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Buitenlandse expert M.R. Freije: “Veel besmettingen in Europa en vs”

Legionella neemt toe
ZUTPHEN/BOVENKARSPEL – Veel Legionella-besmettingen deze zomer, in Nederland en
in Europa, maar ook in – bijvoorbeeld – de Verenigde Staten. Dat meldt internationaal
Legionella-watcher Matthew R. Freije in zijn Engelstalige nieuwsbrief van september 2008.
Freije haalt een aantal
Legionella-besmettingen
aan waarvan we hier een
kort overzicht geven:
• Barcelona, begin juli:
negen mensen besmet
met de Legionellabacterie
in het oostelijk deel
Cerdanyola. Dit is dichtbij de plaats waar in de
zomer van 2002 zo’n 100
mensen besmet raakten.
• Vijf besmettingen en
twee sterfgevallen in het
oosten van Noorwegen.
Periode: half juni/half juli
2008.
• In de Ierse stad Dublin
liepen eind juni/begin juli
twee mensen Legionella
op. De vermoedelijk bron
was de koeltoren van het
gebouw waar de twee
werkten.
In de Verenigde Staten van
Amerika deden zich deze
zomer erg veel besmet-

binnen- of buitenland. Op
onze site www.legionellaziekte.nl schreef ’Jan’ begin
september dit verhaal: “In
augustus 2007 liep ik tegen
een Legionella-besmetting
aan. Ik was toen 54. Na
mijn ontslag uit het ziekenhuis was ik vol goede moed
en dacht weer snel aan het
werk te zijn. Helaas, in het
begin zat er nog vooruitgang in, ten opzichte van
mijn ziekenhuistijd, maar ik
kwam na enkele weken niet
verder. Ik ben nu al een jaar
thuis en zit met de zelfde
problemen die ik hier overal
lees; concentratie, moe,
geheugen, hoofdpijn en kan
moeilijk om gaan met mijn
energie.”
Een en ander betekent voor
Stichting Veteranenziekte
en voor ú: ‘constructief
doorgaan’.

tingen voor. Freije somt
een groot aantal gevallen
op waarbij in totaal vele
tientallen mensen met de
vaak langdurige gevolgen
van de gevaarlijke variant
van de Legionellabacterie,
te maken kregen. Volgens
Amerikaanse onderzoekers
neemt het aantal Legionellainfecties sinds 2003 snel
toe, vooral in de zomer en
herfst en vooral ook in de
oostelijke staten van de VS.
(Bron: Increasing Incidence
of Legionellosis in the
United States, 1990-2005;
Changing Epidemiologic
Trends CID, september
2008).
Naast deze besmettingen in
het buitenland komen bij
onze stichting onveranderlijk ook berichten binnen
van Nederlanders die Legionella oplopen, thuis of op,
bijvoorbeeld, vakantie in

Bezoek aan Vogelpark Avifauna
ALPHEN aan de RIJN – De nieuwste Lotgenotendag
komt er al weer aan, de 22e om precies te zijn. De datum
van de najaarsbijeenkomst 2008 is zaterdag 1 november.
De plaats: Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, 2400 AA
Alphen aan de Rijn. Telefoon: 0172 - 487575.
Als altijd zal de zaal rond
09.30 uur open zijn, waarna
we rond 10.00 uur begin-

contact met een mogelijke
gastspreker uit de medische
hoek. Of dat lukt hoort of
leest u in de uitnodigende
brief die u begin oktober zal
bereiken. Rond 12.30 uur
is er een buffet en zo tegen
13.30 uur kunnen we het
Vogelpark bezoeken en...

nen met een openingswoordje van voorzitter
Fred Bertrand. We hebben
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Voortgang
vier projecten
AMERSFOORT – Het jaar
2009 nadert met rasse
schreden. Zoals u – mede
uit publicaties in eerdere
Nieuwsbrieven – weet, zijn
we bezig met vier grote
projecten; een herdenking
op 12 maart 2009, een
medisch-technisch congres
op 1 oktober 2009, publicatie van een Herdenkingsboek en (mogelijk)
het uitbrengen van een
documentaire rond het
onderwerp Legionella.
In de bestuursvergadering
van zaterdag 6 september
hebben we verdere stappen
in dit proces gezet.
(lees verder op pagina 2)

de speeltuin, zoals organisatrice en penningmeester
Bea Veldhuisen zegt: “Voor
de ‘grote kinderen’ onder
ons.” Rond 16.00 uur zal
de afsluiting zijn.
We hopen, als altijd, weer
op een grote groep lotgenoten en familieleden. Uit
allerlei reacties kunnen we
bij herhaling vaststellen dat
het lotgenotencontact tussen mensen die eenzelfde
ingrijpende ervaring in hun
leven hebben meegemaakt,
helend werkt en helpt bij
de verdere verwerking.
Beter praten dan laten..!
U bent – als altijd – weer
van harte welkom.

Dierbare donateurs overleden
ZUTPHEN – In de afgelopen periode zijn ons verschillende
bekende donateurs ontvallen. Hierbij een kort overzicht
waarbij we ons respect en deelneming betuigen aan
alle familieleden die hun weg door het leven zonder hun
partner, moeder of vader, moeten vervolgen.
Op 30 januari jl. overleed in
Volendam dhr. Cees Bakker
(66 jaar), echtgenoot van
Griet de Boer. ’Die ik liefheb moet ik verlaten. Hen
die ik liefhad ga ik naar toe’,
schreef zijn familie op de
overlijdenskaart. Ze voegden er aan toe: “Het is hard
om afscheid te moeten
nemen van een goed mens.
Wij hebben geen woorden
om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weergeven.”
Cees is uiteindelijk overleden aan longkanker. Hij
is een half jaar lang ziek
geweest. Het echtpaar Bakker bezocht jarenlang trouw
en met veel belangstelling
en plezier onze lotgenotendagen.
Op 23 juli dit jaar stierf
op 69-jarige leeftijd in
Hoorn dhr. Teun Peetom,
beter bekend als Teunis.
Hij is de echtgenoot van
Janny Peetom. De ouders

van Janny, het echtpaar
Peetom - Hietbrink, waren
als donateur verbonden
aan onze stichting. Nadat
haar moeder overleden was
vergezelde Janny haar vader
geruime tijd naar onze
lotgenoten-dagen, in het
hele land.
Nu is Janny zelf getroffen
door het verlies van haar
man, over wie zij schrijft:
“Met verdriet in ons hart,
maar dankbaar voor alles
wat hij ons heeft gegeven,
delen wij u mede dat wij
na een snel afnemende
gezondheid afscheid hebben moeten nemen van
mijn man, onze vader en
opa uit duizenden: Teun
Peetom.”
Tenslotte vermelden we
hier met droefenis ook het
overlijdensbericht van
mevr. Willy Regterschot Meeuwissen. Zij stierf op
zaterdag 26 juni rond
07.50 uur. Haar zoon Gert
schreef ons op 11 juni in

Wordt Supporter van onze
stichting
ERMELO – ’Wordt onze supporter, want samen kunnen
we meer.’ Met die slagzin is
Stichting Vrienden van de
St. Veteranenziekte in 2006
mee gaan doen met de –
landelijke – Supportactie.
Mensen kunnen – uiteraard
vrijwillig – lid worden van
’Stichting Vrienden van’.

U koopt voor € 5,50 per
keer een lot. Vier keer per
jaar wordt dat bedrag – in
totaal dus € 22,00 – van
uw rekening afgeschreven.
Maar liefst 80% van dat
bedrag – dus 4 x € 4,40 =
€ 17,60 per jaar – komt
(lees verder op pagina 3)
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een e-mail: “Mijn moeder
heeft nog slechts enkele
weken te leven, en gaat binnenkort naar een Hospice
bij haar in de buurt. Zij is
zeer dapper, ik heb grote
bewondering voor haar.
Haar gezondheid is sinds
februari 2008 sterk verslechterd ook als gevolg van een
langdurige griep. Zij is op
dit moment 78 jaar oud.”
Eind juli overleed Willy
Regterschot uit Apeldoorn,
die ook wij ons herinneren
als een dappere, kranige
vrouw die vele aanslagen
op haar gezondheid in de
afgelopen jaren keer op
keer vrouwmoedig wist te
overwinnen. Samen met
onder anderen haar zoon
Gert en goede vriendin(nen)
bezocht zij vele malen onze
bijeenkomsten.
Wij zullen Cees, Teunis en
Willy niet vergeten.

Agenda
• zat. 18 oktober 2008:
Zutphen – Vergadering Bestuur Stichting
Veteranenziekte
• zat. 1 november 2008:
Alphen a/d Rijn –
22e Lotgenotendag,
Vogelpark Avifauna,
10.00 - 16.00 uur
• don. 12 maart 2009:
BOVENKARSPEL –
Herdenking 10 jaar
Legionellaramp

(vervolg van pagina 1)
Op hoofdlijnen boeken we,
stapje voor stapje, vorderingen maar er zijn nog flinke
’slagen’ te maken.
Er is veel daadkracht, initiatief en positiviteit nodig,
onder meer van derde partijen die wij om medewerking hebben verzocht.
Zodra we meer definitief
weten hoort u van ons.

Hoogeveen – In het zomernummer van onze
Nieuwsbrief plaatsen wij een artikel onder de kop:
Donatie te duur: verzekering helpt?
We kregen daarop een reactie van donateur Harry
van der Veen uit Hoogeveen. Hij informeerde bij zijn
ziektekostenverzekering CZ. Die meldde dat in haar
voorwaarden een vergoeding van € 10,- per jaar is
opgenomen voor contributie van patiëntenverenigingen. Voorwaarde is wel dat de patiëntenvereniging is
aangesloten bij de NPCF; de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie. Omdat onze stichting dat –
volgens CZ – niet zou zijn, kan ze Harry van der Veen
’geen vergoeding‘ geven.
Wij zijn wel aangesloten bij NPCF en hebben dat
Harry inmiddels laten weten. Wordt vervolgd…?
Overigens: voorzitter Fred Bertrand meldt dat hij via
zijn ziektenkostenverzekering (Univé) zijn lidmaatschap en dat van zijn vrouw volledig vergoed heeft
gekregen. Waarvan akte.

’Wij zijn de geschiedenis’
HILVERSUM – Legionella
is – hoe (on)bekend ook in
vele kringen – een woord
dat tot de verbeelding
spreekt, ook al zijn er veel
vervelende associaties bij.
Programmamaakster
Inge Brandt benaderde ons
in het hart van de zomer,
namens de KRO.
Die omroepstichting werkt
aan een aantal uitzendingen onder de titel ’Wij
zijn de geschiedenis’ die
in het najaar zal worden
uitgezonden. Eén van de
afleveringen zal gewijd zijn
aan de Legionella-ramp van
het ‘kille voorjaar’ van 1999
(Bovenkarspel, 32 mensen
stierven, ruim 200 mensen
raakten ernstig ziek).
Inge had interviews met tal
van betrokkenen: artsen,

bestuursleden van de Westfriese Flora enz. Maar zij
zocht ook naar persoonlijke
verhalen van slachtoffers.
Het viel niet mee in die julidagen waarin veel mensen
met vakantie waren maar
gelukkig vonden wij al heel
snel twee uitstekende kandidaten bereid: Cees Snip
uit Wervershoof en Olof de
Wit uit Heemskerk. Cees
werd zelf zwaar ziek na
de Legionella-besmetting;
Olof’s vader overleed eraan.
Programmamaakster Inge
Brandt toonde zich onder
de indruk, na de snikhete
’draaidag’ op een donderdag eind juli. Ze berichtte
onder meer: “Olof en Cees,
bedankt voor jullie openhartige verhalen.”
De uitzending was op
24 september jl.

Westfriese Flora 1999:
Eerste uitzending van
’Wij zijn de Geschiedenis’
ZUTPHEN/HILVERSUM – Vlak voor het ter perse gaan
van deze Nieuwsbrief kregen we bericht van programma-maakster Inge Brandt die namens de KRO het
volgende vertelde: ,,Bij deze informeer ik jullie graag
dat het onderwerp ’de Westfriese Flora’ in de allereerste aflevering van Wij zijn de Geschiedenis te zien is.
Dat is op woensdag 24 september a.s. om 19.25 uur
op Nederland 2, bij de KRO.
Allemaal nogmaals enorm bedankt voor de medewerking, veel plezier met kijken. Sommigen hebben
bericht gekregen van de eindredacteur dat hun bijdrage beperkt blijft tot het internet, wat ik persoonlijk
erg jammer vindt. Hen wil ik dan ook nog eens extra
bedanken voor hun inzet.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, reacties zijn
altijd welkom.
Met vriendelijke groeten,
Inge Brandt

Impact
Nog een ander nieuwtje van het film-front: Bestuurslid
secretaris Nico Hoffer werkte op 10 augustus – ook
al zo’n hete dag – mee aan opnamen voor een dvd
van Stichting Impact, verbonden aan het Academisch
Medisch Centrum Amsterdam. Stichting Impact is het
landelijk kenniscentrum waar (groepen) mensen een
beroep op kunnen doen als hen plotseling een traumatische gebeurtenis van grote omvang overkomt.

(vervolg van pagina 2)
ten goede aan ’de Vrienden
van’. De actie levert elk
kwartaal enkele honderden
euro’s op. Dat geld kunnen
we goed gebruiken, zeker
in het licht van de vier grote
projecten die we op stapel
hebben staan voor 2009.
Op onze internetsite www.
legionellaziekte.nl treft u
meer bijzonderheden aan.
Meer informatie ook via
één van onze bestuursleden
(adressen en telefoonnrs.
zie colofon achterpagina.)
Wij zijn blij met elke
nieuwe deelnemer. Bedankt
alvast, namens uzelf en álle
andere mensen in Neder-

Veel van de ervaring die onze stichting heeft opgebouwd hebben we al ’doorgegeven’ aan Impact: Hoe
kun je groepen mensen die te maken krijgen met een
ramp mobiliseren, helpen, de weg wijzen? Hoe ga je
om met overheden, gemeentelijk, provinciaal, landelijk? Hoe houd je je stichting of vereniging zo goed
mogelijk bij elkaar en hoe behartig je de belangen het
beste? Op 10 augustus zijn woordvoerders van vier
grote rampen ’ondervraagd’. Dat waren: Volendam,
Enschede, Surinameramp (vliegveld Zanderij) en Stichting Veteranenziekte. De dvd wordt toegevoegd aan
een boek dat Stichting Impact dit najaar uitbrengt.
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land die – op welke manier
ook – te maken hebben
(gekregen) met Legionella.
Stichting Vrienden van de
Stichting Veteranenziekte
heeft van de belastingdienst
het predicaat Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI)
gekregen. Dat betekent dat
giften aan de stichting in
beginsel voor de belasting
aftrekbaar zijn. Voor de
details daarvan kunt u het
beste de belastingdienst of
uw -consulent raadplegen.
Voor degenen met internet,
zie ook: www.belastingdienst.nl/giften.

Bericht van de voorzitter

Er is hoop voor u!
AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie (OM) in
Amsterdam gaat twee
bedrijven en zes personen
vervolgen omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor
de Legionella-uitbraak in
het Post CS-gebouw in
Amsterdam in juli 2006.
Dat maakte het OM donderdag bekend.

Onderstaand bericht werd
mij in de maand juli door
diverse media toegezonden, en ik wilde u het niet
onthouden. Het bericht,
geplukt van de site van
Het Parool, is afkomstig van
het ANP en luidde:

Het OM legt de verdachten
dood door schuld en het
veroorzaken van zwaar
lichamelijk letsel ten laste.
Volgens het OM hadden
de verdachten moeten
en kunnen weten dat de
koeltoren bij het Post CSgebouw werd opgestart
zonder de chemicaliën die
noodzakelijk zijn om Legionellagroei te voorkomen.
De toren is ruim een maand
zonder de chemicaliën in
bedrijf geweest. Het OM
spreekt van ’roekeloos
handelen’. Op 15 augustus
staan de verdachten eerst
’pro forma’ voor de rechter.
De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt
daarna.
(ANP)

De uitbraak van Legionella
ontstond in de koeltoren
van het gebouw. In totaal
raakten 29 mensen besmet
en overleden twee patiënten. De vervolgde bedrijven
zijn de eigenaar en de
beheerder van de koeltoren
van het Post CS-gebouw,
de zes vervolgde personen
werkten bij die bedrijven.

Fred Bertrand, voorzitter
Stichting Veteranenziekte

Wanneer die behandeling
inhoudelijk gaat plaatsvinden is ons, bij het ter perse
gaan van deze nieuwsbrief,
niet bekend, maar we zullen u van de ontwikkelingen
op de hoogte houden!
En nu maar hopen dat een
uitspraak, in deze zaak,
geen jaren op zich laat
wachten!
(Fred Bertrand)

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

Deze Nieuwsbrief is een editie van

Stichting Veteranenziekte

Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak op de Westfriese Flora.
Doelstelling: Stimuleren lotgenotencontact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preventieve maatregelen.
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