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INTERNIST/BEDRIJFSARTS DR. T. WIJLHUIZEN ZIET MOGELIJKHEDEN TOT ’MEER ERKENNING’

Onderzoek naar gevolgen Legionella
Apeldoorn – ’Ik ga me sterk maken voor een nader en gecoördineerd onderzoek naar de
medische en psycho-sociale gevolgen van Legionella. Niet alleen: ’Wat zijn precies de
klachten na een besmetting met Legionella?’ – want daar weten we gelukkig al vrij veel
van – maar vooral: ’Hoe zijn die klachten uiteindelijk misschien wél te verklaren zodat
we kunnen bereiken dat meer huisartsen en specialisten de langdurige gevolgen van een
besmetting met Legionella beter herkennen en erkennen.’
Die belofte deed gastspreker dr. T. (Theo) Wijlhuizen
zaterdag 14 oktober in
Apeldoorn voor een groep
van zo’n 160 mensen, tijdens de 18e Lotgenotendag
van de Stichting Veteranenziekte. Wijlhuizen is internist en bedrijfsarts (’ik kan
over de schutting van twee
werelden heen kijken’) en
is verbonden aan de Universiteit Twente, Faculteit
Gedragswetenschappen.
Hij heeft zich gespecialiseerd in het Chronisch Vermoeidheids Syndroom
(CVS). Wijlhuizen heeft uitgebreid kennis genomen
van eerdere onderzoeken
naar de lichamelijke en
geestelijke gevolgen van
een besmetting met Legionella. Daarbij noemde en
roemde hij vooral de bevindingen van dr. Kamilla Lettinga (Academisch Medisch
Centrum-Amsterdam 20042006, onder leiding van
professor dr. P. Speelman)
en van drs. Bertina Herforth
(Instituut Voor Psychotrauma-Zaltbommel, 20052006). Wijlhuizen wil een
poging doen om – samen
met andere deskundigen en
onderzoeksinstituten –
(nog) meer te weten te

komen over de klachten na
een besmetting met Legionella en/of overige aandoeningen.

zeggen binnen in uw
lichaamscellen verstoppen
en vandaar uit voor veel
overlast zorgen. Ik wil proberen, met anderen, daar
meer over te weten te
komen, zodat uiteindelijk
mensen met een Legionella
pneumonie niet langer op
veel plaatsen tegen een
muur van onbegrip oplopen.’
Wijlhuizen zei er voor te

’De geest wil wel
maar het lichaam
doet niet mee.’
Wijlhuizen zelf ziet vooraf
veel parallellen met belangrijke klachten bij het (ook
moeilijk te omschrijven)
Chronisch Vermoeidheids
Syndroom, dat in essentie
zó kan worden samengevat:
’De geest wil wel, maar het
lichaam doet niet mee.’
Wijlhuizen stak zijn aandachtig Apeldoorns gehoor
ook een riem onder het
hart: ’Ik kan u verzekeren
dat u met ’vage’ klachten
als vermoeidheid, depressies, concentratie- en
geheugenproblemen, absoluut niet mag worden genegeerd. U bént niet gek, u
bént van oorsprong niet
depressief. Maar ergens in
die Legionella-besmetting
die u heeft opgelopen zit
een, nog grotendeels onverklaard, gevolg dat u vaak
jarenlang parten speelt.
De Legionella-bacterie doet
meer dan wij nu weten, hij
kan zich om het maar zo te

dr. Theo Wijlhuizen
waken niet alle mensen die
last hebben van zogenaamde ’onverklaarbare ziektes’
op één hoop te gooien. Hij
pleitte voor een aanpak per

(lees verder op pagina 3)

Lotgenotendag Apeldoorn
groot succes
Apeldoorn – De 18e Lotgenotendag van de Stichting
Veteranenziekte, voor de tweede keer sinds de oprichting van de Stichting (in 1999) gehouden in Apeldoorn
(Koninklijk Paleis ’t Loo), werd in menig opzicht een
groot succes: een uitstekende spreker (zie hoofdverhaal), prachtig weer, andermaal een bijzonder grote
opkomst (160 mensen), een goede organisatie en een
voortreffelijke ambiance in en om Hotel Apeldoorn.
Zelden kreeg het bestuur tijdens en na afloop van deze
18e Lotgenotendag zoveel complimenten van de tientallen deelnemers, onder wie ook zo’n dertig nieuwe
donateurs van onze Stichting. Twee enquêtes (één van
gastspreker/internist dr. T. Wijlhuizen en één van ons
bestuur zelf) werden massaal en uiterst betrokken ingevuld. Elders in deze nieuwsbrief vindt u daarvan de
weerslag.
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’WEDSTRIJD’ DE PEN ALS LOTGENOOT: SCHRIJVEN HELPT!

Hoe beïnvloedt uw ziekte uw leven?
Arnhem – De meeste mensen denken er niet over na hoe het is om ziek of gehandicapt te zijn. Totdat het uzelf overkomt, uw leven staat ineens op z’n kop en de toekomst wordt onzeker. In veel gevallen kost het veel moeite dit alles te
verwerken of te aanvaarden. U moet stap voor stap leren omgaan met de beperkingen die de ziekte of handicap met
zich meebrengen. In dit verwerkingsproces kan het waardevol zijn om uw verhaal op te schrijven, om alles van u af te
schrijven, om het een plaats te geven in uw leven en ook om begrip te krijgen vanuit uw omgeving.
Deze argumenten zijn voor
het Fonds PGO reden om
de schrijfwedstrijd ’De Pen
als Lotgenoot’ te organiseren. Hiermee wil het fonds
mensen met een ziekte,
aandoening of handicap
stimuleren hun verhaal op
te schrijven. Deze ervaringsverhalen zijn niet alleen
waardevol voor de persoon
zelf, maar het verhaal kan
ook steun betekenen voor
lotgenoten: Schrijven helpt!
Waarover?
U schrijft over uw eigen
ervaringen met een ziekte,
aandoening of handicap
of over uw ervaringen met
een zieke in uw omgeving.
Bijvoorbeeld:
• Wat ging er door u heen
toen u die slechte diagnose te horen kreeg?
• Hoe reageren mensen
in uw omgeving op uw
ziekte of handicap?
• Hoe is het om de wereld
vanuit een rolstoel te
beleven?
• Wat doe je als je kind of
andere naaste aldoor
maar pijn heeft?
Drie categorieën
Er zijn drie categorieën
waar u aan kunt deelnemen:
1. In de Pen:
voor ervaringsverhalen
2. Pen Publiek:
voor columns of korte
verhalen die al eerder
zijn gepubliceerd

3. Pen op Internet:
voor internetpagina’s
met ervaringsverhalen

Inzending is mogelijk tot
31 mei 2007; prijsuitreiking
november 2007.

Bij de categorie ’In de Pen’
zijn er drie prijzen beschikbaar: € 2.500,– (1e prijs),
€ 1.000,– (2e prijs).
Daarnaast is er in deze
categorie nog een aparte
prijs van € 1.000,–
beschikbaar voor jeugd
(tot 18 jaar). Bij de overige
twee categorieën zijn prijzen van € 1.000,– te winnen voor de beste column
en € 1.000,– voor de beste
website.
Alle inzendingen worden
beoordeeld door een deskundige jury. Deze bestaat
uit mensen met een ziekte
of handicap en mensen
uit de wereld van de
gezondheidszorg, media
en literatuur.

Bert’s verhalen van eigen
bodem
Ossendrecht – In het Brabantse Ossendrecht woont
de nu 48-jarige vriendelijke, gastvrije en sociale Bert
Disco. Hij is een regelmatig bezoeker van onze Lotgenotendagen. Hij was (en is) een sportieve jonge kerel
die in zijn vrije tijd vroeger onder meer aan bergbeklimmen deed.
Een aantal jaren geleden sloeg in zijn leven het noodlot toe. Hij werd ernstig ziek en kwam later in het ziekenhuis terecht. Mogelijk – dat is niet zeker – heeft hij
een Legionellabesmetting opgelopen waarna hij, wellicht door een foutieve inschatting of een vergissing,
verkeerde medicijnen heeft toegediend gekregen. Bert
werd heel erg ziek, maar kwam er – mede door zijn
sterke wilskracht en de inzet van zijn ouders en goede
vrienden – toch doorheen, zij het met grote gevolgen.
Iets in zijn kleine hersenen raakte beschadigd, het
motorisch aansturen van zijn lichaam functioneerde
niet meer. Bert kwam in een rolstoel terecht. Spreken
werd heel moeilijk. Toch keerde Bert terug uit het
diepe dal en een van de dingen die hem nu op de
been houdt is: schrijven! De afgelopen jaren schreef
hij talloze (korte) verhalen over herinneringen, gebeurtenissen, gedachtes. Veel van die verhalen zijn nu
gebundeld in zijn eerste boek, uitgegeven in eigen
beheer, met als titel: Bert’s verhalen van eigen bodem.
Bert overweegt sterk mee te doen aan de schrijfwedstrijd ’De Pen als Lotgenoot’ (zie in het artikel hiernaast). U kunt het boekje ook bij Bert bestellen.
Het kost € 2,50; daar komen dan nog wel de verzendkosten bij. Informatie en reacties kunt u mailen naar
bert.disco@hetnet.nl. Schrijven kan ook:
Bert Disco, Wassevendreef 24, 4641DB Ossendrecht

Meer informatie
In het informatiepakket,
bestaande uit een informatiekrant en een inschrijfformulier, staat alles over
de deelnamevoorwaarden
en de jurering.
Schrijf:
’De pen als lotgenoot’,
Postbus 9219
6800 HZ Arnhem
Bellen: 026 - 3830442
E-mail:
info@penalslotgenoot.nl
Internet:
www.penalslotgenoot.nl
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VOORZITTER FRED BERTRAND VAN STICHTING VETERANENZIEKTE VERONTWAARDIGD

Failliet van ’uitgeklede’ Waterleidingwet
Apeldoorn – Voorzitter Fred Bertrand van de Stichting Veteranenziekte sprak, als altijd,
een betrokken welkomstwoord tot de ruim 160 aanwezigen tijdens de najaars Lotgenotendag in Apeldoorn. ’Ik denk dat we niet eerder zo’n hoge opkomst hebben gehad en dan
te bedenken dat zich tientallen mensen om uiteenlopende redenen hebben afgemeld.’
In Apeldoorn waren zo’n
dertig lotgenoten die kort
geleden Legionella opliepen, voor het eerst aanwezig. Fred Bertrand: ’Dat
waren er ongetwijfeld meer
geweest, als er ook dit jaar
weer niet onnodig veel
(dodelijke) slachtoffers
waren gevallen. Het was
weer een hete zomer en de
risico’s voor Legionella
besmettingen waren heftig
en talrijk, waarbij de Legionella-uitbraak in hoofdstad
Amsterdam er bovenuit
sprong met minimaal twee
doden en ruim twintig mensen die ernstig ziek werden.
En denkt u ook even aan
mevrouw Annie Brouwer,
burgemeester van Utrecht,
die een ernstige Legionellabesmetting opliep.

argumenten kracht bij te
zetten, namen zij in die
berekeningen ook allerlei
achterstallig onderhoud van
installaties mee! En als er
geld moet worden uitgeven
ten behoeve van de
gezondheidszorg, dan weet
u wat er gebeurt!
’En’, redeneerde de GGD,
en later ook staatssecretaris
van Geel: ’Legionella is niet
zo’n groot probleem als
men wel denkt.’ De GGD
zei verder: ’En als men dan
al besmet raakt, zijn wij er
als de kippen bij om de
patiënt met goede medica-

Weet u wat nu zo waardeloos is: wij hadden en hebben dit altijd al voorspeld!
En we waren met goede
wetgeving zo goed op weg!
Dankzij de toenmalige
minister Jan Pronk, van het
kabinet Kok, lag er een
prachtige AMvB, een Algemene Maatregel van
Bestuur, die zou moeten
worden omgezet en bevestigd tot een nieuwe wet:
de Waterleidingwet.
Het huidige kabinet heeft
zich echt in de luren laten
leggen door acties van de
GGD-en van de grote steden. Zij kwamen met berekeningen waardoor het leek
alsof toepassing van die wet
de Staat gigantisch veel
geld zou kosten. Om hun

(vervolg van pagina 1)
subtype waarbij vier kernelementen van groot belang
zijn om klachten (gedeeltelijk) te verhelpen: betere
voeding, meer bewegen,
goede coaching (bijvoorbeeld gesprekken met een
psycholoog) en eventueel
het voorschrijven van doeltreffende medicijnen.
In de aanpak van mensen
met het Chronisch Vermoeidheids Syndroom
boekt Wijlhuizen bij veel
patiënten vooruitgang als
zij in hoge doses vitamine
B12 tot zich nemen, nu
onder meer beschikbaar
via geconcentreerde
capsules/pillen. Wijlhuizen:
’Daarmee vertel ik in feite
niets nieuws. Oudere huis-

Om u een indruk te geven drukken we in onze
Nieuwsbrief een kort verhaal van Bert af, dat hij
schreef op 24 augustus 2004:

Alleen zijn en eenzaamheid
Alleen zijn en eenzaamheid zijn totaal verschillende
dingen. Er zijn mensen die alleen en toch nooit eenzaam zijn. Er zijn ook mensen met een vaste relatie
die toch een heel eenzaam bestaan leiden. Ik kan me
heel goed bezig houden; ik verveel me nooit. Ik heb
gelukkig een aantal gouden mensen om mij heen. Ook
al kan ik zelf niet veel meer door die handicap, ik hoef
maar een kik te geven en het wordt opgelost. Dat geeft
mij veel rust en een goed gevoel; ik moet het niet
alleen te doen! Ik ben dan wel alleen, maar omdat ik
gouden mensen om me heen heb waar ik echt op kan
rekenen, voel ik me nooit eenzaam!
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tie zo weer op de been te
helpen’.
Helaas, deze zomer heeft
nog eens het failliet van
deze Waterleidingwet laten
zien: de geconstateerde
Legionella uitbraken waren
bijna allemaal in de grote
steden en dat er dodelijke
slachtoffers bij vielen nam
men kennelijk maar ’op de
koop toe’...

...Ik droom wel eens van
een flinke Legionellabesmetting in de regeringsgebouwen, en dat beleidsmakers dan aan den lijve
ondervinden wat een
Legionellabesmetting met
hun lichaam en hun leven
doet…

artsen schreven vroeger
vaak medicijnen of hulpmiddelen voor waarin veel
B12-vitamines zaten, denkt
u maar aan bijvoorbeeld
levertraan. Maar die kennis
is helaas voor een groot
deel verloren gegaan terwijl
mijns inziens vitamine B12
bijvoorbeeld de werking
van het geheugen en de
slaap bevordert, spierpijn
na training voorkomt of vermindert, en depressies
tegen kan gaan.’
Voor meer informatie zie
www.vaakmoe.nl
u wijlhuizen@hotmail.com
Tel. 06 - 4211155, voicemail/fax: 084 - 8667564 of
Postbus 287, 6880 AG Velp

(Nico Hoffer)

Waardering voor opzet en
inhoud Lotgenotendagen
Apeldoorn – Mensen die
de Lotgenotendagen van de
Stichting Veteranenziekte
bezoeken hebben over het
algemeen een grote
waardering voor aard,
opzet en inhoud van die
bijeenkomsten.
Dat blijkt uit een enquête
onder hen, gehouden tijdens de Lotgenotendag op
14 oktober dit jaar in Apeldoorn. Van de 160 aanwezigen, onder wie veel echtparen, kwamen in totaal
zo’n 90 enquêteformulieren
terug.

Stichting:
meer en beter
doorverwijzen

Het merendeel van de
mensen vindt dat de Lotgenotendag hun kennis en
betrokkenheid over Legionella vergroten; ook het
informeel contact met lotgenoten werkt versterkend
en helend. Samengevat
bieden de bijeenkomsten
veel lotgenoten ’steun’‚ en
geven ze een ’veilig gevoel’.
Uit ruim 80% van de reacties blijkt grote tevredenheid over het beleid van de
Stichting. De strekking van
de reacties op deze vraag:
’Het is goed zo, ga zo door.
Bedankt.’

Circa 60% van de mensen
pleit voor twee Lotgenotendagen per jaar (de huidige
opzet); de overige 40%
denkt dat één Lotgenotendag per jaar voldoende is.
De meeste mensen vinden
de grote opkomst (meestal
130-160 mensen) over het
algemeen geen bezwaar.
De kwaliteit van de gastsprekers wordt onder meer
omschreven met termen als
’Sprekers meestal boeiend,
goede keuzes, prima
selectie en afwisseling van
onderwerpen.’

Den Haag – De Stichting
Veteranenziekte heeft op
dinsdag 12 december 2006
haar tweede Legionella
Award uitgereikt aan dhr.
Will Scheffer. Dat gebeurde
tijdens een Legionellacongres in Den Haag.
Will Scheffer is al jarenlang
verbonden aan de UnetoVNI, de branche vereniging
voor installateurs, als
beleidsmedewerker Technologie.

Voorkom
Legionellabesmetting
Wilt u verzekerd zijn
van een Legionella-vrije
installatie?

Den Haag – Bestuurslid
technische zaken van de
Stichting Veteranenziekte,
Leo Bikker, heeft bij het
ministerie van Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en milieu (Vrom)
gevraagd om meer en betere doorverwijzing nadat
een besmetting met Legionella bekend is geworden.
Bikker wijst onder meer op
de wenselijkheid dat na een
melding van Legionella niet
alleen de GGD maar ook
het toeleverende waterleidingbedrijf, in opdracht van
Vrom een inspectie uitvoert.
Ook zou het waterleidingsbedrijf besmette watermonsters moeten krijgen.

Legionella
Award voor
Will Scheffer

Bezoek dan onze website
voor meer informatie
over ons unieke concept
om groei van Legionellabacteriën te voorkomen.
Wij zijn met ons concept,
op basis van koper-zilver
ionisatie, marktleider in
Nederland en Amerika!

www.voorkomlegionella.nl
re
No Cu
y
a
No P
Hatenboer-Water b.v.
Postbus 6013
3002 AA ROTTERDAM

T. 010 - 409 12 00
F. 010 - 409 12 10
E. info@hatenboer-water.com

Hatenboer-Water is sponsor van de Legionella Award 2006,
uitgereikt aan dhr. Will Scheffer
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dhr. Will Scheffer
In 2005 was hij gastspreker
tijdens de najaars-Lotgenotendag in het Noorder
Dierenpark in Emmen. De
Stichting Veteranenziekte
onderstreept met de Award
de onvermoeibare inzet van
Scheffer op allerlei terreinen
om Legionella te voorkomen. Prof. dr. ir. Dick van
der Kooi, Lid van de Advies
Raad Legionellapreventie,
reikte de prijs onder grote
belangstelling uit.

NPCF helpt bij overstappen
zorgverzekering
Den Haag – Voor 1 december maken de zorgverzekeraars de nieuwe
polissen voor de zorgverzekering bekend. Van
15 november tot 1 maart
kunnen mensen met hun
vragen, problemen en
klachten rondom overstappen terecht bij het

Meldpunt Consument en
Zorg van de Nederlandse
Patiënten en Consumenten
Federatie (NPCF).

Sobere 8e
herdenking
Legionellaramp

Veel animo voor
Klankbordgroep

Bovenkarspel – Nog even
en we schrijven alweer
2007. In februari is het
acht jaar geleden dat de
Legionellaramp tijdens
de Westfriese Flora
32 bijzondere mensen
het leven kostte en dat
ruim 200 andere mensen
ernstig ziek werden.
Nooit eerder ter wereld
eiste één Legionellauitbraak zo’n zware tol.

Apeldoorn – Opvallend veel mensen hebben zich aangemeld voor een mogelijke functie binnen de Stichting
Veteranenziekte.

Op zaterdag 24 februari
2007 wordt om 14.00 uur
in De Bomentuin aan de
Spoorsingel in Bovenkarspel een korte en sobere
herdenking gehouden,
waarbij in elk geval het
bestuur present zal zijn.
Iedereen die aanwezig wil
en kan zijn, is van harte
welkom. Na afloop drinken
we een kop koffie.
Voor deze 8e herdenking
wordt geen officiële
uitnodiging gestuurd.

de NPCF de brochure
’De juiste zorgverzekering
kiezen’ uit. Deze brochure
is vanaf 15 november te
bestellen of te downloaden
via de website www.npcf.nl.
Hier kunnen mensen ook
hun ervaringen melden op
een vragenlijst.

Het Meldpunt is te bereiken
op tel.nr. 030 - 2916777 op
werkdagen van 10.00 tot
16.00 uur. Om mensen bij
hun keuze te helpen geeft

Op een oproep tijdens de laatste Lotgenotendag werd
enthousiast gereageerd. In totaal zestien mensen uit het
hele land gaven aan in beginsel interesse te hebben in
een functie in de Klankbordgroep, bestuur of kascontrolecommissie. Het bestuur nodigt al deze mensen per brief
officieel uit voor een nadere oriëntatie/kennismaking
tijdens een bijeenkomst op zaterdag 20 januari 2007 in
Amersfoort. Het bestuur van de Stichting Veteranenziekte
is ’bijzonder blij’‚ met de grote animo.

Wij wensen u
Fijne Feestdagen & een Gezond
en Gelukkig 2007!
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Agenda 2007
• Zat. 20 januari:
10.30 uur,
De Eenhoorn in
Amersfoort;
Vergadering bestuur,
klankbordgroep en
kennismaking met
kandidaat-leden
klankbordgroep e.a.
• Zat. 24 februari:
14.00 uur,
De Bomentuin,
Spoorsingel in
Bovenkarspel;
(Sobere) herdenking
acht jaar na Legionellaramp Bovenkarspel.
• Zat. 31 maart:
10.30 uur,
De Witte Bergen
in Eemnes;
Vergadering bestuur.
• Zat. 12 mei:
Lotgenotendag
(plaats volgt)
• Zat. 9 juni:
10.30 uur,
De Witte Bergen
in Eemnes;
Vergadering bestuur.
• Zat. 8 september:
10.30 uur,
De Witte Bergen
in Eemnes;
Vergadering bestuur.
• Zat. 20 oktober:
Lotgenotendag
(plaats volgt)
• Zat. 10 november:
10.30 uur,
De Witte Bergen
in Eemnes;
Vergadering bestuur.

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Mag het weer een beetje meer solidair?
Zullen de mensen die de
hardste klappen hebben
moeten opvangen, door
overheidsmaatregelen in
de afgelopen vier jaar, de
komende jaren een beetje
worden ontzien?
Ik hoop het van ganser
harte, en ik denk het wel!
De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer
laten aan duidelijkheid
tenminste niets te wensen
over! Het wordt tijd dat we
ons massaal tegen de, van
overheidswege, opgedragen
individualisering gaan verzetten. De kerken, en andere sociaal bewogen Nederlanders en instellingen,
hebben daarin al het voortouw genomen en op niet
mis te verstane wijze

oppositie gevoerd tegen de
overheid door het verschaffen van onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
Ook diverse gemeentes
voeren een beleid dat indruist tegen de kille plannen die men in Den Haag
heeft bekokstoofd.
U, als (voormalig) Legionella-patiënt, bent waarschijnlijk ook de dupe van nieuwe maatregelen in de
ziektewet, wet arbeidsongeschiktheid of de werkeloosheidswet. Allemaal maatregelen waardoor u, als
individuele burger, er alleen
maar op achteruit bent
gegaan en waardoor sommigen zelfs in een sociaal
isolement zijn geraakt.
Er zijn lotgenoten die,

door een grote terugval in
inkomen, met pijn in het
hart, hebben moeten afmelden als donateur van onze
stichting, omdat ze de
donatie voor onze stichting
niet meer kunnen betalen.
Zo wordt er, bedoeld of
onbedoeld, door de overheid een drempel opgeworpen om lid te kunnen zijn
van een patiëntenvereniging; lotgenoten die geen
donatie betalen tellen niet
mee, dus wordt de subsidie
van de patiëntenvereniging
vanzelf minder en moeten
we daardoor roeien met
de riemen die we hebben!
Dromen doe ik nog steeds;
dat kunt u ook elders in
de nieuwsbrief lezen!
In één van mijn laatste

Deze Nieuwsbrief is een editie van de

dromen hadden we eindelijk weer een minister voor
Milieu, die als een van
zijn eerste maatregelen
de waterleidingwet buiten
werking stelde, en per
decreet terugviel op
de AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) van 2000
waardoor we ineens op
weg waren naar een Legionella veilig Nederland.
Zijn dromen bedrog?
Wat mij betreft zeker niet!
Ik wens u, mede namens
bestuur en klankbordgroepleden, een regering waar
we met zijn allen weer
trots op zijn!

(Fred Bertrand)

Adres monument: november 2000
Spoorsingel te Bovenkarspel,
hoek St. Martinusstraat

Stichting Veteranenziekte

Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak op de Westfriese Flora.
Doelstelling: Stimuleren lotgenotencontact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preventieve maatregelen.
Donateurschap:
Oplage:
Doelgroep:
Verschijning:
Verspreiding:
Lay-out en druk:

€ 25,– per jaar
750 exemplaren
Donateurs, externen, artsen, GGD en pers
Drie maal per jaar
Gratis
Drukkerij BorBo, Hoofdstraat 186, Bovenkarspel

Klankbordgroep:
Jens en Matty Akkerman, Drachten
Ria Kerkhof, Harderwijk
Frank Leurs, Born
Cor Mierop, Dordrecht
u c.mierop7@chello.nl

Tel. 0512 - 519296
Tel. 0341 - 421086
Tel. 046 - 4858339
Tel. 078 - 6312854

Correspondentie Bestuur Stichting Veteranenziekte:
Voorzitter:
Fred Bertrand
Tel./Fax 0228 - 514901
u fbertrand@planet.nl

Secretaris / vice-voorzitter:
Gerda Käss
Tel. 070 - 3609800
u gerdakass@zonnet.nl

Technische zaken:
Leo Dick Bikker
Tel./Fax 0184 - 415730
u mbikker@chello.nl

Leden Adviesraad Legionella Preventie:
opgericht 17 februari 2001

Secretariaat:
Nico Hoffer
Postbus 4015
7200 BA Zutphen
Tel. 0575 - 528287
Fax 0575 - 573496
u secretariaat@legionellaziekte.nl

Mevrouw prof. dr. Annelies van Bronswijk, TU Eindhoven;

u j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl

Mevrouw Erica Terpstra, voorzitter NOC/NSF;

u erica.terpstra@noc-nsf.nl

De heer prof. dr. P. Speelman, AMC-Amsterdam;

u p.speelman@amc.uva.nl

De heer drs. Carlo Mittendorff, psycholoog;

u crisisconsult@mittendorff.net

Financiën:
Bea Veldhuisen
Postbus 225
1610 AE Bovenkarspel
Tel./Fax 0228 - 519289
u bea@jveldhuisen.nl
Postbank 8245110

De heer Felix Cohen, directeur Consumentenbond;

u felixcohen@consumentenbond.nl

De heer prof. dr. ir. Dick van der Kooij, KIWA;

u dick.van.der.kooij@kiwa.nl

Mevrouw R. Oomen - Ruijten, lid Europees Parlement, CDA

u roomen@europarl.eu.int
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