
 

 
 

 

Vandaag, 8 november 2017, heeft Evides een waarschuwing verstuurd naar alle inwoners van 
de gemeente Vlaardingen dat het drinkwater verontreinigd is. Rond 11:00 uur dezelfde dag 
heeft NL Alert een bericht uitgedaan. De GGD Rotterdam-Rijnmond is hierbij betrokken en wilt 
u kort informeren. 
 
Wat is er aan de hand? 
Er is een darmbacterie aangetroffen in het drinkwater, voor zover nu bekend betreft dit een 
lage hoeveelheid van de Escherichia coli (ook wel E. coli genoemd). Evides zoekt uit hoe dit 
heeft kunnen gebeuren en neemt maatregelen.  
 
Wat is E. coli? 
De E. coli bacterie is meestal een onschuldige darmbewoner bij de mens. Mensen kunnen 
deze bacterie via de mond binnen krijgen. Er treden niet altijd ziekteverschijnselen op. Als 
iemand wel klachten krijgt, dan zijn dit meestal klachten van milde diarree, braken en 
misselijkheid. Sommige soorten E. coli geven ernstiger klachten. Het is niet bekend of dit het 
geval is bij deze E. coli. 
 
Wat kun je er tegen doen? 
Er bestaat geen vaccinatie tegen deze darmbacterie en er zijn geen medicijnen om besmetting 
met deze darmbacterie te voorkomen. Mocht iemand toch klachten krijgen, dan is het 
belangrijk de vochtbalans op peil te houden: drink voldoende suikerhoudende (niet light 
varianten) en zoute (bouillon) dranken. Haal eventueel zakjes “ORS” bij de apotheek. 
Antibiotica hebben weinig effect bij E. coli’s. Wij geven het advies aan alle inwoners van 
Vlaardingen: 

 Maak geen gebruik van ongekookt kraanwater voor consumptie doeleinden, inclusief 

het wassen van rauwe groenten en fruit.  

 Tanden poetsen mag, maar slik het water niet door. 

 Het kraanwater kan gebruikt worden nadat het 3 minuten gekookt is, zoals staat op de 

website van Evides. 

 Indien u niet de mogelijkheid heeft om kraanwater te koken, dan adviseren wij u 

gebruik te maken van verzegelde flessen water. 

 Het water kan wel voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals douchen of uw 

handen wassen (met zeep).  
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Ik heb kraanwater gedronken dat niet is gekookt, wat kan ik doen? 
Het gaat om lage concentraties van de E.coli bacterie in het drinkwater. Het kan dat u er hier 
geen klachten van krijgt. Bel uw huisarts bij koorts en/of tekenen van uitdroging, zoals niet of 
weinig plassen (donkere urine), dorst, een droge mond en lusteloosheid. 
 
Wie hebben meer kans op ernstiger klachten? 
Jonge kinderen en ouderen hebben meer kans op ernstiger verschijnselen door uitdroging als 
gevolg van diarree. 
 
Hoe lang gaat het nog duren? 
Het is nog onbekend hoe lang deze situatie gaat duren, maar er wordt verwacht dat dit 
minimaal 3 dagen zal duren. 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie:  

- https://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Drink
water_drie_minuten_doorkoken_voor_consumptie_in_Vlaardingen 

- https://www.evides.nl/over-evides/nieuws 

- https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/e-coli/ 
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Raïssa Tjon-Kon-Fat     
Arts afdeling Infectieziekten   
GGD Rotterdam-Rijnmond    
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