Het maken van schoon
drinkwater staat onder
toenemende druk.
Medicijnen en multiresistente micro-organismen
van humane en veterinaire oorsprong komen
continue in drinkwaterbronnen terecht. Ook de
voedselketen is niet vrij
van deze verontreiniging.
Dit kan gevolgen hebben
voor volksgezondheid en
economie. Kan de introductie van biologisch
afbreekbare medicijnen
voor een ommekeer zorgen?

Groene medicijnen,
utopie of optie?
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Figuur: Medicijnketen met de 12 innovaties
van meduwa

alle conventionele medicijnen biologisch
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*Volgens OECD-testen. Bron: Kümmerer K.
in Kümmerer K. and M. Hempel (Eds.), 2010,
Green and Sustainable Pharmacy, Springer.
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Daarnaast verdienen biologisch afbreekbare
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waterkringloop van medicijnen en multi-

antidepressivum.

resistentie einde-pijp-oplossingen voort die
het probleem zelf niet oplossen.

Milieuchemicus Kümmerer is van mening

MEDUWA-coalitie

dat de omgang met medicijnen en andere

Het Duits-Nederlandse INTERREG-VA MEDUWAVecht(e) project wil een bijdrage leveren aan
het verlagen van de uitstoot van medicijnen en
resistente micro-organismen. De MEDUWAcoalitie bestaat uit 27 partners: 16 bedrijven,
5 onderzoeksinstituten, 2 academische
ziekenhuizen, 1 overheidsinstelling en 2
maatschappelijke organisaties. MEDUWA kost
8,5 miljoen euro.
Het project kent een geïntegreerde aanpak:
grensoverschrijdend, sectoroverschrijdend en
transdisciplinair. Ondernemers en wetenschappers werken zo veel mogelijk in teams
samen aan twaalf innovaties verspreid over de
hele medicijnketen en verschillende interventieklassen: preventie, mitigatie, analyse,
simulatie van maatregelen, voorspelling, visualisatie en communicatie (zie figuur 1). MEDUWA
ontwikkelt ook groene medicijnen, waaronder een farmaceutisch eiwit of biological
(alkalische fosfatase) en bepaalde planten- en
algenmengsels ter vervanging van antibiotica.
Informatie: meduwa.eu.

Brongerichte benadering
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Biologisch afbreekbaar
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