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En . . . wat nu?
Legionella: Het verhaal van Marc
Eind oktober 2009 moest ik voor mijn werk met de vrachtwagen naar Spanje.
Op de terugweg richting Nederland voelde ik mij ziek worden. Vraag mij niet
hoe maar ik heb Luxemburg gehaald, maar toen ging bij mij het licht wel even
uit. Wat ik later hoorde was dat mijn collega's mij hebben opgehaald en dat
zij mij naar het ziekenhuis in Zaandam gebracht hebben.
Op de eerste hulp kwam ik weer een beetje bij, maar kwam niet meer uit mijn woorden. De artsen dachten in eerste
instantie dat ik een hersenbloeding had, maar uit de onderzoeken bleek van niet.
Het ging zó slecht met mij dat de artsen mij zo snel mogelijk in een kunstmatige coma wilde brengen. Ik moest
afscheid nemen van mijn vriendin, die hoogzwanger was van ons tweede kindje.
Ik heb 2 weken in kunstmatige coma gelegen. Daarna nog een week op de longafdeling en toen mocht ik naar
huis. Helaas na 2 dagen thuis te zijn kwam de koorts terug, de legionella was nog niet helemaal weg. Daar lag ik
weer op de IC. Gelukkig hoefde ik niet in coma te worden gebracht, maar zwaar was het wel. Na één week IC en
één week longafdeling mocht ik weer naar huis. Een week later is onze zoon geboren!
De man die ik was voor de legionella was er niet meer. Zowel mentaal als fysiek. Ik had geen kracht meer, kon de
trap moeilijk oplopen, spiermassa was weg, geheugen liet mij in de steek, heel emotioneel, kreeg last van
hyperventilatie. Nazorg of revalidatie hebben ik en mijn gezin niet gehad. Ik stelde mijzelf elke dag een doel en
dat wilde ik ook halen.
Waar ik voorheen goed mee om kon gaan, stress en spanning, is nu wel mijn grootste vijand. Ik begin te hyperventileren en tetrillen etc. ... Mede daarom ben ik in 2010 gestopt met mijn eigen transportbedrijf. Blijven werken
was één van mijn doelen en dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds, maar dan wel voor een baas. Ik ben
internationaal chauffeur en ben 5 dagen weg van huis. Acceptatie dat je niet meer bent wie je was vóór de
legionella helpt enorm en zie wat je allemaal nog wél kunt.
Marc Cornelissen

Het verhaal van de partner van Marc
Als Marc onderweg was voor zijn werk belde wij elke dag met elkaar. Ik merkte aan hem dat hij niet lekker was,
maar goed, het is een man die niet graag toegeeft dat hij een "griep" heeft. Hij dacht wel dat hij koorts had.
Omdat de Mexicaanse griep toen heerste, belde ik onze huisarts en kon dezelfde middag al medicatie daarvoor
ophalen. Die had ik dan al in huis voor als Marc thuiskwam. In de avond had ik Marc weer aan de telefoon en ik
merkte dat zijn spraak niet goed was. Marc kwam niet meer uit zijn woorden. Er kwam bij mij wel een lichtelijke
paniek. Ondanks mijn smeekgebeden dat hij de vrachtwagen aan de kant moest zetten, is hij tot Luxemburg
gekomen. Iedereen van het bedrijf was op de hoogte en er waren al drie mensen naar hem onderweg.

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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En . . . wat nu?
Ze hebben hem uit de vrachtwagen gehaald en zijn richting Nederland gereden. Waarom zij niet een ambulance
hebben gebeld of hem naar een ziekenhuis in Limburg hebben gebracht, ik zou het niet weten.
Op de eerste hulp in Zaandam zag ik Marc, helemaal in de war, hoge koorts en ademnood. Een hersenbloeding
denken wij, zei een arts. Ze hoopte na wat onderzoeken meer te weten. Gaat u maar naar huis om te rusten (ik
was hoogzwanger). Ik denk dat ik net 4 uurtjes thuis was en toen was ik alweer terug. Ik liep de kamer in waar
Marc lag , waarop een andere patiënt gelijk tegen mij riep dat ik weg moest omdat Marc besmettelijk zou zijn.
Geschrokken stond ik bij de zusterpost en ook daar zeiden zij dat hij besmettelijk was. Op het moment dat ik dat
hoorde stond er een arts achter mij die zei dat het ﬂauwekul was. Hij zei dat het legionella was. Samen liepen wij
naar Marc, die nog benauwder was en nu helemaal niet uit zijn woorden kwam. Marc raakte daardoor
gefrustreerd. De arts vertelde dat Marc net op tijd in het ziekenhuis was, één dag later en hij was overleden.
Omdat het zo slecht ging moest Marc in kunstmatige coma worden gebracht. Wij kregen 5 minuten om afscheid
te nemen. Eerst waren de eerste 24 uur kritiek, maar al snel werden dat 72 uur en op een gegeven moment
durfde de artsen geen tijd meer te zeggen. Het lichaam moest het gaan doen. De koorts bleef een week hoog
(41graden), soms schommelde het maar het ging niet goed.
Ik heb elke dag naast zijn bed gezeten en hield een dagboek voor hem bij. Daar schreef ik in
wat er elke dag gebeurde.
Na 2 weken coma ging het wat beter en maakten zij hem langzaam wakker. Zo blij en
dankbaar dat hij er nog was, nooit bij stilgestaan dat ik een hele andere man terugkreeg. Na
2 weken IC nog 1 week longafdeling en toen naar huis. Ik dacht echt, aansterken en weer
verder. Tja, dat werd hem niet. Na 2 dagen zag ik dat het niet goed ging met Marc. Snel het
ziekenhuis gebeld en hij moest terug. Marc was zo emotioneel, hij kon niet meer, zei hij. Het
enige wat ik tegen hem zei (op bijna dwingende toon) is dat hij moest vechten voor zichzelf,
voor mij en voor zijn kinderen.
Gelukkig had hij geluisterd. Na 2 weken was eindelijk de legionella weg.
Marc was 1 week thuis, toen onze zoon geboren werd. Ik had een kleuter van 5 en een pasgeborene en een man die
eigenlijk niks meer kon. Het simpelweg vasthouden van onze zoon was een opgave. Marc was nog steeds
emotioneel, maar ik had ook mijn eigen emoties over wat er allemaal was gebeurd. En dan heb ik het niet eens
over de zwangerschapshormonen.
Het is niet makkelijk geweest, maar in plaats van naar de dingen kijken die je niet meer kan, heb ik elke dag tegen
Marc gezegd, kijk naar de dingen die je wél nog kunt. Natuurlijk ging dit met ups en downs en ging in het stukje
accepteren best wat tijd zitten.
Nu 11 jaar later gaat het goed met Marc. Hij mist een kwart longinhoud, en past zijn leven aan. Als het niet via de
ene weg kan, dan is er vast een andere weg. Zijn kinderen en ik helpen hem hierbij.
Liefs Milous
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Yves Roebers kampt door de veteranenziekte al dertien jaar met niet zichtbare restverschijnselen

“Mijn hoofd en lichaam maken overuren”
Yves Roebers kwam op de intensive care terecht door een legionellabacteriebesmetting. Dertien jaar later kampt hij nog altijd met restverschijnselen.
Een besmetting van de legionellabacterie is in de volksmond bekend als
veteranenziekte. Zo genoemd omdat in 1976 de besmetting voor het eerst
werd ontdekt bij militairen die in de Vietnamoorlog hadden gevochten.
Volgens het zorgstelsel in ons land is het echter geen ziekte, maar wél de
oorzaak van zware lichamelijkeklachten.
De klachten van een legionellabacterie vertonen veel overeenkomsten met het coronavirus. Juist in deze tijd erg
verwarrend. Voor patiënten met Covid-19 is een revalidatietraject beschikbaar, voor patiënten na een legionellabesmetting is dit niet vanzelfsprekend. Het is nog steeds geen erkende ziekte.
De Stichting Veteranenziekte wordt sinds een jaar erg vaak gebeld. Wij adviseren mensen er in het ziekenhuis op
aan te dringen dat ze mogen meelopen met het Covid-19-revalidatietraject.
Dertien jaar geleden kwam ik in het ziekenhuis terecht met zware klachten. De huisarts stuurde me door omdat
de antibiotica voor een zware longontsteking niet aansloegen. Op de eerste hulp werd al redelijk snel de
diagnose legionella-bacteriebesmetting gegeven. Ik heb dat zelf pas later gehoord., ik ijlde en had hoge koorts.
Na drie weken ic kwam ik op zaal. De term PICS, post intensive care syndrome, bestond toen nog niet.
Tegenwoordig is daar veel meer aandacht voor. Het kan een verklaring zijn voor de restverschijnselen waar ik na
al die tijd nog altijd last van heb.
Pas twee jaar geleden ben ik er achter gekomen dat ik in 2008 tijdens de besmetting ook drie beroertes heb
gehad. De focus lag toen op het bestrijden van de besmetting, er is niet verder gekeken.
Ik moest na de ic alles weer leren. Mijn lichaam had met alles moeite, zelfs met ademen. Ik sta altijd aan. Als ik
teveel stress heb, heeft mijn lichaam de neiging om meteen hard te gaan werken. Dat zorgt voor overprikkeling en
cognitieve storingen, ook met mijn geheugen.
,,Als ik een ui sta te snijden, moet ik er bij nadenken dat ik mijn handen moet vertellen wat ze moeten doen. Als
gevolg van de lange periode op de ic heb ik niet aangeboren hersenletsel opgelopen. Dat doet veel met de mens,
wat niet iedereen begrijpt. Als ik zeg dat ik moe ben, zeggen mensen erg makkelijk ‘dan ga je toch even slapen’.
Het heeft dan niet altijd zin om uit te leggen hoe het zit.”
,,Het herstel heeft me veel gebracht. Ik durf zelfs te zeggen dat mijn leven hierdoor mooier is geworden. Ik ben er
niet rijker van geworden, maar in kennis en begrip wel.
Het is een kunst om te leren leven met de klachten en je niet te laten leven door de klachten.”
Meer informatie: www.stichtingveteranenziekte.nl
Ronneke van der Genugten/Noordhollands Dagblad/magazine VRIJ
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Mededeling van het bestuur
Al eerder was het aan mij, secretaris van Stichting Veteranenziekte, om u, lotgenoten, donateurs en sponsoren te
informeren over de lopende zaken.
In de mail van 3 mei jl. kondigde ik plotselinge veranderingen binnen het bestuur aan. Nog voordat ik goed en wel
kennis met u heb kunnen/mogen maken ontving u van mij de mededeling dat het bestuur een ander aanzien
gekregen heeft, welke grotendeels veroorzaakt werd door een nieuwe wet (WBTR) die per 1 juli dit jaar is
ingegaan.
In overeenstemming met de statuten bleek dat 4 bestuursleden hierdoor hun functie verloren, te weten algemeen
bestuursleden Monique Bastmeijer, Michael van Gool, Paul Debets, maar ook onze voorzitter Esther Huygen.
Naar aanleiding van al deze veranderingen heeft algemeen bestuurslid Ans Versteegh haar bestuurslidmaatschap,
15 mei j.l. opgezegd om, zoals zijzelf benoemde, moverende reden.
Voor de functie van voorzitter werd per direct een vacature geplaatst. Stichting Veteranenziekte, was op zoek naar
een persoon die wederom past in een bestuur die weet en begrijpt wat een besmetting met de legionellabacterie
voor impact op iemands leven kan hebben. Een bestuurder die met de lotgenoot mee leeft, begeleidt, adviseert
en steunt. Maar ook een bestuurder die zich preventief in wil zetten, middels voorlichting op beurzen, media,
scholen etc. Feitelijk ben je op zoek naar iemand binnen je kring, bekend met al deze facetten.
In de voormalige voorzitter verloor SVZ een bijzonder hardwerkend en geliefd persoon die de stichting en haar
lotgenoten een warm hart toedraagt.
Wij, Nicolien van Oostveen en ik, Diana Snijder, waren dan ook enorm blij dat er op de vacature positief is
gereageerd. Een vertrouwd gezicht voor ons allemaal. Esther Huygen is op 25 mei 2021 opnieuw aangesteld als
voorzitter en hiermee is het dagelijks bestuur opnieuw gevormd.
Namens het bestuur,
Diana Snijder, secretaris en Nicolien van Oostveen, penningmeester
Ontspannen bevordert herstel
Door ontspanningsoefeningen kunnen eventuele klachten verminderen en het herstelvermogen verbeteren.
Oefening:
| Ga op de grond liggen, verplaats je aandacht naar je lichaam. Voel hoe je lichaam op de grond drukt. Adem
rustig in en uit. Voel hoe je bij iedere inademing verder in de grond "zakt". Neem de tijd.
| Als je lekker ontspannen bent, verplaats dan je aandacht naar je linker kleine teen en vervolgens rustig naar
de andere tenen, je voet, je kuit en de rest van je been. Verplaats daarna je aandacht naar het andere been
en vervolgens naar boven.
| Scan je lichaam rustig verder. Voel de aandacht door je lichaam gaan, en voel hoe je bij iedere ademhaling
dieper ontspannen raakt. Steeds als je ergens spanning voelt zitten, hou je de aandacht even vast, ontspan je
deze plek en ga dan verder.
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Agenda Q2 + Q3, 2021
Bestuursvergaderingen
Jaarrekening 2020
Nieuwsbrief juli 2021

gV

Commissie samenstelling en overleg
Nieuwsbrief september 2021
Voorbereiding lotgenotendag
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Bedankt!

Ouwehands
Dierenpark.
Foto
aangeleverd.

Ouwehands Dierenpark. Foto aangeleverd.

‘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.
U kunt dit boek online lezen!

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

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

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
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Post Intensive Care Syndroom (PICS)
In deze afgelopen tijd van infectie met Covid-19 is er regelmatig nieuws over IC-opname van patiënten geweest.
PICS staat voor de lichamelijke en/of psychische klachten die een patiënt na een verblijf op de IC kan hebben.
Dezelfde klachten kunnen ook voorkomen bij mensen die Legionellose hebben doorgemaakt en daarvoor op de
IC zijn verzorgd. Niet alleen de verschijnselen die men bij het ziek worden beleefd, maar zeker ook de restverschijnselen hebben raakvlakken.
Aandacht voor deze groep legionellagetroffenen is van belang. Het traject naar revalidatieis helaas (nog) niet
vanzelfsprekend.
De patiëntenorganisatie IC Connect geeft op haar website meer
informatie inclusief een informatieﬁlmpje.
Zie www.icconnect.nl en ook www.fcic.nl

Extra handen
We zijn als Stichting bestuur altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren voor onze
lotgenoten. U kunt hierbij denken aan:

ë Arboarts
ë Revalidatiearts
ë Maatschappelijk werker
ë Medewerker voorlichting:
diverse platformen
ë Nieuwsbrief coördinator
ë Evenementen organisator
ë Evenementen begeleider
ë Beursmedewerker

We vragen dus extra handen!
Vrijwilligers die ons met
diverse werkzaamheden
kunnen helpen.
Twijfel niet en neem contact
met ons op om te bespreken
wat u voor ons wilt doen!

Hartelijk dank alvast voor uw bericht naar secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
Natuurlijk zijn we ook telefonisch bereikbaar, zie onze site www.stichtingveteranenziekte.nl

Wijziging in uw gegevens?

Op deze manier houden wij een correcte administratie t.a.v. het
donateurs en sponsoren bestand.

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.

Kunt u nakijken of onze berichten die wij per e-mail aan u hebben
verstuurd ook door u ontvangen worden?

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

We krijgen namelijk meldingen dat berichten niet aankomen of dat
e-mails in de reclame/spam box terechtgekomen.
Hartelijk dank!
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Aangeleverde tip voor de (hobby)bakkers onder ons
Zelf brood bakken
Niets lekkerder dan de geur van zelfgebakken brood. Brood bakken, het is een wonderbaarlijk onderwerp. Een broodbakken is op zich enorm simpel. Je voegt meel, water,
zout en gist samen, je kneedt, en het deeg dat dan ontstaat laat je rijzen, daarna bak
je het en is een brood ontstaan. Dit ogenschijnlijke simpele proces herbergt enorm
veel verborgen aspecten en hoe meer je in deze materie verdiept hoe meer je
ontdekt dat je veel niet wist. Met die kennis kan je nog betere broden bakken of
verklaren waarom het fout ging.
Test - plantensproeiers voor het benevelen van pas gebakken brood
Wanneer brood, dat net uit de oven komt, meteen besproeid wordt met water dan krijgt het
een mooie glans en ontstaan extra geur en smaakstoffen, dat is de reden waarom professionele
bakkers hun broden besproeien.
Een thuisbakker kan ditzelfde resultaat bereiken en zal een plantenpuit of plantensproeier
gebruiken om het brood te benevelen. Maar zoals zo vaak blijkt dat niet alle producten
even goed of makkelijk werken. We hebben een aantal plantenspuiten getest en onze
ervaringen in dit artikel beschreven.
Nog mooier en lekkerder
Het benevelen van een pas gebakken brood levert een mooiere en lekkere korst op!
WAARSCHUWING: ververs het water in een plantensproeier regelmatig ter voorkoming van een mogelijke besmetting met de legionellabacterie.
In stilstaand water kan zich de legionellabacterie vermenigvuldigen. Volgens de meeste bronnen vindt dit plaats in het temperatuurbereik van 25 tot 55° C,
de overheid hanteert zelfs 20 tot 55° C. Een besmetting met de legionellabacterie vindt alleen plaats via de luchtwegen. Er zijn dus risico’s verbonden aan
het vernevelen van water. Ververs daarom het water regelmatig en bewaar de plantensproeier op een koele plaats, hoe koeler, hoe beter (naarmate de
temperatuur stijgt, vermenigvuldigen bacteriën zich sneller). De kelder, koele bijkeuken of koelkast is dus een goede plaats.
Heeft de plantenspuit lang met hetzelfde water gestaan? Gooi het water dan weg, spuit het "slangetje" leeg, maar zorg dat er geen nevel ontstaat. Doe
bijvoorbeeld een handdoek om de vernevelaar om druppeltjes in de lucht te voorkomen. Spoel daarna de plantenspuit om en spoel de sproeier door om
mogelijke resten weg te spoelen. Vul daartoe de sproeier geheel met koud water (nooit warm!), sproei nog een paar keer in een handdoek om het
slangetje van de vernevelaar door te spoelen, gooi opnieuw het water weg en vul de plantenspuit opnieuw met koud water en sproei nog even na. Met
deze werk-wijze zijn, naar onze mening, de meeste bacteriën (mochten ze in het water hebben gezeten) uit de plantensproeier verwijderd.
Vraag ons niet hoe vaak je het water moet verversen (of hoe vaak wij dit doen). Dat is afhankelijk van de temperatuur van de omgeving en dus een
afweging die je zelf moet maken.

bron: broodsmakelijk.nl

https://broodsmakelijk.nl/gereedschap/plantenspuit

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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Column Esther Huygen

Het is een mooie dag . . .
Waarmee zal ik deze keer beginnen. Hoe kan ik u het beste laten weten wat in mijn
gedachten blijft en motiveert. Het bestuur van de stichting heeft veel meegemaakt ondanks
de beperkingen van de afgelopen tijd.
Een aantal jaren heb ik samengewerkt met Monique, Michael en Paul. Later ook met Ans. Opeens waren die jaren
omgevlogen! Diana en Nicolien hebben het dagelijks bestuur een nieuw gezicht en uitstraling gegeven en ik sluit
me graag weer aan. Het verder vorm gaan geven en uitbouwen van de stichting voor jullie, donateurs en daarmee
vooral de patiënt en partner als lotgenoot is een mooie uitdaging. Een zorg die ook absoluut verdere verdieping
vraagt. Ik merk dat er vele hulpvragen zijn die we willen beantwoorden. Niet alleen over het ziekteproces, maar
juist ook over allerlei confronterende zaken eromheen.

Een groep vrijwilligers samenbrengen en behouden is nodig omdat we niets alleen kunnen!
Het opnieuw tegen het licht houden van onze taken als ANBI-stichting is goed. En zal voor u betekenen dat er
veel positieve veranderingen zullen zijn. Er kan wat stof wegwaaien en plaats maken voor een heldere blik die
mede aangestuurd zal worden door nieuwe wetgeving per 1 juli 2021.
Onlangs ben ik aangeschoven bij een overleg van het LOPL (Landelijk Overleg Platform Legionella). Hier zullen
veel onderwerpen aan bod komen die voor ons en ook b.v. inzake consumentenvoorlichting van belang kunnen zijn. Ik
noem het een kennisverzamelcentrum vanuit diverse vakgebieden, waar ik graag onze lotgenoot wil vertegenwoordigen.
Er zal stap voor stap een nieuwe vormgeving ontstaan. Niet alleen op onze website, maar ook op diverse andere
kanalen. Dit zal overigens wel wat tijd vergen, maar ik hoop dat u ons die tijd zal gunnen.
Niet alleen u als lotgenoot, maar ook onze overige donateurs en onze trouwe sponsoren zullen we verder gaan
informeren over nieuwe stappen en ontwikkelingen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de vraag of later dit jaar
een uitje kan plaatsvinden. Iedereen, of bijna iedereen, is gevaccineerd. Creatief nadenken over een mogelijke
locatie en ruimte waar we elkaar kunnen treffen om eindelijk weer te praten, te informeren en elkaar gewoon te
zien! Ik hoop een locatie in het midden van het land, zodat ieder die wil aanschuiven maximaal slechts een half
land door hoeft te reizen. Ik kijk ernaar uit. Hopelijk u ook. Tot die tijd zullen we via e-mail
en social
mediakanalen u zo goed mogelijk blijven informeren.
Hartelijke groet & tot ziens,
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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Donateurschap: € 26,50 per jaar (factuur)
€ 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage:
600 exemplaren
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Kijk voor meer informatie op onze website:
www.stichtingveteranenziekte.nl
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
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