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Nog één keer

Met gemengde gevoelens heeft het bestuur besloten om de samen
werking met Jan Zegveld te beëindigen. Het was helaas een onver
mijdelijke stap. Wij betreuren het zeer en wensen Jan alle goeds en
danken hem voor zijn inzet.

Bovenkarspel…….

Foto’s op website

Het boek kan, en moet ook voor de meeste mensen, dicht. Einde
lijk, eindelijk, na talloze jaren van procederen, en onnoemelijke te
genwerking van één van de bubbelbadhouders, te weten J.J. en zijn
advocaat, is er een uitkering tot stand gekomen die in ieder geval
voor 50% tegemoetkomt aan de materiële en immateriële kosten
die slachtoffers hebben geleden door een opgelopen besmetting op
de Westfriese Flora van 1999 in Bovenkarspel. Inmiddels is gestart
met de uitbetalingen. Voor de één die nergens meer op rekende een
meevaller maar voor de ander een tegenvaller. Beer Advocaten, en
met name John Beer en Josée van de Laar, die namens de Consumen
tenbond en dus het overgrote deel van de slachtoffers, de afgelopen
jaren hebben geprocedeerd, verdienen een groot compliment. Ook
de verzekeraars Nationale Nederlanden en Delta Lloyd verdienen
een pluim. Bij mijzelf kunnen veertien volle ordners naar het archief,
en ben ik voorlopig vrij van het bijwonen van allerlei rechtszaken,
procedures e.d. Want daarover zal ik eerlijk zijn, als voorzitter werd
ik geacht aanwezig te zijn namens de slachtoffers, en dat was ik ook,
inclusief overleggen met de advocaten zo’n 50 keer, maar het was
met een gezonde tegenzin; want en aanwezig zijn, de mond moe
ten houden maar wel baarlijke onzin, leugens en onwaarheden van
de tegenpartij steeds horen verkondigen gaan je niet ‘in je kouwe
kleren zitten’. Nu lopen er nog wel een paar procedures tegen de
tegenpartijen en hun advocaten (waarvan ik wijselijk de namen maar
even achterwege laat) maar voorlopig is ‘de kop er af’ en kan ik nu
volop al mijn energie gebruiken om onze Stichting Veteranenziekte
verder te gaan helpen ontwikkelen, samen met mijn overige, zeer
gemotiveerde, bestuurders, tot een echte patiëntenvereniging. Een
vereniging waar elk nieuw slachtoffer zich onmiddellijk thuis voelt.
Bovenkarspel was de aanleiding tot de oprichting van deze stich
ting maar nieuwe slachtoffers van een legionellabesmetting zijn de
enige legitimering van de voortzetting van deze club. Bovenkarspel
ligt achter ons; de toekomst van onze stichting ligt bij u! Namens ons
gehele bestuur wens ik u een mooie zomer, maar denk er om, een
legionellabesmetting ligt, met zomerse omstandigheden, op de loer!

Na de presentatie van het fotoboek van de herdenkingsdag op 12
maart 2009 zijn de foto’s op verzoek van velen op de website ge
plaatst. Op de laatste lotgenotendag bleek dat niet iedereen ze kan
vinden. Op de website klikt u op agenda en gaat dan naar lotgeno
tendagen. Dan klikt u op maart 2009 en komt u terecht bij de tekst
en de foto’s. U kunt zelf de foto’s die u wilt hebben downloaden,
waarna u ze kunt laten afdrukken. Ook van de laatste lotgenoten
dag, 24 april 2010, is een fotoimpressie op de website gezet.

Lotgenotendag

Definitieve schade-uitkering legionella-slachtoffers
Westfriese Flora
De onafhankelijke Stichting Tegemoetkoming Legionellaslachtoffers (STL) heeft aan 140 slachtoffers (of hun nabestaanden)
van de legionella-uitbarsting tijdens de Westfriese Flora in
Bovenkarspel in 1999 een schadevergoeding toegekend. Zij krijgen elk 63% van hun claims. Voorzitter Theo Kremer: “De uitkeringen zijn aanzienlijk, maar het bedrag dat in kas is, is helaas
onvoldoende om de schade helemaal te vergoeden. We hopen dat
voor alle slachtoffers met deze regeling een ingrijpende en vervelende periode kan worden afgesloten.

(hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam).
Het geld dat nu wordt uitgekeerd komt van de aansprakelijkheidsver
zekeraars van enkele bedrijven, die op de Flora een stand hadden.
Zij hebben de STL gevraagd het beschikbare bedrag als financiële
tegemoetkoming te verdelen onder de bezoekers, die zijn besmet
en daardoor schade hebben geleden. De STL heeft nu inzicht in de
geleden schade en is overgegaan tot uitkering.
Uiteindelijk krijgen alle slachtoffers, die zich hebben gemeld via hun
advocaten of na oproepen van de STL in de media, 63% van hun
claims vergoed. Hun belangenbehartigers zorgen voor de definitieve
uitbetaling. Voorzitter Kremer: "We hadden als STL de beschikking
over een kleine miljoen euro. Dat wordt nu vrijwel geheel uitge
keerd. Tot het einde van het jaar blijft nog iets meer dan tienduizend
euro onder ons beheer voor eventuele naclaims en kosten. Als dat
bedrag niet wordt aangesproken zullen we het overmaken naar de
Stichting Veteranenziekte. En we zullen onze werkzaamheden door
een accountant laten controleren." 

Door besmetting met de legionellabacterie liep een groot aantal be
zoekers meer dan 10 jaar geleden de zogenoemde veteranenziekte
op. Na verschillende juridische procedures werd in oktober vorig
jaar de STL opgericht om snel en geheel onafhankelijk te kunnen be
slissen over het uitkeren van schadevergoedingen aan de slachtoffers
of hun nabestaanden. De bestuursleden zijn Theo Kremer (directeur
Personenschade Instituut van Verzekeraars), Jaap Sap (rechter en
voorzitter stichting Keurmerk Letselschade) en Siewert Lindenbergh

Op zaterdag 2 oktober 2010 is de lotgenotendag in Het Vechthuis
in Utrecht. Zet u de datum vast in uw agenda?! In augustus ont
vangt u de uitnodigingsbrief met het aanmeldformulier.

“Ik heb wat, krijg ik ook wat?”

Agenda

‘Ik heb wat, krijg ik ook wat?’ is een vraag die mensen met een
chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd vaak stellen. De ver
nieuwde brochure van het ministerie van Volksgezondheid Wel
zijn en Sport geeft antwoord op deze vraag.

14 juli		
18 september
18 september
2 oktober

bestuursvergadering
bestuursvergadering
vergadering klankbordgroep met bestuur
26ste lotgenotendag

Sinds 1 januari 2010 is er een speciale lotgenotentelefoon
0800-LEGIONELLA (0800-5344663)

Ministerie van VWS

Mocht u meer informatie willen of deze brochure bestellen dan
kunt u bellen naar de medewerkers van Postbus 51 op het telefoon
nummer 0800 – 8051. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00
tot 20.00 uur.

Chronisch ziek of gehandicapt?
Wanneer krijgt u wat in 2010

De brochure ‘Ik heb wat, Krijg ik ook wat?’ bestaat al een paar
jaar. Hij is bestemd voor iedereen die hoge kosten maakt in ver
band met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. Elk
jaar wordt er een nieuwe versie van deze brochure uitgegeven. De
versie over 2010 geeft u een actueel overzicht van alle bestaande
regelingen. U leest welke mogelijkheden er zijn, hoe ze werken en
waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een algemene
tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg). De hoogte van de algemene tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd, de zorg die u ontvangt en of u thuis woont of in
een zorginstelling. U hoeft niets te doen om een tegemoetkoming
te ontvangen. Het bedrag waar u recht op hebt wordt automatisch
op uw rekening bijgeschreven. Verder biedt de Wtcg een korting
op de eigen bijdrage die u betaalt voor de AWBZ of de Wmo, en
hebben ouderen en arbeidsongeschikten recht op een financiële
compensatie. En ten slotte kunt u specifieke zorgkosten aftrekken
bij uw belastingaangifte. In 2010 zijn er vier momenten wanneer
u een bedrag kunt verwachten. Wanneer krijgt u wat?

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.stichtingveteranenziekte.nl
contactadres:

Fred Bertrand - voorzitter Stichting Veteranenziekte

info@stichtingveteranenziekte.nl

Colofon

Donateurschap:

€ 26,50 per jaar (acceptgiro)
€ 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage: 	750 exemplaren
Doelgroep:
Donateurs, externen, artsen, GGD en media
Verschijning:
Vier maal per jaar
Verspreiding:
Gratis
Lay-out:
ORANJEBRUIN grafisch ontwerp, Den Haag
Druk:	Drukkerij BorBo, Bovenkarspel

Deze Nieuwsbrief is een editie van Stichting Veteranenziekte.
Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak
op de Westfriese Flora. Doelstelling: Stimuleren lotgenoten
contact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preventieve maatregelen.
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De brochure 2010 bevat de volgende onderwerpen:
- vergoeding van medische kosten;
- kosten van zorg bij langdurige ziekte;  
- kosten van bijvoorbeeld hulp in het huishouden,
vervoer en aanpassing in de woning;  
- een financieel extraatje voor mantelzorgers;  
- meerkosten door een chronische ziekte of handicap;  
- kosten van reizen buiten de regio;  
- kosten van gehandicapte kinderen die nog thuis wonen;  
- kosten van bijzondere uitgaven;  
- belastingaftrek bij ziekte of handicap;  
- belastingteruggave voor mensen die jong gehandicapt zijn geraakt;  
- hogere uitkering voor extra hulp bij arbeidsongeschiktheid.

april 2010
Heeft u in 2009 een eigen bijdrage betaald voor AWBZ zorg zonder verblijf of zorg in het kader van de Wmo? Dan heeft u recht
op een korting op de eigen bijdrage. De korting over 2009 ont
1
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Bloemen bij het monument

vangt u in één keer achteraf in april 2010. Vanaf 2010 wordt de
korting meteen verrekend op de factuur.
april - juni 2010
Heeft u voor 1 april 2010 aangifte gedaan bij de belastingdienst?
Dan kunt u vóór 1 juli 2010 bericht ontvangen over de aanslag
inkomstenbelasting 2009, inclusief de aftrek van specifieke zorg
kosten.
juli - september 2010
Bent u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u de jaarlijkse tegemoet
koming voor arbeidsongeschikten van het UWV, mits u aan de
voorwaarden voldoet.
november – december 2010
Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan ontvangt u in de pe
riode november - december 2010 de algemene tegemoetkoming
over 2009, mits u aan de voorwaarden voldoet. 

IN DE MEDIA: “Klachten tegen advocaat
vanwege legionella-afhandeling”

Op 12 maart jl. heeft de voorzitter van Stichting Veteranenziekte,
Fred Bertrand, samen met een kleine groep mensen, bloemen bij
het Monument De Bomentuin gelegd ter nagedachtenis aan alle
Legionellaslachtoffers.

Uit het Noordhollands Dagblad van 6 mei 2010
BOVENKARSPEL - Tegen advocaat Jacob van Rhijn zijn klachten ingediend
bij de Raad van Discipline. De raad beoordeelt tuchtklachten tegen advoca
ten. Bij Van Rhijn, vennoot van kantoor Schenkeveld Alkmaar/Hoorn, gaat
het om de afhandeling van de legionellauitbraak op de Westfriese Flora te
Bovenkarspel.
Een van de klagers is Beer Advocaten te Amsterdam namens de Stichting Ve
teranenziekte. Voorzitter Fred Bertrand beschuldigt Van Rhijn als toenmalig raadsman van bubbelbadverkoper
Jan Jong van ’misleiding’. ,,Lang ontkende hij dat verzekeringsgeld was uitgekeerd. Na zeven jaar bleek dat een

Lotgenotendag

leugen. Het geld was toen weg.’’
Vanwege de verdwenen 5,7 ton sleept verzekeraar Nationale Nederlanden Jong voor de rechter. Hij wordt
gezien als de schuldige van de legionellebesmetting. De zaak tegen Van Rhijn is op 25 augustus. De advocaat

waren verrast en zichtbaar blij met hun geschenk en op hun beurt
spraken zij de deelnemers toe. Na dit, toch wel emotioneel, gebeu
ren konden de deelnemers persoonlijk van Bea en Nico afscheid ne
men. Gelukkig hebben beiden aangegeven dat zij voortaan gewoon
als deelnemer de lotgenotendagen blijven bezoeken.

Op 24 april 2010 werd onze lotgenotendag gehouden in ‘t Strandpaviljoen in Vught. Een bijzondere dag, want we namen afscheid
van twee oud gedienden, Bea Veldhuisen en Nico Hoffer.
De locatie was schitterend met bui
ten een terras aan het water. Het weer
werkte ook aan alle kanten mee: zon
nig, warm en een mooie blauwe lucht.
De weg ernaar toe was wat moeilijker,
zodat we dan ook niet om 10.30 uur
maar om 11.00 uur naar het welkomst
woord van onze voorzitter Fred Ber
trand konden luisteren. Achter Fred
stonden de presentatiewand van de
Stichting Veteranenziekte en de ban
ner opgesteld.

kan worden ontzet uit zijn ambt.
Een groep van 35 legionellaslachtoffers staakt de strijd tegen whirlpoolverkoper Jan Jong. Zij zien af van dag
vaarding van de ondernemer na de besmetting elf jaar geleden op de Westfriese Flora. Het beslag op woonhuis
en bedrijfspanden van de Heerhugowaarder wordt opgeheven. ,,We zetten er een punt achter’’, zegt Henk van

Tot slot konden we luisteren naar muziek en was er tijd om lekker
met elkaar buiten te zitten, te praten en af te sluiten met een drankje
en een hapje. 

Essen (60) uit Bovenkarspel.
Van Essen is een van de 35 slachtoffers die lange tijd onverzettelijk waren. Standvastig bleven zij, onder aan
voering van de Consumentenbond en Beers Advocaten te Amsterdam, strijden om financiële genoegdoening
voor al het lichamelijk leed na de legionellauitbraak. Jan Jong wordt gezien als de hoofdschuldige. Nu geven
zij het op. De slachtoffers zullen hem niet dagvaarden. Zij hadden voor de zekerheid beslag laten leggen op
woonhuis en bedrijfspand van de ondernemer, maar dat vervalt.
Stichting Veteranenziekte heeft aangifte gedaan tegen Jong wegens verduistering van de 570.000 euro. Dit
bevestigt voorzitter Fred Bertrand uit Bovenkarspel. De financiële recherche heeft inmiddels vooronderzoek
gedaan, aldus woordvoerder Natasja Keijzer van het Openbaar Ministerie. Er komt een vervolgonderzoek. 

Rond 12.30 uur kon iedereen genie
ten van een uitstekend buffet; belegde
broodjes, soep, verse fruitsalade en
echte Brabantse worstenbroodjes.

Berichten

Oproep!
Het bestuur van Stichting Veteranenziekte is op zoek naar
familieleden of mantelzorgers die willen deelnemen aan een
speciaal, voor hen georganiseerde lotgenotencontact. De
bedoeling is dat deze bijeenkomst plaatsvindt zonder aanwezigheid van patiënten. Gespreksthema’s tijdens zo’n bijeenkomst
kunnen bijvoorbeeld zijn: “Mijn partner is getroffen door een
legionellabesmetting, wat betekent dat voor mij als partner?” of
“Mijn moeder is sinds haar legionellabesmetting erg veranderd;
hoe ga ik daar als zoon/dochter mee om?”. Er zijn nog geen
concrete data gepland voor een mantelzorgers bijeenkomst.
Het gaat in eerste instantie om een behoeftepeiling.

LinkedIn
Na de lunch werd officieel afscheid
genomen van Bea en Nico. Ze werden
toegesproken door Fred, waarna bei
den als aandenken een “druppel” kre
gen aangeboden. Op de voet van de
druppel is hun naam, bestuursfunctie
en de bestuursperiode gegraveerd. Ze

Sinds 14 maart jl. is Stichting Veteranenziekte ook als Group
actief op het zakelijke netwerk van LinkedIn.

foto’s: PieterJoost Sluis

De bedoeling is om ook via deze weg in contact te komen en
te blijven met leden van ons grote netwerk. Discussies, nieuws
en agenda zijn enkele items die via deze groep te vinden is.
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Heeft u een profiel op LinkedIn of kent u iemand voor wie
deze groep interessant is, dan kunt u via de verkorte link
http://bit.ly/affXMA op de speciale webpagina’s kijken.
U kunt ook een gratis profiel aanmaken op LinkedIn
(www.linkedin.com)

Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neemt
u dan contact op met bestuurslid Natasja Gundelach via de
email info@gundelach.nl (o.v.v. mantelzorger) of telefonisch via
06-23083577.
3
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procedures e.d. Want daarover zal ik eerlijk zijn, als voorzitter werd
ik geacht aanwezig te zijn namens de slachtoffers, en dat was ik ook,
inclusief overleggen met de advocaten zo’n 50 keer, maar het was
met een gezonde tegenzin; want en aanwezig zijn, de mond moe
ten houden maar wel baarlijke onzin, leugens en onwaarheden van
de tegenpartij steeds horen verkondigen gaan je niet ‘in je kouwe
kleren zitten’. Nu lopen er nog wel een paar procedures tegen de
tegenpartijen en hun advocaten (waarvan ik wijselijk de namen maar
even achterwege laat) maar voorlopig is ‘de kop er af’ en kan ik nu
volop al mijn energie gebruiken om onze Stichting Veteranenziekte
verder te gaan helpen ontwikkelen, samen met mijn overige, zeer
gemotiveerde, bestuurders, tot een echte patiëntenvereniging. Een
vereniging waar elk nieuw slachtoffer zich onmiddellijk thuis voelt.
Bovenkarspel was de aanleiding tot de oprichting van deze stich
ting maar nieuwe slachtoffers van een legionellabesmetting zijn de
enige legitimering van de voortzetting van deze club. Bovenkarspel
ligt achter ons; de toekomst van onze stichting ligt bij u! Namens ons
gehele bestuur wens ik u een mooie zomer, maar denk er om, een
legionellabesmetting ligt, met zomerse omstandigheden, op de loer!

Na de presentatie van het fotoboek van de herdenkingsdag op 12
maart 2009 zijn de foto’s op verzoek van velen op de website ge
plaatst. Op de laatste lotgenotendag bleek dat niet iedereen ze kan
vinden. Op de website klikt u op agenda en gaat dan naar lotgeno
tendagen. Dan klikt u op maart 2009 en komt u terecht bij de tekst
en de foto’s. U kunt zelf de foto’s die u wilt hebben downloaden,
waarna u ze kunt laten afdrukken. Ook van de laatste lotgenoten
dag, 24 april 2010, is een fotoimpressie op de website gezet.

Lotgenotendag

Definitieve schade-uitkering legionella-slachtoffers
Westfriese Flora
De onafhankelijke Stichting Tegemoetkoming Legionellaslachtoffers (STL) heeft aan 140 slachtoffers (of hun nabestaanden)
van de legionella-uitbarsting tijdens de Westfriese Flora in
Bovenkarspel in 1999 een schadevergoeding toegekend. Zij krijgen elk 63% van hun claims. Voorzitter Theo Kremer: “De uitkeringen zijn aanzienlijk, maar het bedrag dat in kas is, is helaas
onvoldoende om de schade helemaal te vergoeden. We hopen dat
voor alle slachtoffers met deze regeling een ingrijpende en vervelende periode kan worden afgesloten.

(hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam).
Het geld dat nu wordt uitgekeerd komt van de aansprakelijkheidsver
zekeraars van enkele bedrijven, die op de Flora een stand hadden.
Zij hebben de STL gevraagd het beschikbare bedrag als financiële
tegemoetkoming te verdelen onder de bezoekers, die zijn besmet
en daardoor schade hebben geleden. De STL heeft nu inzicht in de
geleden schade en is overgegaan tot uitkering.
Uiteindelijk krijgen alle slachtoffers, die zich hebben gemeld via hun
advocaten of na oproepen van de STL in de media, 63% van hun
claims vergoed. Hun belangenbehartigers zorgen voor de definitieve
uitbetaling. Voorzitter Kremer: "We hadden als STL de beschikking
over een kleine miljoen euro. Dat wordt nu vrijwel geheel uitge
keerd. Tot het einde van het jaar blijft nog iets meer dan tienduizend
euro onder ons beheer voor eventuele naclaims en kosten. Als dat
bedrag niet wordt aangesproken zullen we het overmaken naar de
Stichting Veteranenziekte. En we zullen onze werkzaamheden door
een accountant laten controleren." 

Door besmetting met de legionellabacterie liep een groot aantal be
zoekers meer dan 10 jaar geleden de zogenoemde veteranenziekte
op. Na verschillende juridische procedures werd in oktober vorig
jaar de STL opgericht om snel en geheel onafhankelijk te kunnen be
slissen over het uitkeren van schadevergoedingen aan de slachtoffers
of hun nabestaanden. De bestuursleden zijn Theo Kremer (directeur
Personenschade Instituut van Verzekeraars), Jaap Sap (rechter en
voorzitter stichting Keurmerk Letselschade) en Siewert Lindenbergh

Op zaterdag 2 oktober 2010 is de lotgenotendag in Het Vechthuis
in Utrecht. Zet u de datum vast in uw agenda?! In augustus ont
vangt u de uitnodigingsbrief met het aanmeldformulier.

“Ik heb wat, krijg ik ook wat?”

Agenda

‘Ik heb wat, krijg ik ook wat?’ is een vraag die mensen met een
chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd vaak stellen. De ver
nieuwde brochure van het ministerie van Volksgezondheid Wel
zijn en Sport geeft antwoord op deze vraag.

14 juli		
18 september
18 september
2 oktober

bestuursvergadering
bestuursvergadering
vergadering klankbordgroep met bestuur
26ste lotgenotendag

Sinds 1 januari 2010 is er een speciale lotgenotentelefoon
0800-LEGIONELLA (0800-5344663)

Ministerie van VWS

Mocht u meer informatie willen of deze brochure bestellen dan
kunt u bellen naar de medewerkers van Postbus 51 op het telefoon
nummer 0800 – 8051. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00
tot 20.00 uur.

Chronisch ziek of gehandicapt?
Wanneer krijgt u wat in 2010

De brochure ‘Ik heb wat, Krijg ik ook wat?’ bestaat al een paar
jaar. Hij is bestemd voor iedereen die hoge kosten maakt in ver
band met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. Elk
jaar wordt er een nieuwe versie van deze brochure uitgegeven. De
versie over 2010 geeft u een actueel overzicht van alle bestaande
regelingen. U leest welke mogelijkheden er zijn, hoe ze werken en
waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een algemene
tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg). De hoogte van de algemene tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd, de zorg die u ontvangt en of u thuis woont of in
een zorginstelling. U hoeft niets te doen om een tegemoetkoming
te ontvangen. Het bedrag waar u recht op hebt wordt automatisch
op uw rekening bijgeschreven. Verder biedt de Wtcg een korting
op de eigen bijdrage die u betaalt voor de AWBZ of de Wmo, en
hebben ouderen en arbeidsongeschikten recht op een financiële
compensatie. En ten slotte kunt u specifieke zorgkosten aftrekken
bij uw belastingaangifte. In 2010 zijn er vier momenten wanneer
u een bedrag kunt verwachten. Wanneer krijgt u wat?

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.stichtingveteranenziekte.nl
contactadres:

Fred Bertrand - voorzitter Stichting Veteranenziekte

info@stichtingveteranenziekte.nl

Colofon
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Lay-out:
ORANJEBRUIN grafisch ontwerp, Den Haag
Druk:	Drukkerij BorBo, Bovenkarspel

Deze Nieuwsbrief is een editie van Stichting Veteranenziekte.
Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak
op de Westfriese Flora. Doelstelling: Stimuleren lotgenoten
contact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preventieve maatregelen.
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De brochure 2010 bevat de volgende onderwerpen:
- vergoeding van medische kosten;
- kosten van zorg bij langdurige ziekte;  
- kosten van bijvoorbeeld hulp in het huishouden,
vervoer en aanpassing in de woning;  
- een financieel extraatje voor mantelzorgers;  
- meerkosten door een chronische ziekte of handicap;  
- kosten van reizen buiten de regio;  
- kosten van gehandicapte kinderen die nog thuis wonen;  
- kosten van bijzondere uitgaven;  
- belastingaftrek bij ziekte of handicap;  
- belastingteruggave voor mensen die jong gehandicapt zijn geraakt;  
- hogere uitkering voor extra hulp bij arbeidsongeschiktheid.

april 2010
Heeft u in 2009 een eigen bijdrage betaald voor AWBZ zorg zonder verblijf of zorg in het kader van de Wmo? Dan heeft u recht
op een korting op de eigen bijdrage. De korting over 2009 ont
1

