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Programma

 11.45 Kort rondje kennis maken

 11.50 Aftrap met 1e werkronde

 12.05 Samenvatting 1e ronde

 12.10 Korte presentatie:

● Wat loopt er aan onderzoek?

● Wat is er al wel en niet bekend?

 12.20 Vervolg met 2e vraagronde

 12.35 Samenvatting 2e ronde & discussie

 12.45 Afsluiting werksessie
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1e werkronde

 Beantwoord de volgende vraag vanuit je eigen werkveld:

● Tegen welke problemen en/of kennislacunes 
loop je aan m.b.t. diergeneesmiddelen?

 Schrijf de 3 belangrijkste punten op en plak deze op de 
overhead sheets met als kop:

● Waterbeheer

● Toelating / beleid

● Onderzoek

● Overig
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Routes naar en in het milieu
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Recent afgerond en lopend (NL)

 Monitoringsgegevens grond- en oppervlaktewater (KWR)

 Berekening uit- en afspoeling antiparasitica (RIVM/WUR)

 Prioritering o.b.v. milieugedrag (WUR)

 Metingen in mest, bodem, ondiep grondwater, 
oppervlaktewater en sediment (Prov. Gld./WUR)

 Monitoring mest en oppervlaktewater (WS ZZL)

 Meststromen in beeld gebracht (WUR)

 Plan: monitoring bij MVI’s (RWS)

 Plan: monitoringsstrategie en/of meetplan (UvW)

 Milieugegevens bij registratie openbaar?
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Aanzet prioritering

Engelse versie via http://www.h2o-watermatters.com/#
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Wat levert het lopende onderzoek op?

 Vooral gericht op voorkomen in de verschillende 
milieucompartimenten (gemeten of voorspeld)

 Nog zeer weinig informatie over effecten:

● Humaan (grondwater voor drinkwater, resistentie)

● Ecologisch (oppervlaktewater)

 Risico = Blootstelling x Gevoeligheid

 Welke stoffen zijn het meest relevant?

● Én hoge concentraties

● Én groot effect
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Leren van anderen?

Uit: 

Concept werkplan 

van de werkgroep 

aanpak opkomende 

stoffen
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2e werkronde

 Beantwoord nu op basis van de 1e werkronde en de 
presentatie de volgende vraag:

● Wat zou er volgens u de komende tijd vooral 
moeten gebeuren ?

 Schrijf de 3 belangrijkste vragen/aanbevelingen/tips op 
en plak deze op de overhead sheets met weer als kop:

● Waterbeheer

● Toelating / beleid

● Onderzoek

● Overig
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Vragen of 

opmerkingen?

joost.lahr@wur.nl
anja.derksen@adecoadvies.nl
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