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En . . . wat nu?
In de Nieuwsbrief no. 69 vraagt u hoe het nu gaat en op welke wijze ik zo (ver) gekomen ben na de besmetting van de
legionellaziekte.
Het is voor mij bijna 22 jaar geleden en het sprak me aan om eens terug te zien
naar 1999. Samen met mijn vrouw bezochten we jaarlijks de Flora in Bovenkarspel,
dat jaar samen met mijn zus en zwager.
Hoe verliep het in de weken er na? Allerlei berichten via krant, t.v. en radio logen
er niet om. Veel mensen die de Flora hadden bezocht waren ziek geworden en
velen opgenomen in de ziekenhuizen, waarna er velen overleden.
Wij dankten de hemel dat we gespaard bleven van deze “vreemde” ziekte.
Maar toen, een dag of vijf later; doodziek lig ik te rillen van de koorts en kou te bed.
Drijfnat zijn de lakens en pyjama’s en dan het voortdurende hikken, braakneigingen, hoofdpijn en geen eetlust. Mijn vrouw
belt de weekenddienst. De arts vertelt dat er meer zieken zijn en raadt aan 6 tot 8 paracetamoltabletten te nemen en onder
de wol te blijven. Zondagmorgen belt mijn vrouw weer. Deze dienstdoende arts komt wel (ik kan mij daar niets van
herinneren). Zij geeft het advies om door te gaan met de paracetamol en de volgende ochtend de huisarts te bellen. Deze
nacht schijnt miserabel te zijn geweest. Wanneer mijn vrouw de huisarts belt is hij er meteen en enkele uren later lig ik in het
ziekenhuis op de afdeling chirurgie, omdat er op de longafdeling geen plaats is. Wat een geluk dat ik niet alleen woon!
In het ziekenhuis krijg ik verwarmde dekens en medicijnen. Na een dag stopt gelukkig dat hikken, maar mijn hele lijf doet
zeer. Donderdagmiddag komt de longarts en zegt dat de crisis bij mij voorbij is. Wanneer ik weer naar huis mag, is mijn vraag
ook net als nu: “Wat nu?”
Ik zit voor het raam inactief, moe, kan niet praten, niet lopen en voel me als een Michelin-mannetje. Ik wil wel, maar kan niet.
Het lijkt of er een balk tussen willen en kunnen ligt. Tegen de Pasen word ik somber. Heb geen interesse in de krant, los geen
puzzels en crypto ’s op en heb sombere toekomstgedachten. Niet meer naar de volkstuin, niet meer joggen door de duinen,
geen bramen meer plukken, geen vakanties. Mijn vrouw en kinderen steunen me, maar ik kan geen positieve tegenreactie
geven. Vlak voor Pasen bel ik naar Stede-Broeck en krijg een ambtenaar te spreken. Hij weet mij te sterken en uit de put te
halen. Mijn besluit staat vast.
Na Pasen ga ik thuis oefeningen doen, ga stukjes proberen te wandelen in de wijk. De logopedie is gestopt. Ik breid de
wandelingen uit, zelfs tot in het duin. Langzaam komt er weer energie in mijn lijf. Een domper komt er wanneer ik de
moestuin moet opgeven. Elke dag doe ik zo’n 20 oefeningen, al heb ik niet altijd zin (een smoes is gauw gevonden).
Voorzichtig ren ik weer korte stukken door de duinen. Ook heb ik het vrijwilligerswerk voor de kerk en gemeente weer
opgenomen. Door de jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten die de Stichting Veteranenziekte organiseert, leer je al meer
mensen kennen en dit werkt enthousiastmerend op je genezing.
Ook heb ik veel gebeden in die tijd. Het gaf me troost. De zin in leven en ondernemen kwam weer terug. Mijn denkvermogen was weer terug en daar was ik bang voor. We ondernamen weer vele autovakanties door Europa en verscheidene
vliegvakanties.
Ik heb veel geluk gehad, ik weet het en ben er dankbaar voor. Verschillende jaren mocht ik mijn diensten aan de Stichting
aanbieden Er heerste steeds een goede sfeer.
In 2009, tijdens de herdenking van de ramp van 1999, mocht ik in de Grote Kerk van Bovenkarspel een voordracht houden.
Daar ben ik het bestuur nog steeds dankbaar voor.
Hartelijke groet,
Ton

(kopie voordracht is aan het archief van de Stichting toegevoegd)

Ommetje
Maak wandelen leuker met de app van de Hersenstichting. Houd je hersenen ﬁt
door elke dag een Ommetje te lopen. Download de Ommetje-app van de
Hersenstichting en prof. Erik Scherder helpt jou bij het wandelen!
www.hersenstichting.nl
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En . . . wat nu?
Wat ik gedaan heb aan mijn herstel van de legionellabesmetting (februari 2016)
Veel wandelen, met de huisarts overleggen. Deze gaf aan dat ik NIET naar mijn werk
moest gaan (speciaal onderwijs), ze adviseerde me veel naar buiten te gaan, conditie op
te bouwen.
De bedrijfsarts was van mening dat ik best een aantal uren kon werken, lastig om die druk
naast me neer te leggen. Maar het is belangrijk te realiseren dat deze ALLEEN maar een
advies geeft. Wel is het belangrijk dat je op zo’n moment van onzekerheid iemand hebt
die je daarbij ondersteunt. Alleen degene die ziek gemeld is, bepaalt uiteindelijk.
Wel lastig om daar voor op te komen op een moment dat je je niet sterk/stabiel voelt/bent.
Waar ik veel last van had, nog steeds een beetje, is van te veel prikkels, drukte. Ik heb me
niet door de bedrijfsarts laten pushen, maar dat was wel lastig en had steeds het gevoel
dat ik iets moest daarmee. Daarnaast was ik ook van mening dat ik aan mijn herstel moest
werken.
Nu in de coronatijd ben ik voorzichtig, ik kan niets uitsluiten, maar wil liever niet dat mijn longen opnieuw schade oplopen.
Hans J.

Het is inmiddels bijna 19 jaar geleden dat Hiddy legionella heeft gehad.
Het was de day after 9/11. Tussen de middag komt hij thuis van zijn
werk en zijn gezicht kleurt geel. Toch gaat hij weer naar zijn werk en
komt halverwege de middag weer thuis. Als hij naar het toilet moet is hij
zijn aansturing al kwijt, hij doet het op de tast. Naar bed en temperaturen:
39.8°. Zaterdagavond gaat hij uiteindelijk naar het ziekenhuis, nadat er
vijf maal een arts bij hem is geweest. Zijn temperatuur schommelde de
afgelopen dagen tussen 39.9° en 41.2°. Het gaat mij niet snel genoeg en
zeg tegen de broeder: “Toe schiet op, doe dat infuus maar in de ambulance”. Hij zegt: “Als ik doe wat jij zegt, kan ik je niet
garanderen dat als we beneden zijn, jij nog een man hebt”. In de ambulance doe ik mijn verhaal en vier weken later zegt de
broeder: “Na wat jij vertelde heb ik meteen gezegd, het is legionella”. Hiddy ging regelrecht naar de IC en dinsdag ging hij al
voor nierdialyse naar een ander ziekenhuis. Hier kreeg hij meteen de goede medicatie op voorschrift van dr. Speelman.
En nu is er corona.
Ik weet niet hoe het jullie verging, maar hier in huis kwamen de herinneringen aan
de IC. Via de tv hoorde je de frontberichten en zag je de beelden en Hiddy vroeg:
“Hoe was het bij mij, ging het bij mij ook zo?” Het verschil tussen de situatie toen en
covid-19 is dat wij bij Hiddy op de IC mochten komen en met covid-19 neem je
afscheid bij de deur van het ziekenhuis. Dat is heel heftig.
Het gebeurde een keer dat ik op de afdeling kwam, ik had schoentjes aan met een
geluidloze zool. Ik zette één voet op de afdeling en de broeder ging aan het werk.
Ik zei hem: “Dat kan niet, je moet wachten tot ik er ben”. Hij zei: “Zo gauw jij een voet hier binnen zet, wordt hij onrustig en
weet ik dat jij eraan komt. Al is hij diep in slaap gebracht, hij wacht op je”. Bijzonder, hè?
Ook toen zijn vader op bezoek kwam rolden de tranen over zijn wangen. Hiddy realiseert zich dat het een enorme impact
op ons als gezin heeft gehad, de omgeving had niet door in wat voor leven we zaten. Juist door de beelden wordt het voor
hem intens en het raakt hem. En dan de revalidatie. Hiddy kwam thuis, kon vijf meter lopen,was 18 kilo afgevallen, moest
leren praten met een roltong, leren schrijven, leren lezen en gevoed worden, want de aansturing was beschadigd. In het
zwembad heb ik Hiddy leren lopen en ﬁetsen en toen hij op een echte ﬁets zat moest ik mee hollen, want de bocht kon hij
niet nemen. Na twee jaar bleek dat de aansturing van de benen vanaf de knieën verlamd was. De balans,
het evenwicht is weg, verstoord. Al is hij nu 70 jaar, hij werkt nog steeds 3 ochtenden in de week in
FPC Veldzicht in Balkbrug. Het was een lange weg, maar we zijn blij dat we elkaar nog hebben.
Ook nu op anderhalve meter. Ik hoop dat het jullie allen naar omstandigheden goed gaat.
Greet Hazekamp
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IC
Van Highcare naar Mediumcare
Steeds dichter bij de longafdeling
De schade en gevolgen doorvoelen is groot
Bewust worden van pijn
Ademen, ijlen, woelen, zweten, stram zijn.
Weten alles is een opgave
Het heeft enorm ''huisgehouden''
Uit bed gehesen
De rolstoel laat zien
herstel gaat nog lang duren
Godzijdank weer wakker
Willy

Lotgenotendag 2020
Het Coronavirus houdt Nederland in z’n greep. Dit heeft natuurlijk ook voor ons als Stichting gevolgen. Activiteiten verlopen anders dan normaal. We doen veel via e-mail en telefoon en er komen meer vragen dan ooit binnen
via onze website. Vergaderen doen we ook gewoon, maar wel via de computer. Natuurlijk mooi dat dit allemaal mogelijk is.
Maar het daadwerkelijk elkaar ontmoeten en spreken blijft van het grootste belang en voelen we allemaal als gemis.
Stichting Veteranenziekte ziet lotgenotencontact als een van haar kernactiviteiten en dit mag ook in deze tijd niet veranderen.
Jaarlijks organiseren wij minimaal 1 mooie dag om elkaar te ontmoeten, te spreken en elkaar te informeren. Op deze dagen
willen we het ook gewoon gezellig hebben met het gevoel dat we elkaar begrijpen. Dit lotgenotencontact is van groot
belang. Door de beperkende maatregelen in het kader van de volksgezondheid kan deze bijeenkomst helaas nog niet
georganiseerd worden. Wij beraden ons als Stichting hoe wij ook in deze periode toch invulling kunnen geven aan
lotgenotencontact. Wij blijven de berichtgeving omtrent de opgelegde richtlijnen volgen en zullen al het nodige doen om
een mooie dag ook in deze periode naar tevredenheid van eenieder te kunnen bieden.
Wilt u praten met lotgenoten en met hen zorgen, angsten en/of informatie delen, bezoek dan bijvoorbeeld onze Facebookgroep. Aanmelden kan ook hiervoor via onze website. Wij blijven u informeren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Veteranenziekte

Facebook
Vindt u het ﬁjn om met lotgenoten in contact te komen?
Stichting Veteranenziekte heeft een Facebookpagina:
“Lotgenoten Stichting Veteranenziekte“.
Op de besloten Facebookpagina kunt u in contact komen
met anderen die lid zijn van deze besloten groep.
De Facebookpagina is een omgeving om ideeën, ervaringen, tips en
problemen te delen.
Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op een eenvoudige, directe
manier contact met elkaar te hebben.
Het is aan u om dit voor u te laten werken!

U moet zich wel aanmelden om “lid“ te worden.
Dit kunt u ook gemakkelijk doen via onze website.
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Coronavirus en Legionella
We zijn met z’n allen in een bizarre en zorgelijke periode terecht gekomen. Een pandemie, een compleet veranderde samenleving. Wie had gedacht dat samen met een pandemie ook de aandacht voor legionella enorm zou toenemen?
Door het sluiten van bedrijven en het vele thuiswerken is de bezorgdheid over het risico op vermeerdering van legionellabacteriën toegenomen. Zelfs premier Rutte heeft een waarschuwing afgegeven.
De aandacht voor legionella was altijd een zorgpunt, altijd proberen we als Stichting het onderwerp
op de kaart te houden. Nu is het een veel besproken onderwerp en staan de kranten en social
media er vol mee.
De patiënten met ernstige verschijnselen van het coronavirus komen op de Intensive Care
terecht en worden in coma gebracht om beademd te kunnen worden en het lichaam de kans
te geven te herstellen. We horen allemaal de nare verhalen over de impact van de IC-opnames.
En wat goed om te horen dat de patiënten in revalidatiecentra terecht kunnen om te herstellen.
Er hoeft niemand overtuigd te worden van de noodzaak van deze revalidatie.
Om het coronavirus onder controle te krijgen en in te dammen is het van
belang om veel te testen. Testen om de bron te vinden, testen om ervoor te
zorgen dat andere mensen niet besmet raken. En gelukkig gaat de hele
wereld daar vol voor.
In Duitsland wordt ook veel getest en werd bij het begin van de pandemieuitbraak in Nordrhein-Westfalen, Baden-Wurttemberg en Sachsen een
verhoogd aantal legionellabesmettingen geconstateerd. Door het verhoogde
aantal longontstekingen werd waarschijnlijk ook meer op legionella getest.
En waar meer getest wordt….. Dat blijft onze wens: meer testen op legionella
bij longontstekingen! Zoeken naar de bron en zorgen dat mensen niet
besmet raken, want wanneer mensen besmet raken met de legionellabacterie,
dan overlijdt gemiddeld 8% van deze patiënten.
Legionellapatiënten die op de IC in coma hebben gelegen en beademd zijn
en problemen hebben met het functioneren van hun lijf en hun brein na hun
IC-opname, moeten vaak vechten om naar een revalidatiecentrum te mogen.
Er wordt door artsen geconcludeerd dat het niet nodig is, het gaat allemaal
vanzelf wel beter, wordt er dan gezegd. “De bacterie is je lijf uit, dus je kan
wel weer werken”. De legionellapatiënten beschrijven dezelfde problemen
als de coronapatiënten die van de IC komen. Hopelijk leiden deze ervaringen
met corona ook tot een acceptatie van de problemen van legionellapatiënten
na IC-opname en dat zij ook vanzelfsprekend voor behandeling in een
revalidatiecentrum in aanmerking komen, wanneer daar de noodzaak voor is.
We hebben waarschijnlijk door het coronavirus als maatschappij meer begrip
gekregen voor begrippen als:
• testen om controle te krijgen,
• overlijdenspercentages,
• impact IC-opnames en de gevolgen voor de periode na deze opnames.
Laten we dit met z’n allen blijven onthouden en dit ook accepteren en
toepassen op legionellapatiënten.
Stay safe tijdens deze Coronatijd!!!
Monique Bastmeijer, bestuurslid
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Hallo allemaal,
Ik ben Marian Jacobs en woon in Arnhem met mijn man Bert en onze labradorpup Daisy.
In 2015 heb ik op een Franse camping legionella opgelopen. Nadat ik uit het ziekenhuis
kwam, wilde ik graag meer informatie over de Veteranenziekte en kwam
zo in contact met onze Stichting. Ik heb eerst telefonisch contact gehad
met iemand van de stichting en ben in 2016 voor het eerst naar een
Lotgenotendag geweest. Dit voelde voor mij als een warm bad. Het was ﬁjn om je zo begrepen en
zo welkom te voelen daar. Hoewel ik nog steeds beperkt ben in mijn energie en snel overprikkeld
raak, heb ik inmiddels geleerd om hiermee om te gaan. Ik heb verschillende sporten geprobeerd,
maar kon dit niet volhouden. Sinds december hebben we een nieuw hondje en ben ik met haar op
cursus gegaan. Ik haal enorm veel positieve energie uit het wandelen en trainen met haar. Niet alleen
is het goed voor mijn conditie, maar het is ook een goede manier om mijn hoofd “leeg” te maken.
Ik ben werkzaam als juridisch secretaresse bij FNV zelfstandigen. Behalve het ondersteunen
van de juristen, houd ik mij voornamelijk bezig met de incasso van vorderingen die de
zelfstandig ondernemers bij ons neerleggen. Dit houdt onder meer in het opstellen van
sommatiebrieven, het opstellen van dagvaardingen en het doorbetalen van gelden die
worden ontvangen. Tevens notuleer ik de vergaderingen van ons juridisch overleg.

SECRE

TARIS

Omdat ik zelf heb ondervonden hoeveel onwetendheid er nog is over Legionella en vooral over de gevolgen op lange
termijn, ben ik zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor de Stichting. Hoewel er al veel is bereikt, valt er nog genoeg
te doen. Ik hoop dan ook dat ik als ervaringsdeskundige en met mijn werkervaring een waardevolle bijdrage kan
leveren als secretaris van de Stichting Veteranenziekte.
Marianne

PENNI

NGME

Beste lotgenoten,

ESTER

Langs deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen als de penningmeester van de Stichting
Veteranenziekte.
Mijn naam is Nicolien van Oostveen en ben in
het dagelijks leven werkzaam op de ﬁnanciële
afdeling van een internationale retailer.
Mijn echtgenoot heeft in 2018 een legionellabesmetting opgelopen, en ook wij hebben, net als velen, heftige tijden
beleefd. Jaren met meer vragen dan dat we antwoorden kregen, binnen de reguliere zorg.
In 2019 waren wij voor het eerst op een Lotgenotendag, we voelden ons zeer welkom en het was een geweldige dag.
De gesprekken met andere lotgenoten en partners waren heel waardevol. Wat opviel was dat er veel overeenkomsten
waren met de problemen waar we mee te maken krijgen na ontslag uit het ziekenhuis. Dit is dan ook mijn drijfveer om
mij in te zetten voor de stichting, samen kunnen we veel meer bereiken.
Nicolien

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.
Heeft u tips of ideeën voor ons? Deel ze met ons!
Stuur ze naar:
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
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Mijn naam is Ans Versteegh, sinds april ben ik als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Stichting
Veteranenziekte. Sinds oktober 2018 ben ik gepensioneerd na een loopbaan van 33 jaar bij het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om aan mijn nieuwe leven te wennen en om te
zien naar activiteiten waarin ik mij prettig voel en waarin ik opgedane kennis en ervaring kan gebruiken. Ik kende de
Stichting al zo ongeveer vanaf het begin en ook als donateur.
Bij het RIVM heb ik mij als onderzoeker, projectleider en manager bezig gehouden met de
drinkwatervoorziening in Nederland en ook in Europa. Na de Legionella-uitbtaak in 1999 ben
ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de regelgeving voor Legionella in water.
Ik heb hiervoor veel samengewerkt met medewerkers van
het Ministerie en de Inspectie, maar ook onderzoek bij het
RIVM geïnitieerd en begeleid. Dit onderzoek leidde ertoe
dat de regelgeving kon worden aangepast.
Ik heb in Wageningen Milieuhygiëne gestudeerd aan wat nu Wageningen University
& Research (WUR) is, een brede opleiding die voor mij gericht was op water en
gezondheid.
Ik wil de komende periode graag bijdragen aan de toekomst van de Stichting
Veteranenziekte, maar ook praktische zaken als vragen beantwoorden en bijwonen
van lotgenotendagen en beurzen. Ik woon in Breukelen, doe ook vrijwilligerswerk
voor de Stichting Welzijn, ﬁets veel, speel bridge. Verder ga ik graag met vrienden naar theater, musea of de ﬁlm of
gewoon een gezellige avond thuis. En als het hopelijk weer kan is het tijd voor een verre reis.
Ans

Stichting Vrienden van de Stichting Veteranenziekte
Net als veel andere stichtingen, organisaties en instellingen, heeft ook de Stichting Veteranenziekte gebruik gemaakt van een
Vriendenstichting (of steunstichting). Deze Vriendenstichting zamelt gelden in voor een speciﬁeke instelling of organisatie (in
deze dus onze Stichting Veteranenziekte) en bekostigt activiteiten of projecten waar wij zelf geen geld voor hebben. Vaak
zijn dit activiteiten waaraan veel behoefte is, maar die niet uit de reguliere budgetten geﬁnancierd kunnen worden. In
dat kader heeft de Stichting Vrienden van de Stichting Veteranenziekte, onlangs tijdens het jubileumcongres in de Efteling,
nog opgetreden als een van de Hoofdsponsors. Zonder de steun van o.a. De Vriendenstichting was organisatie van dit zeer
succesvol evenement niet mogelijk geweest.
De Vrienden van de Stichting Veteranenziekte, heeft de Stichting Veteranenziekte de afgelopen jaren een warm hart
toedragen. Zoals gebruikelijk is vanuit een eigen bestuur met eigen doelstellingen invulling gegeven aan de taken
van deze stichting. De laatste jaren is de Vriendenstichting met veel passie en gedrevenheid geleid door onze
voormalig bestuursleden Fred Bertrand, Gerda Käss en Leo Bronsgeest. Na jarenlange uitvoering van hun functie
hebben zij echter aangegeven hun werkzaamheden te willen overdragen en te willen gaan genieten van hun welverdiende
pensioen.
Langs deze weg willen wij Fred, Gerda en Leo danken voor hun tomeloze inzet en enorme bijdrage aan zowel de
Vriendenstichting als aan de Stichting Veteranenziekte. We wensen hen heel veel plezier met een andere invulling van hun
welverdiende vrije tijd. Het mooie contact zal niet verloren gaan.
Aangezien het inmiddels mogelijk is om taken die eerst binnen de Vriendenstichting werden gefaciliteerd, uit te voeren
binnen de werkstichting (betreft de Stichting Veteranenziekte), hebben wij als Stichting Veteranenziekte besloten de taken en
verantwoordelijkheden van de Vriendenstichting over te dragen aan het dagelijks bestuur van de Stichting Veteranenziekte .
Wij gaan ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet verblijft,
Bestuur Stichting Veteranenziekte
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PICS
Post Intensive Care Syndroom (PICS) is in deze tijden van infectie met covid-19 regelmatig in het nieuws. PICS staat voor de
lichamelijke en/of psychische klachten die een patiënt na een verblijf op de IC kan hebben. Deze klachten kunnen ook
voorkomen bij mensen die Legionellose hebben doorgemaakt en daarvoor op de IC zijn verzorgd.
De patiëntenorganisatie IC Connect geeft op haar website meer informatie inclusief een
informatieﬁlmpje. Zie www.icconnect.nl en ook www.fcic.nl
Bijgaand verwijzing naar een artikel in de Volkskrant van 8 mei 2020 voor meer informatie over PICS.
www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-ingrijpend-een-ic-opname-kan-zijn-je-gaat-er-met-de-eneziekte-in-en-komt-er-met-een-extra-aandoening-uit

Lidmaatschap patiëntenverenigingen (2020)
Lid worden van een patiëntenvereniging kan vele voordelen met zich meebrengen. Zo kan een patiëntenvereniging de
belangen van mensen met bepaalde aandoeningen behartigen, bijvoorbeeld bij bedrijven, overheden en zorgverzekeraars.
Verder kunnen leden onderling via forums en netwerken contact zoeken of informatie uitwisselen.
Voorbeelden van patiëntenverenigingen zijn bijvoorbeeld:
• Diabetesvereniging Nederland (DVN)
• ReumaZorg Nederland
• Vereniging Spierziekten Nederland
• Hersenletsel.nl
• Multiple Sclerose Vereniging Nederland
Vergoeding aanvullende verzekering
De vergoeding voor lidmaatschap van een patiëntenvereniging is alleen mogelijk met een aanvullende zorgverzekering.
Raadpleeg je eigen verzekeraar
Wil je zeker weten op welke vergoeding je zelf recht hebt? Neem dan contact op met je verzekeraar of log in op je
persoonlijke omgeving en kijk bij jouw vergoedingen.
Voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen

Oproep tot schrijven! Hoe gaat het nu met u?
Wat heeft de veteranenziekte voor u veranderd?
Graag ontvangen wij uw bericht, lang of kort, voor plaatsing
in de volgende nieuwsbrief.

Secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Agenda

Wijziging in uw gegevens?

Juni / Juli / Augustus
Stic

Is uw adres gewijzigd of uw bankrekeningnummer? Zijn er
andere zaken die wij moeten weten? Graag ontvangen wij
bericht van u en bij voorkeur per e-mail. Om met u contact te
kunnen leggen op een eenvoudige en snelle manier, zullen
we steeds vaker gebruik maken van e-mail.
U kunt uw bericht, onder vermelding van uw naam, sturen
aan: secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
Op deze manier houden wij een correcte administratie t.a.v.
het donateurs en sponsoren bestand. Hartelijk dank!
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Jaarrekening 2019 publicatie
Contact met Tweede Kamerleden
Bestuursvergaderingen
Overleg voor organisatie
lotgenotencontact
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Column Esther Huygen

Het is een mooie dag . . .
Dat denk ik zo vaak mogelijk, maar het is nu wel een heel bizarre tijd!
De pandemie waar we mee te maken hebben gekregen en de ingestelde regels om verspreiding van
het virus te voorkomen geeft onrust. Onrust en zorgen bij de (ex-)legionellapatiënten. Extra vragen werden en worden gesteld
en steun gezocht. Gelukkig kan dat! Ook ik heb vragen waarop het antwoord soms uitblijft.
Ik hoop dat we later in het jaar een mogelijkheid hebben elkaar te kunnen zien. Het zal toch te gek zijn om elkaar voorlopig
niet te spreken! Maar alles staat of valt met de verdere ontwikkelingen. Wat we wel samen kunnen doen is elkaar informeren
met onze verhalen in de nieuwsbrief. Interessant, leuk, kort of lang. Niet iedereen is een schrijver van huis uit (denk aan mij),
maar iets schrijven vanuit uw eigen situatie, zorg of juist nu voor het geven van informatie, is ontzettend belangrijk.
Hartelijk dank aan de schrijvers die deze nieuwsbrief mogelijk hebben gemaakt. De nieuwsbrief is, naast onze Facebookpagina, een uitstekende manier om veel mensen te bereiken.
Ik bedenk me dat we, slechts een paar weken voor het algehele thuisblijven, de beurs hadden. Deze beurs was succesvol en
door de voorlichting toen hebben we veel bij kunnen bijdragen aan de bekendheid van mensen met de Legionellabacterie.
Succesvol is ook de zoektocht geweest naar nieuwe bestuursleden. Heel erg blij ben ik met de aangeboden inzet van
Nicolien, Marianne en Ans. U leest in deze nieuwsbrief een stukje door ieder geschreven.
Nu is er weer een penningmeester, secretaris en algemeen
bestuurslid. Hierdoor kunnen werkzaamheden nog beter
worden uitgevoerd en kunnen we in de toekomst (nog) meer
voor u betekenen.

‘Legionella… een ramp!’
In het boek 'Legionella… een ramp!' hebben Sanny de Zoete
(in 2005 zelf besmet tijdens een vakantie in Korfoe) en
Wouter Jong (medewerker crisisbeheersing Nederlands
Genootschap Burgemeesters)
geprobeerd om de ramp van 1999
in 2009, alsnog een gezicht te
geven. Nabestaanden, familieleden
en slachtoffers zelf vertellen hun
verhaal.

De aankomende zomermaanden ga ik invullen met ideeën
verzamelen voor de toekomst. Even op de bank, met de kat
op schoot natuurlijk, en uw zeer gewaardeerde berichten
ontvangen over allerlei zaken.
De rubriek: En . . . wat nu?! wordt vervolgd!
Denk aan uzelf en elkaar.

U kunt dit boek nu online lezen!

Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Ga naar
https://www.stichtingveteranenziekte.nl/publicaties/boek

Esther Huygen, voorzitter

Colofon
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