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Samenvatting 

 
Reizigers hebben vaak geen schoon drinkwater tot hun beschikking. Ze moeten het 
doen met water van twijfelachtige biologische kwaliteit dat uit de kraan komt of uit 
een beekje wordt getapt. Om dat water veilig drinkbaar te maken, zijn diverse sys-
temen te koop, variërend van diverse typen filters tot chemische methoden en UV 
licht. De redactie van Hoogtelijn, het ledenblad van de NKBV, vroeg de Bèta Weten-
schapswinkel om te testen hoe betrouwbaar dit soort systemen zijn. Daartoe werd 
tijdens een practicum bij microbiologie een eenvoudige proef opgezet: water veront-
reinigd met een bekende hoeveelheid E. coli cellen of bacteriofagen werd met 6 ver-
schillende systemen gezuiverd. Daarna werd een deel van het water uitgeplaat op 
voedingsbodems, zodat bepaald kon worden hoeveel bacteriën en fagen de behande-
ling overleefd hadden. De fagen werden hierbij gebruikt als modelsysteem voor virus-
sen, die een vergelijkbare grootte hebben. Tijdens de proef bleken alle geteste sys-
temen de E.coli cellen volledig uit het water te filteren of te doden. De bacteriofagen 
overleefden de meeste methoden niet, maar twee filtersystemen hielden de fagen niet 
of slechts gedeeltelijk tegen. Van deze systemen, de Katadyn Pocket Filter en de MSR 
Hyperflow filter, wordt in de bijgeleverde informatie duidelijk aangegeven ze geen 
virussen uit het water filteren. De conclusie van de proef is dat de geteste systemen 
effectief een model-bacterie als E.coli uit het drinkwater halen. De systemen die fagen 
verwijderen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook effectief zijn tegen virussen.  
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Hoofdstuk 1 : Inleiding 

Reizigers hebben vaak geen schoon drinkwater tot hun beschikking. Ze moeten het 
doen met water van twijfelachtige biologische kwaliteit dat uit de kraan komt of uit 
een beekje wordt getapt. Om de kans op ziekte door besmet water te verkleinen, kan 
het water op verschillende manieren gezuiverd worden. Bij buitensportzaken zijn sys-
temen te koop, variërend van filters tot chemicaliën en UV-licht, om pathogene bac-
teriën, virussen en protozoa uit het water te halen of onschadelijk te maken. De werk-
zaamheid van deze methoden is niet altijd even duidelijk omschreven, en in sommige 
gevallen doet de bijgeleverde informatie zelfs vermoeden dat de leverancier weinig 
inzicht heeft in de achterliggende wetenschap (“product X doodt alle bacteriën zoals 
vogelgriep en influenza”). 
 
De redactie van Hoogtelijn, het ledenblad van de Nederlandse Klim- en Bergsport 
Vereniging, benaderde de Bèta Wetenschapswinkel met de vraag of de effectiviteit 
van een aantal systemen getest kon worden. De vraag in hoeverre de werkzaamheid 
van de systemen wetenschappelijk gedocumenteerd is hebben we helaas nog niet 
kunnen beantwoorden. Wel bood de practicumcoördinator van Microbiologie, Louis 
Huisman, de mogelijkheid om twee studenten tijdens een practicum een basale proef 
te laten uitvoeren om de werkzaamheid van een aantal methoden te testen. Het test-
protocol, waarbij E. coli en een bacteriofaag als modelsystemen zijn gebruikt, is in 
nauwe samenspraak tot stand gekomen. De hier weergegeven resultaten geven een 
goede indicatie van de werkzaamheid van de geteste producten, maar zijn zeker niet 
compleet omdat slechts twee verschillende organismen gebruikt zijn. Bepaalde pa-
thogenen die regelmatig in vervuild water voorkomen zijn zeer persistent tegen che-
mische vormen van waterzuivering, zoals de protozo Cryptosporidium of sporenvor-
mende pathogene bacteriën zoals Clostridia.  
De resultaten van de test zullen door de redactie van Hoogtelijn verwerkt worden in 
een informatief artikel, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan gebruiksgemak, 
prijs en levensduur van de diverse testsystemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figuur 1: Overzicht van geteste zuiveringsmethoden. Vlnr: Care Plus hypochloriet druppels, 
MSR Miox, Katadyn My Bottle, MSR HyperFlow, Katadyn Pocket Microfilter. 
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Hoofdstuk 2 : Materiaal en methoden 

2.1 Zuiveringsmethoden 

Voor deze proef zijn 6 verschillende methoden gebruikt om drinkwater microbiolo-
gisch te zuiveren, nl: 

• Katadyn Pocket Microfilter 

• Katadyn My Bottle (filter) 

• MSR Miox (desinfectie) 

• MSR HyperFlow (filter) 

• Care Plus Hadex hypochlorietdruppels (desinfectie) 

• 5 minuten Koken 
Alle systemen/methoden zijn toegepast volgens de bijgeleverde gebruiksinstructies. 
Alle pompsystemen zijn voor gebruik doorgespoeld met tenm. 0.5l leidingwater.  
 

2.2 Testorganismen 

De volgende organismen zijn toegepast in de test: 

• Escherichia coli  Veel gebruikte indicator voor fecale besmetting. 

• Staphylococcus aureus  
• Faag SP02.v61  Gastheer: B. subtilis MCB 
Protocollen voor groeicondities, media, tellingen en verdunningen staan in bijlage 1.  
 

2.3 Zuiveringsstappen 

De bacterieculturen en faagsuspensie zijn voor gebruik in de zuiveringsmethoden 
verdund in leidingwater tot 105 bacteriën/fagen per ml. Van deze faag- en bacterie-
suspensies is 0.5l gebruikt per zuiveringssysteem. Het gezuiverde water is opgevan-
gen in steriele flessen en verder steriel behandeld. Zowel voor als na de zuiverings-
stap zijn de faag- en bacteriesuspensies in verschillende verdunningen aangebracht 
op mediumplaten, zodat besmettingsgraad bepaald kon worden. Bij bacteriën wordt 
voor het bepalen van besmettingsgraad uitgegaan van ‘colony forming units’ ; een 
CFU is één levensvatbare bacterie. De fagen zijn in verdunning uitgespreid op een 
voedingsbodem begroeid met de gastheer (B. subtilis). Een levensvatbare faag produ-
ceert een plaque, dwz een helder rondje waarin de bacteriën gelyseerd zijn (zie fig 2). 
Fagen worden daarom geteld als ‘plaque forming units ‘(PFU); één plaque is ontstaan 
uit één levensvatbare faag. 
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De volgende verdunningen zijn uitgeplaat (allen in duplo): 
 
Organisme Initiële besmet-

tingsgraad 
Controleplaat: Theoretisch 

# cfu 
Na zuive-
ring: 

Theoretisch 
# cfu 

E. coli 105/ml 

0.1 ml van 
10x, 100x en 
1000x ver-
dunning 

10-1000 
cfu 

0.1 ml van 
onverdund 
en 10x ver-
dunning 

1000-
10.000 cfu S .aureus 105/ml 

Faag 
SP02.v61 

105/ml 

10-1000 
pfu 

0.1 ml van 
onverdund, 
10x en 
100x ver-
dunning 

100-10.000 
pfu 

 
 
Figuur 2: Door fagen gevormde plaques op een plaat begroeid met bacteriën.  
Het aantal plaques is een maat voor het aantal faagdeeltjes (PFU) dat oorspronkelijk 
op de plaat is aangebracht. 
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Hoofdstuk 3 : Resultaten 

De proef met S. aureus was niet helemaal goed uitgevoerd. De positieve controle, be-
doeld om de initiële besmettingsgraad te meten, was niet meegenomen. Bovendien 
bevatten enkele platen waarop de gezuiverde S. aureus suspensies waren uitgeplaat 
contaminaties van andere micro-organismen. Daarmee zijn de resultaten van de 
proef met S. aureus niet betrouwbaar, en deze zullen verder buiten beschouwing 
worden gelaten. 
 
De E. coli cellen waren bij alle verschillende zuiveringsmethoden geheel verdwenen. 
Op de positieve controle platen werden de verwachtte aantallen E. coli kolonies aan-
getroffen. In fig. 3 is te zien dat de platen waarop het water gezuiverd met Care plus 
hypochloriet en de Katadyn Pocket filter is uitgeplaat, leeg waren. Op de controle 
plaat is duidelijke groei van E. coli kolonies te zien.   
 
De fagen werden door alle chemische methoden gedood, en door de Katadyn MyBott-
le uitgefilterd. Een deel van de fagen (ong 50%) werd uitgefilterd door de Katadyn 
Pocket Microfilter, terwijl de MSR Hyperflow filter slechts een paar procent van de 
fagen uitfilterde (zie fig. 4). Dit komt overeen met de informatie over beide systemen: 
beide geven aan niet effectief te zijn tegen virussen. 
 
Fig. 3: Resultaten van de zuivering van E.coli besmetting met Care plus hypochloriet 
(linksonder) en de Katadyn Pocket Microfilter (rechts). De bovenste plaat is de posi-
tieve controle: hierop is het besmette water voor zuivering uitgeplaat.  
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Fig. 4: Resultaten van de zuivering van faagbesmetting met Care plus hypochloriet  
(links) en de Katadyn Pocket Microfilter (rechts). De plaques zichtbaar op de rechter-
plaat geven aan dat een deel van de fagen het filter gepasseerd is. 
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Hoofdstuk 4 : Discussie 

De hier beschreven practicumproef geeft een indicatie van de werkzaamheid van een 
aantal kleinschalige waterzuiveringssystemen. De meest gebruikte systemen zijn ge-
baseerd op microfilters (keramisch, glasvezel, koolstoffilter) of op chemische sterili-
satie d.m.v. hypochloriet (Care plus Hadex) of andere actieve chloorverbindingen 
(zoals bij de MSR Miox). Daarnaast bestaan er systemen gebaseerd op UV licht: die 
zijn in deze test niet meegenomen omdat de fabrikant deze niet door ons wilde laten 
testen.  
Bij deze proef is slechts gekeken naar werkzaamheid tegen E. coli en een bacteriofaag. 
E. coli is een algemeen voorkomende bacterie, vaak gebruikt als indicator van faecale 
besmetting oftewel poep. Sommige typen E.coli zijn ziekteverwekkers. Fagen zijn niet 
schadelijk voor mensen, maar omdat ze aanzienlijk kleiner zijn dan bacteriën (10 tot 
100x kleiner) en daarom niet door alle filters worden uitgefilterd, worden ze gebruikt 
als modelorganisme voor virussen, die wel schadelijk kunnen zijn voor mensen. In 
deze proef zijn geen organismen gebruikt die meer resistent zijn tegen koken en che-
mische desinfectiemethoden, zoals protozoa en sporenvormende bacteriën. Uit de 
instructies die worden gegeven bij de MSR Miox blijkt al dat de protozo Cryptospori-
dium maar moeizaam wordt aangepakt; de inwerktijd voor het verwijderen ervan is 4 
uur, in plaats van de standaard 15 minuten.   
  
Ten slotte moet hier vermeld worden dat microbiologische zuivering van drinkwater 
niet altijd voldoet: water kan ook vervuild zijn met chemicaliën van industriële of mi-
crobiologische oorsprong, die met de hier gebruikte methoden niet verwijderd wor-
den. Een goed voorbeeld hiervan is blauwalg, een cyanobacterie die regelmatig voor-
komt in stilstaand, opgewarmd water. Deze bacterie produceert een toxine dat zeer 
schadelijk kan zijn voor mensen: geen van de hier gebruikte methoden zal dat toxine 
uit het water verwijderen.  
 
Voor meer aspecten van waterzuivering en informatie over de voors en tegens van 
verschillende methoden verwijzen wij naar een internationaal review artikel: Water 
Disinfection for International and Wilderness Travelers, H. Becker, Clinical Infec-
tious Diseases 2002; 34:355–64.  
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Hoofdstuk 5 : Dankwoord 

De proeven beschreven in dit rapport werden uitgevoerd door Dieter Bruin en Erik 
Rosendaal, als extra opdracht tijdens een practicum. Ik wil hen beiden bedanken voor 
hun extra inzet die deze proef mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast ben ik dank ver-
schuldigd aan Louis Huisman voor de mogelijkheid om deze proef te laten uitvoeren, 
de inhoudelijke input en de begeleiding, en Christa Holtkamp voor praktische onder-
steuning. 
De waterzuiveringssystemen werden allen gratis ter beschikking gesteld door de leve-
ranciers. 
 
Rachel van der Kaaij  
November 2011 
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Hoofdstuk 6 : Bijlage Protocollen 

Door : Louis Huisman 

 
1. Voorbereiding 

• Beide bacteriën en Bacillus subtilis MCB overnacht voorkweken in 25 ml TY. No-
dig: 3 steriele kolfjes met TY . Samenstelling TY: zie punt 5. 

• Aantal bacteriën bepalen m.b.v. telkamer na 1:5 verdunning.  

• Voeg bacteriecultuur toe aan leidingwater tot 105 bacteriën per ml. Neem 500 ml 
water per organisme per zuiveringssysteem.  

• Faagsuspensie bevat 1,5 x 1010 faagdeeltjes per ml. Moet dus 105 keer verdund 
worden: 10 µl per liter leidingwater. 

2. Bepaling initiële besmettingsgraad  

• Twee decimale verdunningen in steriel water maken; eerst 10x en daaruit 100x 
verdund:  
- 101x: Voeg 0.6 ml toe aan een buis met 5,4 ml TBT-buffer (zie p. 5) en meng 
- 102x: Voeg van de 101 verdunning met een schoon puntje 0.6 ml toe aan een    
       tweede buis met 5.4 ml TBT-buffer, en meng. 
De 102 verdunning moet ca. 1000 bacteriën of fagen per ml bevatten. Nodig: 2 
buizen TBT 

• Breng voor de bacteriën in duplo 0,1 ml van de 10x, 100x en 1000x verdunning 
op platen TY, en verdeel homogeen m.b.v. een steriele Drigalskispatel. Per orga-
nisme 6 platen, in totaal 12 platen voor 2 organismen.  

• Fagen: de 10x, 100x en 1000x verdunning in duplo tellen volgens apart voor-
schrift. Hiervoor nodig: 6 platen TY/MgCl2 en 6 buizen TY-topagar/MgCl2. Sa-
menstelling: zie onder.  

• Incubeer alle platen bij 37 °C. S. aureus groeit relatief langzaam: misschien 48 
uur incuberen. 

3. Zuivering 

• Behandel  500 ml water besmet met E. coli met de zuiveringssystemen, en vang 
het water op in een steriele fles.  

• Herhaal dit voor S. aureus en de faag. Nodig: max. 18 steriele 500 ml flessen.  

• Controle: zet steriele buizen met 5 ml van de drie soorten besmet water geduren-
de 5 minuten in een waterbad van 100 °C. 

4. Bepaling besmettingsgraad na zuivering 

• Maak decimale verdunningen in TBT tot 102 keer verdund. Nodig: 14 buizen TBT 

• Plaat de bacteriën onverdund en 101 keer verdund in duplo uit. Per organisme 
per systeem dus 4 platen. In totaal 56 platen voor 2 organismen en 7 systemen.  

• Fagen: onverdund, 10x en 100x in duplo tellen volgens voorschrift. Nodig: 42 
platen TY/MgCl2 en 42 buizen TY-topagar.  

• Alle platen incuberen bij 37 °C. S. aureus groeit relatief langzaam: misschien 48 
uur incuberen. 
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5. Samenstelling TY-agar 

Trypton: 10 g/L (demiwater) 
Gistextract: 5 g/L 
NaCl: 5 g/L 
pH: stellen op 7,4 
Agar: 15 g/L (pas toevoegen als het medium over flessen is verdeeld) 

• Reken per plaat met 20 mL TY-agar, en maak 10% extra. Voor bv. 10 platen dus 
220 mL. 

• Verdeel het te steriliseren medium over 500 ml flessen met max. 400 ml medium.  

• Voeg na sterilisatie aan de flessen bestemd voor de faagtelling, vóór het gieten 
0,5% (v/v) Mg-supplement per fles toe. 

 
6. Bepaling van het aantal faagdeeltjes per ml 

Materialen: 

• overnachtcultuur van B. subtilis in een kolfje met 25 ml Trypton Yeast extract 
medium (TY-bouillon). 

• buis met 7.5 ml TY-bouillon met 5 mM MgCl2  

• buizen met 5,4 ml TBT-buffer 

• buizen met 2,5 ml TY-topagar met 5 mM MgCl2  

• platen TY-agar met 5 mM MgCl2. Voorverwarmen in stoof van 37 °C 

• waterbad 100 °C 

• waterbad 45 °C 
 

Werkwijze 

Verdunning faagsuspensie:  

• 101x: Voeg 0.6 ml toe aan een buis met 5,4 ml TBT-buffer  en meng 

• 102x: Voeg van de 101 verdunning met een schoon puntje 0.6 ml toe aan een 

tweede buis met 5.4 ml TBT-buffer, en meng. 

• Smelt per verdunning twee buizen met 2,5 ml TY-topagar, gecomplementeerd met 
5 mM MgCl2 op in een waterbad van 100 °C en plaats de buizen direct in een wa-
terbad van 45 °C. 

• Maak een "indicatorsuspensie" door 2,5 ml van de kolf met B. subtilis toe te voe-
gen aan een buis met 7,5 ml TY-bouillon met 5 mM MgCl2. 

• Voeg 150 µl van deze indicatorsuspensie toe aan de buizen met opgesmolten 
topagar. 

• Voeg onmiddellijk daarna 100 µl ml van het verdunde faagfiltraat toe aan de bui-
zen met topagar, en meng. Faagfiltraat in de topagar spuiten, dus niet bo-
ven in de buis. 

• Haal twee voorverwarmde (stoof 37 °C) platen TY/MgCl2 uit de stoof, giet de 
topagar erop, en laat meteen de nog vloeibare topagar over de plaat vloeien, door 
deze te kantelen en te draaien. De platen en de buizen moeten voor het uitgieten 
zo weinig mogelijk afkoelen. Laat de topagar geheel stollen. 

• Incubeer de platen bij 37 °C, overnacht. 
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Tweede dag 

• Tel het aantal “plaque-forming units” (pfu) op beide dubbellaagplaten en bereken 
de gemiddelde faagtiter in het oorspronkelijke water. 

 
Magnesium-supplement 
MgCl2.6H2O 200 g/L(100 mM) 
MnCl2.4H2O 2 g/L 
Demiwater 

 
TBT-buffer 
NaCl  5.84 g/L 
Tris  1.21 g/L 
MgCl2.6H2O 2.03 g/L 
Demiwater 
pH stellen op 7.4 met 2 M HCl 

TY-topagar 
Trypton  10 g/L 
Gistextract  5 g/L 
NaCl   5 g/L 
Mg-supplement 5 ml 
Agar   7 g/L 
Demiwater  
pH stellen op 7.4 

 

 


