
CYANOBACTERIËN
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Bestellen van brochures
Deze brochure kan besteld worden via het secretariaat van Toezicht Volksgezondheid: 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Toezicht Volksgezondheid

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33 - 1030 BRUSSEL
Tel.: 02 553 36 71 - Fax: 02 553 36 16

toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be
De brochure kan ook gedownload worden via de website www.kwaliteitzwemwater.be

(rubriek folders).
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Welke maatregelen kan de zwemmer of waterrecreant zelf nemen?

•  Informeer u en sla waarschuwingen niet in de wind! 

•  Hou u aan het zwem- of recreatieverbod als dit van kracht is en ga niet in het water!

•  Als er gewaarschuwd wordt voor een drijflaag buiten de zwemzone die te wijten kan zijn aan  
 cyanobacteriën, vermijd dan contact met de drijflaag!

Als u toch gaat watersporten, blijf dan uit de buurt van de drijflaag. Slik in geen geval water in 
en spoel uw huid goed af onder de douche na het watersporten. 
Hebt u later toch gezondheidsklachten, meld ze dan aan de exploitant of aan 
Toezicht Volksgezondheid**!
Hebt u onvoldoende techniek of ervaring om tijdens het watersporten bij de drijflaag 
vandaan te blijven, dan kunt u beter niet watersporten. 
Hou kleine kinderen en andere gevoelige personen uit het water!

** De contactgegevens van de provinciale contactpunten milieugezondheidszorg kunt u terug-
 vinden op de website http://www.zorg-en-gezondheid.be/TOVO-contact.aspx



Als je op een mooie zomerdag graag verkoeling zoekt in het water, 
kun je dat het best doen op een erkende en gecontroleerde zwem-
plaats. In de zomer let je best ook op voor de aanwezigheid van 
cyanobacteriën!

Wat zijn cyanobacteriën?

Cyanobacteriën lijken op algen en zijn ook 
bekend als blauwalgen. Blauwalgen of cyano-
bacteriën leven in zoet water en kunnen dus 
ook voorkomen in zwemvijvers, en in vijvers 
waar gesurft en gewatersport wordt. Ze 
groeien het best in warm water en komen 
vooral tijdens warme zomers tot bloei, net 
wanneer veel mensen willen genieten van 
recreatie in en op het open water. 

Cyanobacteriën groeien vooral in water dat 
veel voedingsstoffen (nutriënten) bevat, zoals 
stikstof- en fosforverbindingen, bijvoorbeeld 
door uitgespoelde meststoffen. Bij bloei vor-
men de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar 
wordt als een blauwgroene tot roodbruine, 
olieachtige laag, drijvend op het wateropper-
vlak. 
Als de cyanobacteriën volop bloeien en de 
drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyano-
bacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een 
stinkende brij. De blauwalgen sterven dan 
massaal af en scheiden giftige stoffen af: 
toxines, in onze streken voornamelijk micro-
cystines. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge 
concentraties schadelijk zijn voor mens en dier. 

In de eerste plaats worden dieren ziek, zoals 
watervogels. 
Zwemmers en watersporters kunnen bloot-
gesteld worden aan te hoge concentraties 
toxines, zowel door het inslikken van water 
als door contact met de drijflaag via de huid 
of de ogen. Vooral (kleine) kinderen zijn 
gevoelig voor vergiftiging door hun snellere 
stofwisseling, en doordat zij vaker water 
inslikken bij het spelen en het zwemmen. 
Ook honden lopen risico omdat zij met open 
bek zwemmen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s bij contact?

De gifstoffen uit de cyanobacteriën kunnen bij 
mensen hoofdpijn, misselijkheid, braken, 
diarree,  maagkrampen, oog- , oor- en huid-
irritaties, en ook blaren op de lippen veroor-
zaken. Vooral kinderen, ouderen en mensen 
met een slechte gezondheid kunnen daar last 
van krijgen.

Klachten ontstaan doordat een zwemmer of 
watersporter water binnenkrijgt waarin 
cyanobacteriën zitten, en door het inslikken 
van de giftige stoffen. Het gif kan de huid 
irriteren, maar dringt niet door de huid. De 
pigmenten (kleurstoffen) van de bacteriën 
kunnen wel sterke allergische reacties veroor-
zaken bij contact met de huid. De gezond-
heidsklachten beginnen binnen de twaalf uur 
na het zwemmen, en duren ongeveer vijf 
dagen. Daarna verdwijnen ze vanzelf. 
Bij ernstige gezondheidsklachten kun je toch 
het best je huisarts raadplegen!

Welke maatregelen neemt de overheid?

De nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn ver-
plicht de Vlaamse overheid om maatregelen 
te nemen als er gevaar is voor bloei van 
cyanobacteriën. 

Om de twee weken worden er in opdracht 
van Toezicht Volksgezondheid stalen van het 
water genomen om de kwaliteit ervan te 
kunnen beoordelen. Dat gebeurt door de 
Vlaamse Milieumaatschappij, VMM.
Daarbij controleert de stalennemer van de 
VMM ook het recreatiewater met het blote 
oog. Hij controleert de kleur, de helderheid en 
de geur van het water. Maar hij kijkt ook of 
er dode vissen of watervogels zijn.

Verder controleert hij ook of er een drijflaag 
te zien is, met name een blauwgroene of 
roodbruine, olieachtige laag die op het water-
oppervlak in of buiten de zwemzone drijft. 
Ten slotte bekijkt hij ook een waterstaal in 
een glazen flesje om te zien of er blauw-
algen als vlokjes in het water zichtbaar zijn. 

Wat gebeurt er als er cyanobacteriën 
aanwezig zijn?

Als er een drijflaag wordt opgemerkt in een 
zwem- of recreatievijver, zal de burgemees-
ter op advies van Toezicht Volksgezondheid 
een zwemverbod of recreatieverbod uit-
vaardigen dat geldt tot de waterkwaliteit 
terug genormaliseerd is. Genormaliseerd 
betekent dat de concentratie aan giftige 
stoffen, met name de microcystines, onder 
een niveau van 20 microgram per liter 
gedaald is. Dat niveau wordt door de 
Wereldgezondheidsorganisatie beschouwd 
als een veilig niveau, ook voor de gezond-
heid van gevoelige groepen zoals kinderen, 
ouderen en verzwakte mensen.
Bij een drijflaag of bij een slechte water-
kwaliteit - als de analyseresultaten dus een 
gehalte aantonen van meer dan 20 micro-
gram mycrocystines per liter - wordt het 

publiek ter plaatse gewaarschuwd en 
geïnformeerd. 
Ook als er dode vissen of watervogels 
drijven, of als er gezondheidsklachten 
gemeld zijn, moet het publiek gewaar-
schuwd en geïnformeerd worden.

Voor achtergrondinformatie kan het publiek 
terecht op onze website. Surf hiervoor naar 
www.kwaliteitzwemwater.be. Die website 
bevat altijd alle informatie over de zwem-
waterkwaliteit in erkende zwem- en 
recreatievijvers en in de zwemzones aan 
de kust.

Welke maatregelen voorziet de overheid nog?

Op korte termijn gelden maatregelen om de 
gezondheid van de baders en de waterspor-
ters te beschermen, in de eerste plaats door 
het instellen van een zwemverbod of door 
het geven van een waarschuwing aan het 
publiek.
Op langere termijn gaat het over maat-
regelen op het vlak van milieu. De Europese 
zwemwaterrichtlijn legt de Vlaamse over-
heid ook op om voor elk zwemwater een 
zwemwaterprofiel op te maken. 
Die zwemwaterprofielen moeten nagaan 
welke de mogelijke bronnen van veront-
reiniging van het zwemwater zijn. De 
zwemwaterprofielen vormen de basis voor 
het nemen van beheersmaatregelen, als dit 
nodig blijkt. Een zwemwaterprofiel kan ook 
helpen om de oorzaken te vinden van bij-
voorbeeld algenbloei, en kan zo leiden tot 
het nemen van gepaste maatregelen. 
Viswedstrijden of het voederen van vissen 
en vogels in zwemwaters kunnen dan ver-
boden worden. Op die manier worden geen 
extra voedingsstoffen in het water gebracht 
totdat illegale lozingen zijn opgespoord of 
rioleringen zijn afgesloten.
Hiervoor werken Toezicht Volksgezondheid 
en de VMM ook samen.
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