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Terugblik op een halfjaar bestuurslidmaatschap
Een half jaar al weer. Wat gaat de tijd toch snel… Ik moet zeggen:
ik heb tot op de dag van vandaag geen spijt van mijn besluit om
toe te treden tot het bestuur. Ik heb het afgelopen half jaar heel veel
nieuwe mensen leren kennen en de belangen kunnen behartigen
van de Stichting. De jaarlijkse lotgenotenbijeenkomst, waar je dan
zoveel mensen bij elkaar ziet die getroffen zijn door legionellose.
Mensen die de ziekte hebben opgelopen, maar ook hun partners en
familieleden, waar de ervaringen met deze ziekte zeker niet minder
heftig voor zijn. Niet alleen de ziekte die je op het moment van
besmetting doormaakt, maar ook de restklachten die overblijven en
de emotionele schade die men oploopt. Dit bleek ook weer tijdens
de regiobijeenkomst Zuid in Waalwijk. Met een kleine groep lotgenoten in alle rust kunnen praten over wat de ziekte met de patiënten heeft gedaan en nog steeds doet. De restverschijnselen van de
ziekte, die mensen tot op de dag van vandaag nog beperken in hun
dagelijkse leven. De ervaringen van de partners met de periode dat
de patiënten in het ziekenhuis liggen op de IC en het aanpassen aan
hun partner die lichamelijk, geestelijk en emotioneel toch veranderd is. Allemaal verhalen, die het voor mij de moeite waard maken
om tijd te steken in mijn functie als bestuurslid van de Stichting.
Het afgelopen halfjaar ben ik op een aantal symposia geweest. De
VSK middag over legionellapreventie, waar iedereen op de hoogte
werd gebracht van wetgeving en ontwikkelingen in beheer op het
gebied van legionellapreventie. De LOPL (Landelijk Overleg Platform Legionella), waar ik als afgevaardigde van de Stichting in mag
deelnemen. Een grote groep van deskundigen op het gebied van
legionellapreventie, vanuit verschillende organisaties in de samenleving. Er wordt iedere vergadering een onderwerp uitgelicht om
dieper op in te gaan. Zoals afgelopen vergadering: de koeltorens. In
Engeland op dit moment een grote uitbraak met ziektegevallen en
doden. Hier in Nederland zit het ook nog niet snor met alle koeltorens. Met name het beheer laat nog op veel plaatsen te wensen
over. Niet altijd uit onwil, maar ook vaak door gebrek aan kennis,
terwijl dit echt niet meer hoeft. Hoe krijgen we dit nou toch op
de rit. Ik kan mij voorstellen dat wij als Stichting ook hier een rol
kunnen hebben als katalysator. Partijen bij elkaar brengen, de boel
wat opschudden, publiciteit…. Volgende bestuursvergadering maar
eens over doorpraten.
Dan was daar de opening van een nieuwe middelbare school in
Wijk bij Duurstede, waar o.a. Stichting voor uitgenodigd was en
waar het bedrijf Legio Freewater hun duurzame beheerssysteem
presenteerde. Het systeem waarbij warmtelinten door de drinkwaterinstallatie getrokken worden, waardoor het water makkelijk
verhit kan worden en de bacteriën afgedood worden en daarna de
leidingen weer gespoeld worden, zodat zij weer de normale temperatuur aannemen. Een zeer goed doordacht systeem, waarbij op
energie en water bespaard wordt, terwijl er toch aan legionellapreventie wordt gedaan. Het is mooi om te zien dat er mensen met
zoveel passie kunnen werken aan een manier om de drinkwaterinstallatie dan ook daadwerkelijk technisch helemaal in orde te hebben en toch dat beetje extra kunnen leveren door de warmtelinten.
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Dan de Water Master dag waar Fred en ik zijn geweest in Apeldoorn. Op deze dag werden verschillende presentaties gegeven
door ziekenhuizen over hun problemen met water gerelateerde
bacteriën, waaronder legionella. Heftig om te horen en zien wat
de gevolgen kunnen zijn van teveel foute bacteriën in drinkwater.
En dan nog de TVVL dag van 14 juni jl., waar met name het verhaal
van Hans de Vries van de Inspectie , Leefomgeving en Transport
(ILT, de voormalige VROM Inspectie) opviel voor ons als Stichting
met een verhaal over de stand van zaken in de handhaving en
de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van handhaving. De
handhaving zal strenger worden en de mogelijkheid van de Inspectie om met ingang van september met een bonnenboekje ook
direct boetes uit te kunnen schrijven, zal toch zeker zijn effect gaan
hebben. Verder werd tijdens dit verhaal nog de nuancering aangebracht met betrekking tot de BRL certificering van de electrochemische apparatuur (koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie, legionellabestrijdingsapparatuur). Er was erg veel onrust in de markt
ontstaan over een brief die was verzonden over dit onderwerp. Wij
hebben dit als Stichting ook nog een keer aangegeven aan ILT. Nu
is helder geworden hoe de Inspectie omgaat met de handhaving
en dat geeft rust. Over hoe dit precies zit verwijs ik graag naar:
http://www.waterforum.net/nieuws/2921-legionella-preventieapparatuur-mag-nog-even-blijven.
Verder nog gezorgd dat de boeken van het 10-jarig bestaan van de
Stichting met alle verhalen van slachtoffers en deskundigen, bij de
Inspectie (ILT) kwamen, om uit te kunnen delen aan mensen die
daar belangstelling voor hadden, tijdens een interne grote Inspectiedag in Den Bosch.
En dan tot slot, mag ik 28 juni afreizen naar Florence (betaald door
de organisatie ter plaatse) om daar aan de Universiteit een verhaal
te houden over de ontwikkelingen in Nederland van Bovenkarspel
tot nu op het gebied van wet- en regelgeving. In Italië is men aan de
Universiteit met onderzoek bezig op het gebied van legionella en er
is een samenwerking tot stand gekomen tussen een Nederlands bedrijf en een Italiaans bedrijf op het gebied van legionellabestrijding.
De Nederlandse ambassade in Italië is hierbij betrokken geweest
en heeft gevraagd of de Stichting Veteranenziekte haar bijdrage zou
willen leveren aan de start van dit project. Een hele eer, dat ik dit
mag gaan doen. In de volgende nieuwsbrief zal ik verslag doen.
Kortom: boeiender had dit halfjaar voor mij niet kunnen zijn. Ik ga
graag verder en zal u op de hoogte houden van mijn werkzaamheden
voor de Stichting. Verder zetten Fred en ik regelmatig artikelen op de
website, zodat de website van onze Stichting ook actueel blijft.
Dan rest mij alleen nog om u allen een hele prettige en vooral
hopelijk zonnige zomer te wensen.
Groet, Monique Bastmeijer 
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Fietsroute langs legionellamonument
de Kloet, de zuidkant van Stede Broec met het Nassaupark, de
Overhaal bij Broekerhaven en het Legionella-monument. Vervolgens rijden de fietsers langs het Streekhof en verder vis het fietspad langs de provinciale weg N302 terug naar het Streekbos. De
hele route is gemarkeerd met vijftig blauwe pijlen. Ook is er een
brochure met de route gemaakt die is te downloaden op www.
tcgrootebroek.nl. 

De Toerclub Grootebroek heeft een nieuwe fietsroute gemaakt,
die langs markante plekjes van Stede Broec voert. De fietsroute is op verzoek van en met financiële ondersteuning door de
Gemeente Stede Broec ontwikkeld. Het startpunt is bij het Streekbospaviljoen. De twintig kilometer lange route voert daarna langs
de meest markante punten van de gemeente, zoals het natuurgebied De Weelen, park de Woid in Lutjebroek, het sportpark bij

Lotgenotendag 14 april 2012 in de Keukenhof Lisse
Vervolgens geeft Fred
het woord aan Claudien
van Stipthout-Vanderputte. Nadat Claudien
een brief heeft voorgelezen, wordt Fred verzocht naar voren te komen! Ad van Stiphout
heeft
een
prachtig
kunstwerk gemaakt voor
Fred; een smeedijzeren
stoel. Ad legt Fred uit
hoe het is gemaakt en
uiteraard worden hier
foto’s van gemaakt. Fred
bedankt Ad en Claudien
van Stipthout voor dit

Na een mooie wandeling werd het Juliana Paviljoen bereikt, waar
de 29ste lotgenotendag werd gehouden. Het was een zonnige dag.
De deelnemers druppelden binnen en worden welkom geheten
door Fred Bertrand, voorzitter Stichting Veteranenziekte. Gebak
wordt op de tafels gezet en iedereen wordt voorzien van koffie
of thee.
Fred vraagt allereerst een minuut stilte voor alle mensen die zijn
overleden. Nico Hoffer is afwezig wegens ziekte; hij laat via Fred
iedereen hartelijk groeten.
Monique Bastmeijer wordt voorgesteld als ons nieuwe bestuurslid
technische zaken. Zij stelt zich voor en geeft aan dat het een eer
is om als bestuurslid technische zaken te mogen functioneren. Na
8 jaar bij de inspectie VROM (handhaving wetgeving) te hebben
gezeten, vond ze het genoeg en is ze haar eigen bedrijf begonnen
in de adviesrichting. Haar insteek is het bezoeken van locaties en
het bekijken van de gegeven adviezen.

bijzondere cadeau!

Een belangrijke mededeling is dat de jaarlijkse herdenking in
maart weer wordt voortgezet nu de Westfriese Flora weer in
Bovenkarspel plaatst vindt. In het Archeon is tijdens de lotgenotendag in oktober 2011 een commissie gevormd en donderdag 12
april jl. heeft Fred de definitieve resultaten gekregen; deze worden
in de eerstvolgende Bestuursvergadering besproken.

Na de lunch genieten de deelnemers van de Keukenhof. De dag
wordt, zoals gebruikelijk rond 16.00 uur afgesloten met een drankje en een hapje.

Personalia

Agenda 2012

Eind mei overleden twee trouwe donateurs van de stichting.
Beiden liepen hun besmetting op tijdens de Westfriese Flora in
1999 (Bovenkarspel). Het betreft Theo Stevering uit Terborg
en Jan Bakkum uit Heemskerk. Zij werden resp. 75 en 73 jaar.
We wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van
dit verlies. 

23 augustus 2012
Bestuursvergadering
01 september 2012	Regionale lotgenoten bijeenkomst
voor Regio Noord
30 september 2012 Nieuwsbrief Najaar 2012
03 november 2012	Regionale lotgenoten bijeenkomst
voor Regio Oost
22 november 2012 Bestuursvergadering
20 december 2012 Nieuwsbrief winter 2012

Er kan opnieuw worden teruggekeken op een mooie lotgenotendag. 
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30e lotgenotendag
in Leder en Schoenenmuseum in W
aalwijk
Voor deze eerste regionale lotgeno
tendag, op een dinsdag, voor de
zuidelijke provincies hebben we
zo’n
60 uitnodigingen verstuurd. Hoewel
je zou verwachten dat Waalwijk
redelijk ‘centraal’ zou liggen, war
en
sommigen toch ruim twee uur ond
erweg! Begrijpelijk dat er afberich
ten kwamen uit St. Oedenrode, Hul
st,
Tholen en Venlo. Hoewel iedereen
bij voorbaat had aangegeven niet
‘zijn verhaal’ te willen vertellen, kwa
m
dat er in de praktijk wel van. Ruim
een uur lang werden de, soms zee
r, emotionele verhalen van de man
nen
(toeval?) uitgewisseld; de partners
bleken in alle gevallen de verhalen
compleet te kunnen en moeten mak
en.
Ook voor de partners was deze
uitwisseling zeer waardevol; veru
it de meesten hadden hun besmet
ting ná
Bovenkarspel opgelopen. Tjaaktje
en Arend Posthuma, maakten het volg
ende verslag van deze lotgenotend
ag:
Dinsdag 12 juni, 30 e lotgenotendag
Waalwijk, alwaar we werden ontvang
en in het leder en Schoenen Museum
.
We werden ontvangen in een rum
oerige zaal met allemaal kakelende
dames die later vertrokken, en wij
dus
met ons clubje overbleven onder het
genot van een kopje koffie of thee
met een ‘halve zool’: erg lekker! Daa
rna
werd de bijeenkomst geopend doo
r Fred Bertrand. Na de koffie kreg
en we een rondleiding met een aan
tal
demonstraties, o.a. hoe de schoen
werd opgebouwd, en al die verschil
lende leersoorten. Dat is gelukkig nu
niet
meer aan de orde omdat de scho
enen nu kant-en-klaar, en meestal
uit het buitenland, aangeleverd wor
den.
De meneer die ons de rondleiding
gaf droeg altijd schoenen van Van
Bommel (dus heel duur). Het was
heel
interessant om te horen en zien hoe
onze schoenen vroeger gemaakt wer
den; in een kleine ruimte met weinig
ontluchting en ratelende machines.
Ik denk dat we daarom vroeger ook
maar één paar schoenen kregen. Ik
zelf
liep altijd op klompen, en zondag
mocht je misschien je schoenen aan
. Na de rondleiding kregen we nog
een
lunch en werd er nog wat bijgepra
at, ook over hoe het met de mensen
ging, wat best nog wel emotioneel
werd.
Na de lunch werd er afscheid gen
omen na een hele gezellige dag.

Dankjewel Fred, en je vrouw ook,
en Monique voor
deze gezellige dag.

Tjaaktje en Arend Posthuma. 
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Column
fred bertrand

Veel congressen maar nog steeds
veel besmettingen!
Echt waar, aan de voorlichting door het ministerie, de georganiseerde installatiebranche, toeleveranciers en andere belanghebbende partijen ligt het niet, maar als we doorgaan op de huidige
werkwijze krijgen we het ‘legionella-spook’ nooit helemaal te pakken, ondanks dat er sinds 1999 (Bovenkarspel) veel is veranderd,
de wetgeving is gewijzigd en er is een strenger en strikter inspectiebeleid is gekomen.

Monique en ik waren de afgelopen maand aanwezig bij een sessie met
verantwoordelijken van woningbouwverenigingen, installateurs en adviseurs in een hotel op Schiphol. In een gesprek met de bedrijfsleider van
dat hotel kwam ik er achter dat men al zes jaar alles in het werk had gesteld om legionella-besmettingen te voorkomen. Achteraf blijkt dat men
gigantisch had geïnvesteerd in verkeerde oplossingen; ik heb het in mijn
columns al meer gehad over de ‘cowboys’ in de markt….wel, zij zaten
bij ze in de tang!. Inmiddels heeft een andere adviseur/leverancier de
juiste gereedschappen geleverd om het ‘legionella-spook’ te lijf te gaan.

Dit voorjaar verscheen het RIVM rapport ‘de controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2010’. Ik heb dat aandachtig voor u
bestudeerd en ga in op een aantal conclusies.

Kijk, en toen snapte ik waarom we nog geen barst opschieten! Het RIVM
rapport (met de resultaten uit 2011) zal waarschijnlijk een kopie worden
van dat rapport van 2010…..

In 2010 zijn er, in Nederland, zo’n 50.000 drinkwaterinstallaties
van prioritaire instellingen, zoals zwembaden, sauna’s, ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels e.d. gecontroleerd. Als je de cijfers
van 2009 met 2010 vergelijkt blijkt dat, met name Bed & Breakfasts, Campings en Jachthavens slechter zijn gaan scoren. Persoonlijk vind ik de situatie in hotels ook niet denderend. Behoorlijke
verbeteringen vinden we bij ziekenhuizen, zorginstellingen en
sauna’s, maar dat zal ook eens een keertje tijd worden. En dan te
bedenken dat de controles gemiddeld eens in de 6 jaar plaatsen
(bij ziekenhuizen eens in de 3 jaar) en men van te voren wordt
geïnformeerd dat er controles zullen worden uitgevoerd.

Dus willen de cowboys, en andere op geld beluste vrijbuiters, zichzelf
wegsaneren! We hebben last van jullie!

Fred Bertrand - voorzitter Stichting Veteranenziekte

Colofon

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.

Maar als u meer garantie op veilig douchewater wilt kunt u het
beste opteren voor een verblijf in een justitiële inrichting, oftewel ‘de bak’, of een cel in een politiebureau…… maar of dat nou
zo leuk is? En laten die ‘cellen’ nu toevallig de enige instellingen
zijn die nog niet met de marktwerking van doen hebben gehad!
Met andere woorden, het kan dus wel! Rijksgebouwendienst heeft
kennelijk de ernst van de zaak begrepen en kan het zich niet permitteren dat een ‘bewoner’ besmet geraakt en de staat eventueel
aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
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Hoe anders is dit op de vrije markt. Bij nieuwe installaties waren
meer hercontroles nodig! Het percentage nieuw aangelegde drinkwaterinstallaties, dat na eerste controle door de drinkwaterbedrijven is goedgekeurd, was 4% lager dan in voorgaande jaren. Pas
na hercontrole zijn er 3% meer installatie in orde bevonden. Het
is zorgelijk dat dit pas bij de hercontrole lukt. (Bron RIVM). Bij ca.
9.500 installaties zijn (sterk) verhoogde risico’s op verontreiniging
(van bijvoorbeeld reinigingsmiddelen of biologische besmettingen)
van het drinkwater verholpen.

Stichting Veteranenziekte is een organisatie met
ANBI-erkenning, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.
Kijk voor meer informatie op onze website:

www.stichtingveteranenziekte.nl
Contactadres:

info@stichtingveteranenziekte.nl
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