiding van het vaste 
materiaal nauwelijks bezwaar tegen de lozing van sulfaat met een 
gehalte van 1000-2000 mg/i. Een vermindering van het sulfaatgehalte 
bij de bron vereist dure en specifieke technieken (bijvoorbeeld door 
ontzoutingstechnieken of door het neerslaan van sulfaat door middel 
van bariumchloride). Investeringen in technische voorzieningen 
waarmee het sulfaatgehalte verder kan worden reduceerd zullen 
daarom vanuit waterkwaliteitsoogpunt niet worden geëist. Verlaging 
van het sulfaatgehalte kan alleen worden bereikt door verdunning 
met ander afvalwater of met water in de gemeentelijke riolering. 

5.4.5 Afgewerkte zuurbaden 

Op basis van een inventarisatie bij twee laboratoria (30) bestaat de 
indruk dat de afgewerkte zuren en glansbaden vanwege de concen- 
traties aan diverse waardevolle metalen, worden teruggeleverd aan 
edelmetaalbedrijven. Voor een relatief groot laboratorium dat circa 
200 tandartsen bedient, worden jaarlijks circa 50 liter afgewerkte 
afvalzuur- en glansbaden opgevangen. Voor kleinere laboratoria’s 
zal deze hoeveelheid in verhouding minder zijn. 
Uit de praktijk blijkt dat afgewerkte zuur-, polijst- en glansbaden 
eenvoudig separaat kunnen worden opgevangen. De vloeistoffen 
kunnen vervolgens als chemisch afval worden ingezameld via de in 
3 5.5 genoemde inzamelsystemen. 

5.5 Inzameling van reststoffen 

De inzameling van de chemische afvalstoffen (amalgaam, ontwikkel- 
en fixeervloeistoffen, loodfolie etc.) die bij tandheelkundige behan- 
delingen vrij komen, kunnen op drie manieren plaatsvinden: 
1. via gemeentelijke, regionale en provinciale depots; 
2. afhalen op afroep; 
3. afhalen op contractbasis. 
De wettelijke bepalingen en het op grond van de WCA te voeren 
beleid zijn in 0 7.4 beschreven. 
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ad 1. Inzameling via gemeenteluke, regionale en provinciale depots. 
De tandarts kan al het chemisch afval bij de depots kwijt. Dit 
betreffen niet alleen de krachtens het besluit inzameling chemische 
afvalstoffen aangewezen stoffen doch ook alle andere niet aangewe- 
zen stoffen. Uitgezonderd zijn radioactieve en de pathologische 
afvalstoffen. In de praktijk zal de tandarts het chemisch afval zelf 
bij een depot aanbieden. In bepaalde gemeenten vindt de afgifte 
plaats bij een mobiel inzamelpunt ('chemokar'). Slechts bij uitzonde- 
ring worden de chemische afvalstoffen opgehaald door de inzame- 
lende instantie. Voor bedrijven wordt doorgaans een standaardtarief 
berekend voor de afvalstoffen. In de praktijk zullen kleine hoeveel- 
heden van bedrijven (vooral fiieer etc.) kosteloos worden geaccep- 
teerd. 

ad 2. Afhalen op afroep. 
De tandarts kan zelf bepalen wanneer hij het chemische afval laat 
afvoeren. Kleine hoeveelheden zullen, gezien de hoge kosten, niet 
worden opgehaald. Daarentegen is het niet waarschijnlijk dat een 
tandarts, om kosten te besparen, grote hoeveelheden chemisch afval 
zal gaan opslaan. 
Op afroep kan een tandarts een bedrijf laten komen dat verplicht is 
in de betreffende regio, binnen een redelijke termijn, chemisch afval 
in te zamelen. 
Er zijn ook bedrijven die voor een deel van het chemisch afval over 
een inzamelvergunning beschikken. Dit zijn met name bedrijven die 
zilver terugwinnen uit fotografische afvalstoffen. Dit betekent dat 
een tandarts voor een deel het afval bij een dergelijke inzamelaar 
kwijt kan. Voor het overige afval zal hij zich moeten wenden tot 
een inzamelaar die voor dat deel vergunning heeft om afvalstoffen 
in te zamelen. 

ad 3. Afhalen op contractbasis. 
Momenteel is er op de Nederlandse markt een dentalbedrijf actief 
die samen met een verwerker en een logistieke dienst, een totaalop- 
lossing biedt voor de chemische afvalstoffen vrijkomend in een 
tandartspraktijk. Deze geïntegreerde aanpak heeft als voordeel dat 
naast de installatie van een verzegelde amalgaamafscheider dat, ook 
de inzameling en de verwerking van amalgaamresten alsmede de 
registratie hiervan door één instantie kunnen worden geregeld. Een 
dergelijke aanpak voorkomt enerzijds dat een tandarts niet in 
aanraking komt met besmet materiaal, anderzijds biedt het de 
mogelijkheid tot een (centraal) inzicht in de ingezamelde reststoffen 
(registratie door de inzamelaar). Een voordeel is dat de verwerking 
van amalgaamresten en overige afvalstoffen door één bedrijf ter 
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5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.7 

hand wordt genomen. Hierdoor wordt voorkomen dat de chemische 
afvalstoffen via allerlei circuits toch nog in het milieu geraken. De 
geïntegreerde aanpak wordt bij de behandeling van de financiële 
gevolgen van de treffen maatregelen in paragraaf 6.2.3 nader 
beschreven. 

Verwerking van afvalstoffen 

Amalgaamresten 

De verwerking van amalgaamresten wordt op technische schaal in 
Nederland nog niet toegepast. Gedacht wordt aan de volgende 
behandelingsmethoden. 
De amalgaamresten die uit de afscheiders zijn verzameld, worden 
met lucht gedroogd. Vervolgens kunnen de amalgaamresten met 
behulp van de volgende opwerkingstechnieken worden gescheiden: 
Stap 1. Ontkwikken door middel van destillatie of electrolyse. 

Momenteel worden vrijwel alle amalgaamresten in Groot- 
Britannië behandeld. Daar wordt de destillatiemethode 
toegepast. De eindproducten bij destillatie zijn kwik en een 
zilver/tin-legering. Deze producten worden teruggeleverd en 
in Nederland verder verwerkt. Op pilot-plantschaal onder- 
zoekt men momenteel de practische toepassingsmogelijkhe- 
den voor een electrolitische scheidingsmethode. 

De scheiding van deze legering kan plaatsvinden door 
middel van electrolyse of een chemische behandeling. Het 
zilver en het tin kunnen vervolgens worden geraffineerd en 
worden verkocht. 

Stap 2. Het opwerken van de zilver/tin-legering. 

Fotografische afvalbaden 

Bedrijven die op grond van de WCA fotografische afvalvloeistoffen 
mogen verwerken winnen de grootste hoeveelheid zilver terug door 
middel van electrolyse. De nabehandeling van het afvalwater bestaat 
over het algemeen uit precipitatie en filtratie. 
In dit rapport zal hierop niet nader worden ingegaan. De behande- 
lingstechnieken zijn in het CUWVO VI rapport : 'Afvalwaterproble- 
matiek fotografische industrie' (februari 1987) duidelijk verwoord. 

Effect van de saneringmaatregelen. 

Door het treffen van de hiervoor beschreven saneringsmaatregelen 
kunnen de emissies van met name zware metalen qua vracht zoals 
aangegeven in 0 4.5 met meer dan 95 % worden gereduceerd. Na 
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sanering zullen nog slechts de volgende hoeveelheden vrijkomen via 
de water-of vloeistoffase en in de riolering geraken (tussen haken 
de huidige lozing): 

Tandartsen - algemeen Dractici en sDecialisten 
- kwik(Hg) 150 kg/j (2300 kg/j) 
- zilver (Ag) 100 kg/j (1700 kg/j) 
- tin (Sn) 60 kg/j ( 
- koper (Cu) 40 kg/j ( kg/j) 

Tandheelkundige faculteiten 
- Hg, Ag en Sn : enkele kg/j (enkele tientallen kg/j) 

Tandtechnische laboratoria 
- Doordat de afgewerkte baden thans ook al grotendeels zullen 

worden teruggehouden is de afvoer via de riolering al vrijwel 
nihil. Hierdoor behoeft geen reductie meer te worden bereikt. 

De totale emissie met het afvalwater uit de bedrijfstak bedraagt na 
sanering dus 150 kg kwik per jaar en 200 kg overige metalen per 
jaar. 
In figuur 5 is afgebeeld hoe de hoeveelheid kwik die jaarlijks in de 
tandheelkundige verzorging in Nederland bij het verwerken van 
amalgaam in vullingen vrijkomt, zich na sanering verdeelt over de 
diverse routes in het afvalwaterstadium. 
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bestaande vullingen 
bij patiënten 1900 kg Hg/j 

verbruik 

I afvoer via afiuiginstaiiatie I 

I 
I 

RIOLERING 150 kg Hglj 

R 

nieuwe vullingen bij patiënten 
3600 kg Hg/j 

I niet verbruikt schoon amalgaam I 
1 (teruglevering) 500 kg Hglj 

installatie verwijderd 

huisvuilafvoer 

in binnenriolering opgehoopt 
O kg Hg4 

in riolering opgehoopt 
45kg Hglj 

J 

Figuur 5.Paden en lotgevallen van kwik bij de verwerking van 
amalgaam in tandheelkundige restauraties (kgíj). 
Toekomstige situatie na saneringsmaatregelen. 
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6. FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE TE TREFFEN MAATREGE- 
LEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de financiële 
gevolgen van de bedrijfstak indien de gewenste saneringsmaatrege- 
len worden uitgevoerd. 
De maatregelen die in hoofdstuk 5 zijn beschreven kunnen als volgt 
worden ingedeeld: 
1. Amalgaamafscheiders voor de behandeling van het afvalwater va 

tandartsprajtijken en tandheelkundige faculteiten. 
2. Containers of jerry-cans voor het opvangen van : 

- amalgaamresten, loodfolies, getrokken gebitselementen, 
- fotografische afvalbaden die vrijkomen bij het maken van 

röntgenfoto’s ten behoeve van tandheelkundige behande- 
lingen, 
zuur-, polijst- en glansbaden afkomstig uit tandtechnische 
laboratoria. 

- 

3. Bezinkbakken voor het tegenhouden van gips uit het afvalwater 
van tandtechnische laboratoria. 

6.2 Tandartsen-algemeen practici 

De kosten van de saneringsmaatregelen voor de algemeen practici 
worden in belangrijke mate bepaald door: 
a. Het type afscheider. 

Het prijsverschil tussen verschillende typen afscheiders kan 
oplopen tot enkele duizenden guldens. 

De eenmalige installatiekosten kunnen per tandartspraktijk ver- 
schillen. Doorgaans zal de afscheider direct op de afvoerleiding 
van de lucht-waterscheider kunnen worden geplaatst. Er zullen 
zich echter ook gevallen voordoen waarbij ingrijpende aanpassin- 
gen nodig zijn. Daarnaast zal ook rekening gehouden dienen te 
worden met het amalgaamsediment dat zich in de loop der jaren 
in de binnenriolering van de praktijk heeft afgezet. Dit zal 
moeten worden verwijderd en als chemische afval dienen te 
worden behandeld en afgevoerd. 

Uit de praktijk blijkt dat in circa 45% van de tandheelkundige 
installaties de afzuiging niet is aangesloten op het spittoonge- 
deelte. In dergelijke gevallen zal bekeken dienen te worden in 
hoeverre deze afvalwaterstroom op de afscheider kan worden 
aangesloten of dat een extra separator moet worden geïnstalleerd. 

b. De rioleringssituatie. 

c. Extra voorzieningen. 
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6.2.1 

d. Individuele- of groepspraktijk. 
In groepspraktijken, poliklinieken of tandheelkundige faculteiten 
waar het afvalwater via één afzuiginstallatie op de riolering wordt 
geloosd is het mogelijk het afvalwater centraal te behandelen. De 
saneringskosten per tandarts zullen in relatie tot de reguliere 
praktijk in dergelijke gevallen lager kunnen zijn. 

Waar in de praktijk in incidentele gevallen nog waterstraalejecteurs 
worden toegepast voor de ahuiging is sprake van grote waterhoe- 
veelheden. De toepassing van amalgaamafscheiders is hier proble- 
matisch in verband met de te grote waterhoeveelheid. Om die reden 
zou de afzuiginstallatie eveneens moeten worden vervangen. 
Het zal duidelijk zijn dat de kosten per praktijk sterk kunnen ver- 
schillen en dat derhalve een 'overall' kostenplaatje per tandarts niet 
kan worden gepresenteerd. 
In de volgende paragrafen wordt een indicatie gegeven van de 
kosten voor het op milieuhygiënische wijze verwijderen van afval- 
stoffen uit het afvalwater van tandartspraktijken. Deze kosten 
kunnen worden verdeeld in : 
1. investerings- en exploitatiekosten van amalgaamafscheider; 
2. kosten voor inzameling, opslag, afvoer en verwerking van amal- 

gaam en afgewerkte ontwikkel-en fixeerbaden. 

Investerings-en exploitatiekosten amalgaamafscheiders. 

In Nederland zijn diverse amalgaamafscheiders op de markt 
gebracht. De sedimenteersystemen onderscheiden zich van de 
centrifugeersystemen met een prijsverschil van enkele duizenden 
guldens per systeem. De aanschafkosten van een sedimenteersys- 
teem bedragen exclusief BTW enkele honderden guldens. Voor 
centrifugeersystemen kan dit oplopen tot f 4500. 
De eenmalige installatiekosten kunnen per situatie verschillen. Op 
basis van informatie van een dental bedrijf lijkt een schatting van 
f 250 per amalgaamafscheider reëel. 
De jaarlijkse lasten (exclusief BTW) voor een amalgaamafscheider 
kunnen bij een afschrijvingsperiode van 5 jaar geschat worden op 
respectievelijk f 300 voor een sedimenteersysteem en f 600 tot 
f 1ûûû voor een centrifugeersysteem. De tandarts moet hierbij zelf 
zorg dragen voor het beheer en onderhoud van de afscheider. 
Daarnaast is het is mogelijk om separatoren die werken volgens het 
principe van filtratie en sedimentatie te huren. Op  basis van een 
vijfjarig contract huurt de tandarts een afscheider. De kosten hier- 
voor bedragen f 625 per jaar (exclusief BTW). In het voornoemde 
huurbedrag zijn tevens de kosten opgenomen voor het twee maal 
per jaar verwisselen van de afscheider en de verwerking van het 
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amalgaam. In paragraaf 6.2.3 wordt deze mogelijkheid verder 
uitgewerkt als onderdeel van een zogenaamd geïntegreerd pakket. 

6.2.2 Inzameling, afvoer en veiwerking van afvalstoffen 

De inzameling van afvalstoffen in tandartspraktijken moet worden 
beschouwd als goede bedrijfshuishoudelijke maatregel. De kosten 
voor de inzameling van afvalstoffen door middel van vaatjes of 
containers zijn minimaal. Deze kosten moeten net als het gebruik 
van vuilniszakken als 'normaal te achten' bedrijfskosten worden 
beschouwd. Daarnaast leveren sommige afvalstoffen geld op. Voor 
het 'schoon amalgaam' dat wordt opgevangen krijgt de tandarts van 
de verwerker over het algemeen een vergoeding van circa f 40 tot 
f 50 per kg. 
Ook fotografische afvalbaden hebben nog een economische rest- 
waarde. In de regel wordt f 0,75 per liter fixeer betaald. Bij een 
gemiddeld verbruik van 4 liter per tandarts per jaar (verdund) is de 
opbrengst hiervan evenwel te verwaarlozen. 

6.23 Geïntegreerd pakket 

Tandartsen kunnen na het installeren van een goed werkende 
amalgaamafscheider zelf zorg dragen voor de inzameling en 
verwerking van de chemische afvalstoffen. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om een afscheider en een container voor klein 
chemisch afval te huren. Momenteel is een dentalbedrijf samen met 
een inzamelaar en verwerker van klein chemisch afval op de 
Nederlandse markt actief die op contractbasis een totaal sanerings- 
pakket aanbiedt. Dit zogenaamde geïntegreerde pakket omvat naast 
het huren van een afscheider en/of een milieucontainer de afvoer, 
de verwerking en de registratie van de verzamelde afvalstoffen. 

Amalgaamafscheider 
Het bedrijf verhuurt afscheiders die werken volgens het principe 
sedimenteren en filtreren. Men heeft voor dit systeem gekozen 
omdat: 
1. Uit onderzoek is gebleken dat het scheidingsrendement hoger is 

2. De afscheider nauwelijks behoeft te worden onderhouden. 
3. De afscheider kan worden verzegeld; hierdoor wordt voorkomen 

dat de tandarts of zijn assistente in aanraking komt met besmet 
materiaal. 

4. In Zweden van dit type reeds enkele duizenden zijn geïnstalleerd 
en dat uit de ervaringen aldaar blijkt dat het systeem zeer 
betrouwbaar is. 

dan 95%. 
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De afscheider wordt bij de tandarts voor zover mogelijk direct na 
de lucht-waterscheider geplaatst. Tweemaal per jaar wordt de 
afscheider door een erkende inzamelaar voor klein chemisch afval 
verwisseld. Deze draagt tevens zorg voor het transport van de 
afscheider naar een verwerkingsbedrijf. In het verwerkingsbedrijf 
wordt de afscheider geleegd en schoongemaakt. Hierdoor is het 
mogelijk dat de afscheiders meerdere malen kunnen worden ingezet. 
De huurkosten voor een afscheider inclusief de verwisseling, de 
afvoer en de verwerking van afvalstoffen bedragen circa f 625 
(exclusief BTW) per jaar. 

Milieucontainer 
In de container bevinden zich potten en vaten waarin fotografische 
afvalstoffen, amalgaamresten, loodfolies, injectienaalden etc. kunnen 
worden opgevangen. Hierdoor kan de tandarts zich ontdoen van alle 
mogelijke afvalstoffen die in de praktijk vrijkomen. De fotografische 
afvalbaden worden bij gespecialiceerde bedrijven behandeld. De 
overige afvalstoffen (injectienaalden, amalgaamcapsules, handschoe- 
nen etc.) worden bij de AVR verbrand. De kosten voor het 
inzamelen en verwerken van chemische afvalstoffen die vrijkomen 
bij een tandartspraktijk bedraagt voor dit systeem (exclusief BTW) 
f 375 per jaar. In dit bedrag zijn tevens de kosten opgenomen voor 
het tweemaal per jaar ophalen en schoonmaken van de container 
en de verwerking en registratie van de verzamelde chemische 
afvalstoffen. 

De totale sanering, inclusief het huren van een milieucontainer en 
een amalgaam-afscheider, kost de tandarts per jaar circa f 850 
(exclusief BTW). 

De afscheiders en milieucontainers worden voorzien van een 
nummer. De tandarts ontvangt na het verwisselen van de afscheider 
en milieucontainer een registratieformulier waarop naast deze 
nummers tevens de hoeveelheden aan fixeer, ontwikkelaar, amal- 
gaamresten, loodfolies, canules en injectienaalden staan vermeld. 
Hierdoor is het mogelijk na te gaan hoeveel afvalstoffen de tandarts 
naar een verwerkingsbedrijf afvoert. 

Een belangrijk voordeel van de geïntegreerde aanpak is dat de 
tandarts zelf niet zorg behoeft te dragen voor de afvoer, de verwer- 
king en de registratie van de chemische afvalstoffen. Daarnaast kan 
de verwerker door deze aanpak de afvalstoffen centraal inzamelen 
en verwerken. Door meerjarige contracten met de tandartsen af te 
sluiten wordt een continue hoeveelheid afvalstoffen gegarandeerd. 
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Hierdoor is het financieel aantrekkelijk voor de verwerker om 
speciaal daartoe ingerichte voorzieningen te bouwen voor de 
behandeling van de diverse afvalstoffen. De verwerkingskosten 
kunnen daardoor verminderen. 

6.3 Tandheelkundige faculteiten 

De kosten voor de sanering van amalgaamhoudend afvalwater uit 
tandheelkundige faculteiten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk 
van het aantal behandelstoelen en de wijze waarop het afvalwater 
wordt afgezogen. De huidige twee Nederlandse faculteiten beschik- 
ken over een centraal afiuigsysteem. Hierdoor wordt het mogelijk 
het afvalwater centraal te behandelen. Uit een onderzoek bij een 
tandheelkundige faculteit (23) is gebleken dat eenmaal per zes 
etmalen circa 150 liter water uit een buffertank van het vacuümsys- 
teem op de riolering wordt geloosd. In dit geval is het mogelijk om 
bijvoorbeeld met behulp van enkele parallel opgestelde amalgaamaf- 
scheiders of een aparte centrifuge het water te zuiveren. 
Op grond van deze gegevens kan worden aangenomen dat de 
jaarlijkse saneringskosten voor de twee tandheelkundige faculteiten 
niet meer dan enkele duizenden guldens per jaar bedragen. 

6.4 Tandtechnische laboratoria 

Om verstoppingen van de binnenriolering met gips te voorkomen 
hebben over het algemeen de tandtechnische laboratoria bezinkbak- 
ken geïnstalleerd. Hiermee wordt een belangrijk deel van het niet 
opgeloste gips uit het afvalwater verwijderd. De investeringskosten 
exclusief BTW voor deze voorzieningen bedragen afhankelijk van de 
uitvoering circa f 400 (kunststof) tot f 800 (roestvrij staal). 
Ter bescherming van de riolering zal op grond van de gemeentelijke 
lozingsverordening het sulfaatgehalte niet hoger dan 300 mg/l mogen 
zijn. Gips is echter redelijk goed oplosbaar in water. Circa 1100 
ms/i sulfaat zal in het water worden opgelost. Met behulp van 
bezinkinstallaties is het onmogelijk het sulfaat-gehalte te reduceren 
zodat aan de gestelde eis niet kan worden voldaan. Daarnaast zal 
een verdergaande reductie van het sulfaat-gehalte door dure 
technieken aanzienlijke meerkosten met zich meebrengen. 

Het gipssediment dat in de bezinkbakken achterblijft dient regelma- 
tig te worden verwijderd. Samen met het huisvuil kan dit worden 
afgevoerd. Het is ook mogelijk om het gips te deponeren in . 
containers die periodiek (op contractbasis) door de gemeentelijke 
reinigingsdienst worden opgehaald. Hiervoor zijn de geldende 
tarieven van toepassing. Aangezien de maatregelen normaliter reeds 
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6.5 

zijn getroffen kunnen hieraan geen extra kosten worden toegekend. 

De afvoer van afgewerkte baden waarin diverse edelmetalen zijn 
opgelost worden vanwege de restwaarde normaliter kostenloos naar 
gespecialiseerde verwerkingsbedrijven afgevoerd. De overige 
badvloeistoffen kunnen als chemisch afval gratis bij de gemeentelijke 
depots worden aangeboden. 

Kosten voor de bedrijfstak 

De kosten voor de verwijdering van amalgaamresten en fotografi- 
sche afvalbaden uit het afvalwater van de algemeen practici kunnen 
voor de gehele bedrijstak (6OOO tandartsen) per jaar worden geschat 
op ca. 5 miljoen gulden. 
De jaarlijkse kosten (exclusief BTW) voor een amalgaamafscheider 
bedragen f 600 tot f 1ooO. Indien gekozen wordt voor een totaal 
oplossing bedragen deze kosten f 850 per jaar. 
De jaarlijkse kosten voor het verwijderen van de zware metalen uit 
het afvalwater van een algemeen practicus kunnen worden geschat 
op circa f 800 (exclusief BTW) per kg verwijderd zwaar metaal (0.5 
kg hiervan bestaat uit kwik). 
De sanering van het amalgaamhoudend afvalwater van de twee 
Nederlandse tandheelkundige faculteiten kunnen op enkele duizen- 
den guldens per jaar worden begroot. 

De jaarlijkse kosten voor de verwijdering van onopgelost gips uit 
het afvalwater van tandtechnische laboratoria kunnen bij een 
afschrijvingstermijn van 5 jaar worden geschat op circa f 100 per 
bezinkbak. Opgemerkt zij dat ten behoeve van een goede bedrijfs- 
voering, deze voorzieningen veelal reeds zijn geïnstalleerd, zodat er 
in feite geen extra kosten behoeven te worden gemaakt. 
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7. REGELGEVING EN LOZINGSEISEN 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst het wettelijk kader van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren beschreven, met name op welke 
wijze de juridische implementatie van lozingseisen voor instellingen 
in de tandheelkundige verzorging en opleiding zou kunnen geschie- 
den. Daarnaast worden in het kader van het wetsontwerp Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne en WVO (hoofdstuk 'vergunnin- 
gen en algemene regels') de ontwikkelingen aangegeven naar 
algemene regelgeving. De mogelijkheid en wenselijkheid daarvan 
voor de regulering van lozingen in de tandheelkunde komen daarbij 
aan de orde. 
Voorts worden de technische mogelijkheden van sanering vertaald 
in aanbevelingen voor lozingseisen, zowel qua formulering als met 
het oog op de handhaving en controle. 
Aangezien sanering van afvalwaterlozingen in deze bedrijfstak 
aanleiding geeft tot een toename van de hoeveelheid 'klein 
chemisch afval' waarvoor een doelmatige verwijdering wordt 
verlangd, wordt hierna ingegaan op het juridisch kader van de Wet 
chemische afvalstoffen. 
Tot slot wordt, gelet op de huidige juridische mogelijkheden om 
lozingseisen te effectueren (WVO en lozingsverordening riolering) 
en mede met het oog op de mogelijkheid in de toekomst algemene 
regels te stellen, het privaatrechtelijk instrument van het convenant 
aan een beschouwing onderworpen, waarbij de uniformiteit in de 
saneringsaanpak en de gelijktijdige invoering van de saneringsmaat- 
regelen voor de beroepsgroep (vooruitlopend op een aangepast 
WVO-regiem) een belangrijke rol spelen. 

7.2 Juridisch kader Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

7.2.1 Vergunningverlening WVO 

Voor het doorvoeren van saneringsmaatregelen bij lozingen van 
bedrijven moet worden teruggevallen op het juridisch kader dat de 
WVO daarvoor biedt (Stb. 1981, 573). In beginsel kan één een 
ander worden geëffectueerd door middel van het verlenen van lo- 
zingsvergunningen. Bij het tot stand komen van lozingsvergunningen 
dient onderscheid te worden gemaakt tussen lozingen rechtstreeks 
op oppervlaktewater ('directe lozingen') en lozingen op gemeente- 
lijke rioleringsstelsels ('indirecte lozingen'). 
Rechtstreekse lozing op oppervlaktewater is verboden, behoudens 
wanneer vergunning is verleend (artikel 1, eerste lid, WVO). De 
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vergunning wordt conform de Wet algemene bepalingen milieuhygi- 
ene (Stb. 1981, 442 en 443) op aanvraag of ambtshalve gegeven 
door de kwaliteitsbeheerder van het ontvangende oppervlaktewater. 
Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die strekken tot 
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Afvalwater van tandartspraktijken, tandtechnische laboratoria en 
tandheelkundige faculteiten wordt in het algemeen indirect via de 
gemeentelijke riolering en rioolwaterzuiveringsinrichtingen op opper- 
vlaktewater geloosd. Voor indirecte lozingen geldt in beginsel de 
uitzonderingsbepaling in artikel 1, tweede lid, WVO. Voor lozing 
met behulp van een werk dat op een ander werk is aangesloten 
geldt het in artikel 1, eerste lid genoemde lozingsverbod zonder 
vergunning niet, mits de door de beheerder van dat andere werk 
gegeven voorschriften worden nageleefd. De beheerder van dat 
andere werk is als regel de (kwa1iteits)beheerder van het zuiverings- 
technische werk waarop de gemeentelijke riolering is aangesloten. 
Wel is in de tweede volzin van artikel 1, tweede lid, WVO deze 
uitzonderingsbepaling opgeheven voor bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen stoffen, of vanuit bij AMvB aan te wijzen 
soorten van inrichtingen. Deze indirecte lozingen behoeven dus 
eveneens een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, WVO. 
De vergunningverlenende instantie is in dit geval de beheerder van 
het zuiveringstechnische werk die in de meeste gevallen ook de 
kwaliteitsbeheerder van het ontvangende oppervlaktewater is. Bij de 
besluiten van van 4 november 1983 (Stb. 1983, 577) en 8 mei 1989 
(Stb. 1989, 213) is een achttiental soorten van inrichtingen aangewe- 
zen waarvoor het aanvragen van een WVO-vergunning bij indirecte 
lozingen dus verplicht is. Het betreft met name bedrijven en 
instellingen waaruit zwarte-lijststoffen en overige voor het milieu 
zeer schadelijke stoffen worden geloosd. Tot deze soorten van 
inrichtingen behoren niet tandartspraktijken omdat bij met name de 
tweede aanwijzing in 1989 is onderkend dat een onbeperkte 
aanwijzing van categorieën vele duizenden bedrijven vergunning- 
plichtig zouden maken, waarom het geboden was - gelijk bij de 
eerste fase van aanwijzing - wederom een selectie te maken. Wel is 
rekening gehouden met het feit dat in de nabije toekomst in de 
WVO de mogelijkheid zal worden geopend voor het stellen van 
algemene regels; deze zouden vooral kunnen gelden voor de 
kleinere bedrijven zoals garages en tandartspraktijken. Hierbij gaat 
het om grote aantallen bedrijven. 
Ook zijn sinds het van kracht worden van de AMvB-tweede fase 
indirect lozende (grote geïntegreerde en analytische) laboratoria 
WVO-vergunningplichtige inrichtingen geworden; uit de toelichting 
blijkt dat tandtechnische laboratoria hier niet toe worden gerekend. 
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Het zijn immers geen onderzoekslaboratoria maar productiebedrij- 
ven. 
Tandheelkundige faculteiten kunnen als onderdeel van univer- 
siteitscomplexen waarin academische ziekenhuizen (met eveneens 
grote laboratoria) zijn opgenomen, wel onder de vergunningplicht 
van de WVO vallen. 

In die gevallen waar geen WVO-vergunningplicht bestaat, zoals bij 
tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria, geldt de situatie 
van 'het doorgeven van voorschriften'. Op  grond van de uitzonde- 
ringsbepaling in artikel 1, tweede lid, WVO is geen WVO-vergun- 
ning vereist mits degene die een werk heeft aangesloten op een 
ander werk - waarvoor wel een WVO-vergunningplicht bestaat - de 
voorschriften naleeft die de beheerder van dat andere werk heeft 
gegeven. Deze beheerder van het zuiveringstechnische werk die 
vaak ook de waterkwaliteitsbeheerder is, kan op basis van de 
provinciale aansluitverordening of zijn eigen aansluitverordening, als 
het een waterschap of een zuiveringsschap betreft, een aansluitver- 
gunning verlenen aan de op het werk aangesloten gemeenten. Door 
de Unie van Waterschappen is hiertoe eind 1986 een model-aan- 
sluitverordening vastgesteld. Op grond van de verordening kunnen 
aan de aansluitvergunning voorschriften worden verbonden die 
gedragingen en verplichtingen betreffen die door de gemeente aan 
de lozers op de riolering dienen te worden voorgeschreven en die 
betrekking hebben op bedrijven waarvan bekend is dat zij giftige, 
persistente of bio-accumulatieve stoffen lozen. Tandartspraktijken en 
tandtechnische laboratoria die kwik en andere zware metalen lozen 
kunnen tot zulke bedrijven worden gerekend. 
De gemeenten die zulke voorschriften in een aansluitvergunning 
krijgen opgelegd zullen op hun beurt deze voorschriften aan de 
bedrijven moeten 'doorgeven'. Hiertoe kan de 'Model-lozingsveror- 
dening riolering 1987' van de Vereniging van Nederlandse Gemeen- 
ten worden gehanteerd, die is opgesteld in samenwerking met de 
Unie van Waterschappen. Bij lozing op de riolering kunnen de te 
stellen voorschriften worden opgenomen in individuele - op de 
gemeentelijke lozingsverordening gebaseerde - vergunningen voor 
met name in artikel 2 van de model-lozingsverordening riolering 
genoemde bedrijven en instellingen, dan wel in algemene in artikel 
4 van de model-verordening geformuleerde voorschriften als het 
andere bedrijven en instellingen betreft waarvoor alleen een 
kennisgevingsplicht geldt als bedoeld in artikel 3 van de model- 
verordening. Deze algemene voorschriften zijn gekoppeld aan met 
name genoemde bedrijven en instellingen. 
Hoewel voor tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria geen 
algemene voorschriften in artikel 4 van de model-lozingsverordening 
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riolering zijn opgenomen en ze tevens niet genoemd zijn in artikel 2 
onder de bedrijven en instellingen waarvoor de individuele vergun- 
ningplicht geldt, kunnen burgemeester en wethouders wel nadere 
voorschriften opleggen ter uitvoering van de door de waterkwa- 
liteitsbeheerder aan de gemeente gegeven voorschriften (artikel 5 
van de model-verordening). Hierbij is het formuleren van voorschrif- 
ten voor tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria door de 
waterkwaliteitsbeheerder in een aan de gemeente te verlenen aan- 
sluitvergunning dan wel onontbeerlijk. Ook zijn er gemeenten die in 
hun lozingsverordening riolering, gebaseerd op het vorige model van 
de VNG (1978), de mogelijkheid hebben toch individuele vergun- 
ningen te verlenen. Voor zover bekend zijn slechts in enkele 
gemeenten aan tandartspraktijken lozingsvergunningen verleend of 
overweegt men dit (o.a. Amsterdam, Groningen en Utrecht). 
Wel zijn algemene bepalingen ter bescherming van de riolering en 
de goede werking daarvan in de verordening opgenomen, in het 
bijzonder een verbod op de riolering afvalwater te lozen met een 
sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter. In de praktijk blijkt 
het naleven van dit voorschrift door tandtechnische laboratoria 
problematisch. In paragraaf 7.3.2 (controle en handhaving) wordt 
hierop terug gekomen. 
Tot slot moet nog worden vermeld dat de genoemde verordeningen 
van provincies, waterschappen, zuiveringsschappen en gemeenten 
mede zijn gebaseerd op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
De WVO is overigens bij Wet van 23 december 1988, Stb. 658 
gewijzigd op grond waarvan thans bij de vergunningverlening, naast 
het geven van voorschriften ter bescherming van het oppervlaktewa- 
ter, ook het criterium van de doelmatige werking van zuiveringstech- 
nische werken (rioolwaterzuiveringsinrichtingen, gemalen en 
persleidingen) kan worden betrokken. Naast het stellen van 
lozingsnormen voor bijvoorbeeld zware metalen teneinde de 
waterkwaliteit te beschermen kunnen de eisen thans veel directer 
een rol spelen bij de verlichting van de problematiek op het gebied 
van de afzet c.q. verwerking van het zuiveringsslib. Tot nu toe heeft 
die mogelijkheid op grond van de WVO ontbroken; een lozings- 
verordening riolering zag tot de wetswijziging immers ook alleen toe 
op de bescherming van de riolering en de waterkwaliteit. 
Voorts moet worden bedacht dat in de praktijk nog wel eens een 
schakel kan ontbreken in het 'doorgeven van voorschriften', in die 
gevallen waar gemeenten nog geen lozingsverordening riolering 
hebben vastgesteld. Ook in gevallen waar de lozingsverordening is 
vastgesteld, is vaak sprake van het niet of onvoldoende uitvoering 
geven aan de verordening (31). 
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7.2.2 Nieuwe ontwikkelingen naar algemene regelgeving 

Op 3 april 1989 is bij de Tweede Kamer een ontwerp-Wet tot 
wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) 
ingediend, namelijk het hoofdstuk 'Vergunningen en algemene 
regels' (Tweede Kamer, vergadejaar 1988-1989, 1087, nrs. 1-3). Dit 
wetsontwerp brengt mede een wijziging van de WVO - een nieuw 
artikel 2a - met zich mee, op grond waarvan bij AMvB algemene 
regels kunnen worden gesteld. Naar verwachting zal het hoofdstuk 
begin 1992 in werking treden. Daarbij onstaat er een keuze uit drie 
varianten: 
1. algemene regels geldend voor inrichtingenfiandelingen waarbij de 

2. algemene regels geldend voor inrichtingenbandelingen waarbij de 

3. algemene regels die niet rechtstreeks doorwerken naar de 

vergunningplicht blijft gehandhaafd, 

vergunningplicht wordt opgeheven, 

categoriën van lozingen waarvoor ze zijn opgesteld, maar naar 
het vergunningverlenend gezag met de verplichting deze in 
vergunningen te verwerken binnen een daarvoor aangegven 
termijn (instructie-AMvB). 

Behalve deze mogelijkheden blijven de huidige mogelijkheden 
bestaan: 
4. alleen een WVO-vergunning, 
5. alleen regels gesteld in een lozingsverordening riolering. 

Voorzover het het tegengaan van lozingen van kwik en andere 
zware metalen uit tandartspraktijken betreft ligt het voor de hand 
de mogelijkheid genoemd onder 2. te benutten. 

Met betrekking tot de overige bestuurlijke en juridische kaders zal 
hier niet verder op het wetsontwerp worden ingegaan aangezien 
hierover nog discussie gaande is (met name de bevoegdheden van 
waterkwaliteitsbeheerders en gemeenten op het gebied van controle 
en handhaving). In het hierna volgende zal wel uiteengezet worden 
wat de toepasbaarheid van algemene regels is in relatie tot de 
bedrijstak tandheelkundige verzorging. 

Voor zover het zich nu laat aanzien zullen de volgende aspecten bij 
het stellen van algemene regels een belangrijke rol spelen. 
- Het betreft een groot aantal lozingen; hierbij kan gedacht worden 

aan minimaal enige honderden bedrijven. 
Gezien het aantal van circa 6ooo algemeen practici is er sprake 
van zeker duizenden individuele en groepspraktijken; ook is er 
sprake van bijna 300 tandtechnische laboratoria. 

- Er is sprake van één of meerdere uniforme bedrijfsactiviteiten. 
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Juist de tandheelkundige verzorging kenmerkt zich door een 
dergelijke uniformiteit. 

Hierbij kan gedacht worden aan de toepassing van niet ingewik- 
kelde fysische behandelingsmethoden van afvalwater, zoals 
amalgaamafscheiders, bezinkbakken voor gips en eenduidig en 
gemakkelijk uit te voeren organisatorische maatregelen en 
voorzieningen zoals het separaat opvangen, verzamelen en 
afvoeren van afvalvloeistoffen zoals filmontwikkelaar en -fixeer, 
ets- en glansbaden, etc. 

Hierbij kan worden gedacht aan lozingen op de riolering en groot 
ontvangend oppervlaktewater, waaraan geen bijzondere kwaliteits- 
doelstellingen of functie-eisen zijn gesteld. Instellingen voor tand- 
heelkundige verzorging zijn in de stedelijke bebouwing geconcen- 
treerd en lozen vrijwel allemaal via de gemeentelijke riolering. 

- Het milieuhygiënisch belang van de individuele lozing is beperkt 
van omvang. 
Per algemeen practicus zal per jaar niet meer dan een 0,5-1 kg 
kwik op de riolering worden geloosd; daarnaast een zelfde totale 
hoeveelheid zilver, koper en tin. De hoeveelheid zware metalen 
die bij een tandtechnisch laboratorium vrijkomen zijn ook beperkt 
tot 0,l-1 kg per jaar; voorts wordt het weinig milieuschadelijke 
gips geloosd. Gezien het grote aantal locaties waar deze stoffen, 
met name kwik en andere zware metalen, vrijkomen is het 
milieuhygiënisch belang van de totale bedrijfstak relevant om via 
een eenduidige en gelijktijdige aanpak met algemene regels de 
lozingen te voorkomen. 

- Er is sprake van een uniforme wijze van saneren. 

- Er is sprake van een uniforme lozingssituatie. 

7 3  Saneringsaanbevelingen vertaald in lozingseisen 

73.1 Lozingseisen 

Los van de vraag of de eisen aan tandartspraktijken (algemeen 
practici en tandarts-specialisten), tandtechnische laboratoria en 
tandheelkundige faculteiten door middel van individuele vergunnin- 
gen, nadere voorschriften (WVO dan wel Lozingsverordening 
riolering) of algemene regels zullen worden opgelegd, kan aan de 
hand van hetgeen in hoofdstuk 5 over de saneringsmaatregelen is 
geconcludeerd over de te stellen eisen het volgende worden gezegd. 

Afvalwater verontreinigd met amalgaamresten komt vrij op de 
behandelstoel; de voorziening om de amalgaamresten tegen te 
houden - een amalgaamafscheider - dient zo dicht mogelijk bij de 
bron van de verontreiniging te worden geïnstalleerd, namelijk in de 
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afvoerleiding van de lucht-waterscheider van de afzuiginstallatie 
en/of het spittoon. 
Te allen tijde moet vermeden worden dat dit amalgaamhoudend 
afvalwater met andere afvalwaterstromen in de praktijk wordt 
gemengd, alvorens amalgaamafscheiding plaatsvindt. Dit kan de 
goede werking van de afscheider nadelig beïnvloeden (hydraulische 
overbelasting) . 
Door de sterk wisselende en soms zeer hoge gehalten aan zware 
metalen in een relatief geringe hoeveelheid afvalwater afkomstig van 
afzuiginstallatie en spittoon is het onmogelijk om doelvoorschriften 
met emissienormen in de vorm van een concentratie-eis, afgestemd 
op de afloop van de amalgaamafscheider, voor afvalwater uit 
tandartspraktij ken te formuleren. Het belang van de terughouding 
van kwikhoudend amalgaam, hoe gering ook per afzonderlijke 
tandartspraktijk, is gezien de totale door de beroepsgroep geloosde 
hoeveelheid echter evident en rechtvaardigt lozingseisen die primair 
gericht zijn op een sterke vermindering van de geloosde vracht. De 
aanpak voor het stellen van eisen is in dit geval het eisen van een 
doelmatige en oordeelkundig gebruikte voorziening. 
Voor alle te installeren afscheiders geldt dat zij een vemderings- 
rendement voor amalgaamresten moeten hebben van tenminste 
9594 bij een door de leverancier opgegeven maximale waterdoor- 
voer. Deze capaciteit mag in de praktijk niet worden overschreden. 
Aanbevolen wordt bij de installatie van de afscheider van de 
leverancier te vragen een testrapport te overleggen van de Zweedse 
of Westduitse beproevingsinstituten die gerechtigd zijn een dergelijk 
rapport af te geven en waaruit rendement en de daarbij behorende 
maximaal toelaatbare waterdoorvoer blijkt. Het lijkt niet noodza- 
kelijk om in Nederland een soortgelijke testmethode als in Zweden 
en West-Duitsland te ontwikkelen teneinde de toelaatbaarheid van 
amalgaamafscheiders bij installatie te kunnen beoordelen. Gezien de 
beperkte Nederlandse markt en de reeds door de leveranciers op 
de markt aangeboden afscheiders van voornamelijk Zweedse en 
Westduitse origine zal de ontwikkeling van soortgelijke systemen in 
ons land commerciëel naar verwachting niet of nauwelijks interes- 
sant zijn. Mocht deze ontwikkeling zich alsnog voordoen dan zou 
alsnog een test in Zweden of West-Duitsland kunnen worden 
uitgevoerd. 
De met de afscheider in een tandartspraktijk teruggehouden 
amalgaamresten moeten zoveel mogelijk als voor de goede werking 
van de afscheider noodzakelijk is worden verwijderd. Afhankelijk 
van het afscheidingssyteem kan ook periodieke verwisseling van de 
afscheider plaatsvinden, als dat noodzakelijk is. Daaromtrent dienen 
de voorschriften van de leverancier te worden opgevolgd. 
Aangezien het practisch onmogelijk is om al het afvalwater in een 
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tandartspraktijk door een amalgaamafscheider te leiden (om volledig 
zeker te zijn dat amalgaamresten worden tegengehouden) zullen 
enkele maatregelen in de sfeer van ’good housekeeping’ moeten 
worden getroffen. Te denken valt hierbij aan het op droge wijze 
opruimen van op de vloer, behandeleenheid en meubilair gemorste 
amalgaamresten en het separaat voor afvoer bewaren. Dit zijn 
overigens aanbevelingen die in de tandartspraktijk om arbeids- 
hygiënische reden ook gelden (15). Voorts moeten amalgaamresten 
afkomstig van gereinigde installatie-onderdelen niet met water via 
de spoelbak worden afgevoerd maar na bezinking en afschenken 
van zoveel mogelijk water via de afzuiginstallatie en de amalgaamaf- 
scheider worden geloosd. 
Voor groepspraktijken zou, als er sprake is van gecombineerde 
lucht-waterafzuiging en -scheiding, een oplossing kunnen worden 
gekozen zoals die hierna voor tandheelkundige faculteiten is 
beschreven. 

Voor tandheelkundige faculteiten gelden met betrekking tot de 
afscheiding van amalgaamresten dezelfde eisen met dien verstande 
dat afscheiding zal moeten plaatsvinden na de lucht-waterscheiding 
van het centrale afzuigsysteem voor een zeer groot aantal behan- 
delstoelen. Door de grote hoeveelheid water die moet worden 
behandeld (periodiek enkele honderden liters) vereist deze situatie, 
die maar op enkele plaatsen in Nederland voorkomt, een beoorde- 
ling van geval tot geval, hetgeen bij verlening van de lozings- 
vergunning kan plaatsvinden. 

Ontwikkelaar en fixeer komen vrij uit ontwikkelautomaten bij het 
maken van röntgenopnamen door algemeen practici, tandarts- 
specialisten en op tandheelkundige faculteiten. Deze vloeistoffen 
moeten separaat worden opgevangen en afgevoerd; zij mogen niet 
via het praktijkafvalwater worden geloosd. 
Gelet op de zeer geringe hoeveelheid spoelwater die bij het 
ontwikkelen van veelal kleine röntgenfoto’s vrijkomt, bestaat tegen 
lozing hiervan geen bezwaar. 
Voor de toepassing van chloorfenolen bevattende reinigingsmiddelen 
geldt dat de regelgeving niet zozeer berust op de WVO maar op de 
Bestrijdingsmiddelenwet (andere middelen dan landbouwkundige 
toepassing). Voordat deze middelen op de markt mogen worden 
gebracht is een goedkeuring van toelating noodzakelijk (productge- 
richt beleid). 

Bij het etsen en glanzen van prothetische elementen komen in 
tandtechnische laboratoria sterk zuur en zware metalen bevattende 
vloeistoffen vrij. Deze vloeistoffen moeten separaat worden opgevan- 
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gen en mogen niet met het afvalwater van het bedrijf worden 
geloosd. Aangezien er een zeer geringe hoeveelheid spoelwater van 
relatief kleine elementen vrijkomt, bestaat ook in dit geval tegen 
lozing hiervan geen bezwaar. 
Het afvalwater dat in tandtechnische laboratoria vrijkomt bij het 
aanmaken van gips en het slijpen van gipsmodellen dient doelmati- 
ge (voldoende capaciteit) en oordeelkundig gebruikte bezinkbakken 
te passeren alvorens het in de bedrijfsriolering wordt geloosd. Deze 
bezinkbakken dienen zo vaak als voor de goede werking ervan is 
vereist, te worden geruimd. De geruimde stoffen mogen niet worden 
geloosd. Gelet op de geringe schadelijkheid van sulfaat voor het 
milieu kan uit waterkwaliteitsoogpunt hiermee worden volstaan. 

Aangezien slechts in een enkel geval voor lozingen uit bedrijven of 
instellingen voor tandheelkundige verzorging WVO-vergunningen 
zullen worden verleend is in dit rapport afgezien van het opstellen 
van zogenaamde C U W O  model-aanvraagformulieren en -vergun- 
ningsvoorschriften. Waar dit in een enkele situatie wel het geval is 
zoals bij tandheelkundige faculteiten, als onderdeel van een universi- 
teitscomplex met een academisch ziekenhuis en grote geïntegreerde 
laboratoria vereist dit een specifieke aanpak en kan gebruik worden 
gemaakt van het CUWO-model aanvraagformulier en -vergun- 
ningsvoorschriften voor ziekenhuizen. 
Voor tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria verdient het 
aanbeveling, parallel aan de parlementaire behandeling van het 
wets-ontwerp 'Vergunningen en algemene regels' (wijziging WABM 
en WVO), algemene regelgeving te formuleren zodat bij het in 
werking treden van de wetswijziging de bedrijfstak eenduidig en 
tegelijkertijd met de lozingseisen wordt geconfronteerd. 

73.2 Controle en handhaving 

Bij de controle en handhaving van lozingsvoorschriften dient onder- 
scheid te worden gemaakt tussen de kleine tandartspraktijken, welke 
veelal in woonhuizen zijn gesitueerd, groepspraktijken die in aparte 
gebouwen gesitueerd zijn, tandtechnische laboratoria die een meer 
bedrijfsmatig karakter hebben en grotere complexen zoals tandheel- 
kundige faculteiten als onderdeel van universiteiten c.q. academische 
ziekenhuizen. 

Zoals in 7.3.1 al is aangegeven is voor tandartspraktijken geen 
aanpak via emissienormen in de vorm van concentratie-eisen voor 
kwik en andere zware metalen mogelijk. 
Ook zijn de mogelijkheden voor bemonstering van afvalwater in een 
praktijkruimte, mede om hygiënische reden, niet aanwezig of zeer 
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beperkt. Wellicht dat bij groepspraktuken met gecombineerde 
ahuiginstallaties voor meerdere behandelstoelen en afzonderlijke 
ruimten voor technische voorzieningen mogelijkheden aanwezig zijn 
om bijvoorbeeld controleputten in de riolering aan te brengen 
teneinde met behulp van steekmonsters een aanwijzing te krijgen of 
de voorzieningen om amalgaam tegen te houden goed functioneren. 
Uit oogpunt van gelijke behandeling van alle praktiserende 
tandartsen ligt het echter voor de hand ook uit controle-oogpunt 
een uniforme aanpak voor te staan. 
Het eisen van het installeren en bedrijven van een amalgaam- 
afscheider (middelvoorschrift) met als eis dat deze een rendement 
heeft van tenminste 95%, vereist controle dat deze afscheider 
aanwezig is en of deze op de juiste wijze is geïnstalleerd en wordt 
bedreven (geen hydraulische overbelasting). Verdere controle om 
een indruk te krijgen van de goede werking van de afscheider en 
een zo groot mogelijke reductie van de lozing van kwik uit de 
tandartspraktijk kan plaatsvinden door jaarlijkse registratie van de 
ingekochte hoeveelheden kwik en amalgaampoeder, het aantal 
gelegde vullingen en de afgevoerde hoeveelheid amalgaamresten. 
Met betrekking tot ontwikkel- en fixeervloeistoffen kan eveneens 
controle plaatsvinden van de jaarlijks ingekochte hoeveelheden en 
de jaarlijks voor verwerking afgevoerde hoeveelheden. 
De WVO biedt overigens onvoldoende wettelijke basis om van de 
lozers te verlangen dat zij registraties van producten en omzet 
overleggen. Wel zou - om pragmatische reden - geantipiceerd 
kunnen worden op een registratieverplichting die op grond van de 
WCA dient te worden uitgevoerd. Hierop wordt in 7.5 nader inge- 
gaan. 

Bij tandheelkundige faculteiten kan het stellen van lozingseisen voor 
kwik en andere zware metalen wel overwogen worden, bijvoorbeeld 
in de afloop van het amalgaamafscheidingssysteem of in het totale 
afvalwater van het gebouwencomplex van een tandheelkundige 
faculteit. Hoewel dit in de praktijk bij de vergunningverlening moet 
worden beoordeeld kunnen hiervoor richtwaarden van respectievelijk 
0,l (amalgaamafscheiding) en 0,Ol mg per liter kwik (afvalwater 
faculteit) worden aangehouden. 
Ook zal bij deze grote complexen als lozingseis een richtwaarde van 
0,Ol mg zilver per liter voor de totale afvalwaterstroom kunnen 
worden gehanteerd, hetgeen moet kunnen worden nageleefd indien 
de ontwikkel- en fïeervloeistoffen niet worden geloosd maar 
ingezameld, terwijl voorts amalgaamresten, die eveneens zilver 
bevatten, worden tegengehouden. 
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7.4 

Bij tandtechnische laboratoria worden metalen gebruikt zoals goud, 
zilver, palladium, platina, gallium, koper, molybdeen, chroom, 
kobalt, tin en ijzer. Op  veel van deze metalen is in het waterkwali- 
teitsbeleid de aandacht nauwelijks gericht omdat het weinig 
voorkomende lozingen betreft, vooral voor wat betreft de edelmeta- 
len. Teneinde te controleren of als interne maatregel het apart 
opvangen van metaalhoudende afvalvloeistoffen naar behoren 
functioneert kan wel een voorziening om steekmonsters te nemen 
worden verlangd (controleput). Als richtwaarde zou een eis van 1 
mg per liter voor de som van 5 metalen kunnen worden aangehou- 
den. 
Gezien het oplosbaarheidsproduct van gips kan het op grond van de 
gemeentelijke lozingsverordening moeten voldoen aan een eis van 
300 mg sulfaat per liter voor het totale bedrijfsafvalwater bij 
tandtechnische laboratoria problematisch zijn. Aangezien deze norm 
tot nu toe landelijk gesteld wordt ter bescherming van de riolering 
moet bij mogelijke overschrijding ervan in tandtechnische laborato- 
ria worden bezien of aanvullende maatregelen moeten worden ge- 
troffen, zoals verdunning met ander water in het bedrijf. Wellicht 
kan van de algemeen geldende lozingseis van 300 mg/l worden afge- 
weken als in de gemeentelijke riolering nabij het bedrijfslozingspunt 
al voldoende verdunning met ander rioolwater optreedt. Dit geldt 
zeker voor de kleine tandtechnische laboratoria met slechts enkele 
werknemers. Bij relatief grote productiebedrijven (bijvoorbeeld ca. 
50 werknemers en een voorzieningsgebied van ca. 200 tandartsen) 
zal het afvalwaterdebiet in de orde van grootte van 5 - 10 m3/dag 
bedragen. In dit geval zou er, afhankelijk van de plaatselijke 
situatie, sprake kunnen zijn van een aanmerkelijke invloed op het 
sulfaatgehalte van het rioolwater in de gemeentelijke riolering. 
Overleg met de gemeente is in dergelijke gevallen dan zeker vereist. 
Voor de aantasting van beton in verband met de aanwezigheid van 
sulfaat wordt verwezen naar bijlage 6. 

Juridisch kader Wet chemische afvalstoffen 

Bij het vrijkomen van afvalstoffen in de tandheelkundige verzorging, 
mede als gevolg van het treffen van saneringsmaatregelen om de 
lozing van afvalstoffen in de riolering te beperken, is het juridisch 
kader van de Wet chemische afvalstoffen van belang (Stb. 696, 
1981). De afgrenzing tussen WCA en WVO is bepaald in artikel 61, 
WCA waarin is aangegeven dat 'deze wet niet van toepassing is op 
gedragingen waaromtrent voorschriften zijn gesteld bij of krachtens 
(onder meer) de Wet verontreiniging oppervlaktewateren'. Lozingen 
van chemische afvalstoffen die onder het regiem van de WVO en 
de lozingsverordening riolering (nog) worden toegestaan, onttrekken 
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zich daarmee aan het regiem van de WCA. 

De WCA beoogt een organisatorisch kader te verschaffen voor het 
doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord verwijderen van 
chemische afvalstoffen. 
De wet kent de volgende uitgangspunten: 
- het ontstaan van afvalstoffen die niet of nauwelijks doelmatig 

- een ieder die afvalstoffen produceert, is voor de verwijdering 
kunnen worden verwerkt, moet zoveel mogelijk worden beperkt; 

daarvan verantwoordelijk en moet de kosten dragen (’de vervuiler 
betaalt’); 

te geschieden. 
- de verwijdering dient doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 

In artikel 1 van de WCA is onder meer bepaald dat bij AMvB 
aangegeven wordt wat wel en wat niet onder chemische afvalstoffen 
wordt verstaan; zie hiervoor het ’Stoffen- en processenbesluit’, K.B. 
van 26 mei 1977, Stb. 435 en ’Besluit aanwijzing chemische 
afvalstoffen’ (ter vervanging van voornoemd K.B.) waarvan een 
ontwerp op 2 mei 1989 in de Staatscourant no. 85 is gepubliceerd 
(te verwachten in 1990). 
Gezien het gehalte aan kwik in amalgaamresten worden deze resten 
als chemische afvalstoffen aangemerkt; hetzelfde geldt voor de 
afvalstoffen die vrijkomen bij processen als het ontwikkelen en 
fixeren van röntgenfoto’s alsmede het etsen en glanzen van metalen 
voorwerpen in een tandtechnisch laboratorium. 

In de artikelen 3 tot en met 16 van de WCA ($ 2; De verwijdering 
van chemische afvalstoffen) zijn de verbodsbepalingen opgenomen 
met betrekking tot de afgifte van chemische afvalstoffen (ondermeer 
geregeld in art. 3) èn met betrekking tot het bewaren, bewerken, 
verwerken of vernietigen van chemische afvalstoffen waarvan 
anderen zich hebben ontdaan (art. 8). De verbodsbepalingen gelden 
niet als voor de laatste activiteiten door de Minister van VROM 
vergunning is verleend en degenen die afvalstoffen afgeven dit aan 
deze vergunninghouders ex art. 8, WCA doen. Nadere regels 
kunnen worden gesteld met betrekking tot meldingsplicht, dan wel 
ontheffing daarvan in bepaalde categorieën van gevallen, van de 
afgifte van chemische afvalstoffen aan genoemde vergunninghouders 
alsmede de meldingsplicht door deze vergunninghouders. In beide 
gevallen betreft het meldingen aan de Minister van VROM. 
Wel is bij besluit van de Minister van VROM van 12 oktober 1988, 
no. 0608515, gepubliceerd in Staatscourant 200 (14 oktober 1988), 
bepaald dat de melding van afgifte van chemische afvalstoffen niet 
geldt voor onder meer tandheelkundige praktijken en instellingen 
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(Meldingenbesluit chemische afvalstoffen 1988). 

In het nationale project 'Klein Chemisch Afval', dat in 1984 is 
gestart, is gebleken dat een deel van de chemische afvalstoffen bij 
de producenten ervan niet gescheiden van ander afval werd 
gehouden en zich langs ongewenste kanalen, zoals de riolering en 
de bedrijfsafvalcontainers - vanwege de geringe omvang van deze 
categorie chemische afvalstoffen per bron - op ongecontroleerde of 
minder beheersbare wijze in het milieu terecht kwam. Ook de 
moeite die de houder van het afval moest doen om het gescheiden 
af te voeren naar een verwerker van chemisch afval en de relatief 
hoge kosten die gescheiden verwerking met zich mee bracht, 
droegen hiertoe bij. De verwijdering van kleine hoeveelheden 
chemisch afval vond dus niet plaats op een wijze die in overeen- 
stemming is met de aard en de eigenschappen van deze afval- 
stoffen. Deze ervaringen zijn aanleiding geweest tot het formuleren 
van beleidsaanbevelingen op dit punt in de nota van de Minister 
van VROM 'Wie het kleine niet eert ......' (32). In de nota werd 
onder meer aanbevolen om mogelijkheden te creëren voor 
producenten van kleine hoeveelheden chemische afvalstoffen om 
zich tegen redelijke kosten op verantwoorde wijze van hun afval te 
ontdoen. Daartoe werd voorgesteld om inzamelbedrijven te 
verplichten op afroep het afval op te halen. Omdat inzamelen als 
zelfstandige activiteit niet vergunningplichtig was op grond van 3 2 
van de WCA zijn kleine hoeveelheden chemische afvalstoffen (tot 
200 kg per maand) onder de werking van 5 3 (regels met betrek- 
king tot de verwijdering van afgewerkte olie) van die wet gebracht. 

Op  grond van het besluit van 15 december 1987, Stb. 575, houden- 
de toepassing van art. 32 van de WCA (Besluit inzameling chemi- 
sche afvalstoffen) zijn de artikelen 21 tot en met 24 van de WCA 
èn het Vergunningenbesluit afgewerkte olie (Stb. 10, 1979) van 
overeenkomstige toepassing voor 'prioritair klein chemisch afval'. 
Daartoe worden, gezien de bijlage bij het besluit ex art. 32, WCA, 
restanten van de toepassing van amalgaam in de tandheelkunde 
gerekend, evenals afvalstoffen van fotografisch-chemische bewerkin- 
gen en zuren, logen, galvanische en etsbaden, die gebruikt zijn voor 
de reiniging of bewerking van metaaloppervlakken. 

Op  deze wijze is bereikt dat een ieder die kleine hoeveelheden 
chemische afvalstoffen wil inzamelen hiervoor een vergunning op 
grond van artikel 32, juncto 21 van de WCA moet hebben. Een 
vergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatige 
verwijdering van deze afvalstoffen, maar aan een vergunning kunnen 
ook voorschriften en beperkingen worden verbonden. Artikel 23 van 
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de WCA bevat een aantal specifieke mogelijkheden. In de eerste 
plaats is het mogelijk de vergunning slechts voor een aangewezen 
gebied te verlenen. In de tweede plaats kan de vergunninghouder 
worden verplicht overeenkomstig het in de vergunning bepaalde de 
binnen een aangewezen gebied aan hem aangeboden kleine 
hoeveelheden chemische afvalstoffen om niet of tegen een door de 
afvalproducent te betalen en door de Minister van VROM goedge- 
keurd tarief op te halen. In de derde plaats kan de vergunning- 
houder worden voorgeschreven de ingezamelde chemische afvalstof- 
fen slechts aan een aangewezen andere vergunninghouder af te 
geven. Tenslotte kan in de vergunning worden bepaald dat de 
houder daarvan de kleine hoeveelheden chemische afvalstoffen 
slechts in ontvangst mag nemen tegen een door hem te betalen 
vergoeding volgens een door de Minister van VROM goedgekeurd 
tarief. 

Zoals uit de toelichting op het Besluit inzameling chemische afval- 
stoffen blijkt is het vergunningenbeleid er primair op gericht dat in 
geheel Nederland per aangewezen regio tenminste één vergunning- 
houder verplicht zal zijn op afroep van de afvalproducent binnen 
een zekere termijn de hem aangeboden kleine hoeveelheid 
chemische afvalstoffen op te halen. Het ligt uitdrukkelijk niet in de 
bedoeling deze verplichting te laten uitvloeien in een monopolie 
voor de betreffende inzamelaar in het hem toegewezen gebied. Zij 
kunnen dus een inzamelrecht hebben in meerdere regio’s of zelfs in 
heel Nederland. Over de gebiedsindeling en de toewijzing aan 
bedrijven zal overleg worden gevoerd met de meest betrokken 
andere overheden, met name de provincies, en de bedrijven zelf. 
De provincies wordt in de beleidsvoornemens van het Rijk een 
centrale, coördinerende rol in de verdere beleidsbepaling toege- 
dacht. Zij zullen in een provinciaal actieprogramma invulling geven 
aan het voorgenomen beleid. In dat programma wijzen zij één of 
meerdere inzamelbedrijven aan, die huns inziens een vergunning 
zouden moeten krijgen. Tevens geven zij aan voor welk gebied deze 
diensten zijn aangewezen (bijvoorbeeld de gehele provincie, een 
samenwerkingsgebied of een grote stad) en wie de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het beleid. De 
verlening van de vergunningen op grond van de WCA blijft 
vooralsnog de bevoegdheid van de Minister van VROM, die echter 
met het programma in sterke mate rekening zal houden. 

Uit het voorgaande is duidelijk dat, nu door het effectueren van de 
aanbevelingen voor sanering van de lozingen de hoeveelheid 
afgescheiden afvalstoffen aanmerkelijk zal toenemen, er geen 
belemmeringen meer zijn om zich in de tandheelkundige verzorging 
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op de juiste wijze van dit klein chemisch afval te ontdoen. Dit kan 
door afgifte aan: 
- een houder van een vergunning voor het bewaren, be- of 

- een gemeentelijk, regionaal of provinciaal depot voor klein 

- een houder van een inzamelvergunning (met ophaalplicht op 

Teneinde het gebruik van het geïntegreerde pakket zoals genoemd 
in paragraaf 6.2.3 (aanbieden en weer ophalen van amalgaamaf- 
scheider en vaatjes voor de andere chemische afvalstoffen uit de 
tandartspraktijk in de zogenaamde milieucontainer) te stimuleren, 
dienen leveranciers hiervan te anticiperen op de verwijderings- 
structuur van de WCA. 

verwerken en vernietigen van chemische afvalstoffen; 

chemisch afval; 

afroep). 

7.5 Convenant voor tandartspraktijken 

Zoals uit 7.2 blijkt zullen lozingseisen aan met name tandartspraktij- 
ken voornamelijk moeten worden opgelegd via op een lozingsveror- 
dening riolering gebaseerde nadere voorschriften van de gemeenten 
indien de beheerder van het zuiveringstechnische werk waarop de 
praktijken hun afvalwater afvoeren dit via een aansluitvergunning 
verlangd. Zolang in sommige gevallen door waterkwaliteitsbeheer- 
ders en gemeenten nog geen verordeningen zijn vastgesteld of er 
nog onvoldoende uitvoering aan die verordeningen wordt gegeven, 
bestaat de kans dat landelijk geformuleerde saneringsaanbevelingen 
qua uniformiteit en in tijd gespreid aan de afzonderlijke leden van 
de beroepsgroep zullen worden opgelegd. Om deze problemen te 
ondervangen is het formuleren van algemene regels bij wet een 
goede oplossing. Die mogelijkheid zal echter voor 1992 zeker niet 
ter beschikking zijn. Om in de tussenliggende periode, vooruitlopend 
op dit wettelijk instrumentarium, toch vooruitgang te boeken met de 
sanering van lozingen uit tandartspraktijken zou, zo wordt voor 
dergelijke gevallen in het Nationaal Milieubeleidsplan (33) vermeld, 
de rol die een convenant hierin kan spelen moeten worden benut. 
Ook zou aan het gemis aan controlemogelijkheden, zoals de 
registratie van uit het afvalwater teruggehouden afvalstoffen, 
waartoe de wettelijke mogelijkheden (WVO; zie 7.3.2 en WCA: 7.4) 
thans ontbreken, tegemoet kunnen worden gekomen. 

Het begrip convenant staat voor een privaatrechtelijke overeen- 
komst tussen een overheid en het betrokken bedrijfsleven, waarin 
bepaalde afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de aanpak van 
specifieke milieuproblemen. Dit gebeurt in de vorm van het 
vastleggen van een bepaalde te plegen inspanning al dan niet 
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gekoppeld aan een van te voren overeengekomen resultaat. Er  is de 
laatste jaren een groeiende belangstelling ontstaan voor de toepas- 
sing van convenanten (bijvoorbeeld de convenanten met betrekking 
tot het verminderen van fosfaat in wasmiddelen, de beperking van 
het gebruik van kwikoxidebatterijen en het terugbrengen van het 
kwikgehalte in alkalinebatterijen). Als voordelen worden onder meer 
genoemd de snelheid (als overheid iets bereiken vooruitlopend op 
eventuele wettelijke regelgeving), flexibiliteit, eenvoudige mogelijkhe- 
den tot wijziging, erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven (in dit geval de beroepsgroep tandartsen) en de 
grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven als onderhandelingspart- 
ner bij de opstelling welke tot een betere naleving aanleiding kan 
zijn. Daarentegen bezit het convenant ook een aantal nadelen. Er  is 
geen duidelijke inspraak van derden of andere belanghebbenden, 
rechtsbescherming van derden in de vorm van beroepsmogelijkhe- 
den is afwezig, sanctiemogeljkheden bij niet naleving zijn vaak 
onduidelijk en tevens is niet duidelijk in hoeverre andere overheden 
(bijvoorbeeld gemeenten) ook aan een dergelijk convenant 'gebon- 
den' zijn indien zij niet bij de totstandkoming betrokken zijn 
geweest. 

Concreet kan voor het convenant met deze beroepsgroep worden 
gedacht aan afspraken met betrekking tot: 
- de bereidheid om, vooruitlopend op wettelijke voorschriften, 

binnen een termijn van 1 à 2 jaar over te gaan tot de installatie 
van amalgaamafscheiders in de tandartspraktijk; 

- ook voor andere afval(vloei)stoffen, zoals ontwikkelaar en fixeer, 
in de tandartspraktijk voorzieningen te treffen waardoor lozing in 
de riolering wordt voorkomen; 

- te voorzien in een goede bewaking van het functioneren van deze 
voorzieningen en daartoe per praktijk een registratie te voeren 
van de gebruikte hoeveelheid kwik en amalgaam, ontwikkelaar en 
fixeer, alsmede de afvoer van teruggehouden stoffen voor een 
doelmatige verwijdering; 

- gezien de relatie met andere chemische afvalstoffen die in de 
tandartspraktijk vrijkomen een totaal oplossing na te streven die 
ook uit hygiënisch oogpunt de voorkeur verdient. 

- het stimuleren van de toepassing van alternatieve vulmaterialen 
(composiet) en zolang nog geen volledige vervanging van amal- 
gaam kan plaatsvinden het gebruik van corrosieresistente amal- 
gaamlegering te bevorderen. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de afspraken moeten 
leiden tot een aanpak, waarbij niet alleen de verantwoordelijke 
overheden baat vinden, maar waaraan ook de beroepsgroep 
voordeel kan ontlenen. Daarbij kan worden gedacht aan het - 
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vooruitlopend op algemene regels - &t door de overheid via 
vergunningen en nadere voorschriften afdwingen van het installeren 
van amalgaamafscheiders zolang de beroepsgroep dit op basis van 
het convenant al op vrijwillige basis effectueert. Voor de branche- 
organisatie zal daarbij een voorlichtende taak naar de leden 
noodzakelijk zijn, mede om de acceptatie van de te treffen 
maatregelen te bevorderen. Daarbij kan het convenant tevens van 
nut zijn om de kosten die het treffen van de voorzieningen met zich 
mee brengt te presenteren in de onderhandelingen over de landelijk 
vast te stellen tarieven voor de tandheelkundige zorg. 
Het convenant is primair gericht op de oplossing van de afvalwater- 
problematiekin tandartspraktijken en dient daarom in beginsel te 
worden gesloten door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. 
Gezien het mede stimuleren van een geïntegreerde aanpak (inclusief 
een goede oplossing voor het klein chemisch afval uit de tandarts- 
praktijk) en een gewenste terughoudendheid in regelgeving geduren- 
de de geldigheidsduur van het convenant is het wenselijk dat de 
Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieube- 
heer en de Vereniging Nederlandse Gemeenten tevens deel 
uitmaken van de partijen die het convenant sluiten. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 Conclusies 

1. De 'bedrijfstak' tandheelkundige verzorging bestaat uit ca. 6000 
tandartsen-algemeen practici, ca. 400 specialisten en ca. 850 
mondhygiënisten. Daarnaast zijn er 3 faculteiten voor tandheel- 
kunde en ca. 300 tandtechnische laboratoria. 

2. De verontreiniging van afvalwater die door de bedrijfstak wordt 
veroorzaakt wordt voor het merendeel bepaald door de lozing 
van kwik, zilver, tin en koper van amalgaamresten en in 
mindere mate door zilver afkomstig van afgewerkte foto- 
grafische baden. Daarnaast wordt er door de tandtechnische 
laboratoria sulfaat en in geringe mate zware metalen geloosd. 

3. Naar schatting wordt voor het leggen van gemiddeld ca. 2000 
vullingen per tandarts per jaar in Nederland ca. 12 ton 
amalgaam gebruikt dat voor ca. de helft uit kwik bestaat. Als 
gevolg daarvan zal ca. 3,3 ton kwik jaarlijks via het afvalwater 
van de afzuiginstallaties van tandheelkundige behandeling 
vrijkomen, terwijl ca. 2,3 ton ervan jaarlijks in de gemeentelijke 
riolering wordt geloosd. Door de lozing van afvalwater uit 
tandheelkundige faculteiten wordt deze hoeveelheid jaarlijks nog 
met enkele tientallen kg vermeerderd. 

4. Het afvalwater in de afzuiginstallaties in de tandartspraktijk kan 
bij de behandeling met tandheelkundig amalgaam kwikgehalten 
hebben van 1-2 g/í (overige metalen Ag, Sn, Cu 0,2-1,3 g/í). Na 
verdunning met het overig afvalwater in de tandheelkundige 
praktijk bedraagt het kwikgehalte in het op de riolering te 
lozen afvalwater gemiddeld enkele milligrammen per liter. Het 
bezonken slib in de binnenriolering van tandartspraktij ken en 
de gemeentelijke riolering nabij de aansluitpunten van tandarts- 
praktijken kan sterk met deze metalen zijn verontreinigd. 

5. Hoewel de schadelijkheid van kwik en andere zware metalen in 
de gebonden amalgaamvorm (qua acute toxiciteit) beperkt is, 
moet voorkomen worden dat amalgaamresten zich via afvalwa- 
ter en vast afval vanuit de tandartspraktijken in het milieu 
geraken en zich diffuus verspreiden. Door de wijze waarop 
afval uit de praktijk, rioolslib en zuiveringsslib wordt verwerkt, 
kan niet worden uitgesloten dat bij het verloren gaan van de 
binding van deze metalen in de amalgaamlegering met name 
kwik in een voor het milieu schadelijker vorm beschikbaar 
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komt. Bestrijding bij de bron in de tandartspraktijk is daarom 
noodzakelijk. 

6. Geschat wordt dat bij het maken van ca. 5,5 miljoen tandheel- 
kundige röntgenopnamen per jaar door tandartsen-algemeen 
practici en specialisten jaarlijks ca. 300 kg zilver met afgewerkte 
fixeerbaden vrijkomt waarvan ruim de helft op de riolering 
wordt geloosd. 

7. Geschat wordt dat op tandtechnische laboratoria jaarlijks 300 
ton gips wordt gebruikt, waarvan 10 % bij verwerking in het 
afvalwater geraakt. Het merendeel daarvan wordt via het leiden 
van het afvalwater door bezinkbakken tegengehouden om 
verstopping van de binnenriolering tegen te gaan. Het sulfaatge- 
halte van het afvalwater dat op de riolering wordt geloosd kan 
1000-2000 mg/l bedragen. Hierdoor kan in veel gevallen niet 
aan de lozingseis van 300 mgh (ter bescherming van de 
riolering) worden voldaan. Gezien het verdunnend effect met 
het overige water in de gemeentelijke riolering hoeft dit bij een 
geringe hoeveelheid afvalwater van met name kleine tandtechni- 
sche laboratoria niet tot problemen te leiden. 
Van de enkele honderden kg edelmetalen die jaarlijks in de 
tandtechnische productie worden gebruikt zullen enkele 
tientallen kg in afvalzuur vrijkomen; deze zuren worden over 
het algemeen niet geloosd. 

8. De emissie van kwik en andere zware metalen afkomstig van 
amalgaamresten kan met tenminste 95 % worden gereduceerd 
door de installatie van in de dentalhandel verkrijgbare amal- 
gaamafscheiders. De amalgaamresten laten zich goed uit het 
afvalwater verwijderen met behulp van fysische technieken 
omdat bij het boren en leggen van vullingen voornamelijk vaste 
deeltjes vrijkomen. Om een zo optimaal mogelijk effect te 
verkrijgen dienen deze afscheiders op de afloop van de lucht- 
waterscheider van de ahuiginstallatie en het spittoon te worden 
geïnstalleerd ('bestrijding bij de bron'). 
Het geven van doelvoorschriften voor afvalwater uit tandart- 
spraktijken is moeilijk uitvoerbaar; het formuleren van een 
middelvoorschrift is, net als in andere Europese landen gebeurt, 
een goed alternatief. 
Bij de op de markt verkrijgbare afscheiders bestaan vanuit hygi- 
ënisch oogpunt verschillen in de wijze waarop met die afschei- 
ders in de tandheelkundige praktijk kan worden omgegaan. 
De fysische afscheidingstechnieken kunnen ook worden toege- 
past op het afvalwater dat vrijkomt uit centrale afzuigsystemen 
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op tandheelkundige faculteiten. De wijze van uitvoering behoeft 
ter plaatse dan echter wel nadere bestudering. 

9. De ontwikkeling met betrekking tot de toepassing van compo- 
siet als alternatief vulmateriaal voor amalgaam is zodanig dat 
een afnemende tendens zichtbaar is in het aantal gelegde 
amalgaamvullingen en een toename in het aantal gelegde 
composietvullingen. Gezien de eisen die aan restauraties van 
gebitselementen in de tandheelkundige zorg worden gesteld 
(sterkte, levensduur) zal composiet op dit moment nog niet in 
alle gevallen amalgaam kunnen vervangen. Mocht dit in de 
nabije toekomst wel het geval zijn dan kan de installatie van 
amalgaamafscheiders op tandheelkundige behandelingsinstalla- 
ties voorlopig nog niet worden gemist gezien het naijleffect in 
de emissie van kwik e.d. door de vervanging van bestaande 
amalgaamvullingen. 

10. Het gebruik van amalgaamafscheiders in tandartspraktijken zal 
naar verwachting om hygiënische redenen leiden tot een 
toename van het gebruik van desinfectiemiddelen. Deze 
bevatten voornamelijk chloorfenolen. 

11. Fotografische vloeistoffen vrijkomend bij tandheelkundige 
röntgenopnamen kunnen apart worden opgevangen en 
afgevoerd naar inzameldepots en verwerkingsbedrijven. 

12. Op de dentalmarkt wordt een pakket van maatregelen en 
voorzieningen aangeboden waarmee in de tandartspraktijk een 
geïntegreerde aanpak mogelijk is voor het verwijderen van 
amalgaamresten uit het afvalwater van de tandheelkundige 
behandelingsinstallatie inclusief de afvoer van de afgescheiden 
resten in combinatie met de afvoer van andere (chemische) 
afvalstoffen. Zo’n aanpak biedt zowel voor de tandarts als voor 
de beheersbaarheid van de uit de tandartspraktijk af te voeren 
en te verwerken afvalstoffen voordelen. 

13. Met het treffen van de saneringsmaatregelen kan de veront- 
reiniging van praktijkafval, rioolwater, rioolslib, zuiveringsslib en 
oppervlaktewater met kwik en andere zware metalen van 
respectievelijk 3300 en 3700 kg/j worden verminderd tot 
respectievelijk 150 en 200 kg/j. De verwijderde hoeveelheden 
komen in een vorm beschikbaar die beheersbaar is voor 
verwerking. 
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14. Met het treffen van de saneringsmaatregelen door het in- 
stalleren van amalgaamafscheiders e.d. in tandartspraktijken zal 
in totaal ca. 5 miljoen gulden aan jaarlijkse kosten gemoeid 
zijn. Per tandarts zullen de jaarlijkse kosten tussen de f 600 en 
f lûûû bedragen. De jaarlijkse kosten voor het zogenaamde 
geïntegreerde pakket liggen daar binnen (f 850). De investe- 
ringskosten van amalgaamafscheiders variëren van enkele 
honderden tot enkele duizenden guldens. Het geïntegreerd 
pakket wordt echter aangeboden als een huurcontract zodat 
een tandarts (op de installatiekosten na) geen investeringen 
behoeft te doen. 
Met het treffen van maatregelen op een tandheelkundige facul- 
teit zullen naar schatting enkele duizenden guldens per jaar zijn 
gemoeid. 
Met het treffen van maatregelen op tandtechnische laboratoria 
zullen jaarlijks geen extra kosten zijn gemoeid. Bezinkbakken 
voor gips zijn vanuit bedrijfsoogpunt reeds geïnstalleerd en 
kunnen al tot de huidige bedrijfskosten worden gerekend. 
Inzameling en afgifte van relatief kleine hoeveelheden afvalzuur 
vereist nauwelijks financiële inspanning. 
De kosten per vermeden kg kwik en andere zware metalen 
wijken niet af van de kosten die op grond van het te voeren 
waterkwaliteitsbeleid aanvaardbaar worden geacht. Voorts wordt 
met het treffen van de beschikbare saneringsmaatregelen 
aangesloten bij het beleid dat in andere Europese landen op dit 
punt wordt gevoerd. 

15. De WVO biedt de mogelijkheid om voor tandheelkundige 
faculteiten direct en voor tandartspraktijken indirect via 
(doorgeven van voorschriften) vergunningverlening en nadere 
voorschriften (gemeentelijke lozingsverordening riolering) de 
saneringsmaatregelen te effectueren. Vanuit de tandheelkundige 
verzorging wordt het gewenst geacht dat de lozers tegelijkertijd 
en op uniforme wijze met nadere eisen worden geconfronteerd. 
Via het doorgeven van voorschriften bestaat geen zekerheid of 
aan die wens geheel kan worden tegemoet gekomen. De binnen 
enkele jaren via de ontwerp-WABM/WVO (hoofdstuk 'Vergun- 
ningen en algemene regels') ter beschikking komende mogelijk- 
heid voor het stellen van algemene regels zal voor tandarts- 
praktijken die zekerheid wel kunnen bieden. 

8.2 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om de vergunningverlening of het geven van 
algemene voorschriften van overheidszijde af te stemmen op de 
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hiervoor beschreven conclusies. Dit betekent concreet: 
1. Het eisen van het installeren in tandartspraktijken van amalgaam- 

afscheiders met een verwijderingsrendement voor amalgaamresten 
van tenminste 95 %. 

2. Bij de installatie van een dergelijke afscheider door de leveran- 
cier een Zweeds of een Westduits testrapport te laten overleggen 
waaruit blijkt dat aan deze rendementseis wordt voldaan bij een 
bepaalde door de leverancier opgegeven waterdoorvoer. Bij 
gebruik in de betreffende tandartspraktijk mag deze doorvoer 
niet worden overschreden. 

3. Voor de handhaving van deze eis controle uit te voeren op de 
aanwezigheid van de amalgaamafscheider alsmede op juiste 
bediening en onderhoud ervan (registratie verwijderde en als 
chemisch afval afgevoerde stoffen). 

4. Voor tandheelkundige faculteiten een zelfde technische aanpak te 
volgen met dien verstande dat waar dit op centrale afzuig- 
installaties technisch uitgebreidere voorzieningen vereist dit in de 
afzonderlijke gevallen bij de vergunningverlening te beoordelen. 
Voor de controle kunnen eventueel doelvoorschriften worden 
geformuleerd. Saneringsmaatregelen kunnen wordt geëist bij 
vergunningverlening conform de WVO (AMvB-inrichtingen; 
tweede fase). 

5 .  De lozing van afgewerkte fotografische vloeistoffen die vrijkomen 
bij het maken van röntgenopnamen niet toe te staan en op deze 
wijze aparte inzameling en afvoer als chemisch afval te bewerk- 
stelligen. 

6. Het gebruik van ontsmettings/reinigingsmiddelen in de tandarts- 
praktijk te reguleren door middel van een productgericht beleid 
in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet (effectueren 
toelating andere middelen dan voor landbouwkundige toepassing). 

7. Voor de eventuele lozing van afgewerkte afvalzuren in tandtech- 
nische laboratoria een zelfde gedragslijn te volgen als voor 
fotografische voeistoffen en lozingen van gipshoudend afvalwater 
alleen toe te staan na het doorlopen van een bezinkinrichting van 
voldoende capaciteit. 

8. Te bevorderen dat, vooruitlopend op de totstandkoming van de 
WABM/WVO-wijziging, algemene regels worden geformuleerd die 
met name voor tandartspraktijken leiden tot het effectueren van 
saneringsmaatregelen op een uniforme wijze en een gelijktijdige 
invoering van die maatregelen. Ook voor tandtechnische laborato- 
ria verdient algemene regelgeving aanbeveling. De problematiek 
van het niet kunnen voldoen aan de lozingseis voor sulfaat (ter 
bescherming van de riolering) behoeft voor gemeenten nadere 
aandacht. 

Gemeenten dienen alert te zijn dat het bij aansluitpunten van 
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tandartspraktijken bezonken rioolslib sterk met kwik en andere 
zware metalen verontreinigd kan zijn. 

Aanbevolen wordt dat van de zijde van de beroepsgroep op grond 
van bovenstaande conclusies gewenste ontwikkelingen worden 
bevorderd. Dit betekent concreet: 
1. Bij de installatie van amalgaamafscheiders systemen te kiezen die 

voor de tandarts en de tandartsassistent(e) bij bediening en 
onderhoud een zo gering mogelijk besmettingsrisico met zich mee 
brengen. 

afvoer van afgescheiden amalgaamresten van andere uit de tand- 
artspraktijk te verwijderen (chemische) afvalstoffen zodat voor de 
tandartspraktijk een totaal oplossing wordt geboden. Registratie 
van de afgevoerde stoffen kan tevens een bijdrage leveren voor 
de controle op de werking van de amalgaamafscheider. 

amalgaamhoudend sediment uit de binnenrioleringen van 
tandartspraktijken wordt verwijderd en als chemisch afval wordt 
behandeld. 

4. De ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitsverbetering van 
composiet als alternatief voor amalgaam als vulmateriaal actief te 
volgen en zonodig te stimuleren, teneinde op termijn de toepas- 
sing van kwikhoudend amalgaam te beëindigen (productgericht 
beleid). Voorshands verdient het gebruik van corrosieresistente 
amalgaamlegeringen de voorkeur. 

2. Tevens te streven naar de mogelijkheid van de gecombineerde 

3. Te bevorderen dat bij het installeren van amalgaamafscheiders 

Aanbevolen wordt tot slot, vooruitlopend op algemene regels voor 
de lozing van afvalwater uit tandartspraktijken, dat van de zijde van 
de overheid en de vertegenwoordiging van de beroepsgroep het 
instrument van een convenant wordt benut waarin voornoemde 
aanbevelingen zijn neergelegd. Het convenant zou tevens een 
stimulans moeten geven voor het reeds op vrijwillige basis in gang 
zetten van het treffen van saneringsmaatregelen in tandartsprak- 
tijken en het zou een garantie moeten bieden dat het installeren 
van amalgaamafscheiders door de overheid niet wordt afgedwongen 
door middel van het verlenen van vergunningen of het geven van 
nadere voorschriften op grond van het thans beschikbare wettelijk 
instrumentarium. 
Het verdient aanbeveling dat, naast de Minister van Verkeer en 
Waterstaat en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde als convenantsluitende partijen, de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten het convenant mede 
ondertekenen. 
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BIJLAGE 1 

Uitgangspunten en aannamen bij de berekening van de hoeveelheid 
kwik die jaarlijks in de tandheelkundige beroepsgroep omgaat 
alsmede de verspreiding ervan in het milieu. 

I. Arnaleaamverbruik tandheelkundige - behandeling (zie 3.2) 

1. Aantal tandartsen-algemeen practici 
(specialisten er niet in betrokken); 
zie 2.2.1 (3) 

6000 

2. Aantal gelegde vullingen gemiddeld per 2000 
tandarts per jaar; zie 3.2 (3) 

3. Aantal gelegde vullingen per jaar derhalve 12 miljoen 

4. Arnalgaamverbruik per gelegde vulling (3)( 4) 1 gram 

5. Jaarlijks amalgaamverbruik derhalve 12.000 kg 

6. Samenstelling amalgaam; mengverhouding 453 mg Hg 
600 mg amalgaam in hoog-koperlegering (3)(4) 

600 mg amalgaam bestaat uit 300 mg Ag 
180 mg Sn 
120 mg Cu 

7. Jaarlijks amalgaamverbruik van 12.000 kg 5.500 kg Hg 
3.300 kg Ag 
1.900 kg Sn 
1.300 kg Cu 

bestaat derhalve uit (afgerond) 

11. Kwikbalans bii het boren en leuzen van vullingen (zie 3.2 
en 4.2.1) 

1. Verdeling van kwik bij leggen niet gebruikt 10% 
afgezogen 25 % 

in vulling gelegd 65% 
van nieuwe vullingen (4) 
(aangemaakt amalgaam) 

2. Zelfde verdeling maar dan in 
gram kwik per vulling 
(afgerond) 

0,04 g Hgbulling 
0,12 g Hgbulling 
0,31 g Hg/vulling 
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3. Percentage opnieuw gelegde (be- 
staande) vullingen (3) 

52 % 

4. Input kwik bij behandeling: nieuw amalgaam (1.7) 
derhalve per jaar (afgerond) bestaande vullingen 

5.500 kg 
1.900 kg 

Output kwik bij behandeling: niet gebruikt 500 kg 
derhalve per jaar (afgerond) nieuwe vullingen 3.600 kg 

afgezogen 3.300 kg 

111. Kwikbalans over behandelingsinstallatie en binnenriole- 
ring in tandartsmaktiiken (zie 4.2.1) 

1. Via afzuiginstallaties en spittoons 
per jaar afgevoerd (11.4). 

3.300 kg 

2. Filter in slangen op afzuigapparatuur (3) 97 % 

Bij reinigen van deze filters (3): afspoelen in wasbak, weggooien 
met huisvuil, bewaren voor teruglevering en op andere wijze (ook 
afspoelen). 

Afvoer per jaar (afgerond) wasbak 50 kg 
huisvuil 110 kg 
terug levering 220 kg 

3. Lucht-waterscheider in afzuiginstallaties (3) 90 % 

Bij reinigen van dit installatie-onderdeel (3): afspoelen in wasbak, 
weggooien met huisvuil, bewaren voor teruglevering en op andere 
wijze (ook afspoelen). 

Afvoer per jaar (afgerond) wasbak 120 kg 

teruglevering 180 kg 
huisvuil 90 kg 

4. Extra filters en/of bezinkvaten (3) 40 % 

Bij reinigen van deze onderdelen (3): afspoelen in wasbak, 
weggooien met huisvuil, bewaren voor teruglevering en op andere 
wijze (ook afspoelen). 
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Afvoer per jaar (afgerond) wasbak 
huisvuil 

teruglevering 

5. Afvoer via het huisvuil derhalve per jaar 

Afvoer via teruglevering derhalve per jaar 

Afvoer via de wasbak derhalve per jaar 

Afvoer via de afzuiginstallatie derhalve 
per jaar 

6. Per jaar in binneriolering geraakt derhalve 

Per jaar in binneriolering opgehoopt (geschat) 

Afvoer op gemeentelijke riolering 
derhalve per jaar 

50 kg 
50 kg 

100 kg 

250 kg 

500 kg 

220 kg 

2.330 kg 

2.550 kg 

250 kg 

2.300 kg 

IV. Schatting hoeveelheden kwik afkomstig van tandartsrirak- 
tiiken in riolering en rioolwaterzuiverinminrichtinnen 

1. Ongesaneerde situatie (zie 4.5) 

Op basis van (21) zijn een zestal rwzi’s geselecteerd waarop 
alleen kwik wordt aangevoerd afkomstig uit ca. 35 tandarts- 
praktijken. Naar schatting wordt uit deze praktijken ca. 60 g kwik 
per dag geloosd. Op de rwzi’s wordt het afvalwater van ca. 
144.000 inwoners gezuiverd. 
Aan de hand van analyseresultaten van effluent en zuiveringsslib 
is berekend dat via deze rwzi’s respectievelijk 6 en 19 g Hg per 
dag wordt afgevoerd (influent door sommatie 25 g per dag). 
Deze gegevens zijn voor de landelijke situatie (ca. 14,5 miljoen 
inwoners) geëxtrapoleerd, waarbij ervan uitgegegaan is dat ca. 10 
% ongezuiverd of via mechanische zuivering wordt geloosd. Dit 
levert per jaar het volgende beeld op voor kwik afkomstig van de 
lozingen van amalgaamresten uit tandartspraktijken (afgerond): 
influent rwzi’s en ongezuiverde lozingen 
effluent rwzi’s en ongezuiverde lozingen 

Aangenomen is dat het merendeel van het uit tandartspraktijken 
geloosde kwik (ca. 1400 van de 2300 kg per jaar; zie 111.6) in de 
vorm van zware amalgaamresten in de gemeentelijke riolering zal 

850 kg 
250 kg 

zuiveringsslib m i ’ s  600 kg 
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bezinken nabij de aansluitpunten en nagenoeg niet zal uitspoelen 
(23) (24). Een klein deel zal via rioolwateroverstorten worden 
geloosd; geschat wordt ca. 50 kg per jaar. 

2. Gesaneerde situatie (zie 5.7) 

Bij deze situatie is ervan uitgegaan dat in alle tandartspraktijken 
amalgaamafscheiders zijn geïnstalleerd waarin tenminste 95 % van 
de thans via afzuiginstallaties afgevoerde hoeveelheid kwik (3300 
kg/j; zie 11.4) wordt tegengehouden en voor teruglevering wordt 
bewaard. De in de gemeentelijke riolering geloosde hoeveelheid 
kwik neemt dan af van 2300 tot 150 kg per jaar. Aangezien het 
veel fijnere deeltjes betreft dan voor het treffen van de sanerings- 
maatregelen wordt aangenomen dat relatief gezien minder 
bezinking in de gemeentelijke riolering (nabij de praktijken) zal 
optreden (geschat wordt 45 kg/j). De via rioolwateroverstorten op 
oppervlaktewater geloosde hoeveelheid kwik zal met ca. 90 % 
afnemen (geschat wordt 5 kg/j). Dezelfde reductie wordt aange- 
houden voor de kwikvracht in influent, effluent en zuiveringsslib 
van rwzi’s. Dit levert per jaar het volgende beeld op voor de hoe- 
veelheden kwik afkomstig uit tandartspraktijken waarin sane- 
ringsmaatregelen zijn getroffen: 

influent rwzi’s en ongezuiverde lozingen 100 kg 
effluent rwzi’s en ongezuiverde lozingen 30 kg 
zuiveringsslib rwzi’s 70 kg 
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I N S T I T U T  F Ü R  B A U T E C H N I K  
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Bau- und Priifgrundsätze 
fiir Amalgamabscheider - Fassung November 1988 - 

Inhalt 
Geltungsbereich 
Begriffe 
Baugrundsätze 
Allgemeine Anforderungen 
Abscheidewirkungsgrad 
Bauliche Anforderungen 
Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung 
Priifgrundsätze 
Priifung der Antragsunterlagen 
Prüfung auf Einhaltung der Allgemeinen Anforderungen 
Praktische Priifung auf Funktionssichterheit 
Prüfzeugnis 

Geltungsbereich 
Diese Baugrundsätze gelten für Amalgamabscheider zur Behandlung 
von Abwasser von zahnärztlichen Behandlungsplätzen, bei denen 
Amalgam anfällt. Zum Amalgamabscheider gehören die zur 
Beaufschlagung erforderlichen Hilfsaggregate (Z.B. Hebepumpen) 
und die Verbindungsleitungen bei mehrstufigen Abscheidern. Die 
Zu- und Ableitungen gehören dagegen nicht dazu. 

Begriffe 
Amalgamfracht 
Amalgamfracht ist die Fracht der Legierung Amalgam im Abwasser. 
Diese kann in fester und flüssiger Form auftreten. 
Amalgamabscheider 
Ein Amalgamabscheider ist ein Gerät zur Verringerung der 
Amalgamfracht im Abwasser. 
Mehrstufiger Amalgamabscheider 
Ein mehrstufiger Amalgamabscheider kann aus mehreren 



2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3. 
3.1 

3.2 

3.3 

Abscheidestufen bestehen, die eine Baueinheit bilden. 
Auffangbehälter 
Im Auffangbehälter wird das abgeschiedene Amalgam aufgefangen. 
Behandlungsplatz 
Der zahnärztlichte Behandlungsplatz ist eine Gerätekombination, die 
es dem Zahnarzt erlaubt, die Patientenbehandlung durchzuführen. 
Die Behandlungseinheit ist davon ein wesentlichter Bestandteil. 
Behandlungseinheit 
Die Behandlungseinheit besteht aus Zahnarztelement, 
Helferinnenelement und Patientenelement. Dazu gehören 
Speivorrichtung, Absauglement und Separiervorrichtung. 
Speibecken 
Das Speibecken ist Teil der Speivorrichtung und dient zur 
Aufnahme von Speigut. 
Absauganlage 
Eine Absauganlage besteht aus Absaugelement, Separiervorrichtung 
und Unterdruckerzeuger. 

Baugrundsätze 
Allgemeine Anforderungen 
Die Amalgamabscheider mussen den in den folgenden Regeln 
genannten Andorderungen, soweit sie für solch Art von Geräten 
zutreffen, genügen: 
- VDE 0730 Teil 1/3.72 

Bestimmungen für Geräte mit elektrischem Antrieb für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestalten 
technischer Erzeugnisse 

- VBG 7 z/Ausgabe 1982 
U W  Zentrifugen 

U W  Gesundheitsdienst 

- DIN W E  1000/3.79 

- VBG 103/2.83 

Abscheidewir kungsgrad 
Der Wirkungsgrad zur Abscheidung von Amalgam muss bei allen 
füllgraden des Auffangbehälters und beim vom Hersteller 
angegebenen maximalen Durchfluss mindestens 95% betragen. 
Bauliche Anforderungen 
- Bei einem Füllgrad des Auffangbehälters von etwa 95% muss eine 

optische Daueranzeige, bei Erreichen des maximal zulässigen 
Füllgrades eine akustische Daueranzeige am Behandlungsplatz 
erfolgen. Der Dauerton muss bei Betriebsbereitschaft des 
Behandlungsplatzes erfolgen. Beide Anzeigen dürfen nur durch 
Austausch des Auffangbehälters oder des gesamten Abscheiders 
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3.4 

4. 

gelöscht werden können. 
- Bei Fliehkraftabscheidem muss der Ausfall des Antriebs am 

Behandlungsplatz durch Blinksignal angezeigt werden. 
- Das Abscheidegut muss einfach und gefahrlos entsorgt werden 

können. Ein Verschutten von Abwasser oder Abscheidegut bei der 
Entsorgung muss verhindert werden. Der bei der Entsorgung zu 
handhabende Auffangbehälter bzw. der auszutauschende 
Abscheider darf vollbeladen nicht unzumutbar schwer sein. Das 
Gesamtgewicht soll nicht grösser als 15 kg sein. Der 
Auffangbehälter mussen zum Transport abgedichtet werden 
können und mussen aus bruchfestem und desinfizierbarem 
Material bestehen. Das Abscheidegut muss bei wieder 
verwendbaren Auffangbehältem leicht aus diesen zu entfemen 
sein. Der Auffangbehälter muss mit dern Herstellerzeichen und 
dem Amscheidertyp gekennzeichnet sein. 

- Der Amalgamabscheider muss einen Geruchverschluss beinhalten 
oder es ist dafiir zu sorgen, dass die Anordnung eines 
Geruchverschlusses unmittelbar hinter dem Abscheider möglich ist. 

- Der Amalgamabscheider muss während des Betriebes und beim 
Stillstand dicht sein. 

- Auf dem Amalgamabscheider mussen jederzeit leicht erkennbare 
und dauerhafte Schilder angebracht sein, die mindestens folgende 
Angaben enthalten: 
Name des Herstellers: 
Typenbezeichnung 
Fabrikations-Nr.: 
Priifieichen: 
Max. Durchfluss: 
elektrischer Anschlusswert: 

- Zu- und Ablauf mussen gekennzeichnet sein. 
Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung 
Für die Amalgamabscheider ist eine Einbau-, Betriebs- und 
Wartungsanleitung in deutscher Sprache zu erstellen. Sie muss 
Angaben zum maximalen Wasserdurchfluss, zum Einbau und 
Anschluss des Amalgamabscheiders, zur Entsorgung des 
Abscheidegutes, zum Verhalten bei Störfällen (Z.B. Ausfall des 
Antriebes bei Fliehkraftabscheidem) und zur Wartung des 
Amalgamabscheiders enthalten. 

Prüfgrundsätze 
Anträge auf Zuleitung eines Prüfzeichens mussen beim Institut für 
Bautechnik, Reichpietschufer 74-76, 1ooO Berlin 30, eingereicht 
werden. Den Anträgen sind Zeichnungen im Format DIN A4 des 
Antragsgegenstandes mit Werkstoffangaben sowie eine Einbau-, 
Betriebs- und Wartungsanleitung zweifach beizufügen. 



4.1 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.2.1 

4.3.2.2 

4.3.2.3 

Prüfung der Antragsunterlagen 
Die Antragsunterlagen werden, soweit dies anhand der Zeichnungen 
möglich ist, auf Einhaltung der Baugrundsätze gepriift. 
Priifung auf Einhaltung der Allgemeinen Anforderungen 
Die Einhaltung der fiir das einzeine Gerät zutreffenden Allgemeinen 
Anforderungen ist zu priifen. 
Prüfung des Abscheidewirkungsgrades 
Entsprechen die eingereichten Unterlagen den Baugrundsätzen, so 
ist ein Priifstück jeder Baugrösse einer praktischen Priifung zu 
unterziehen. 
Untersuchungsbedingungen 
Amalgamabscheider und Testmaterial sollen vor der Untersuchung 
bei Raumtemperatur mindestens 10 Stunden aufbewahrt werden. 
Das bei der Untersuchung verwendete Wasser sol1 Trinkwasser sein. 
Standardprobe 
Folgende Standardprobe oder ein gleichwertiges Testmaterial ist für 
die praktische Prüfung des Amalgamabscheiders zu verwenden. 
Als Legierungspulver für die Amalgamherstellung wird Luxalloy non 
gamma 2 der Fa. Degussa AG oder ein gleichwertiges Material 
verwendet. Zur Herstellung des Amalgams wird dieses 
Legierungspulver mit Quecksilber im Mischungsverhältnis 1 : 1,2 
angesetzt und in dem Amalgam-Dosier- und Mischgerät Dentomat 2 
der Fa. Degussa AG 36 Sekunden lang gemischt. 
Die so gewonnene Amalgam-Paste wird auf einer Glasfläche mit 
einem Spatel zu 2-3 mm grossen Portionen zerteilt. Nach einer 
Aushärtezeit von mindestens 48 Stunden erfolgt die Zerkleinerung 
des Amalgams zur erforderlichen Feinheit in einer Micro-Planeten- 
Kugelmühle Pulverisette 7 der Fa.Fritsch, Idar-Oberstein, unter 
Verwendung von Stahlkugeln mit einem Durchmesser von 15 mm 
und einer Drehzahl von 1300 min-'. 
Das entsprechend Punt 4.3.2.2 gewonnene Mahlgut ist zunächst 
durch Mehrfachsiebung in 3 Klassen zu trennen: 
Partikelgrösse 3 bis 0,5 mm (Klasse-Nr. 1): 
Mahlgutpartikel, die ein Sieb der Maschenweite 3 mm passieren und 
von einem Sieb der Maschenweite 0,5 mm aufgefangen werden. 
Partikelgrösse 0,5 bis 0,l (Klasse-Nr. 2): 

Mahlgutpartikel, die ein Sieb der Maschenweite 0,5 mm passieren 
und von einem Sieb der Maschenweite 0,l mm aufgefangen 
werden. 

Mahlgutpartikel, die ein Sieb der Maschenweite 0,l mm passieren. 
Partikelgrösse < 0,l mm (Klasse-Nr. 3): 

Zur Gewährleistung der Herstellung weitestgehend identischer 
Standardproben (erforderliche Anzahl = n) ist die Gesamtmenge 
der Mahlgutpartikel der Klasse-Nr.3 mittels Schüttekegel in n + m 
Proben zu teilen (m = Anzahl der Schüttkegelanwendungen). Jede 
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Probe muss ein Gewicht von 8 g haben. Von jeder 
Schüttkegelanwendung ist jeweils eine der Proben willkürlich als 
Stichprobe zu entnehmen und einer röntgen-sedigraphischen 
Untersuchung zu unterziehen. Durch anschlissenden Vergleich der 
einzelnen Sedigramme mit der Standardkurve (vgl. Abbildung 1) ist 
festzustellen, ob die Messwertreihe innerhalb des 
Vorhersagebereiches liegt. Falls diese Anforderung nicht erfüllt wird, 
ist die zugehörige Schüttkegelanwendung zu verwerfen. 
Die Standardproben sind nun durch Zugabe von 1,6 g Partikel der 
Klasse-Nr. 1 und 0,4 g Partikel der Klasse-Nr. 2 zu den Proben der 
Klasse-Nr. 3 herzustellen. 
Eine Standardprobe besteht somit aus: 

1,6 g Partikel der Klasse-Nr. 1 (3,O bis 0,5 mm) 
0,4 g Partikel der Klasse-Nr. 2 (0,5 bis 0,l mm) und 
8,O g Partikel der Klasse-Nr. 3 (< 0,l mm) 

Die Gesamtmasse der Standardprobe beträgt demnach 10,O g. 
Die den einzelnen Partikelklassen zugeordneten Mengen werden auf 
3 Dezimalen ausgewogen. 1st die Menge der Partikel der Klasse-Nr. 
1 nur unter grösseren Massenabweichungen (> = 0,Ol g) 
herstellbar, sind die anderen Klassen mengenmässig so zu ändern, 
dass die Standardmassenverhältnisse erhalten bleiben. 
Montage des zu priifenden Amalgamabscheiders 
Der Amalgamabscheider muss so montiert werden, dass der 
Durchfluss gemessen und reguliert werden kann. Die 
Installationshinweise des Herstellers sind zu beachten. 
Bestimmung des Wirkungsgrades des Amalgamabscheiders 
Die gemäss Punkt 4.3.2 hergestellte Standardprobe mit der 
Gesamtmasse A muss mit 2 mi Waxit der Fa. Degussa AG 5 min 
lang angeteigt und anschliessend in 1 1 Wasser aufgeschlämmt 
werden. Diese Testflüssigkeit ist von der Eingabe in den 
Amalgamabscheider einem Ultraschallbad zu unterziehen. Die 
Beschallungszeit muss mindestens 15 min betragen. Unmittelbar 
hiernach ist die Testflüssigkeit dem Amalgamabscheider zuzuführen. 
Der Wirkungsgrad wird bei dem vom Hersteller angegeben 
maximalen Durchfluss bestimmt. Bei diesem Wasserdurchfluss wird 
die aufgeschlämmte Probe portionsweise, möglichst gleichmässig 
innerhalb von 2 min dem gefluteten Amalgamabscheider zugeführt. 
Der Wasserdurchfluss wird 8 min nach Ende der Probezuggabe 
(Nachlaufzeit) gestoppt. Bei Amalgamabscheidern, die nach dem 
Sedimentationsprinzip arbeiten ist ggf. durch Erhöhung der 
Nachlaufzeit dafür zu sorgen, dass das nachlaufende Wasservolume 
mindestens dem doppelten Auffangvolumen entspricht. 
Die Bestimmung des Wirkungsgrades hat bei Füllungsgraden des 
Amalgamabscheiders von 0% und 100% zu erfolgen. Zur Simulation 
des Füllungsgrades 100% kann der Auffangbehälter bis zu 70% der 

4.3.3 

4.3.4 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

maximalen Füllhöhe mit Glaskugeln und der verbleibende Rest rnit 
Testmaterial aufgefüllt werden. Vorzurgsweise sollte ein bis zu 70% 
der maximalen Füllhöhe Z.B. rnit Kunststoff ausgegossener 
Auffangbehälter zur Prüfung rnit eingereicht werden. 
Das bei der einzelnen Test im Auffangbehälter gesammelte bzw. 
den Amalgamabscheider verlassende Wasser-Amalgam-Gemisch wird 
durch ein Glasfrittenfilter-Nr. 4 gegeben. Die abgefilterten Partikel 
werden bei Raumtemperatur unter Vakuum getrocknet und auf 3 
Dezimalen ausgewogen. 
Der Wirkungsgrad in Prozent ergibt sich mit den auf dieze Weise 
erhaltenen abgeschiedenen Amalgammengen (B,) bzw. den 
Amalgamabscheider passierenden Amalgammengen (B2) über die 
Beziehung 100 . B,/A bzw. 100 . (A - B2)/A. 
Der den Amalgamabscheider kennzeichnende Wirkungsgrad ist der 
kleinste der beiden aus jeweils 3 Einzelbestimmungen des 
Wirkungsgrades bei maximalem Durchfluss sowie bei Füllungsgraden 
0% und 100% gebildeten Mittelwerte. 
Prüfung der baulichen Anforderungen 
Die Einhaltung der baulichen Anforderungen gemäss Abschn. 3.3 ist 
zu überprüfen. Für einzelne Anforderungen sind die nachstehenden 
Ausführungen zu beachten. 
Prüfung der Anzeigevorrichtungen 
Je nach Art der Anzeigevorrichtung ist der Füllungsgrad 95% und 
100% zu simulieren und festzustellen, ob die geforderten Signale 
abgegeben werden. 
Dabei ist zu beurteilen, ob die Anzeigevorrichtung bei langsam sich 
füllendem Auffangbehälter richtig arbeitet. Die Anzeige bei Ausfall 
des Antriebes oder des Filterdurchbruchs ist ebenfalls in geeigneter 
Weise zu priifen. 
Prüfung auf Dichtheit 
Der Amalgamabscheider muss in den Bereichen, die während des 
Betriebes mit Fiüssigkeit in Kontakt kommen, dicht sein. 
Darüber hinaus sind Amalgamabscheider, die unterhalb der 
Anschlussstelle für den Wasserabfluss gem. DIN 13 937 angeordnet 
werden sollen, auf ihre Dichtheit rnit einem Druck entsprechend der 
vom Hersteller genannten Installationshöhe zu priifen. Als 
Installationshöhe gilt die Höhendifferenz zwischen niedrigster 
Einlaufstelle und dem Einbauort des Amalgamabscheiders. Geprüft 
wird jedoch höchstens rnit einem Druck von 0,5 bar. Überwacht sich 
dem Amalgamabscheider selbst auf möglichen Rückstau in der 
Anlage, so wird die Dichtheitspriifung rnit einem Druck von 0,05 
bar durchgeführt. In die Dichtheitspriifung sind die Verbindungen 
der Zu- und Abflussleitungen rnit dem Amalgamabscheider 
einzubeziehen. 
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4.4 Prüfieugnis 
Für jeden untersuchten Amalgamabscheider ist ein Prüfzeignis zu 
erstellen. 
Ausser der erforderlichen Beschreibung des Amalgamabscheiders 
muss das Prüfzeugnis folgende Angaben enthalten: 
- Feststellungen über die Einhaltung der Baugrundsätze 
- Vom Hersteller angegebener maximaler Wasserduchfluss 
- Bei der Priifung ermittelter Wirkungsgrad bei maximalen 

Durchfluss sowie Füllungsgrad 0% und 100% (Einzel- und 
Mi ttelwerte) 

- Kennzeichnender Wirkungsgrad. 

O 1 10 

partikelgröí3e in pm - 1 O0 

Abb. 1 Standardkurve 
Surnmenhäuftigkeitsverteilung (Mittelwert und 95%iger 
Vorhersagebereich) für Partikel kleiner 100 pm. 
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BIJLAGE 3. Deeltjesgrootteverdeling amalgaam in afvalwater 
vrijkomend bU tandheelkundige behandeling 
(Nederlands simulatie-ondenoek). 

SediGraph 5100 V1.02 

SAMPLE DIRECTORY/NUMBER FRENZ /19 UNIT NUMBER: 1 
SAMPLE ID: DBW/RIZA Holland START 1431:îf~ 07/2ó/88 
S U B M I T E R  Schade REPRT 08:35:25 08/01/88 
OPERATOR Frenz TOT RUN TIME 03307 
SAMPLE TYPE Amalgam S A M  DENS: 11.oooO g/cc 
LIQUID TYPE: giyz\wasser LIQ DENS: 1.1700 g/cc 
ANALYSIS TEMP: 31.8 deg C LIQ WSC: 12.8825 mPA*s 

RUN TYPE Standard 

STARTING DIAMETER: 100.00 pm 
ENDING DIAMETER 0.50 pm 

REYNOLDS NUMBER 0.04 
FULL SCALE MASS %: 1.00 

MASS DISTRIBUTION 

MEDIAN DIAMETER: 8.80 firn MODAL DIAMETER 9.78 pm 

CUMULATIVE MASS 
MASS 

DIAMETER FINER 
@m) 

100.00 
80.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
25 .OO 
20.00 
15.00 
10.00 
8.00 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.50 
1.00 
0.80 
0.60 
0.50 

(%) 

96.4 
95.2 
94.4 
94.3 
93.9 
92.8 
91.5 
88.2 
80.4 
58.4 
44.1 
29.2 
21.9 
14.9 
8.3 
3.4 
1.6 
0.5 

- 0.6 
- 2.8 
- 3.9 

IN 
INTERVAL 
(%I 

3.6 abgesiebten Anteil 
1.2 ds 5 100pm 
0.7 
o. 1 
0.4 
1.1 
1.4 
3.3 
7.8 

22.0 
14.3 
14.9 
7.2 (grafische weergave Z.O.Z.) 

7.0 
6.6 
4.9 
1.9 
1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
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Figuur: Cumulative mass percent finer vs. diameter 
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Stotf: Amaigam Körnungsnetz 
Maschine: tür gesarnrnte P r h  

Nr.: 19 

Datum: 26.7.89 

L 

Figuur: Korrelgrootteverdeling amalgaamresten in afvalwatermonster 
(totaal) 

l i  I I x Rückstand R in % 
I I  I I - 
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BIJLAGE 4. Voorbeeld Zweeds testrapport amalgaamafscheider 
(Statens Pmvningsanstalt). 

Certificate No. 8042,286 Eng. 

STATENS PROVNINGSANSTALT 
Swedish National Authority for Our date Our reference 
Testing, Inspection and Metrology 1981-04-06 

Your date Your reference 

Task 

Object 

Received 

Specifi- 
cation 

Testing 
perform- 
ance 

Examination of amalpam seuarator 

Investigation and determination of separation degree. 

1 sample of amalgam separator 

December 1980 

The amalgam separator was marked ....... and had been 
sent to US by the client. The separation device functioned 
according to the centrifugal principle. The amalgam was 
collected in a rotor which, when stopped, was emptied of 
its amalgam water int0 a collecting vessel. 

The following information, necessary for the testing, has 
been giving about the separator: 

Maximum water flow: 12 litres/minute 
Recommended disinfection agent: "Suctosept'l 
(concentrate). 

The examination has been carried out according to the 
testing method "Standard test for separation device for 
waste containing mercury from waste water from dental 
hygiene units" dated 1980-10-21. 

When determining the separation degree the standard 
sample (the amalgam) has, however, been fed to the 
equipment in a way that differs from what is stated in the 
standard test. Thus, the standard sample has been 
elutriated in about 10 ml of water mixed with 
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photographic wetting agent of a concentration of 2 ml/i 
water. 

During 10 minutes the standard sample was fed in smal1 
proportions, quantitatively and directly, into a funnel 
connected to the inlet of the apparatus. At the same time 
water was fed continuously int0 the funnel at a flow of 12 
Vmin. (= stated max. flow). When testing, the 
recommended disinfection agent has been used according 
to the amount and concentration stated in the 
recommendations of the agent. 

Besides the separation degree, the collecting vessel 
belonging to the apparatus has also been subject to a 
certain investigation and examination. The extent of this is 
shown in the test result. 

Test SeDaration deeree. % 
result 

Individual values 99.5 99.5 99.4 
Mean value - 99.5 

Investieation - 

The material of the collecting vessel consisted of glass 
clear polystyrene and hence cannot be expected to be 
effected chemically by mercury, amalgam waste or the 
disinfection agent used. Nor can the material be expected 
to have a deleterious effect on the affinity process. 

The collecting vessel was easily exchangeable and could 
be handled without wastage occuring. 

The results show that the amalgam separator ....... 
complies with the demands stated in the above-mentioned 
standard test. 
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STATENS PROVNINGSANSTALT 
Stockholmsenheten 
Laboratoriet för kemi och materialteknik 

Carel Pattyranie Holger Ekström 

Translated from the Swedish original 

STATENS PROVNINGSANSTALT 
Stockholmsenheten 
Laboratoriet för kemi och materialteknik 

w.g. 

Carel Pattyranie 
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BIJLAGE 5. Voorbeeld Westduits testrapport amalgaamafscheider 

I N S T I T U T  F Ü R  B A U T E C H N I K  

Anstalt des öffentlichten Rechts 

1OOO Berlin 30, 7. November 1989 
Reichpietschufer 74-76 
Telefon: (O 30) 25 03-329 
Teletex: 308258 
Telefax: (O 30) 25 03-3 20 
GeschZ.: I11 33-2.64.1-2188 

Dem 

Geeenstand Amalgamabscheider Typ: .............. 

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unter 
angegebene Prüfzeichen zugeteilt. 

Antrapsteller: 

Geltungsdauer - bis: 30. November 1994 

Prüfzeigen: PA-I1 3812 

Bemerkungen: keine 

Dieser Prüfbescheid umfasst vier Seiten und achtzehn Anlagen. 
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Seite 2 des Prüfbescheids PA-I1 3812 vom 7. November 1989 

5 

6 

7 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Mit diesem Prüfzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er 
in den Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht. 

Der Prüfbescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, 
Zustimmungen und Bescheinigungen. 

Das Prüfzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere 
privater Schutzrechte, erteilt. 

Der Prüfbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehörde -und 
anderen Behörden- auf Verlangen vorzulegen. Er muss bei jeder 
Verwendung oder Anwendung der prüfzeichenpflichtigen Baustoffen, 
Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zu Verfügung stehen. 

Der Prüfbescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts 
für Bautechnik. Der Text die Zeichungen von Werbeschriften dürfen 
dem Prüfbescheid nich widersprechen. Übersetzungen des 
Prüfbescheid mussen den Hinweis enthalten, dass es sich um nicht 
vom Institut Bautechnik autorisierte Fassungen handelt. 

Das Institut für Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im 
Händlerlager oder auf der Baustelle zu prüfen oder prüfen zu 
lassen, ob die Auflagen dieses Prüfbescheides eingehalten worden 
sind. 

Der Prüfbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, 
wenn den Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht 
entsprochen wird. Der Prüfbescheid wird widerrufen, ergänzt oder 
geändert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen 
(prüfzeichenpflichtige Baustoffen, Bauteile oder Einrichtungen) nicht 
bewähren, insbesondere dann, wenn neue technische Erkenntnisse 
dies begründen. 
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1. 

2. 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Seite 3 des Prüfbescheids PA-I1 3812 vom 7. November 1989 

11. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Allgemeines 
Die Amalgamabscheider haben, geprüft nach den Bau- und 
Prüfgrundsätzen für Amalgamabscheider, einen 
Abscheidewirkungsgrad von mindestens 95% bei einem 
Abwasserzufluss zu 12 l/min. 

Herstellung 
Die Amalgamabscheider dürfen nur in den Werken der Firma 

An den Amalgamabscheidern mussen jederzeit leicht erkennbare 
und dauerhafte Schilder angebracht sein, die mindestens folgende 
Angaben enthalten: 
- Prüfzeichen 
- Name des Herstellers 
- Typenbezeichung 
- Fabrikationsnummer 
- max. Durchfluss 
- elektrischer Anschlusswert 
Der Auffangbehälter ist zu kennzeichnen mit: 
- Name des Herstellers 
- Verwendbar für Typ ............ 
Jedem Amalgamabscheider ist eine Einbau-, Betriebs- und 
Wartungsanleitung beizulegen, die dem Betreiber auszuhändigen ist. 

.......................... hergestellt werden. 

Verwendung 
Die Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers ist zu 
beachten. 
Der Amalgamabscheider ist zur Füllgradmessung mindestens einmal 
täglich aus- und einzuschalten. Er ist dazu an den Geräte- oder 
Praxishauptschalter anzuschliessen. 
Am Ablauf der Amalgamabscheider ist kein Geruchverschluss 
angeordnet. Die Amalgamabscheider mussen über einen 
Geruchverschluss an die Abwasserleitungen angeschlossen werden. 
Die Anzeigeelemente der Amalgamabscheider sind einmal jährlich 
von einem Sachkundigen auf Funktion zu prüfen. Hierüber sonstige 
Wartungsarbeiten ist ein Betriebsbuch zu führen. 
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3.5 

Seite 4 des Prüfbescheids PA-I1 3812 vom 7. November 1989 

Es wird darauf hingewiessen, dass die Amalgamabscheider gemäss 
der Rahmen-Abwasservenvaltungsvorschrift, Anhang 50 
(Zahnbehandlung), Abschnitt 2.2.5, in Abständen von nicht langer 
als 5 Jahren nach Inbetriebnahme auf ihren ordnungsgemässen 
Zustand überprüft werden mussen. 

In Auftrag Institut für 
Bautechnik 
in Berlin 

w.g. 

Cyris 
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BIJLAGE 6. Sulfaat in relatie met beton (D.B.WJRIZA notitie, 
januari 1990) 

1. Inleiding 

Regelmatig wordt D.B.W./RIZA geconfronteerd met vragen die 
betrekking hebben op lozingsnormen. Naar aanleiding van de vraag 
waarop de lozingsnorm van 300 mg sulfaat per liter is gebaseerd, is 
deze notitie geschreven. 

Een rioleringstelsel kan door verschillende processen worden 
aangetast, één daarvan is de sulfaataantasting. Sulfaat kan betonnen 
rioleringsbuizen, zowel direct als indirect aantasten. Direct wil 
zeggen dat het sulfaat-ion een reactie aangaat met het beton. 
Indirect wil zeggen dat het sulfaat-ion wordt omgezet in 
zwavelwaterstof, dat vervolgens door bacteriën omgezet kan worden 
in zwavelzuur. Door de vorming van zwavelzuur kan de pH zo laag 
worden dat het beton hierdoor wordt aangetast. 

De mate van aantasting is van diverse factoren afhankelijk, om 
enkele te noemen: de kwaliteit van het beton en de samenstelling 
van het afvalwater. 

In deze notitie worden de sulfaatbronnen en de directe en indirecte 
aantasting door sulfaat beschreven. Ook worden diverse 
sulfaatconcentraties naast elkaar gezet in relatie met beton, normen 
en grenswaarden. 

2. Aantasting algemeen 

De volgende processen kunnen aantasting van beton tot gevolg 
hebben: 
- rechtstreekse chemische aantasting als gevolg van lozing van 

- aantasting door schimmels; 
- mechanische aantasting door meegevoerd zand (erosie); 
- aantasting als gevolg van fysische processen, zoals uitdroging en 

bevochtiging, krimp, verhitting etc.; 
- aantasting door op de buiswand aanwezige sulfaten onder vorming 

van gips en het sterk expansieve ettringiet (sulfaatcorrosie); 
- aantasting als gevolg van oxidatie op de buiswand van de in de 

rioollucht aanwezige sulfiden en polysulfiden tot zwavelzuur, 
waarbij cementsteen wordt opgelost en/of sulfaten worden 
gevormd (krooncorrosie). 

agressief afvalwater; 



-126- 

Deze twee laatste aantastingsvormen worden in de volgende 
hoofdstukken beschreven. 

3. Directe sulfaataantasting 

Als sulfaat het beton binnen dringt wordt het omgezet in gips via de 
reactie: 
ca2+ + S042- + 2H20 <===== > CaS0,.2H20 

Het gevormde gips reageert dan met de calciumaluminaat verbindin- 
gen tot ettringiet (3~O.AI2O,.3CaS0,.31H,O). Ettringiet is een 
expansief slecht oplosbaar dubbelzout. Door het grote aantal 
moleculen kristalwater is het volume sterk vergroot. De grote 
kristaldruk die hierdoor ontstaat, kan scheurvorming van beton 
veroorzaken. Door de ettringietvorming kan beton minder sterk en 
meer poreus worden. De kans op vorstschade neemt hierdoor toe. 
Deze vorm van aantasting wordt ook wel sulfaatcorrosie genoemd. 
Er  kunnen ook combinaties van sulfaataantasting en afbraak van 
cementstructuur door zouten optreden. Een voorbeeld hiervan is 
magnesiumsulfaat. De magnesiumionen tasten de calciumsilicaathy- 
draatgel aan, terwijl het sulfaat zich met calcium tot gips verbindt, 
wat tot ettringietvorming kan leiden. Magnesiumsulfaat en 
ammoniumsulfaat behoren tot de meest agressieve zouten. 
Het is mogelijk dat het voor de vorming van de expansieve dubbel- 
zouten benodigde sulfaat uit het beton zelf afkomstig is. Cement 
bevat namelijk enkele procenten calciumsulfaat, dat als 
bindtijdregelaar wordt gebruikt. Dit calciumsulfaat reageert dan tot 
ettringiet. Het gevormde ettringiet wordt later grotendeels weer 
omgezet in monosulfaat (3Ca0.A1203.CaS04. 12H,O). Deze reactie 
gaat niet gepaard met expansie, omdat aan monosulfaat minder 
kristalwater gebonden is. 

4. Indirecte sulfaataantasting 

Bij aanwezigheid van eiwitten of sulfaten kan in anaeroob 
afvalwater, zwavelwaterstof ( H 3 )  worden gevormd (rotting). De 
volgende factoren spelen een belangrijke rol bij de zwavelwa- 
terstofvorming in afvalwater: 
- het eiwit- en sulfaatgehalte van het afvalwater. Het sulfaatgehalte 

van het afvalwater wordt in belangrijke mate bepaald door het 
sulfaatgehalte van het drinkwater; 

- de temperatuur van het afvalwater. Zwavelwaterstofvorming komt 
goed op gang bij een temperatuur boven 15°C; 

- de pH van het afvalwater. De vorming van zwavelwaterstof uit 
sulfaat verloopt optimaal bij een pH tussen 6 en 9; 
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- de mate van aanrotting van het afvalwater. De vorming van 
zwavelwaterstof uit sulfaat komt pas op gang wanneer naast de 
zuurstof ook het nitraat in het afvalwater is verbruikt; 

- de stroomsnelheid van het afvalwater. Zwavelwaterstofvorming uit 
sulfaat vindt voornamelijk plaats in slibafzettingen en bacterie- 
slijmlagen op de bodem en de wand van transportleidingen. Bij 
stroomsnelheden boven ca. 1,2 m/sec. blijft de zwavelwaterstofvor- 
ming beperkt. 

Zwavelwaterstof zelf is als zeer zwak zuur niet agressief voor beton. 
Het in de gasfase overgegaan H.$ lost op in de vochtfilm, die bij 
onvoldoende ventilatie van de gasfase aan de bovenwand van het 
riool gevormd wordt. Daar vindt met O, uit de gasfase een 
bacteriële (Thiobacillus) oxidatie tot H$O, plaats. 
Het gevormde zwavelzuur is een sterk zuur, waarbij pH 1 à 2 kan 
voorkomen en is zeer agressief. De vrije kalk uit het beton wordt er 
door omgezet tot calciumsulfaat of gips (CaS0,.2H20). Deze vorm 
van betonaantasting staat ook bekend als krooncorrosie. 

5. Sulfidevorming in persleidingen 

Sulfidevorming treedt op bij lange verblijftijden en bij gebrek aan 
zuurstof in het afvalwater. Beide komen in grote mate voor in 
persleidingen. Het materiaal van de persleiding zelf wordt niet 
aangetast vanwege het ontbreken van een atmosfeer. De 
uitmondingen van persleidingen staan bekend om hun 
aantastingsproblemen. De ontvangende riolen en kelders krijgen een 
grote stroom waterstofsulfidegas te verwerken, dat vrijkomt bij 
optredende turbulenties. 

Sulfide ontstaat door microbiologische reductie van sulfaat in 
bacterieslijmlagen op de wand van de leidingen. Voor de snelheid 
van de sulfidevorming in de bacterieslijmlagen respectievelijk de 
toename van de sulfideconcentratie in het afvalwater zijn meerdere 
empirische formules opgesteld (lit. 9). De snelheid kan afhankelijk 
worden gesteld van de vuillast (BZV, CZV), de diameter van de 
persleiding of van het sulfaatgehalte van het aflalwater. 

6. Sulfaat bronnen 

Het sulfaat kan afkomstig zijn van anorganische en organische 
zwavelverbindingen. 
Anorganische zwavelverbindingen zijn onder andere sulfaten en 
sulfieten. Sulfaten bevinden zich met name in het huishoudelijk 
afvalwater, terwijl bij industrieel afvalwater naast sulfaten ook 



sulfieten voorkomen. 
Organische zwavelverbindingen, zoals eiwitten, aminozuren en 
dergelijke, worden in huishoudelijk afvalwater, afvalwater afkomstig 
van voedingsmiddelenindustrie en water afkomstig van biochemische 
processen aangetroffen. 
De hoeveelheid zwavelverbindingen in huishoudelijk afvalwater is 
voor een groot deel afhankelijk van de sulfaatconcentratie in 
drinkwater en hangt in mindere mate met het gebruik aan 
wasmiddelen samen. 
- De sulfaatconcentratie in drinkwater kan variëren van 10 - 100 

mg/i. De laatste jaren is een toename van de sulfaatconcentratie 
in drinkwater waargenomen. 

- In wasmiddelen komen onder andere sulfaat- en 
sulfietverbindingen voor. Het sulfaat dient voor het verhogen van 
de waseffectiviteit. De sulfietverbindingen dienen voor binding van 
het vuil door het verlagen van de oppervlaktespanning en het 
verhogen van de oplosbaarheid van het wasmiddel. 

Huishoudelijk afvalwater bevat doorgaans 50 - 100 mg sulfaat per 
liter; hieruit kan max. 15 - 30 mg zwavelwaterstof worden gevormd. 
Neemt men aan, dat uit eiwitten max. 5 mg/i wordt gevormd, dan 
kunnen zwavelwaterstofgehalten van 20 - 35 mg/i in het afvalwater 
ontstaan. Het sulfaatgehalte van huishoudelijk afvalwater zal vrijwel 
nooit boven de aantastingsgrens van 400 mg/i komen. 

De belangrijkste zwavelbronnen afkomstig van industrieel afvalwater 
zijn papierindustrie, slachterijen, bepaalde voedingsmiddelen- 
bedrijven, leerlooierijen, galvanische industrie etc. 

7. Sulfaat-resistentie van beton 

Hoogovencement is gekenmerkt door een hoog gehalte aan 
hoogovenslakken (>65%) en bevat weinig c;A 
(tricalciumaluminaathydraat). Hoogovencement is geschikt voor 
vervaardiging van sulfaat resistent beton. 
Portlandcement bevat een relatief hoog gehalte aan C&4 en A1203. 
Eén van de belangrijkste reden van aantasting is de poreusheid van 
beton. Een dichte betonstructuur kan onder andere worden bereikt 
door het cementgehalte laag genoeg te stellen. 

De snelheid van aantasting van het beton is onder meer afhankelijk 
van de dichtheid van beton. In zeer dicht beton heeft het door de 
aantasting gevormde gips nog zoveel samenhang dat, tenzij het 
wordt verwijderd of weggespoeld, de aantasting slechts langzaam 
verder gaat. Bij indirecte aantasting speelt de cementkeuze geen rol 
door het sterk zure karakter van zwavelzuur, waar geen betonsoort 
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tegen bestand is. Indirecte aantasting kan hierdoor meer schade 
veroorzaken dan directe aantasting. 

Als beton een goede structuur heeft blijkt dit bestand te zijn tegen 
S0,-gehaltes tot 1000 à 1500 mg/i. Bekend is dat beton vervaardigd 
van hoogovencement bestand is tegen sulfaatconcentraties in het 
water van 2000 mg/i en hoger. 

8. Normen en grenswaarden 

In de NEN 5950 voor betontechnologie zijn enkele milieuklassen 
gedefinieerd. Deze zijn gebaseerd op de omgeving waar het beton 
zich bevindt, namelijk van droog tot agressief. Er zijn 5 
milieuklassen waarbij milieuklasse 1 als minst agressief wordt 
beschreven en milieuklasse 5 het meest agressief. Milieuklasse 5 is 
vervolgens nog weer verdeeld in 4 subklassen (a, b, c en d). 

milieuklasse 1 : droog milieu 
milieuklasse 2 : vochtig milieu 
milieuklasse 3 : 
milieuklasse 4 : zeewater milieu 
milieuklasse 5 : agressief milieu a : zwak agressief 

b : matig agressief 
c : sterk agressief 
d : zeer agressief 

vochtig milieu en kans op dooizouten 

Voor milieuklasse 4 verdient hoogovencement met een hoge 
bestandheid tegen sulfaten de voorkeur (slakgehalte van tenminste 
65%). 
Voor beton dat aan oplossingen met meer dan 400 mg S0t-b  wordt 
blootgesteld, moet een cement met een hoge bestandheid tegen 
sulfaten volgens NEN 3550 worden toegepast. 

De Oostduitse norm voor de beoordeling van de agressiviteit van 
water staat in de tabel volgens Liesche en Paschke. In de tabel 
(bijlage I) is de agressiviteit van water als functie van de 
hoeveelheid er in aanwezige stoffen weergegeven. De maximale 
concentratie SOt- is afhankelijk van andere stoffen, als de kationen 
magnesium en ammonium en van het anion chloride. Als naast 
sulfaat ook nog chloride (Cl-) aanwezig is, waarvan zeewater het 
meest bekende voorbeeld is, dan. wordt in hoofdzaak 
calciumchloridealuminaat gevormd, dat niet destructief is voor beton. 
De sulfaatagressiviteit is in dit geval veel minder dan op grond van 
het sulfaatgehalte alleen zou kunnen worden aangenomen. De 
concentratie aanwezige kationen (Mg+ en NH,+) en anionen (Cl-) 
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bepaalt de maximale toegestane concentratie sulfaatanionen. Bij 
dezelfde magnesium- en ammoniumconcentraties (< 100 mg/l), maar 
verschillende chlorideconcentratie in het afvalwater blijkt, dat 
naarmate er meer chloride aanwezig is (>lOOO mg/i) er meer sulfaat 
in het afvalwater aanwezig kan zijn alvorens het water aggresief 
wordt voor beton. Als de magnesium- en ammoniumconcentraties 
groter worden dan 100 rn@ blijkt dezelfde agressiviteit voor beton 
bij 50% lagere sulfaatconcentraties op te treden. 

De Duitse DIN norm 4030 spreekt van een zwakke aantasting bij 
sulfaatgehaltes van 200 tot 600 mg/l, als hierbij de 
ammoniakconcentratie kleiner is dan 30 mg/i en als de 
magnesiumconcentratie kleiner is dan 300 mg/i. Een sterke 
aantasting van sulfaat is te verwachten bij een concentratie van 600 
tot 3000 mg/l (ammoniakconcentratie < 60 mg/i en 
magnesiumconcentratie < 1500 mg/i). Sulfaatconcentraties groter 
dan 3000 mg/l zijn zeer sterk agressief als daarbij het 
ammoniakgehalte groter is dan 60 mg/l en het magnesiumgehalte 
groter is dan 3000 mg/l (bijlage I). 

Onder aerobe omstandigheden is een concentratie van 1 - 1,5 mg/l 
sulfide acceptabel. Bij deze concentratie is bij neutraal afvalwater 
0,5 - 0,75 mg/l H$-gas opgelost in het afvalwater aanwezig. Onder 
deze omstandigheden is de emissie naar de rioollucht onder normale 
omstandigheden beperkt en treedt niet of nauwelijks aantasting op. 

9. Praktijkproef 

Tijdens een praktijkproef in Duitsland zijn verschillende soorten 
beton gedurende drie jaar blootgesteld aan verschillende 
concentraties sulfaatoplossing (lit. 10). In de proef zijn proefblokjes 
van verschillende soorten beton gebruikt, namelijk Portlandcement 
en Hoogovencement. De proefblokjes zijn in verschillende bassins 
verdeeld, één met leidingwater, één met een concentratie van 1OOO 
mg SOJi, één met een concentratie van 3000 mg SOd en één met 
een concentratie van 8ooo mg SOJi. 
Nagegaan is ook of de water/cement verhouding invloed heeft op de 
mate van aantasting. Hiervoor is één serie proefblokjes opgesteld 
met een water/cement verhouding van 0,6 en één met een 
verhouding van O$. 

De proefblokjes zijn na drie jaar blootstelling aan de diverse 
sulfaatconcentraties onderzocht op eventuele afwijkingen. Hieruit 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
- Portlandcement blijkt niet (of slecht) resistent tegen sulfaat, 
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behalve als in het cement geen calciumaluminaat aanwezig is. 
Hoogovencement blijkt beter bestand tegen sulfaat. 

- De weerstand tegen sulfaathoudend water is groter als de 
waterkernent verhouding groter is. 

- De invloed van verhoogde sulfaatconcentratie is merkbaar bij niet 
resistente betonsoorten. De mate van aantasting is afhankelijk van 
sulfaatconcentratie. 

voorkomt. 
- Op het grensvlak waterbucht blijkt dat duidelijk meer aantasting 

10. Conclusie 

Aantasting van beton door sulfaat kan direct en indirect (vorming 
zwavelzuur via waterstofsulfide) optreden. 

Ammonium en magnesium vergroten de aantastende werking van 
sulfaat op beton. Bij de normaal in rioolwater te verwachten 
gehalten is sprake van matige agressiviteit. 
Gegevens uit andere landen (Oost-Duitsland, West-Duitsland) 
duiden op een vergelijkbaar inzicht. Bij sulfaatgehalten beneden 
300-40 mg SO?-b is de aantasting matig. Het veel gebruikte 
Portlandcement is van dusdanige kwaliteit dat hogere sulfaat- 
concentraties aantasting veroorzaken. Bij sulfaatgehalten hoger dan 
de norm dienen maatregelen worden overwogen met betrekking tot 
de beton- of afvalwatersamenstelling. 

Gezien deze gegevens bestaat er geen aanleiding de grens van 300 
mg/i in zijn algemeenheid ter discussie te stellen. Wel is het 
mogelijk in uitzonderlijke gevallen ruimere eisen te stellen. In 
dergelijke gevallen dienen nadere voorzieningen te worden 
overwogen zoals verdunning, sulfaat resistent beton, of vergelij kbare 
maatregelen. 
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Tabel: Agressiviteit van water als functie van de hoeveelheid erin aanwezige stoffen volgens LIESCHE en PASCHKE 

A B C 

reactie met beton: 
h o o f h a k  uitlogingsproeesseo, 
inclFief hydrolyse van de Ca- 
verbindingen van het beton 

reactie met beton: 
in hoofdzaak chemische omzettingen; 

zuunverking omzetting omzetting zuumerking 

bijkomend uitloging 
reactie met beton. chemische omzetting en zwelling; 
bijkomend uitlogiig; vorming van 

emiogiet 
en gps 5g;iet ?EC%Ei? 

sultlat so - 
bij het t e d i j k  voorlomen van ammonium NH,+ bij 

d m p t  
bij het tegelijk 
voorlomen van 

<250 <100 I niet agessief > l s o  - <100 <100 4 0  < 1  <m 
<10 0.220 

I1 zwak agressief 150-50 0-5 >6 100-50 6,O-S.S 100-150 100-150 50-100 1-10 200-350 250-400 100-200 
4 >&U 

111 matig agressief 150-50 >5 
<10 <0,2 

Pu-w >z)u 
<6 e50 5,5-5.0 To-40 150-250 150-250 100-150 >I0 350400 400-700 200-350 

10-40 <0,2 

IV sterk agessief <50 0-5 >5,5 5,0-4,0 Pu-w <&U 250-500 250-500 150-250 - 600-1200 700-1500 350-600 
>w elke waarde 

V zeer sterk agressief <50 >5 4.5 4,0-3.0 - >500 >500 > z o  - >I200 >1500 >600 


