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Brief van Ria. De bijlage!
Arnhem 10 november 2020
Lieve mensen van het bestuur,
Wat een hartverwarmende attentie werd mij vorige week gebracht. Toen ik blij verrast
het “ondersteuningspakket” even later openmaakte zag ik allerlei lekkere artikelen. Fijne
chocolade (ik ken de zaak), de mooie ﬂes wijn plus de superpraktische telefoonhouder.
Helemaal onder in de doos, onder het verpakkingsmateriaal verstopt, vond ik nog enig
voorlichtingsmateriaal van onze vereniging. Ik ben er even bij gaan zitten en voelde mij weer
één moment dat blije kleine kind dat op sinterklaasavond, na gebonk op de voordeur, een
grote doos cadeautjes vond die Sinterklaas en Piet daar voor mij hadden neergezet. Mijn
gedachten gingen als vanzelf weer terug naar die tijd die voor mij alweer zo lang achter mij
ligt, ik ben 85 jaar. Daarom is het zo ﬁjn dat jullie aan ons gedacht hebben. Ik ben zeker niet
de enige die onderschrijft dat de wereld door de coronamaatregelen erg klein geworden is.
Zeker voor de ouderen onder ons.
Ik schets even mijn eigen situatie. Mijn vrienden en bekenden van vroeger en alle familieleden zijn mij ontvallen. Mijn enige
zoon en vrouw zie ik niet zo vaak. Wonen in het westen van het land en hebben beiden een drukke baan.
Ondanks mijn leeftijd ben ik nog best behoorlijk actief. Alle activiteiten waar ik wekelijks aan deelnam zijn weggevallen. De
kennissen en vriendenkring die ik nu heb zijn hoofdzakelijk leeftijdgenoten. Wij komen niet meer bij elkaar op bezoek om
besmetting te voorkomen. Winkelcentra mijd ik om dezelfde reden. Dan kom je langzaam in een deels zelfgekozen isolement.
Zeker ik heb angst om corona op te lopen. Niet nog eens naar de IC en van de wereld niets meer afweten. Ik denk terug aan
13 jaar geleden, toen ik tijdens een rondreis door Italië legionella heb opgelopen en waar ik de naweeën nog lang van heb
ondervonden en nog dagelijks van ondervind in de vorm van ernstige kortademigheid.
Als je corona überhaupt overleefd, hoe kom je er dan uit? Als ik het zou krijgen weet ik niet of ik nog zo veel geluk zou hebben
dit te overleven zoals in geval van de legionella. Dus de keuze om zo weinig mogelijk mensen te ontvangen of te bezoeken is
welbewust gekozen. Ik weet het isolement is zwaar, maar niet zo zwaar als corona krijgen.
Gelukkig heb ik hobby's waar ik mij helemaal in uit kan leven. Ik ben een handwerkster pur sang. Heb in mijn leven heel veel
mooie werkstukken gemaakt. Ben nu bezig met een Noors vest voor mijn zoon. Dat heeft ingebreide patronen. Elke toer is
anders. Ook schrijf ik graag. Momenteel werk ik aan mijn biograﬁe. Als ik daarmee bezig ben, ben ik weer helemaal terug in
de tijd die ik op dat moment beschrijf en ben ik de wereld om mij heen helemaal vergeten. Ook doe ik mijn huishoudelijke
werk bijna nog zonder huishoudelijke hulp. Kook nog zelf iedere dag. Koken is ook een liefhebberij van mij. Ik probeer meer
dan eens een nieuw recept uit. Zo kom ik de tijd op een zinvolle manier door tot dat er weer betere tijden aanbreken.
Eens komt er licht aan het einde van de tunnel. Een goed werkend vaccin is in aantocht.
Dat ik deze tijd redelijk makkelijk doorkom ligt wellicht ook wel aan het feit dat ik de oorlog als kind in alle hevigheid meegemaakt heb. Mijn ervaringen daarover staan met 45 pagina's in een geschiedenisboek van mijn geboorteplaats. Dan sta je
anders in het leven als mensen die deze ervaring (gelukkig) niet gehad hebben. Je bent beter bestand tegen moeilijke tijden.
En nu maar wachten op het moment dat wij elkaar op de Lotgenotendag van volgend jaar weer ontmoeten en met elkaar
van gedachten kunnen wisselen. In ieder geval hebben jullie een heel leuk alternatief bedacht ter compensatie daarvan.
Nogmaals een hartverwarmend gebaar!
Met vriendelijke groet van
Ria de Hoop, Arnhem
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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

Regenwater als een mogelijke bron voor drinkwater: mogelijkheden en risico's
Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een literatuurstudie uitgevoerd of regenwater
een geschikte bron voor drinkwater kan zijn (RIVM rapport 2020-0185).
Kleinschalige initiatieven om regenwater op te vangen en te gebruiken als bron voor drinkwater zijn opgestart op particuliere proeﬂocaties in Amsterdam en in Zuid-Limburg in
samenwerking met het drinkwaterbedrijf. In Nederland wordt drinkwater gemaakt uit de
bronnen grondwater (twee-derde) en oppervlaktewater (een-derde). De aanleiding voor
deze projecten zijn duurzaamheid, het zijn van zelfvoorzienend en/of circulaire economie
(het sluiten van de waterkringloop).
Er wordt onderscheid gemaakt in hemelwater en opgevangen regenwater. Met hemelwater wordt bedoeld neerslag die
direct uit de lucht wordt opgevangen ofwel neerslag dat zonder tussenkomst van verhard oppervlak op de bodem valt.
Opgevangen regenwater wordt via verhard oppervlak (daken, wegen) naar opslagtanks en sloten geleid.
Het rapport gaat in op de aspecten beschikbaarheid, kwaliteit van het regenwater en welke risico's treden op, zuiveringstechnieken en meetprogramma's en hoe duurzaam het gebruik van regenwater als bron voor drinkwater is.
De belangrijkste conclusies zijn:
Er valt in Nederland te weinig regen om aan de totale drinkwaterbehoefte voor de projecten te voldoen met alleen
regenwater dat via het dak wordt opgevangen. Andere bronnen zoals regenwater, opgevangen via andere oppervlakken
als wegen en drinkwater van het drinkwaterbedrijf zijn daarom nodig.
De kwaliteit van hemelwater en opgevangen regenwater is niet voldoende om het zonder zuivering te kunnen drinken.
Uit de literatuur blijkt dat er zowel chemische als microbiologische verontreinigingen in het opgevangen regenwater
voorkomen. Dit kunnen zware metalen (lood, zink, koper) afkomstig van materiaal van de daken zijn, maar ook
bestrijdingsmiddelen uit de lucht, afhankelijk van het seizoen. Microbiologische verontreinigingen als darmbacteriën
afkomstig van vogels, maar ook Legionella zijn aangetoond in een regenwaterreservoir. In 2008 is in het buitenland een
uitbraak van de Veteranenziekte geweest, omdat Legionella aanwezig was in regenwater. Zoals bekend kan de legionellabacterie zich vermeerderen in het leidingsysteem bij temperaturen boven 25 graden.
In het rapport wordt aanbevolen om een risicoschatting te doen van het hele systeem om zo een meetprogramma te kunnen
opstellen. Als basis kan het wettelijk meetprogramma voor kleinschalige winningen worden gebruikt. Ook kunnen de
lopende pilotprojecten gebruikt worden om informatie te verzamelen om risico's beter in te schatten. Technisch is het
mogelijk om van regenwater veilig drinkwater te maken, maar de totale kosten zullen vermoedelijk hoger uitvallen dan van
drinkwater van het drinkwaterbedrijf.
Het meest belangrijke is dat consumenten, maar vooral initiatiefnemers van regenwaterprojecten,
goed worden geïnformeerd over de eisen waaraan drinkwater dient te voldoen en welke gezondheidsrisico's er zijn als niet aan de eisen wordt voldaan.
Informatie is afkomstig uit Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater - aandachtspunten voor
kwaliteitscontrole 2020-0185 (rivm.nl)
Ans, algemeen bestuurslid
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Stichting Veteranenziekte

Hoop doet leven
Nu een ieders leven het afgelopen jaar overhoop is gegooid, is dit spreekwoord best
wel op zijn plaats. Het geeft aan dat je kan hopen op betere tijden, dat geeft toch weer
levenslust en zolang je nog hoop hebt zijn er ook nog mogelijkheden. Nu is dit zeker niet
alleen van toepassing op de huidige wereldsituatie. Vele lotgenoten en hun dierbaren putten
dagelijks uit het doosje met hoop. Zo ook wij. De speciale sportschool van mijn echtgenoot, een lotgenoot, is alweer geruime
tijd gesloten en dat heeft best veel weerslag op zijn fysieke gesteldheid. Wat eerst na veel training weer redelijk als vanzelf
ging, kost nu extra veel energie. En velen van u zal dit zelf ook dagelijks ondervinden, die energie die je o zo kostbaar is. De
hele dag ben je bezig deze zo goed als het gaat te verdelen en aan het einde van de dag kom je jammer genoeg altijd te kort.
Maar we blijven hoop houden, dat het morgen of de tijd erna weer beter gaat. Dat, als de sportschool weer open mag, na
een tijdje het een en ander weer op het niveau mag zijn van voor de sluiting. Als alternatief wandelen we samen nu heel wat af
voor die broodnodige conditie. Wij wonen nog niet zolang in de Flevopolder, en we moeten eerlijk bekennen dat er soms een
wereld voor ons opengaat, we zien veel van de prachtige natuur en de omgeving. Studies hebben ook uitgewezen dat
mensen die hoop houden positiever zijn ingesteld en langer leven. Dat geeft ook weer moed.
Dus beste mensen, laten we met z'n allen de hoop niet opgeven en vooruit blijven kijken. Nu ligt er nog sneeuw, als ik dit
schrijf, maar de lente komt er straks weer aan, en dat is ook weer een hoopvol vooruitzicht met mooie bloemenvelden,
aangename temperaturen en vooral de zon.
Nicolien, dagelijks bestuurslid

Legionellapreventie voor sportclubs
De legionellabacterie kan een longontsteking veroorzaken en bij niet tijdige behandeling en het ontstaan van complicaties
kan dit een ernstig ziektebeeld geven en zelfs het overlijden van mensen tot gevolg hebben. Door het toedienen van
antibiotica wordt de bacterie in het lichaam gedood. De bacterie zit in water en kan door verneveling worden ingeademd en
op die manier mensen besmetten.
Als sportclub stelt u drinkwater ter beschikking aan derden zoals dat zo mooi heet.
Vanuit de Drinkwaterwet is een zorgplicht opgelegd aan alle eigenaren van
collectieve drinkwaterinstallaties, die neerkomt op het volgende: zorg dat er
"deugdelijk" drinkwater uit de kraan komt. Dit doet u door het beheer en onderhoud van de installatie te laten voldoen aan de eisen uit de NEN1006 en dus
werken volgens de waterwerkbladen.
Een van de uitgangspunten is dat de leidinginhoud ten minste wekelijks wordt ververst. Denk
hierbij dus ook aan stilstand tijdens vakanties en wanneer er eventueel nog een keer een
sluiting komt wegens Corona. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de bruskoppen op het tennisveld, of de sproei-installaties op de atletiekbaan of het voetbalveld.
Tevens is er de eis dat warmtapwaterinstallaties op alle tappunten minimaal 60°C moeten
halen. Mocht dit niet lukken, dan moet er 1x per week een thermische desinfectie plaatsvinden, conform voorgeschreven standtijden. Voor meer informatie: kijk op www.infodwi.nl
Monique, algemeen bestuurslid

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

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Wilt u uw adreswijziging doorgeven? Zorg dat uw gegevens, inclusief e-mailadres, correct bij ons
staan genoteerd.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een forum voor u om met elkaar in contact te kunnen zijn.
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Column Esther Huygen

Het is een mooie dag . . .
Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud en deze nieuwe nieuwsbrief ligt nu voor u met dit
stukje van mijn hand. Het eerste dat nu door mijn hoofd gaat; geen lotgenoten de hand geschud,
geen beursstand gevuld.
Waar zal ik over schrijven? Gelukkig is de kat weer bij me op een stoel om mijn aandacht even af te
leiden van die negatieve gedachte van gemis. En zodra ik even ga ijsberen zal de aandacht naar haar etensbak getrokken
worden. Eetlust is zeker de afgelopen prachtige winterse dagen met sneeuw en ijs heel goed geweest. Ook bij mij. Een
heerlijke ouderwetse stamppot is favoriet hoor bij ons in huis. En dan met de werkplek thuis is het ook voor mij veel binnen
zitten. Ik heb er ook behoefte aan om weer gezellig met vrienden uit eten te gaan en te kletsen. Daarmee kunnen we dan
ook de horeca-ondernemer direct steunen. Of naar een bijeenkomst te gaan waar ik een presentatie mag geven over onze
Stichting en te vertellen over wat we als lotgenoten en partners meemaken na een legionellabesmetting. Het mooie verhaal
van Ria heeft u nu kunnen lezen. Laatste nieuwsbrief was daar geen gelegenheid voor, maar de aankondiging heeft u daarin
wel gevonden.
Het onderlinge contact missen wordt steeds meer gevoeld. Helemaal voor u. U bent extra voorzichtig in deze tijd. Vorige
keer schreef ik over de hoop u dit jaar te ontmoeten, maar ik denk dat dit jaar het contact voornamelijk digitaal zal zijn.
Gelukkig is er steeds meer mogelijk voor grote groepen. We zijn allerlei mogelijkheden aan het onderzoeken.
Om toch dit jaar weer "gewoon" zaken te kunnen blijven oppakken vragen we u of we uw jaarlijkse bijdrage weer mogen
ontvangen. Een jaar is inderdaad alweer voorbij. We zullen een van dezer dagen de incasso's verzorgen en andere
donateurs/sponsoren vragen hun bijdrage te willen doen voor dit jaar 2021. Hartelijk dank alvast voor uw steun.
We zijn ook bezig met het bedenken en opzetten van een forum voor u als lotgenoot en/of partner om contact te kunnen
hebben. Zodra hier meer nieuws over is zullen wij u bericht geven per e-mail. En dan na de ijzig koude dagen begint
opeens het zonnetje weer ﬂink te schijnen en wordt het warmer! Het voelt een beetje als voorjaar. En voor u het weet is
er weer een nieuwsbrief in een tijd waarin we ons vast weer wat
vrijer kunnen bewegen.
Hou vol! Steun elkaar en blijf genieten van allerlei kleine dingen.
Zoals, in mijn geval, het gadeslaan van de kat die zich heerlijk
uitrekt en luid begint te spinnen bij een beetje aandacht.
En meer nog van het ontvangen van uw berichten.
Tot ziens & hartelijke groet,
Esther Huygen, voorzitter

Colofon
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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.

Vier maal per jaar
Gratis
Drukkerij Kedde, Amsterdam
Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte is een organisatie met
ANBI-erkenning, uw gift is dus ﬁscaal aftrekbaar.
KvK te Alkmaar nr. 37086137
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€ 25,– per jaar (automatische incasso)
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600 exemplaren
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Kijk voor meer informatie op onze website:
www.stichtingveteranenziekte.nl
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