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En . . . wat nu?
Legionella. De sluipmoordenaar.
Najaar 2018
Het was een heftig jaar voor mij, 2018. Er was een einde gekomen aan een relatie die
28 jaar geduurd heeft. Huis verkocht en zoeken naar een totaal nieuwe toekomst.
Voor het eerst sinds jaren weer een huis huren en alleen verder. Eerlijk, het viel niet
altijd mee. Zoals zo veel mensen had ik mijn leven anders gedacht. Tijd voor een
vakantie, even genieten en los van alles. Samen met mijn dochter 8 dagen naar Sicilië.
De Etna op, de prachtige bergdorpjes bezoeken. De amﬁtheaters, de Romeinse en
Griekse cultuur en hoog in de bergen een Vikingfort. Het regende veel en het
appartement was een beetje sjofel. Maar ach, niet te druk over maken. Sterre zei nog
wel, mam het ruikt hier niet erg ﬁjn. Nou ja, dacht ik, de bedden en het sanitair zijn
schoon, dus niet zeuren. Had ik maar beter naar mijn kind geluisterd. Het was een
fantastische vakantie, maar aan het eind voelde ik mij niet zo energiek meer. Weet het
aan de hectische tijd. Er was zoveel veranderd.

Schilderij van Ellen: Rood.

Weer thuis in Den Haag
Ik was moe, zo moe en werd ziek . Griep, dacht ik. Paracetamol, Antigripine, hele dag in bed. Vrienden gebeld om te vragen
of ze Ollie, mijn Beagle, wilden uitlaten. Ollie was anders, normaal een nogal stoïcijnse lieve stoute Beagle. Nu was hij niet bij
mij weg te krijgen. Wilde ook maar heel kort uit. Sleurde mensen weer mee naar huis. Naar mij. Het was ochtend, raar dat ik
mij heel erg helder voelde, maar ook leek het wel of ik anders waarnam. Stapte mijn bed uit, viel en kwam niet meer overeind. Hoe ik ook probeerde mijn armen en benen te gebruiken, niets deed het meer. Ollie begon aan een lange Beagle howl.
Hey Ollie, stil, denk aan de buren, dacht ik nog. Vaag zag ik mijn ex-man binnenkomen. Tijdsbesef was weg. Vond ik raar, ik
registreerde het wel. Het volgende moment, mensen die over mij heen bogen. Toen gelijk actie, ambulance in en met een
noodvaart naar het Westeinde Ziekenhuis. Ik weet nog dat ik de IC werd opgereden. Daar was mijn Sterre ineens. Alleen had
zij drie ogen. Lieﬁe, zei ik, je hebt een oog op je voorhoofd. Ik vond het niet eens gek. Er werd snel gehandeld, opeens lag ik
aan allemaal draadjes en buisjes, en zag vaag bekende gezichten voor me opdoemen. Mensen die naar me toe kwamen. Ik
kon niet meer goed articuleren en was aan het ijlen. Later hoorde ik hoe geschokt ze waren. Ik was er bijna niet meer. Kantje
boord, bijna dood . De bacterie zat overal, in mijn longen, in mijn hersenen en organen. De diagnose: EEN LEGIONELLA
BESMETTING. Ik kon niets meer, helemaal niets meer. Wel probeerde ik alle slangen uit mijn lijf te rukken. De verpleging
heeft mij toen vastgebonden. De dagen en nachten er na zijn nog steeds vaag. Wel dacht ik dat ik naar een voorstelling keek.
De wonderlijkste beelden, een soort horror, vermengd met een ﬁlm van Fellini. Levensecht. Ik weet nog dat ik het wel
registreerde, zoals wat raar dat dit er is.
Vragen om water, een verpleegster die mij weer vastbond, ik haatte haar op dat moment en schold haar uit. Langzaam
verdwenen de hallucinaties, ik werd weer helder. Alleen deed mijn lijf het niet meer. Ik kon niet eens mijn armen optillen.
Mijn haar was een grote klittenbende. De ergste klitten moesten er uit geknipt worden. En 12 kilo lichter in tien dagen. Maar
ik ben er nog, dacht ik, ik ben er nog. De hallucinaties waren weg, langzaam begon ik te begrijpen wat er was gebeurd. Dan
zijn de nachten in een ziekenhuis lang. Iedere minuut leek een uur te duren. Gevangen in een lichaam dat het niet meer doet.
Revalideren was de volgende stap. Een stapje proberen te lopen, overeind proberen te komen. Niets ging meer vanzelf. Maar
na een week kon ik weer vier stappen vooruit en begon ik wat normaler te praten en te geiten met de verpleging. Iedereen,
de fysio en de verpleging, liep rondjes met mij. Iedere dag een stukje verder. Dan weer in de rolstoel, dan weer achter de
rollator. De eerste douche, zittend op een stoel, met een verpleegkundige die mij waste. Maar toch heerlijk. Na zeven dagen
van de IC af naar een gewone afdeling. Iedere dag een beetje sterker. Doorzetten dacht ik, gewoon doorzetten. Als ik alleen
kan douchen en alleen naar de WC kan mag ik naar huis. Wel was er veel onduidelijkheid over het verplaatsen naar een
revalidatiecentrum. Moest ik dit zelf regelen? Het ziekenhuis? Het bleef onduidelijk. Na drie weken gewoon naar huis. En dan
stopt alle zorg. Gelukkig kreeg ik hulp van mijn ex-man, mijn dochter en een paar trouwe vrienden.
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En . . . wat nu?
Even een app naar een vriendin, kom je me even uitlaten. Dan kwam ze wandelen, ik in mijn rolstoel en Ollie de Beagle liep
keurig mee. Leek wel of hij op zijn teentjes liep. Maar de wanhoop en het volledig besef wat er gebeurd was, waren heftig.
Het leek wel of niemand het echt snapte.

www.stichtingveteranenziektestichting.nl

Stichting Veteranenziekte
Die kwam ik tegen bij het googelen. Er stond een telefoonnummer bij.
Dezelfde avond gebeld. Eindelijk iemand die mij begreep, die luisterde, die
advies gaf. Die mijn verhaal herkende. Ik heb die nacht voor het eerst sinds
lange tijd weer goed geslapen. De steun van de stichting heeft mij echt
geholpen te begrijpen en er weer bovenop te komen. Je voelt zo duidelijk dat
je niet alleen staat.

Najaar 2020
Corona tijd, extra oppassen dus. Gevolgen van de legionellabesmetting, het wordt nooit meer als daarvoor. Sommige
klachten blijven. Best moeilijk dit te aanvaarden. Snel moe, evenwicht uit balans, druk op mijn borst en ook sociaal trekt dit
een wissel. Ik ben vrienden kwijtgeraakt. Maar heb ook weer nieuwe vrienden gemaakt. En heb het hele verhaal in mijn
schilderijen verwerkt.
Ellen Driehuizen

LOTGENOTENDAG 2020
Niet verwacht toch gekregen (Limburg in een dag – van Eygelshoven tot aan Gennep)
Er bestaat een Limburgse carnavalshit met de titel: "Van Eijsden tot de Mokerhei". Limburg van het zuidelijkste tot
noordelijkste puntje. Vandaag stond het rondbrengen van pakketten voor onze lotgenoten/donateurs in Limburg op het
programma. Niet van Eijsden tot de Mokerhei, maar van Eygelshoven tot aan Gennep zijn onze lotgenoten/donateurs deze
dag voorzien van een kleine compensatie voor het niet kunnen houden van onze zo gewaardeerde Lotgenotendag.
Wij beseffen dat met name het lotgenotencontact (even dat praatje met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt)
hiermee niet ingevuld kan worden, toch denken we hiermee een hart(je) onder de riem te kunnen steken in deze lastige tijd
met beperkingen.
Het was een lange dag met leuke momenten en toch ook weer trieste verhalen. Lotgenoten gesproken waarvan je nooit zou
verwachten dat ze getroffen zouden worden. Bikkels van kerels, toch getroffen en veel kwijtgeraakt door "De" ziekte. Een
mijnheer die net na Bovenkarspel gediagnosticeerd is met "De veteranenziekte". Net na Bovenkarspel, hoeveel zijn hem
voorgegaan waarvan de klachten onder het ziektebeeld van een "gewone" longontsteking zijn geschoven?
Een oude schoolvriend ontmoet na een speurtocht naar zijn nieuwe adres. Een lieve mevrouw waarvan we een foto mochten
maken, maar wel pas nadat ze haar "tanden" was gaan halen. Oude bekenden gezien en mensen die niet op de foto wilden,
omdat ze er niet helemaal op gekleed waren.
Mensen die niet thuis waren en waarbij wij het pakketje afgegeven hebben bij de buren. Jammer dat enkelen er niet waren.
Spreek ze vaak op de lotgenotendagen en een kort weerzien was ﬁjn geweest. Enkelen hebben we toch even gebeld.
Lieverds zijn het.
Huizen van heel klein tot groot. Pakketten op afstand moeten leveren en ook veel verhalen over corona gehoord. De
beperkingen spelen veel mensen parten, maar zeker onze lotgenoten zijn kwetsbaar en kennen het belang van zich houden
aan de regels. Mensen die gelijk hulp aanboden voor als dat een keer nodig is (dank daarvoor). Mensen die regelmatig naar
de lotgenotendagen komen en dus bij ons wat meer bekend zijn tot mensen die eigenlijk nooit komen en juist blij waren met
een kort gesprek. Van Eygelshoven tot Gennep, Limburg in een dag.
Hartelijk dank lieve mensen voor deze mooie ervaring. We hopen dat jullie genieten.
Paul Debets (Algemeen Bestuurslid) & Sonja
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Persoonlijke bedankjes voor de pakketten

Wat een leuk gebaar en een leuk initiatief om ons als
lotgenoten, en als betrokkenen bij stichting
Veteranenziekte, een pakket aan te bieden.

Hallo,
Bij thuiskomst van mijn werk
stond dit prachtige pakket
op mij te wachten. Ik werd
er wel even emotioneel van
toen ik las wie de afzender
was. Wat ontzettend lief en
wat een mooi gebaar naar
de mensen toe. Mijn vriendin
en ik waarderen dit enorm.
Namens mij en mijn gezin
Bedankt!

Ergens laat in de middag ging de bel en daar stond
Esther. Ik keek nog een beetje verbaasd en kreeg toen
het pakket.
Mooi dat de stichting nadenkt over de vraag hoe in
Coronatijd toch de band met de achterban stevig kan
blijven en verstevigd kan worden!
Ik hoop dat het volgend jaar niet nodig is en dat we
elkaar gewoon weer kunnen ontmoeten. Maar voor
dit jaar: Chapeau!

Met vriendelijke groet,

Andries Knevel

Marc Cornelissen

Beste Mensen,
Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor alle lieve, verbaasde en ontroerende reacties op de pakketten die ik bij jullie,
samen met mijn man Johan als chauffeur en hond Boy als bewaker van de voorraad, heb mogen brengen.
Het begon met een beetje een valse start, de eerste twee adressen waren niet thuis in Flevoland, en daar hoop je wel
op. Maar eenmaal in de provincie Friesland, en later in Groningen, Drenthe en Overijssel, aangekomen ging het
fantastisch.
Verbazing alom, leuke en ontroerende ontmoetingen en verhalen in een notendop. Veel invitaties voor kofﬁe, maar
helaas, daar was geen tijd voor.
Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, spreek ik mijn oprechte dank uit aan de mensen uit de zorg van
verzorgings-huizen waar ook lotgenoten wonen. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik het pakket toch persoonlijk
bij onze lotgenoot mocht brengen.
Het waren geweldige dagen om te doen, natuurlijk vermoeiend, mijn man Johan is ook een lotgenoot, en heeft ook
heel veel kilometers gereden. Maar wij hadden dit niet willen missen.
Iedereen nogmaals bedankt en tot volgend jaar op de lotgenotendag.
Johan en Nicolien

(dreigend) Arbeidsongeschikt?
Ben je op zoek naar een luisterend oor, feedback of hulp bij het
opbouwen van een verzuimdossier?
Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Wij brengen je dan in contact met
een deskundige die ons hierbij ondersteunt.
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Persoonlijke bedankjes voor de pakketten

Gisteren werd mijn middagdutje "wreed" verstoord door een langdurig deurbelsignaal. Dat betekent dat er iemand voor de deur van
de hal van onze ﬂat staat en binnengelaten wil worden.
Ik heb daarvoor de gebruikelijke handelingen verricht (in de microfoon spreken, de bediening om de deur te openen activeren),
maar kreeg geen contact met degene die voor de deur stond. Een aantal seconden later herhaalde zich deze scène. Dit gebeurt
vaker, omdat mensen graag naar binnen willen, b.v. de pakketbezorgers.
Ik ben weer lekker op de bank gaan liggen en heb gedacht dat er wel weer "iemand toevallig bij mij had aangebeld".
Een paar minuten later werd er aan de voordeur van mijn huis aangebeld en ik heb opengedaan met een half-slaperige kop. Tot mijn
verrassing stond daar een mevrouw met een pakketje. Ik had niets in bestelling, dus ik dacht dat ze bij de buren moest zijn of iets
dergelijks. Niets was minder waar: ze stelde zich voor als Nicolien van Oostveen, namens de Stichting Veteranenziekte. Toen pas viel
bij mij het kwartje: ik ben wel degelijk "veteraan".
Ze had een pakket voor mij bij zich, een vervanging voor het door de corona-maatregelen moeten afzeggen van de lotgenotendagen
dit jaar. We hebben een leuk gesprekje gehad, helaas heb ik haar niet binnen kunnen nodigen, omdat ik, mede door de door
Legionella veroorzaakte longproblemen, tot de Corona-risicogroep hoor.
Ik zou het bestuur (en natuurlijk vooral Nicolien!!!) dan ook heel hartelijk willen bedanken voor het mooie pakket, maar vooral voor
de aandacht die de Stichting op deze wijze heeft laten blijken aan de "lotgenoten" .
Met vr. gr.
In de hoop op betere tijden,
Eddy Joustra

Ik werd vanmiddag aangenaam verrast toen mijn buurvrouw aanbelde en mij een mooi, feestelijke pakket overhandigde.
Geen idee had ik, wie mij zo zou verwennen. De inhoud van het pakket was werkelijk prachtig. De bijgevoegde brief heeft mij na
lezing, terug in de tijd gebracht.
Ik heb legionella opgelopen tijdens een lang weekend in Barcelona. Dat was februari 2001. Een heel goed hotel op de Ramblas.
Totaal gerenoveerde kamer. Wij waren de eerste gasten. De gevolgen kunt u raden. Het weekend was geweldig. Onwetend.
Na 3 weken voelde ik mij zo slecht, dat ik naar mijn bed ben gegaan. Ik ben bekend met griep, maar dit was heftiger. Hoge koorts,
na 2 dagen bloed op geven. De huisarts weigerde te komen, ondanks herhaalde verzoeken, want iedereen had griep.
Na 8 dagen moet ik er als een spook hebben uit gezien, althans volgens mijn vrouw. In 1 week was ik 10 kg afgevallen. Best wel
leuk, maar niet op deze manier. Op zondagmorgen, na de zoveelste maal bellen met de huisarts, kwam deze. Ik moest de volgende
dag maar naar het ziekenhuis om foto's te maken. Op aandringen van mijn vrouw, heeft hij ter plaatse gebeld. Tot mijn geluk kreeg
hij een arts aan de telefoon die reeds 2 patiënten uit Bovenkarspel had behandeld. Dit is mijn geluk geweest. Later vertelde deze
arts mij, dat ik de volgende dag niet gehaald zou hebben. Dit is in het heel kort mijn geschiedenis.
Door mijn ﬁnanciële situatie, als zzp’er, ben ik noodgedwongen weer snel, na mijn ontslag uit het ziekenhuis, begonnen met
werken. Mijn hobby heb ik na 2 maanden weer op kunnen pakken. Ik was toen een zeer geoefende duiker. Zover ik heb ervaren
heb ik niets overgehouden aan deze verdomd nare ziekte. Uiteraard is dat geen verdienste, maar een gift. Dit is de eerste keer dat ik
dit opschrijf. Het brengt veel herinneringen boven. Wat zo'n mooi pakket al niet teweeg kan brengen.
Nogmaals hartelijk dank.
Met hoogachting,
Wim Beerman

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
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Het was voor ons beiden een ﬁjne verrassing toen iemand
aangebelde met een pakket, welke je niet verwacht. In deze
toch wel moeilijke tijd van onzekerheid en constant op je
tenen lopen, en er sommigen zijn die het niet zo nauw
nemen. Het blijft uitzien naar betere tijden en hopen dat we
elkaar in 2021 weer kunnen zien. Het was vorig jaar heel ﬁjn
in de Efteling, een mooie dag. Wij hopen dat het eenieder
van jullie ook goed gaat en dat we 2020 maar gauw kunnen
vergeten, want voor velen is de eenzaamheid in de donkere
dagen toch al moeilijk genoeg.

Heel erg bedankt voor de aangename verrassing in de vorm
van jullie 'ondersteuningspakket'. Een mooie en creatieve
oplossing voor het gemis aan daadwerkelijk elkaar kunnen
ontmoeten in dit vreemde jaar, waarin corona de hoofdrol
speelde. Sterkte iedereen om het vol te houden zolang dat
nog noodzakelijk is.
Alle goeds,
Bert Boelaars

Rest ons nog vooral DANK JULLIE WEL. En dank jullie voor
de goede inzet voor de stichting, en dat jullie er met zijn
allen ALTIJD ZIJN voor iedereen.

Wat een verrassing gisteravond zeg, toen er laat aan de
voordeur werd gebeld en een jongeman ons namens de
Stichting een groot pakket overhandigde. Hadden mijn vrouw
en ik natuurlijk nooit verwacht! Maar hartelijk dank voor die
welgevulde doos, het leek wel even alsof Sinterklaas dit jaar
toch nog langs kwam.....
Ikzelf heb járen geleden (weet niet eens meer wanneer)
tijdens een rondreis door Griekenland ergens in een hotel de
ziekte opgelopen; dat bleek in Nederland, na terugvlucht met
hoge koorts. Meteen het ziekenhuis in. Daar plm. 'n week aan
infusen gelegen en toen weer opgekrabbeld en na 'n week of
2, 3 rust weer aan het werk. Geen naweeën. Geen impact op
mijn leven.
Daarvan geleerd: in welk hotel je ook verblijft, in Nederland
of het buitenland, altijd éérst het warme water laten doorlopen en de temperatuur controleren alvorens te douchen of
anderszins. Thuis na terugkomst idem doen. Ook de tuinslang
dan eerst 'n tijdje onbemand in de struiken hangen en laten
doorsproeien.
Nogmaals hartelijk dank voor Uw goede gaven,

En vele groetjes van Theo en Ingrid Voet-Gijsel

Vandaag werden wij als donateurs van uw stichting aangenaam
verrast door het aangeboden verrassingspakket!
Dit ter compensatie van het niet doorgaan van de jaarlijkse
lotgenotendag.
We hebben dit zeer gewaardeerd en onze hartelijke dank.
Niettemin hopen we dat volgend jaar alles weer normaal wordt.
Fijne feestdagen gewenst en tot ziens.
Nel en Isse de Vries

Wat een complete verrassing, nooit gedacht of verwacht en
kwalitatief goed samen gesteld.
Deze verrassing geeft ons zeker een ondersteuning.
Ik denk ook aan onze lotgenoten, vooral toen vele in het
ziekenhuis lagen, die er slecht aan toe waren.
Net als de laatste maanden en tot heden, waar de coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen en liggen, komen veel
symptomen met die van ons overeen, dus weten we wat veel
patiënten doormaken, en vooral het lange herstelproces dat
ze thuis moeten doorstaan!
Nogmaals heel hartelijk dank.

met vriendelijke groet,
S. Besters, Amstelveen

Ik had Esther al een bedankbericht gestuurd voordat ik las
dat jullie graag een reactie zouden hebben op de inhoud
van het pakket.
Het is op de eerste plaats een hele leuke en lekkere
verrassing.
De houder voor een mobieltje lijkt mij heel handig tijdens
het beeldbellen met zoon in Zürich en met de kleinkinderen.
Ik ben gek op chocola, zo'n luxe chocolade koop ik niet snel
voor mijzelf, dus echt een traktatie. En een wijntje drink ik
ook graag bij een feestelijk etentje. Kortom een prima
pakket.
Heel veel dank.

Vriendelijke groet,
John Stoops

In de bijlage een reactie op het “ondersteuningspakket”.
Met vriendelijke groet,
Ria de Hoop

Met vriendelijke groet, Eggie Dekkers
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Wat een geweldige verrassing, ik wist niet wat ik zag, twee personen die speciaal voor mij een pakket kwamen brengen!
Heerlijke chocolade; ik lees iets in de bijgesloten brief van de voorzitter over een verstandige dosering.... . Dat begreep en begrijp ik
nooit zo goed bij goede chocolade: Veeeeeel te lekker om te laten liggen! Ook de bijgesloten informatie voor patiënten en familie
vind ik zeer duidelijk en bruikbaar.
Het onderzoek, toegelicht op de lotgenotendag 2019 vind ik zinvol om te lezen. Tajs, mijn legionellabesmetting, februari 2016, bijna
5 jaar geleden.
Als ik terugkijk vind ik dat mijn herstel, vooral het cognitieve, traagheid, concentratieproblemen, wel 2 jaar in beslag namen.
Conditie opbouwen was vooral het eerste jaar, ik heb toen heel wat kilometers over de dijk gelopen, goed voor de conditie en voor
rust in mijn hoofd.
Intussen ben ik vanaf juni van dit jaar volledig pensionaris, met AOW en pensioen van mijn arbeidzame leven in de
(jeugd)hulpverlening en het speciaal onderwijs.
Legionella ligt gelukkig achter me, soms denk ik dat nog wel wat prikkelgevoelig ben, minder kan als vroeger. Lastig is te beoordelen
of dat nou restverschijnselen zijn of dat het gewoon komt dat geen 35 meer ben!
Wat me van de lotgenoten/stichting hielp is dat ik merkte dat ik niet de enige was!
Hans Jansen

Wat een grote verrassing was dat toen het prachtige pakketje
bezorgd werd. Ik was totaal overrompeld en blij.
Geniet enorm van de heerlijke chocola en telefoonstandaard.
Ik ben sinds februari 2020 lid van de Stichting nadat ik in
november 2019 een zeer ernstige vorm van legionella
opgelopen had. Ben nog steeds niet (volledig) hersteld, maar
werk hier elke dag aan! Een lotgenotendag heb ik dus nog niet
meegemaakt, maar het lijkt me erg ﬁjn daar eens bij te kunnen
zijn. Mijn reactie is wat aan de late kant door diverse
omstandigheden.... sorry daarvoor. Nogmaals heel hartelijk
dank voor de geweldige attentie en ik hoop volgend jaar op
de lotgenotendag aanwezig te kunnen zijn.

Ik kwam vorige week bij mijn moeder op bezoek en daar lag
een pakket. Ik vroeg waar dit weg kwam en ze zei dat ze dat
had gekregen van iemand. Ik vroeg van wie ,maar dat kon ze
zich niet bedenken. Het had wel indruk gemaakt, het was in de
huiskamer muisstil .Ik had het artikel er nog even bijgepakt
toen ze is besmet op de ﬂora. Toen zag je dat ze een stukje
herkenning had, ik liet het haar zien en ze zei, dat ben ik. Ik zei
dat ze op die foto 65 jaar was en dat ze nu 86 jaar is. De
reactie was, dan ben ik nu wel oud. In hoeverre het nog
binnenkomt weet ik niet, maar ze vond het wel heel mooi. In
ieder geval namens mijn moeder heel hartelijk bedankt en
verder succes met het goede werk wat jullie doen.

Heel hartelijke groet van
Janny Glazema

Met vriendelijke groet,
Marten Slager (zoon van)

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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Bij deze misschien een wat late reactie, maar wist geen e-mail
adres. Door het pakket verder te onderzoeken kwam ik het
tegen.
Wil jullie hartelijk bedanken voor het mooie, en niet te
vergeten, heerlijke pakket.
En wens iedereen, ondanks de Corona, ﬁjne feestdagen en
dat het volgend jaar maar een beter jaar mag worden.

Heel vriendelijk bedankt, wat een verrassing en wat een
mooie doos met inhoud.
Een heel mooi tegeltje van chocola met een prachtige tekst.
Heb hem aan veel mensen laten zien, ze waren allemaal vol
lof.
Dit deed mij echt goed, vooral in deze nare periode.
Een hartelijke groet.

Met vriendelijke groet,
L Venema Stienstra
Jordens

Fam. Hagedoorn

Wij waren blij verrast om persoonlijk een pakket van de
Stichting Veteranenziekte te mogen ontvangen. Wat zou de
inhoud zijn? Nieuwsgierig maakten wij de doos open.
Wat troffen wij aan? Een heerlijke inhoud; onder andere een
heerlijke ﬂes wijn, chocolade en een telefoonstandaard.
Kortom, symbolische artikelen met verwijzing naar de huidige
coronacrisis. Een leuk gebaar, het kan echter helaas niet de
contacten die iedereen heeft vervangen.
Maar wij krijgen in de toekomst ongetwijfeld betere tijden.
Tot het zover is heeft dit "ondersteuningspakket" ons in ieder
geval gesteund. Hartelijk dank en tot in betere tijden.

Ben wat laat met mijn reactie, maar wil toch even reageren.
Ik was aangenaam verrast.
Op een zonnige dag in november reed een mooie Audi bij
mij de oprit op. De honden sloegen aan. Een vriendelijke
jongeman stapte uit, liep op me af en overhandigde mij
een pakket namens de Veteranenstichting.
We babbelden nog wat, namen afscheid en ik liep met een
mooi verpakt chique pakket weer naar binnen.
Toch benieuwd naar de inhoud. Een ﬂesje wijn, chocola en
info van de stichting.

Groetend,
Ron en Marion Muts

Wat leuk en.... kreeg echt een warm gevoel van binnen!
Heb meerdere kennissen verteld dat ik deze geste bijzonder
heb gewaardeerd. Alsnog van harte bedankt.
Houd je goed, zorg goed voor jezelf.

Hierbij willen wij jullie bedanken voor de lieve verrassing,
Het ondersteuningspakket. Wij waren zeer verrast. Het was
een aangename afwisseling in deze moeilijke tijd.
Het was een heel ﬁjn pakket, dat door ons zeer werd
gewaardeerd.

Kijk uit naar een volgend ontmoetingsmoment met de
stichting.
Fijne feestdagen en alvast een voorspoedig en gezond 2021!

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Fam. van Alteren

Gerrit van Gorkum

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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Persoonlijke bedankjes voor de pakketten

Ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het pakket (mede namens mijn vrouw natuurlijk). De bezorging kwam als een
complete verrassing, voor mij als een lichtpuntje in een heel duistere tijd.
Excuses voor mijn late reactie naar jullie, ik heb nogal de neiging om door het Corona-gebeuren nog verder terug te kruipen in mijn
schulp. Zowel mijn vrouw als ik zijn gelukkig nog vrij van Corona, echter in mijn geboortedorp (Heerde) heeft het enorm
huisgehouden. Voor mij heeft dat als gevolg dat ik erg angstig ben om de deur uit te gaan, waardoor ik weer terug ben in mijn
zelfde isolement als na de veteranen-ziekte. Ik denk dat dit voor meer lotgenoten helaas herkenbaar zal zijn.
Ik wil jullie dan ook uit de grond van mijn hart bedanken, niet eens voor het (heerlijke) pakket maar nog meer om het feit dat jullie
ons niet vergeten!
Heel veel dank en liefs,
Michel en Melanie van den Berg

Verschillende soorten legionella: Legionella longbeachae in de schijnwerper
In tegenstelling tot de meeste legionellabacteriën wordt de Legionella longbeachae bacterie niet in drinkwaterleidingen
gevonden, maar deze soort komt voor in aarde en potgrond. In Nederland waren in 2018 zeven mensen met deze bacterie
besmet (voor zover bekend). Maar in Zweden is bijvoorbeeld een grote uitbraak geweest en ook in Schotland waren
meerdere uitbraken, waarbij de onderzoekers ook hebben aangegeven dat er sprake is van onderrapportage van patiënten
besmet met deze bacteriesoort.
In 2018 is er in "The Netherlands Journal of Medicine" en artikel geschreven met als titel:
"Legionella longbeachae: don't miss it."
Daarin wordt aangegeven dat tot 2014 slechts één ziektegeval per jaar veroorzaakt
door L. longbeachae werd bevestigd, maar vanaf 2014 zien we een groeiend aantal
besmettingen. Er worden in dit artikel twee patiënten beschreven die beiden ziek
werden door L. longbeachae en hoe moeilijk het was om de daadwerkelijke besmetting
met deze bacterie te bevestigen. De normale kweekmethode voor legionellabacteriën
gaf bij beide patiënten "vals"-negatieve uitslagen. Pas toen PCR* werd ingezet, werd
duidelijk dat deze patiënten besmet waren met L. longbeachae. Een urine-antigeentest geeft alleen Legionella pneumophila
serotype 1 aan en geen non-pneumophilasoorten, de reguliere kweekmethode geeft vaak vals-negatieve uitslagen. De PCRmethode zou dus veel meer ingezet moeten gaan worden. Het artikel geeft ook als advies dat de betrokken onderzoekers en
artsen hierover beter zouden moeten worden geïnformeerd.
In Nieuw-Zeeland en Australië is deze Legionella longbeachae al heel lang de veroorzaker van de helft van de legionellapatiënten. De samenstelling van de potgrond en compost is daar anders dan bij ons, maar bij ons zijn er ook wijzigingen in
de samenstelling aangebracht. Mensen worden geadviseerd met handschoenen aan te werken en eventueel een mondkapje
te dragen, en niet met de handen aan het gezicht te komen terwijl ze in de tuin aan het werk zijn.
De GGD in Nederland zoekt niet naar de Legionella longbeachae omdat het geen publiek gezondheidsissue is, maar zoals wij
als Stichting Veteranenziekte wel vaker zeggen: Als je niet zoekt, dan vind je ook niets.

*

PCR staat voor Polymerase Chain Reaction (polymerase kettingreactie). Het is een techniek die heel speciﬁek een stukje erfelijk
materiaal (DNA) van bijvoorbeeld een ziekmakende bacterie of virus kan vermeerderen, zodat het met zeer gevoelige apparatuur
gemeten kan worden. PCR omschrijven we vaak als het zoeken naar een speld in een hooiberg, om vervolgens van die ene speld een
enorme berg met spelden te maken. De speld is in dit geval het speciﬁeke stukje genetisch materiaal (DNA of RNA) van de
ziekmakende bacterie of virus, de hooiberg is alle genetische informatie (het totale DNA) in het te onderzoeken materiaal (bron: WUR).
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In Memoriam
Begin oktober ontvingen we bericht van Anton en Marie dat mevrouw
Ge Meijerink-Huisman
is overleden.
Zij was sinds 2004 de weduwe van Gert Meijerink. Hij was in 1999 in Bovenkarspel ziek geworden. Zij waren al sinds
2002 betrokken als donateur van onze stichting. Anton en Marie waren nog vaak op de dagen, die georganiseerd
werden samen met haar, aanwezig.
We wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Hiermee geven we u bericht over het overlijden op 8 november 2020 van
mevrouw

Driesje Roth-Leusink

Bij ons beter bekend als Trees, heeft na een veelbewogen leven, afscheid moeten nemen van haar geliefden.
Wij hebben Trees, samen met haar man Wim, leren kennen als een zeer ﬁjne vrouw, die vaak op onze lotgenotendagen
aanwezig was.
Zij werd getroffen door de Veteranenziekte in 2002 in Alanya, Turkije.
We zullen haar missen en wensen haar man en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

‘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

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.
Heeft u tips of ideeën voor ons?
Deel ze met ons!

1999 in 2009, alsnog een gezicht te geven.
Nabestaanden, familieleden en slachtoffers zelf
vertellen hun verhaal.
U kunt dit boek online lezen!

Stuur ze naar:
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Ga naar https://www.stichtingveteranenziekte.nl/
publicaties/boek

11

Column Esther Huygen

Het is een mooie dag . . .
Dat denk ik zo vaak mogelijk, maar het is nu wel een heel bizarre tijd!
Zo begon ik mijn column van de afgelopen herfst weer en nog steeds klopt deze zin helaas.
Hoe leuk kan het dan zijn om de monotonie van alledag wat te doorbreken en een pakket te bezorgen dat niet online besteld
is! Niet gebracht door Sinterklaas, niet met de arrenslee meegenomen, maar gewoon in het najaar in plaats van een broodje
en een drankje tijdens een lotgenotendag. Die gedachte nam wel een beetje de wending van "de wens is de vader van..." en
werd vertaald in het pakket dat u heeft ontvangen. We vinden het belangrijk u te laten weten, dat aan u denken en er voor u
zijn mogelijk is, ondanks alle beperkingen die zijn opgelegd.
Met heel veel plezier zijn we met de bestuursleden en hulptroepen, zoals partners en andere familieleden, gestart bij
Patisserie The Novice om alles in te laden. Zij hebben de doos mooi gevuld met o.a. hun heerlijke chocolade, aangevuld met
o.a. een telefoonstandaard die we hebben kunnen kopen bij GSMpunt.nl door een aardige tegemoetkoming in de kosten
voor onze stichting, Het is een heel handig hulpmiddel gebleken en staat al op meerdere thuiswerkplekken. Er zijn vele
kilometers gereden om de pakketten door het hele land af te leveren. Van West-Friesland tot Zuid-Limburg, van Zeeland tot
Groningen.
Mijn gebied was voornamelijk West-Friesland en Noord-Holland. Met interessante mensen in mooie dorpen. Velen van u zag
ik voor de eerste keer, maar ook waren er bekenden. Uw gezicht met een blik van verbazing of met een lach. Alle varianten
zijn aan me getoond. Prachtig!
Het is ongelofelijk hoeveel reacties binnen zijn gekomen. In de vorm van een bericht per e-mail met veel warmte, verrassing,
melancholie en ook blijdschap. Zeer zeker ook met een gevoelige ondertoon. Uw verhaal in een notendop gegoten, die mij
zeer raakte. U ziet in deze nieuwsbrief een deel van alle notities gemaakt. Jammer genoeg heb ik u (nog) niet allemaal
kunnen beantwoorden. Dus op deze plaats wil ik u hartelijk bedanken.
Uw verhaal of tips voor uw herstel ontvang ik graag om weer in de volgende nieuwsbrieven op te kunnen nemen. En vergeet
het niet te laten weten wanneer er een adres, een telefoonnummer of e-mailadres is gewijzigd om, als nodig, u te kunnen
bereiken. Je weet maar nooit tenslotte.
Volgend jaar hoop ik van harte u weer te ontmoeten tijdens een mooie dag die we als bestuur gaan
samenstellen om elkaar weer te kunnen zien, te spreken en voor de gezelligheid! In de tussentijd
zitten we niet stil. Stel uw vraag! Er is nog van alles te doen door de stichting.
De rubriek: En . . . wat nu? wordt ook vervolgd met uw bijdrage!
Geniet van een mooie kerst en ik wens u alvast een voorspoedig 2021.
Tot ziens & hartelijke groet,
Esther Huygen, voorzitter

Colofon
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Verspreiding:
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Copyright:

Deze Nieuwsbrief is een editie van Stichting Veteranenziekte.
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Vier maal per jaar
Gratis
Drukkerij Kedde, Amsterdam
Stichting Veteranenziekte
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