
Chemische 
Feitelijkheden

De superfilters in ons lichaam, onze nieren, zorgen 
elke dag voor zo’n anderhalve liter urine per dag. 
Hoewel wij onze plas vaak snel door het riool spoe-

len, omdat we het vies vinden, valt het met de schadelijk-
heid best mee. Verse urine is bacterievrij en stinkt eigenlijk 
nauwelijks. Helaas dankt urine zijn slechte reputatie aan 
oude urine, die dankzij bacteriën flink stinkt en gebouwen 
beschadigt.
Al sinds de oudheid weten mensen dat urine een spiegel 
van de gezondheid is. Door kijken, ruiken en proeven zagen 
artsen in de zeventiende eeuw al aan de urine hoe mensen 
eraan toe waren. Inmiddels is de urinediagnostiek verbe-
terd met dipsticks met kleurcodering, zodat suikerziekte, 
nierschade, maar ook zwangerschap makkelijk aan te tonen 
zijn. Dopingzondaars lopen tegen de lamp dankzij uitge-
breide GC- en LC-analyse van hun plasje.

Hoewel urine voor een mens alleen maar afvalstoffen bevat, 
kan de maatschappij er toch veel mee. Het bevat fosfor en 
stikstof, nuttig voor kunstmest. Via speciale toiletten en 
reactoren valt er uit rioolwater nog veel te winnen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Welk ingewikkeld zuiveringsmechanisme in 

je lichaam gaat vooraf aan een eenvoudig toiletbezoekje?
• De Basis: Urine bevat diverse stoffen die een marker zijn 

voor allerlei ziektes. Hoe worden deze stoffen ontdekt en 
wat kunnen artsen eruit afleiden?

• De Diepte: De urine die wij in het riool lozen, is een waar-
devolle bron van grondstoffen voor kunstmest. Wat moet 
er aan onze wc en riolering gebeuren voordat aparte inza-
meling mogelijk is?     |

De biologische goudmijn

UrineUrine
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ons lichaam heeft een vernuftig filterproces om urine 
mee te produceren. ook kun je met urine veel handige 

dingen maken: van kunstmest tot dynamiet.
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Het is het meest gebruikte kamertje 
in ons huis: het toilet! Sommige 
mensen gaan wel acht keer per 

dag naar de wc om de plassen, voor ande-
ren is drie keer genoeg. Afhankelijk van 
wat je drinkt, plas je zo’n 1,5 tot 2,5 liter 
per dag uit. In je leven produceer je zo’n 
55.000 liter, waarvan het grootste deel 
in het riool verdwijnt. Urine is eigenlijk 
niets anders dan de afvalstoffen uit je 
bloed, opgelost in water. Bij gezonde 
mensen is urine bacterievrij, lichtzuur tot 
pH-neutraal en geel van kleur. 

In het menselijk lichaam maken de nie-
ren de urine aan. Deze organen, die aan 
de rugzijde vlak onder de laatste ribben 
zitten, zijn als het ware de superfilters 
van het lichaam: zij zuiveren ons bloed 
van afvalstoffen. Het bloed passeert elke 
tien minuten de nieren en wordt dus 
minstens 150 keer per dag gezuiverd van 
gifstoffen.

Het bloed stroomt via vertakte bloedva-
ten de nieren binnen, waarna het eerst 

wordt gefilterd, zodat grote deeltjes – zoals 
rode bloedcellen en bloedplaatjes – in het 
bloed blijven. De overgebleven vloeistof 
heet voorurine, en bevat nog nuttige stof-
fen als suiker, aminozuren en zouten 
en water. Verderop in de nieren worden 
deze stoffen weer terug het lichaam in 
gepompt. De overgebleven afvalstoffen 
en het overschot aan water en zouten 
wordt via de blaas als urine afgevoerd. In 

de blaas is ruimte voor een halve tot een 
hele liter urine, die je kunt opsparen voor 
een toiletbezoekje. Toch geeft het lichaam 
al bij 200 ml aan dat je naar de wc moet. 
Als je plast, verlaat de urine de blaas via 
de urinebuis.

Piskijkers

Artsen uit de zeventiende eeuw wisten 
het al: urine is een spiegel van de 

gezondheid. Zij pasten regelmatig uro-
scopie (piskijken) toe om uit te vinden 
wat er met een patiënt aan de hand 
was. Artsen geloofden toen nog dat het 
lichaam bestond uit vier vloeistoffen 
(humoren): bloed, zwarte en gele gal en 
slijm. Als iemand ziek was, waren deze 
humoren uit hun evenwicht en dat zou te 
zien moeten zijn in de urine.

De artsen gebruikten een speciaal glas 
(urinaal) waarin zij de urine bekeken 
door het glas tegen het licht te houden. 
Ook proefden zij vaak urine. Urine van 
suikerpatiënten smaakt vanwege de aan-
wezig glucose zoet, waardoor de artsen 
aan de naam diabetes mellitus (‘zoete 
doorstroming’) zijn gekomen. Hoewel er 
waarschijnlijk veel kundige artsen waren, 
waren er ook kwakzalvers die misbruik 
maakten van deze methode. 

Vandaag de dag is het bestuderen van 
urine nog steeds een handig hulpmiddel 
om iets over de gezondheid te zeggen. 
Bruinrode urine geeft aan dat je lever- 
of galwegproblemen hebt. Schuimende 
urine duidt op te veel eiwit, en dus op 
mogelijke nierschade. Als je urine er 
troebel uitziet, dan heb je waarschijnlijk 
een blaasontsteking en rode urine duidt 
op een urinewegontsteking of nierziekte. 
Daarnaast hebben artsen tegenwoordig 
natuurlijk meer technieken om urine te 
bestuderen dan alleen het bekijken. De 
schoolarts onderzoekt met een staafje 
(dipstick) of er glucose in de urine zit, een 

 Veelzijdig plasje

Een mens spoelt in zijn leven 55.000 liter urine 
door de wc.

De urinebuis is bij vrouwen veel korter 
dan bij mannen. Hierdoor kunnen 

bacteriën makkelijk de blaas inkruipen en 
zich daar vermenigvuldigen. Je krijgt dan 
blaasontsteking: plassen voelt branderig 
en de urine is troebel. Veel ontstekingen 
gaan vanzelf over door veel te drinken en 
te plassen, maar soms kan een antibioti-
cakuurtje helpen. Ook zou cranberrysap 
een goed middel zijn tegen blaasontste-
king, maar dat is (nog) niet wetenschap-
pelijk bewezen.
De plaskwaal waar veel oudere mannen 
last van hebben, wordt veroorzaakt door de 
prostaat. Deze klier zit vlak onder de blaas-
uitgang en produceert zaadvocht. Soms 

doet zich een goedaardige groei van de 
prostaat voor, waardoor de plasbuis wordt 
dichtdrukt. Een derde van de mannen krijgt 
hierdoor een druppelende straal urine. Zij 
kunnen medicijnen krijgen, of een deel van 
de prostaat laten verwijderen.         |

Plasklachten
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teken van diabetes. Ook kijkt de dokter 
of er eiwit in zit, of de zuurgraad goed is 
en of er bloedcellen aanwezig zijn. Deze 
bloedcellen kunnen een teken zijn van 
infecties.

WildPlassen

Ondanks dat verse urine vrij is van 
bacteriën, staat urine bekend als 

vies. Dat komt doordat we allemaal de 
stank van (oude) urine kennen in een 
slecht schoongemaakt toilet, of op straat. 
Dan nog is het niet de urine zelf die 
stinkt, maar de afvalproducten van bac-
teriën die een belangrijk bestanddeel in 
urine (ureum) omzetten in ammoniak en 
nitraten. Mensen die wildplassen, zorgen 
overigens niet alleen voor stankoverlast. 
Ook monumentenzorg heeft problemen 
met schade door urine aan oude gebou-
wen, doordat nitraten kristalliseren in het 
metselwerk. 

Sommige mensen zien urine juist 
helemaal niet als vies, maar advise-
ren om de vloeistof te gebruiken als 
huidelixer, en zelfs als ochtenddrankje. 
Wetenschappelijk is echter niet aange-
toond dat het drinken van urine gezond 
is. Veel overlevingsgidsen raden zelfs 
af om je eigen urine te drinken, al was 
alleen maar omdat je door al het zout dat 
erin zit alleen maar meer dorst krijgt en 
dus sneller uitdroogt. 

Van alle markten thuis

Hoewel urine veel overlast kan geven, 
kan een flinke scheut plas ook van 

pas komen. Vroeger gebruikten leerlooi-
ers urine om dierenhuiden te bewerken: 
huiden werden na schoonmaak een nacht 
in urine gelegd. Door het ammoniak in 
de urine trok de koeienhuid goed samen, 
waardoor deze steviger werd. Bovendien 
kun je de haren dan gemakkelijk van de 
huid afschrapen. Daarna spoelden zij 
de huid goed uit met water. Vanwege 
de enorme stank zaten leerlooiers vaak 
aan de rand van de stad, ergens aan een 
rivier. 

Urine heeft er ook voor gezorgd dat 
Europeanen buskruit konden maken. 
Twee van de drie bestanddelen van bus-
kruit – houtskool en zwavel – waren wel 
voorhanden in Europa, maar kaliumni-
traat (salpeter) moet uit India worden 
geïmporteerd. Bij toeval ontdekte men dat 
als je urine een jaar laat staan, bacteriën 
de stikstof uit urine omzetten in nitraat-
zouten. 

Daarnaast is de ureum in urine ook een 
goede grondstof voor mest. Je zou zelfs 
een deel urine verdund met acht delen 

water kunnen inzetten om planten van 
stikstof te voorzien. 

Gas oP de Wc

Om bacteriën en stank tegen te gaan, 
is het dus raadzaam om onze toilet-

ten goed schoon te houden. Maar wie wel-
eens op een net schoongemaakte wc heeft 
geplast, weet dat urine ook zijn scherpe 
kanten kan hebben. In urine zit aardig 
wat ureum CO(NH2)2. Dit reageert met 
hypochloriet uit het schoonmaakmiddel 
(HOCl). Hierbij ontstaat chlooramine, 
NH2Cl, dat zich opsplitst in ammoniak 
en chloorgas. Chloorgas is giftig: je ogen 
gaan ervan tranen en je krijgt ademnood. 
Wie dus nog bleekmiddel ruikt in de wc, 
doet er goed aan om vóór het plassen even 
door te trekken.          |

Als de nieren op minder dan 10 procent van 
hun vermogen werken, blijven er afvalstof-
fen in het lichaam achter en raakt iemand 
langzaam vergiftigd. Deze mensen hebben 
een apparaat nodig dat hun bloed zuivert: 
een dialyseapparaat. De Nederlandse arts 
Willem Kolff bedacht in de Tweede wereld-
oorlog de eerste kunstnier, gemaakt uit over-
blijfselen van een Duitse bommenwerper, 
een waterpomp uit een auto en cellofaan 
van de plaatselijke slager. Inmiddels is een 
dialyseapparaat veel moderner, en is bloed-
zuivering op twee manieren mogelijk: via 
het buikvlies en direct uit het bloed. Een 
spoeling van het buikvlies duurt vier uur en 
moet ongeveer vier keer per dag gebeuren. 
Een bloeddialyse kan twee tot drie keer per 
week, maar de patiënt moet hiervoor naar 
een dialysecentrum. Omdat de dialyseme-
thoden slechts 10 procent van de normale 
niercapaciteit overnemen, voelt een patiënt 
zich vaak moe. In Nederland staan zo’n 
negenhonderd patiënten op de wachtlijst 
voor een niertransplantatie, vaak moeten zij 
zo’n vier jaar wachten op een nieuw orgaan, 
tenzij er een familielied is die een nier kan 
doneren.             |

als je niet Plassen kan...
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UrineProdUctie

hoeveelheid per dag in liters.

Urine maakt koeienhuid stevig en zorgt dat de 
haren er makkelijk af te schrapen zijn.
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Urine is een spiegel van de gezondheid. Daarnaast kun je 
verboden stoffen ook opsporen in de urine.
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del tegen parkinson (levodopa) zorgt voor 
een vals-negatief resultaat. 

Andere testen werken met antilicha-
men, bijvoorbeeld zwangerschapstesten. 
Een teststrip bevat specifieke muizen- en 
geitenantilichamen tegen humaan cho-
riongonadotrofine (HCG) dat verhoogd 
is bij zwangerschap. Als de urine langs 
de strip loopt, bindt het HCG aan een 
antilichaam dat op de strip is vastge-
maakt. Daarna bindt een ander mui-
zenantilichaam aan een ander deel van 
het molecuul (signaalantilichaam). Aan 
het signaalantilichaam zit een blauwe 
kleurstof vast, die een blauw streepje op 
de test geeft.

Goede scheidinG

Als je niet alleen wilt weten óf een 
bepaalde stof in de urine zit, maar 

ook hoeveel precies, dan kun scheidings-
methoden gebruiken zoals chromatogra-
fie. Dit gebeurt bij atleten die doping 
gebruiken. Zij vallen snel door de mand 
als zij hun plasje moeten inleveren. In 
urine zijn namelijk sporen te vinden 

Als je iets onder de leden hebt, zal 
de dokter al snel een test willen 
doen. Dat kan door bloed te prik-

ken, maar urine kan ook een goede bron 
zijn om stoffen in je lichaam mee aan 
te tonen. Dat is ook logisch, want urine 
wordt uit bloed gemaakt en is dus een 
afspiegeling van het bloed. Bovendien is 
het makkelijker om even een plasje te 
doen dan om bloed te laten prikken.

Bijna alle stoffen die iemand inneemt, 
zet de lever vaak gedeeltelijk om in stof-
wisselingsproducten, die in het bloed 
terechtkomen. Dat gaat meestal eerst 
via oxidatie of reductie, daarna hangt 
de lever er een extra groep aan om de 
stof beter wateroplosbaar te maken, 
bijvoorbeeld glutathion- of glucuroni-
degroepen. Deze wateroplosbare stof-
fen komen in de nieren terecht, die ze 
uitscheiden in de urine. Als je op zoek 
gaat naar medicijnen of doping in de 
urine, zul je dus altijd veel metaboliet 

vinden en een klein beetje van de ori-
ginele stof.

antilichamen

De simpelste urinetest gaat met een 
zogenoemde ‘dipstick’, een wit stok-

je met verschillende vakjes die verkleuren 
als ze met specifieke stoffen uit de urine 
in contact komen. 

De glucosetest is gebaseerd op een enzy-
matische reactie. De glucose in de urine 
reageert met het enzym glucoseoxidase, 
dat gluconzuur maakt en waterstofper-
oxide (H2O2). Een tweede enzym, per-
oxidase, katalyseert de reactie van H2O2 
met een natriumiodide chromogeen. 
Hierdoor krijgt de dipstick een blauwe 
tot groenbruine kleur, of bruin tot don-
kerbruin, afhankelijk van de hoeveelheid 
glucose in de urine. De test is helaas niet 
waterdicht: als iemand veel vitamine C of 
ketonen in zijn urine heeft, zal de glucose 
niet worden gedetecteerd. Ook een mid-

Voor detective
  spelen

BetraPt! doPing aantoonBaar in Urine

stof effect

Amfetamine Oppepper

Anabole steroïden Meer spiermassa

Barbituraten Slaapmiddel

Benzodiazepines Kalmeringsmiddel

Bètablokkers Verlaagt hartslag, helpt tegen trillingen

Cannabis Ontspannend

Cocaïne Oppeppend

Codeïne Verdovend

Methadon Verdovend

MDMA (XTC) Oppeppend

Morfine Pijnstillend

Met een GC-MS-apparaat kunnen kleine 
monsters onderzocht worden op de 
aanwezigheid van verdachte stoffen.
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koolsoorten – spruitjeslucht! – en andere 
gekookte groenten. Als in die twee stoffen 
de zwavel geoxideerd wordt, dan ontstaan 
dimethylsulfoxide en sulfon, die een zoe-
tig aroma geven. Bis(methylthio)methaan 
komt ook voor in truffels en kreeft. Het 
wordt in de voedselindustrie gebruikt 
om ui-, knoflook- en aspergearoma na te 
bootsen.           |
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van anabole steroïden, bèta-antagonisten, 
anti-oestrogenen, pepmiddelen, verdo-
vende middelen en cannabisachtige stof-
fen. Ook komen afbraakproducten van 
corticosteroïden en plaspillen (diuretica) 
in de urine terecht.

Dopinglabs zijn dan ook goed ingericht 
om deze stoffen te meten. De meeste ana-
lyses gaan met gaschromatografie (GC). 
Hierbij injecteer je een klein monster in 
een GC-MS-apparaat, dat de aanwezige 
stoffen scheidt en de samenstelling ana-
lyseert. Het resultaat bestaat uit pieken 
op een computerscherm die de massa van 
een fragment weergeven. 

Hoewel GC lang de gouden standaard 
is geweest in het dopinglab, is vloei-
stofchromatografie (LC) de laatste tien 
jaar in opmars, waarbij stoffen worden 
gescheiden door ze in een vloeistof over 
een kolom te laten lopen. Deze methode 
is geschikt voor stoffen die niet makkelijk 
in de gasfase overgaan. Het voordeel van 

LC-MS is dat je het urinemonster nauwe-
lijks hoeft voor te bewerken. Bovendien 
kan LC-MS een heel profiel van het 
dopingmiddel geven: zowel de stof zelf als 
zijn verschillende metabolieten. Verder is 
LC-MS erg snel, wat vooral een voordeel 
is bij het detecteren van kunstmatige ana-
bole steroïden.

stinkurine door Voedsel

Niet alleen stoffen die er niet thuis-
horen zijn goed te meten in urine, 

wetenschappers kunnen ook zien wat je 
gegeten hebt. Zo zijn flavonoïden (stoffen 
die planten maken) in je 24 uursurine 
een goede indicatie van hoeveel groen-
ten en fruit je hebt gegeten. En wie wel 
eens asperges heeft gegeten, moet het 
weten: de urine stinkt na de maaltijd 
stevig dankzij zwavelhoudende stoffen. 
De grootste stinkers zijn methaanethiol 
en dimethylsulfide, tevens de essenti-
ele onderdelen van het smaakpalet van 

Veel sporters gebruiken lichaamseigen stoffen 
om hun prestaties te verbeteren, zoals testos-

teron en epo. Deze stoffen zitten dus altijd in de 
urine. om te ontdekken of de stof lichaamseigen 
is of toegediend, meten dopingonderzoekers de 
verhouding tussen een afbraakproduct van testos-
teron (testosteronglucuronide) en epitestosteron, 
een inactieve isomeer van testosteron. normaal 
hebben mensen van beide stoffen evenveel in hun 
urine, maar iemand die extra testosteron gebruikt, 
heeft een andere verhouding van beide stoffen in 
de urine.
toch meldden Zweedse wetenschappers onlangs 
dat zo’n test niet genoeg uitsluitsel geeft. Veel 
aziatische mannen missen het enzym om tes-
tosteron om te zetten in testosteronglucuronide. 
hierdoor zijn de waardes in urine erg laag en komen 
ze soms met dopinggebruik weg. andersom lopen 
mensen die dit gen wel hebben de kans om positief 
te testen, terwijl ze geen doping hebben gebruikt. 
een gentest zou een dopingtest op testosteron dus 
compleet moeten maken.              |

lichaamseigen doPing

een wereld aan diagnostiek

aandoeningen marker

Nierafwijking Eiwitten, rode bloedcellen, creatinine

Suikerziekte type I en II Glucose en albumine, ketonen

Diabetes type II Glucose en albumine

Blaasontsteking, urineweginfectie Nitriet, leukocyten, micro-organismen

Afwijkingen bloedafbraak Hemoglobine

Hart en vaatziekten Albumine 

Zwangerschap HcG

Leverstoornissen Bilirubine, urobilinogeen

Veel water en een Beetje zoUten en zUren

stof hoeveelheid

Water 1,5 l

Natrium 100 mmol

Kalium 90 mmol

Calcium 4 mmol

Magnesium 15 mmol

Chloride 100 mmol

Bicarbonaat 2 mmol

Fosfaat 1 g

Ureum 25 g

Urinezuur 0,8 g

Creatinine (afbraakproduct van spieren) 1,8 g

Urine bevat afbraakproducten van aminozuren, zoals een beetje zoutzuur uit arginine, lysine en histidine. 
Zwavelzuur komt van zwavelhoudende aminozuren, zoals methionine en cystine. Urine is geel vanwege uro-
chroom, een afbraakproduct van bilirubine. Ook zit er fenolrood in urine, dat van kleur verandert als de pH 
verandert. Sterk zure urine is dus oranje.

Asperges zorgen voor stinkende 
zwavelhoudende stoffen in urine.
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als je milieukundigen moet geloven, gaat ons standaardtoilet niet lang meer mee: 
steeds meer waterschappen nemen namelijk initiatieven om urine apart op te 
vangen. niet alleen bevat onze plas waardevolle grondstoffen voor kunstmest,  

ook moeten schadelijke hormonen worden afgevangen.

Urine als
 goudmijn
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Ons afvalwater bestaat uit drie 
stromingen: grijs water uit dou-
che en kraan en zwart water 

uit het riool, waar feces en urine inzit-
ten. Bovendien wordt de afvalstroom uit 
urine apart nog geel water genoemd. Die 
urine zit vol handige voedingsstoffen: 
deze afvalstroom zorgt voor 80 procent 
van het stikstof in het gehele afvalwater, 
50 procent fosfor en 70 procent kalium. 
Vooral fosfor en stikstof zijn de moeite 
waard om op te vangen: beide mine-
ralen zijn van belang voor het maken 
van kunstmest. Bovendien wordt fosfaat 
steeds schaarser, terwijl we dagelijks 500 
mg fosfaat per persoon door de wc spoe-
len. Het wordt dus tijd om fosfaat uit 
afvalwater te zuiveren.

inGezamelde urine

Een handige manier om fosfaat uit urine 
te vissen, is met een magnesiumzout, 

waardoor fosfor neerslaat als struviet: 
MgNH4PO4•6H2O of KMgPO4•6H2O. 
Twee varianten van struviet kunnen beide 
vanuit urine worden afgescheiden in een 

eenvoudig geroerd vat. Zo is in theorie 
meer dan 95 procent van de fosfor terug 
te winnen als een fosfaatrijk kristal, dat 
interessant is om te gebruiken als mest-
stof.

Struviet precipiteert echter vrij snel uit 
urine, omdat de pH vaak hoog is doordat 
bacteriën ureum afbreken tot NH4

+. Dat 
is een groot probleem als je urine wilt 
transporteren via een stelsel van lange 
bochtige buizen; verstopping ligt dan snel 
op de loer. 

SaniPhos, Nederlands eerste grootscha-
lige fabriek voor de winning van nut-
tige meststoffen uit humane urine, doet 
het dan ook anders. Deze fabriek, die 
sinds oktober 2010 in werking is op 
het terrein van GMB Slibverwerking in 
Zutphen, gebruikt ingezamelde urine van 
Moeders voor Moeders van MSD (vroeger 
Organon). Nadat het hormoon HCG uit de 
urine van zwangere vrouwen is gehaald, 
wordt de urine per vrachtwagen naar het 
Zutphense GMB-terrein gebracht. 

SaniPhos verwerkt nu 1500 m3 urine 
per jaar, goed voor 5 ton struviet. Verder 
heeft het bedrijf zijn oog laten vallen op 

plaszuilen bij evenementen. De installatie 
is toegerust om maximaal 5.000 m3 urine 
per jaar te verwerken, oftewel 13 miljoen 
‘kleine boodschappen’.

omzetten in stikstoFGas

Andere mogelijkheden die worden 
onderzocht om fosfaat apart op te 

vangen, zijn het bevriezen van urine, 
waardoor 80 procent van alle voedings-
stoffen wordt opgevangen in 25 procent 
van het volume. Ook is het mogelijk om 
urine te verdampen, nadat je ammonium 
gestabiliseerd hebt met zuur. 

Behalve waardevol fosfaat, is urine ook 
een belangrijke bron van stikstof, dankzij 
het ureum dat een plasje bevat. Stikstof 
uit ureum komt in het milieu als ammo-
niak en nitraat, wat slecht is voor de 
natuur. Nitraat zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat planten die deze stof goed kunnen 
omzetten, gaan domineren. Dit zorgt voor 
een minder soortenrijke omgeving.

In het huidige rioolstelsel wordt 20-25 
procent van de stikstof verwijderd, onder 
andere door methanol en bacteriën in te 
zetten om stikstofgas te maken. Methanol 
is een vereiste elektronendonor, maar 
is ook schadelijk voor het milieu. De 
anammoxbacterie is hiervoor een tech-
nisch haalbare oplossing, deze bacterie 
zet nitriet direct om in stikstofgas, zonder 
dat daar een elektronendonor voor nodig 
is. 

aPart inzamelen

Hoewel urine veel fosfor en stikstof 
bevat, is het volume laag: slechts één 

procent van al ons afvalwater is urine. Om 
de concentratie voedingsstoffen zo hoog 
mogelijk te krijgen, is het nodig dat er 
minder spoelwater meekomt. Bovendien 

De anammoxbacterie zet nitriet direct om in 
stikstofgas, zonder dat er (schadelijk) methanol 

nodig is.

NH4
+

2 O2

NO3
–

0,5 N2

CH3OH
~3,4 kg/kg N

0,86 O2
NH4

+

0,43 NH4
+ 0,57 NO2

–

0,44 N2 + 0,12 NO3
–

conventionele procedure:
nitrificatie / denitrificatie

nitritatie / anammoxprocedure:
gedeeltelijke nitritatie /anaerobe

ammoniumoxidatie

alternatieVe Verwerking

Struvietkristallen gezien door een 
microscoop.



7De Diepte6 De Diepte
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 64  |  nUmmer 271 U r i n e

moeten poep en urine snel van elkaar 
worden gescheiden.

In Duitsland en Zweden lopen al pro-
jecten waarbij urine gescheiden wordt 
ingezameld en gebruikt als kunstmest 
voor landbouwgrond. Ook in Nederland 
is men met zulke projecten bezig. In 
april 2011 in is Sneek een nieuwe woon-
wijk gebouwd waarbij de huizen niet op 
een gewoon riool zijn aangesloten, maar 
een vacuümtoilet hebben. Hiermee kun 
je urine apart opvangen en je bespaart 
bovendien 50 procent water. 

Ook het woonzorgcentrum in het 
Drentse Sleen heeft een kleine installatie 
die medicijnresten uit urine zuivert. Deze 
stoffen worden slechtst beperkt afgebro-
ken door een standaard rioolzuiverings-
installatie, maar in het woonzorgcentrum 
staat een ozongenerator die de medicijn-
resten verbrandt.

Ook bij dieren is urine van poep te 
scheiden: een varkensstal van Kempfarm 
in Noord-Limburg is uitgerust met een 
lopende band onder de veeroosters, die 
een soort V-vorm heeft. De poep blijft lig-
gen, terwijl de urine naar het laagste punt 
van de lopende band stroomt en apart 

opgevangen kan worden. Ook bij koeien 
is dit systeem toe te passen, maar dat is 
wel een zaak van lange adem: verwacht 
wordt dat het nog 25 jaar duurt voordat 
alle stallen in Nederland hiermee zijn 
uitgerust.

Het gescheiden inzamelen van urine 
levert betere zuivering op. Voor stikstof 
is dat 90 procent versus 25 procent via 
de huidige systeem. Beter voor het milieu 
dus, maar het apart inzamelen van urine 
kost vaak meer energie dan een extra 
zuiveringsstap inbouwen in het huidige 
stelsel. Omdat fosfor wel een eindige 
voorraad heeft, kan het apart inzamelen 
van urine daardoor toch voordeliger zijn.

VrouWelijke Vissen

Daarnaast maken nog andere stof-
fen het apart inzamelen van urine 

de moeite waard: vrouwelijke hormonen. 
Vrouwen plassen dagelijks oestrogenen 
uit, zowel lichaamseigen oestrogenen als 
synthetisch oestrogeen uit de anticoncep-
tiepil. Deze stoffen horen niet in zulke 
grote hoeveelheden in het watersysteem 
thuis. 

De meeste Nederlandse waterzuiverin-
gen breken meer dan 90 procent van de 
oestrogenen die ze aangevoerd krijgen af. 
Dat lijkt veel, maar effecten op de natuur 
zijn al merkbaar bij zijn enkele nano-
grammen per liter. De zuiveringsgraad 
zou zelfs 99,9 procent moeten zijn om 
nadelige effecten op de natuur te voorko-
men. Het effect van deze hormonen op 
het milieu is nu al merkbaar. Zo zagen 
onderzoekers in Canada dat afvalstoffen 
uit de anticonceptiepil de ontwikkeling 
van kikkervisje naar kikker remde.

Onderzoeker Titia de Mes van 
Wageningen UR meldt in haar proef-
schrift dat vissen, kikkers en andere 
waterorganismen in Nederlandse wate-
ren blootstaan aan vrouwelijke hormo-
nen. Steeds vaker vinden biologen twee-
slachtige organismen en mannelijke 
organismen die mannelijke geslachts-
kenmerken missen. 

In grote zoete wateren en riviermondin-
gen zijn er echter niet of nauwelijks effec-
ten aangetoond en het gebrek aan gege-
vens maakt een gedegen risico-inschat-
ting nog niet mogelijk, meldt de Stichting 
Toegepast Water Onderzoek (STOWA). 
Wel pleiten veel milieukundigen ervoor 
om deze hormonen bij de bron aan te 
pakken: vang urine apart op en maak het 
zuiveringsproces uitgebreider. Een toilet-
pot met een apart opvanggat voor urine 
lijkt dan ook een kwestie van tijd.        |

gemengd afvalwater

zwart water

uitstroom
terug naar

de industrie
of landbouw

slib

gemengd afvalwater

slib

- kantoren
- sportstadions
- ziekenhuizen, etc

urine

regenwater

grijs water

N2

decentrale infiltratie/afvoer van grijs- en regenwater

struviet
export

verteerde slib

CH4

bestaande
afvalwaterverwerking

anaerobe
vertering

decentrale
aerobe

behandeling

nitritatie-
denitrificatie anammox

KMP
MAP

uitstroom
afwerking

zUiVeringsinstallatie Van de toekomst?

Behalve via onze wc thuis, zijn ziekenhuizen ook 
verantwoordelijk voor medicijnresten in het 

riool. het reinier de Graeffgasthuis in Delft werkt 
met een pharmafilter, dat via een ingenieus proces 
medicijnresten uit urine verwijdert.
op de verpleegafdeling staat nu een apparaat 
dat biologisch afbreekbare po’s vermaalt, samen 
met overgebleven voedsel. Via het bestaande rio-
leringssysteem arriveren de materialen samen 
met afvalwater, onder meer afkomstig uit toiletten 
van de verpleegafdelingen, in het pharmafilter, 
dat de vloeibare en vaste stoffen scheidt. in een 
bioreactor verwijdert actief slib zware metalen 
en fosfaten uit de vloeibare substantie, waarna 
een membraan bacteriën en virussen verwijdert.
na verbranding van de opgeloste verontreinigingen 
filtert actief kool de laatste sporen weg van medi-
cijnen, röntgencontrastmiddel en hormoonversto-
rende stoffen. De vaste stoffen worden vergist. 
Wat overblijft, is schoon water, met minimaal de 
kwaliteit van zwemwater, en biogas, dat warmte en 
energie oplevert.                |

medicijnresten Vermalen
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Vrouwelijke hormonen uit menselijke urine 
zijn schadelijk voor mannelijke riviervissen.
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- Van piskijkers tot heelmeester, Museum Boerhaave  
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pdf/piskijkers.pdf.

- A. van Zuylen, Diagnostiek van Nierziekten, Diagned, juli 2002.
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- Pharmacology Rang, Dale & Ritter.
- M. Segers,   ‘Nieuwe fosfomijn: het riool’, C2W life sciences 2011.
- Proefschrift: Treatment of source separated urine and its effects 

on wastewater systems, J.A. Wilsenach, 2006.

AAnbevolen websItes
- www.STOWA.nl: Stichting toegepast wateronderzoek
- http://weblogs.vpro.nl/labyrint/2011/01/18/eindig-fosfor/: 

Uitzending Labyrint over fosfaatwinning uit afvalwater, 
januari 2011 

- www.twanetwerk.nl/default.ashx?documentid=7881: 
Nederland waterland over afvalwaterzuivering

voor op sChool
 1. Welke analysemethoden hadden piskijkers tot hun beschik-

king? Welke kwalen konden ze zo ontdekken?
 2. Detectie van glucose in urine gaat m.b.v. een dipstick. 

Glucose is een reducerende suiker. Geef de structuurfor-
mule van het reactieproduct van glucose als het met de 
reagentie op de dipstick reageert.

 3. Wat is de oorsprong van de uitdrukking Pecunia non olet?
 4. Beschrijf de twee dialysemethoden die beschikbaar zijn voor 

nierpatiënten.
 5. In de dipstick reageert oxidator H2O2 met een NaI chromo-

geen (chromogeen = kleurmaker). Stijfsel (zetmeel) kleurt 
blauw met I2. Geef de redoxreacties tussen H2O2 en NaI 
waarbij I2 ontstaat. Binas.

 6. Waardoor verstoort aanwezigheid van vitamine C (ascorbi-
nezuur) in urine de test op glucose?

 7. Urine bevat (de indicator) fenolrood. Bij welke pH verandert 
fenolrood van kleur? (Zie Binas).

 8. Maak een overzicht van de scheidingsmethoden GC/MS 
en LC/MS. Wat is het belangrijkste voordeel van LC boven 
GC?

 9. Zoek de structuurformules van methaanthiol, dimethylsul-
fide, sulfon, bis(methylthio)methaan.

 10. Geef de structuurformules van testosteron en epitestoste-
ron. Wat is het verschil?

 11. Per persoon spoelen we 500 mg fosfor door het toilet. 
Hoeveel vrachtwagens (7,5 ton laadvermogen) is dat per jaar 
voor Nederland?

 12. Technieken om nitraat en fosfaat uit urine te winnen zijn 
beschikbaar. Noem drie belemmeringen voor invoering van 
gescheiden inzameling.
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