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Broom in het bad 
 
 
 
Bromaat in kuurbad bedreigt heilzaam imago 
 
 
Het zoutwaterbad van een kuurcentrum in de provincie Groningen bleek vrij hoge 
concentraties bromaat (760 µg/L) te bevatten. Het zoute bronwater bevatte relatief 
veel - onschadelijk - bromide (28 mg/L) vergeleken met zoet oppervlaktewater of 
grondwater (0,1 - 1 mg/L). Bromaat komt echter van nature niet voor in het 
bronwater. Het bromaat komt dus in het water terecht, nadat het is opgepompt. 
Zoals in veel (zwem)baden vindt desinfectie plaats door toevoeging van 
chloorbleekloog. Dit reageert met het bromide, waarbij onder meer bromaat 
ontstaat. Factoren als zonlicht, zuurgraad en de concentratie chloorbleekloog 
spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast blijkt chloorbleekloog zelf al een 
aanzienlijke hoeveelheid bromaat te bevatten.  
In het zwembad kan opname van bromaat via de mond plaatsvinden. Opname via 
de huid of door inademing is te verwaarlozen. De huidige (tijdelijke) drinkwaternorm 
voor bromaat - uitgaande van een kankerrisiconorm van 1 op 100.000 - bedraagt  
5 µg/L. Op grond van de verwachte maximale opname door zwemmers heeft het 
RIVM de zwemwaternorm vastgesteld op 120 µg/L.  
De concentratie bromaat kan worden verlaagd door de vorming hiervan te 
voorkomen of door het gevormde bromaat te verwijderen. Verlaging van de 
concentratie chloorbleekloog of het gebruik van chloorbleekloog met minder 
bromaat is een mogelijkheid. Inmiddels wordt al minder chloorbleekloog 
toegevoegd. 
Desinfectie zonder chloorbleekloog lijkt een veel betere manier. Ozonisering - soms 
toegepast voor zuivering van water in zwembaden - is voor desinfectie van 
bronwater geen goede methode. Veel perspectief biedt de desinfectie door middel 
van ultraviolet licht. Testen op laboratoriumschaal moeten aantonen of deze 
methode kan worden toegepast om het water in het kuurbad te desinfecteren. 
Een zegsman van de Dienst Zuiveringsbeheer benadrukt dat het probleem zich 
voordoet bij alle kuurbaden met bromidehoudend water. Er is geen reden om 
ongerust te zijn. „Bij het vaststellen van de norm is uitgegaan van het feit dat je 
30 keer per jaar van het bad gebruik maakt en daarbij gemiddeld vier slokken water 
naar binnen krijgt. In de praktijk zal dat waarschijnlijk veel minder zijn. Bovendien is 
de gehanteerde risiconorm (1 op 1.000.000) een factor tien lager dan de huidige 
drinkwaternorm.” 
 
 naar: Chemisch Weekblad 
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