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PREFACE

Dit informatieboekje van Stichting Veteranenziekte is bedoeld voor patiënten met
legionellabesmetting en voor familie van patiënten. U kunt hier informatie vinden
over de legionellabacterie en over het ziekte- en herstelproces. Ook is een overzicht
opgenomen van instanties die zich bezighouden met legionella en waarbij u terecht
kunt voor nadere informatie.

This information brochure from the Stichting Veteranenziekte (Legionnaires’ Disease Foundation) is intended for patients infected with Legionnaires’ Disease and
their relatives. You will find information about the legionella bacteria, the course of
the disease and the recovery period. It also includes an overview of organisations
dealing with legionella which can provide further information.

De informatie in dit boekje is algemeen van aard. Heeft u vragen die specifiek gaan
over uw persoonlijke situatie, bespreek die dan met uw arts. U kunt voor advies
uiteraard altijd contact opnemen met ons als Stichting Veteranenziekte. Voor contactgegevens raadpleeg onze website www.stichtingveteranenziekte.nl.

This brochure only gives general information. If you have specific questions regarding your personal situation, please contact your doctor. For further advice you can
contact the Stichting Veteranenziekte at our website:
www.stichtingveteranenziekte.nl.

WAT IS LEGIONELLA?

WHAT IS LEGIONNAIRES’ DISEASE?

De naam veteranenziekte stamt uit 1976. Tijdens een bijeenkomst van oorlogsveteranen in Philadelphia (USA) werden veel mensen ernstig ziek. Een aantal van hen
overleed aan ernstige longontsteking. De bacterie die dit veroorzaakte wordt legionella genoemd. De naam veteranenziekte verwijst dus naar de slachtoffers van de
eerst bekende epidemie.
Legionella is de naam van de bacterie die legionellose (veteranenziekte) kan veroorzaken. Normaal gesproken komt de legionellabacterie in kleine hoeveelheden voor
in alle soorten water, zowel oppervlaktewater als drinkwater. De bacterie kan zich
vermeerderen in warm water tussen de twintig en vijftig graden. Dat gebeurt vooral
als het water lang stil staat.

Hoe word je besmet?

Besmetting gebeurt door het inademen van de legionellabacterie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door verneveling van water, zoals bij het douchen, in bubbelbaden
of bij koeltorens. U kunt in principe niet ziek worden van het drinken van water met
de legionellabacterie, tenzij u zich zou verslikken. De ziekte is niet besmettelijk.

Legionella is the name of the bacteria that can cause legionellosis (Legionnaires’
Disease). Normally the legionella bacteria is present in small quantities, in all watertypes, both surface water and drinking water. Warm water with a temperature
between 20 and 50 degrees Celsius can allow the bacteria to grow, which especially
happens when water is stagnant.

How do you become infected?

Infection occurs after inhaling the legionella bacteria. This could, for instance, happen in areas where water is vaporized, such as showers, whirlpool baths or cooling
towers. Most likely, you will not get infected by drinking water which contains the
legionella bacteria, unless you would choke on the water. The disease is not contagious.
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Wie lopen risico?

Who is at risk?

Wat zijn de symptomen?

What are the symptoms?

Vooral mensen met verminderde weerstand zijn vatbaar voor de veteranenziekte,
bijvoorbeeld: ouderen; mensen met een ziekte van hun immuunsysteem; mensen
die medicijnen gebruiken die hun immuunsysteem beïnvloeden; mensen die een
transplantatie hebben ondergaan of zware rokers. De meeste gezonde mensen worden niet ziek na besmetting met de legionellabacterie.
Mensen die ziek worden door de legionellabacterie krijgen meestal na besmetting
last van lichte koorts, hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel. Een paar dagen later
ontstaat een longontsteking met hoge koorts (boven de negenendertig graden) en
koude rillingen. Mensen hoesten ook veel en kunnen last hebben van kortademigheid. De tijd tussen besmetting met de bacterie en de eerste ziekteverschijnselen is
meestal tussen de twee tot twaalf dagen (maximaal ca. eenentwintig dagen).
Indien snel antibiotica wordt gegeven kunnen ernstige gevolgen worden voorkomen. Wanneer de ziekte te laat wordt onderkend kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn. Door slechte of te late behandeling kan de patiënt overlijden.

Is de ziekte te behandelen?

Ja. Hoewel veteranenziekte zeer ernstige gevolgen kan hebben, is de ziekte in de
meeste gevallen goed te behandelen met de juiste antibiotica. Legionellabesmetting
kan worden vastgesteld met een urine-antigeentest of laboratoriumonderzoek.
Na genezing van een longontsteking door legionellabacteriën kan het lang duren
voordat iemand weer helemaal is opgeknapt. Soms houden mensen restverschijnselen, zoals snel vermoeid zijn, kortademigheid of moeite met onthouden.

Legionella en de sociale omgeving

Besmetting met legionella is ingrijpend voor de persoon zelf en diens omgeving.
Het ziekteverloop is vaak heftig en de verwarring en benauwdheid van de patiënt
kunnen schokkend zijn.
Sommige patiënten blijven na herstel bovenmatig angstig om opnieuw besmet te
raken, met als gevolg dat zij bijvoorbeeld niet meer naar de sauna of het zwembad
durven. Ook constateren partners en familieleden soms karakter- en/of gedragsveranderingen. Dit kan erg belastend zijn voor partners en/of familie.

People with lowered resistance are especially susceptible to Legionnaires’ Disease;
such as older people, people with an immune system disease, people who use drugs
that affect their immune system, people who have had a transplant, or heavy smokers. Most healthy people will not become ill after being infected with the legionella
bacteria.
People who become ill with the legionella bacteria will often get the following symptoms after being infected: a slight fever, headache, muscle aches and feeling generally unwell. A few days later the patient will get legionella pneumonia with a high
fever (over 39 degrees) and chills. People may also develop a cough and experience
shortness of breath. The time between contamination and the first symptoms of
illness is usually between 2 and 12 days (maximum 21 days). Serious consequences
can be prevented if antibiotics are given quickly. If the disease is recognized too late,
hospitalization can be needed. The patient could die due to poor or late treatment.

Can the disease be treated?

Yes. Although Legionnaires’ Diseases can have serious consequences, in most cases
the disease can be treated effectively with the right antibiotics. Laboratory tests or
urine antigen tests can diagnose the legionella infection.
Once the legionella pneumonia is cured it can take a while before someone is completely recovered. Sometimes people can have residual symptoms, such as getting
tired more quickly, shortness of breath or trouble remembering things. As a foundation, we have listed these residual symptoms and processed this in a report. This
report is also on the website and can be found under the heading: “publications”.

Legionella and the social environment

Being infected with legionella has serious consequences for both the person infected and those around him or her. The course of the disease is intense, and the patient’s confusion and shortness of breath may be difficult for others to witness.
After recovery some patients will stay extremely anxious about getting infected again, which may cause them to avoid saunas or swimming pools out of fear.
Also, partners and relatives can sometimes notice changes in a recovered patient’s
character or behaviour, which can be quite stressful for them.
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IN HET ZIEKENHUIS

IN HOSPITAL

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen met legionella-longontsteking krijgt u antibiotica toegediend om de legionellabacterie te bestrijden.

If you are admitted to hospital with legionella pneumonia you will be treated with
antibiotics to fight the legionella bacteria.

Melding bij de GGD

Notifying the GGD

Wanneer in het ziekenhuis wordt geconstateerd dat u bent besmet met de legionellabacterie, dan is het ziekenhuis verplicht dit te melden bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD.
De GGD neemt contact op met u en/of uw familie om zo snel mogelijk te inventariseren waar en wanneer u de afgelopen periode bent geweest, om de bron van besmetting te achterhalen zodat deze kan worden weggenomen om zo te voorkomen
dat meer mensen ziek worden.
De arts van de GGD zal u vragen stellen en bijvoorbeeld watermonsters nemen op
plaatsen waar u de afgelopen tijd bent geweest.

Besmetting in het buitenland

Als blijkt dat u besmet bent geraakt in het buitenland, wordt de ziekte gemeld bij
de Europese legionella-organisatie, het European Centre for Disease Prevention and
Control te vinden op
www.ECDC.europa.eu. Deze neemt contact op met de GGD in het land waar u
bent geweest en vraagt hen om onderzoek te doen op de plaats waar u vermoedelijk besmet bent geraakt.

Herstelfase

Als de antibiotica aanslaat gaat u zich geleidelijk beter voelen. U kunt zich dan gaan
voorbereiden op het revalidatieproces. De ernst van de besmetting en de mate
waarin u ziek bent geweest hebben invloed op de tijd die u nodig hebt om uw oude
conditie terug te krijgen. Dit proces kan veel tijd kosten.
Hoe de revalidatie wordt georganiseerd, hangt af van uw persoonlijke situatie. Soms
kan dit thuis en/of op de revalidatieafdeling van een verpleeghuis, soms is een revalidatiecentrum de beste plaats om aan uw herstel te werken.

If doctors in the hospital suspect you have been infected with the legionella bacteria, they are obliged to notify the infectious diseases control department of the GGD
(Area Health Authority). The GGD will contact you and/or your family as soon as
possible to find out when and where you contracted the infection as it is important
to identify the source of the infection and prevent more people from becoming ill.
A doctor from the GGD will ask you some questions and will, for example, collect
water samples from places you have visited recently. This could pinpoint the source
of the infection.

Being infected abroad

If it turns out that you were infected abroad, this will be notified to the European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Then they will contact the
health authorities in the country you visited. ECDC will ask them to investigate the
likely source of your infection (www.ECDC.europa.eu).

Recovery period

If the antibiotics are effective, you will gradually start to feel better and you can start
preparing for the rehabilitation process. This process can take a long time.
Your personal situation will determine where rehabilitation takes place;
sometimes this can be done at home and/or the rehabilitation ward of a nursing
home. At other times a rehabilitation centre will be the best place to work on your
recovery.
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REVALIDATIE EN FYSIOTHERAPIE
Besmetting met de legionellabacterie kan leiden tot grote beperkingen, zowel thuis
als op uw werk. Uw conditie is over het algemeen flink aangetast. Moeite met (trap)
lopen en last van kortademigheid en benauwdheid - zowel in rust als bij inspanning
- kunnen u beperken in uw dagelijkse bezigheden.
Als u gaat revalideren krijgt u te maken met verschillende behandelaars, zoals de
revalidatiearts, de psycholoog, de ergotherapeut en de fysiotherapeut.

Wat doet de fysiotherapeut

De fysiotherapeut kan u helpen uw conditie weer op peil te brengen. Dat gebeurt
door inspanningstraining en spieroefeningen. U oefent bijvoorbeeld de spierkracht
in uw benen of de spieren die een rol spelen bij de ademhaling. Of u gaat als inspanningstraining oefenen met (trap)lopen.
De fysiotherapeut zorgt voor een trainingsprogramma dat speciaal op u is afgestemd. Ook kan de fysiotherapeut u uitleggen wat u juist wel of beter niet kunt doen.
Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om u in te spannen of dit niet goed durft, omdat
u snel benauwd wordt. De fysiotherapeut kan u hierin begeleiden. Ook kan hij u
een effectieve manier van hoesten aanleren als u moeite heeft met het ophoesten
van slijm.
Bij kortademigheid kan de fysiotherapeut u leren uw ademtechniek en uw ademtempo aan te passen aan uw mogelijkheden. U wordt dan minder snel benauwd.
Ook ontspanningsoefeningen kunnen daarbij helpen.

Wat kunt u zelf doen?

Bewegen is voor iedereen goed. Dat geldt ook als u het snel benauwd krijgt of snel
moe bent. Door te bewegen werkt u aan uw conditie. En als die op peil is, wordt u
minder snel moe en voelt u zich na inspanning minder benauwd.
U kunt uw conditie verbeteren door in het dagelijks leven meer te bewegen en
eventueel ook te sporten. U kunt dit individueel doen of in groepsverband, soms
ook onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Maak elke dag een (stevige) wandeling, ga fietsen of zwemmen. Door de beweging
raken uw spieren getraind en hebben ze geleidelijk minder zuurstof nodig. Daardoor bent u minder snel benauwd of kortademig. Doet u aan sport, ga daar dan
mee door.
Er zijn verschillende (overheids)instanties en andere organisaties die zich bezighouden met legionella. U kunt daar terecht als u informatie zoekt of specifieke vragen
heeft.
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REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY
Infection with the legionella bacteria may lead to severe limitations, both at home
and at work. Your endurance could possibly be affected. You may experience difficulty walking and going up and down stairs, and may suffer from shortness of breath,
both when resting or during exertion.
During the rehabilitation period you will meet with various practitioners, such as the
rehabilitation specialist, the psychologist, the occupational therapist and the physiotherapist, who will help you get your strength back.

What will the physiotherapist do?

Through exertion training and muscle exercises the physiotherapist will help you
to get back in shape. You will, for example, exercise the muscles in your legs or the
muscles involved with breathing. An example of exertion training is practising walking or going up and down stairs.
The physiotherapist will set up a personalised training programme for you and he
will also explain what you should or should not do. It could be that you find it hard
to exert yourself, or are afraid to do so, because you get short of breath easily. The
physiotherapist will be able to help you with this. He will also teach you an effective
way of coughing if you experience difficulty with coughing up mucus.
If you are experiencing shortness of breath the physiotherapist will teach you to adjust your breathing technique and pace to your capabilities, so that you won’t get as
breathless. Relaxation exercises will also help you to accomplish this.

What can you do yourself?

Everyone benefits from exercise. This also goes for people who are short of breath
or get tired more easily than others. Exercising will help you get back in shape, which
will help you feel less tired and breathless after exertion.
By making exercise a part of your daily routine you will improve your fitness; if possible you could consider taking up a sport. This can be done individually or in a team,
sometimes under the guidance of a physiotherapist.
Try to go for a (long) walk or a bike ride every day, or go swimming. The exercise will
train your muscles, causing them to need less oxygen so that you won’t get as short
of breath. If you practise a sport already, continue to do so.
If you have any doubts about whether you are able to exercise or practise a sport,
consult your doctor or specialist. He will test your lung function. If necessary he can
refer you to the physiotherapist, who will give professional guidance and advice
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WAT DOET DE OVERHEID?
- Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, houdt zich bezig met het opstellen en controleren van wettelijke regels om legionellabesmetting te voorkomen. De
controle hierop, bijvoorbeeld in zwembaden, campings en hotels, wordt gedaan
door ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport. Meer informatie kunt u vinden op
www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/legionella.
- Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich bezig met de
gezondheidsaspecten van legionella.
Meer informatie hierover kunt u vinden in het Dossier legionella op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella.
- Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Het RIVM houdt zich onder meer bezig met infectieziektepreventie en -bestrijding.
Het RIVM adviseert de Ministeries en de Inspectie Leefomgeving en Transport en
GGD-en bij de preventie en aanpak van
legionella in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/legionella

WAT DOET STICHTING VETERANENZIEKTE?
Stichting Veteranenziekte is een patiëntenvereniging voor mensen die met een legionellabesmetting te maken hebben gekregen.
De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op:
ondersteunen van patiënten en familie;
organiseren van lotgenotencontact;
organiseren van een informatielijn voor patiënten en familie;
uitbrengen van voorlichtingsmateriaal;
uitbrengen van nieuwsbrieven;
onderhouden van een website;
bevorderen van preventie van legionella in Nederland en Europa;
bevorderen van kennis en bewustzijn op het gebied van legionella;
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar legionella.
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about exercising.
Additional information
If you are looking for information or have specific questions, there are several authorities, government bodies and other organisations dealing with legionella which
can help.

WHAT DOES THE GOVERNMENT DO?
The Ministry of Infrastructure and the Environment, is engaged in the production
and monitoring of legal rules to prevent legionella contamination. The control of
these products, such as swimming pools, campsites and hotels, is done by the ILT,
Environment and Transport Inspectorate. More information can be found at:
http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/legionella (in Dutch only)
The GGD concentrates on research into the source of legionella
infection. They do this by collecting information from the patient and those around
them about their whereabouts and by taking water samples. If someone was infected abroad, this research is carried out in correlation with the European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ECDC).
For more information on this research please contact your regional GGD. You can
find the nearest GGD on the national website www.ggd.nl (in Dutch only).
The RIVM (Dutch National Institute for Public Health and Environmental Protection)
deals with, amongst other things, the prevention and control of infection diseases.
The RIVM advises the ministries and the inspection environment and transport and
municipal health services on the prevention of and approach to legionella in the
Netherlands.
For more information please go to http://www.rivm.nl/legionella (in Dutch only).

WHAT DOES STICHTING VETERANENZIEKTE DO?
The Foundation is a patients’ association for people who have been affected by
legionella infection.
The main activities:
- supporting patients and their relatives
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Tips voor thuis

•Zorg ervoor dat de temperatuur van de warmwater-voorziening minimaal 60˚C
is. De bacterie kan namelijk niet leven bij temperaturen boven de 60˚C. U kunt
met een thermometer meten hoe hoog de temperatuur van uw hete, ongemengde
(douche)water is.
•Als u enkele dagen weg bent geweest, is het goed om bij thuiskomst de leidingen
door te spoelen met koud en heet water totdat het water écht koud óf heet is. Leg
de doucheslang in een emmer met een dweil erop om directe verneveling te voorkomen.
•Heeft u een bubbelbad langere tijd niet gebruikt, vul het bad dan eerst met water
van minimaal 60˚C. Zet het bad aan en laat het na twintig minuten weer leeglopen.
U kunt het bad ook schoonmaken met reinigingsmiddelen voor zwembaden. Raadpleeg de adviezen van de leverancier.
•Als uw luchtbevochtiger werkt met verneveling, is er een risico. Door er afgekoeld
gekookt water in te doen en hem wekelijks schoon te maken en te verversen, kunt u
het risico van besmetting voorkomen.
•Het water van een plantenspuit die in de zon heeft gestaan geeft grote risico’s. Gebruik altijd vers water en gooi na gebruik de plantenspuit leeg.
•Zonneboilers moeten voorzien zijn van een naverwarming die het water voortdurend boven de 60˚C houdt. Ook moet de zonneboiler op de juiste manier geïnstalleerd en afgesteld zijn.
•Het is belangrijk een tuinslang na gebruik goed leeg te laten lopen. Spoel bij gebruik
eerst de slang krachtig door en voorkom verneveling. Dit kan door de uitloop onder
water te houden of bijvoorbeeld de emmer af te dekken met een dweil. Voorkom
directe verneveling.
•Geen besmettingsgevaar vormen: koffiezetapparaten, stoomstrijkijzers, ligbaden,
verdampingsbakjes aan de radiator en de airconditioning van uw auto.
•Als u twijfelt aan de veiligheid van uw drinkwater-watersysteem, raadpleeg dan uw
waterleidingbedrijf. De meeste besmettingen komen voor in koudwatersystemen
(ca. 75 %).
De oorzaak is vaak opwarming van koudwaterleidingen door cv- en vloerverwarmingsleidingen of stadsverwarmingssystemen.

Tips voor op vakantie

Veteranenziekte komt ook in het buitenland voor. Vooral in warme landen is het
risico groter. Hier volgen nog een aantal extra tips voor als u op vakantie gaat in
binnen- of buitenland:

- organising contact with fellow-sufferers
- providing an information helpline for patients and their relatives
- writing informational material
- sending out newsletters
- maintaining a website
- preventing legionella in the Netherlands and Europe
- improve knowledge and awareness about Legionella
- promoting scientific research into legionella.

Tips at home

•Make sure the temperature of your hot water boiler is set to heat water to at least
60 degrees centigrade. This will kill the bacteria.
•When you have been away for some weeks, flush your water piping with cold or
very hot water. Make sure that no water vapour is produced and there is sufficient
ventilation.
•Solar systems should be equipped with a heater which keeps the temperature of
water above 60 degrees centigrade. Of course, the entire system should be installed
and regulated properly.
•If your humidifier uses vapour, there is a high risk. Filling it immediately before needed and using just boiled water will lower that risk.
•Make sure you drain your garden hose after use. Standing water is a major source
of bacteria.
•If you own a “Jacuzzi” type bath which you have not used for some time, fill the
tub with water of at least 60 degrees centigrade. Turn on the bath and drain it after
approximately ten minutes.
You could also clean it with special swimming pool cleansers.
•Coffee machines, Steam irons, hot tubs, water pistols and your car’s air conditioning
are not dangerous.
•If you have any doubts about the safety of your hot water systems, do not hesitate
to inform your water company.

Tips on vacation

The risk of being infected by the Legionella bacteria is much bigger in warm countries.
Make sure you check for possible hazardous situations.
•Always flush all taps first. Put the shower hose in a bucket with a mop on it to prevent misting. If necessary, remove the shower head and rinse with the hose.
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•Spoel altijd eerst alle kranen door. Leg de doucheslang in een emmer met een dweil
erop om verneveling te voorkomen. Verwijder eventueel de douchekop en spoel u
af met de slang.
•Als uw douchewater in het hotel/camping op de heetste stand niet hoeft te worden
gemengd met koud water, kunt u beter niet douchen. Meld de klacht dan onmiddellijk bij de eigenaar, het reisbureau of Stichting Veteranenziekte.
•Baden is altijd veiliger dan douchen. Als er geen bad is, gebruik dan een washandje.

MEER ONDERZOEK
Stichting Veteranenziekte vindt dat meer onderzoek nodig is naar de (blijvende) gevolgen van een legionellabesmetting op lichaam en geest. Uit reacties van
patiënten en familie komt het beeld naar voren dat ook bij patiënten die zijn hersteld,
restverschijnselen kunnen overblijven. Blijvende effecten die worden genoemd zijn
onder meer problemen met concentratie, moeite met onthouden van dagelijkse
informatie, verwarring, stemmingswisselingen en een blijvend slechte lichamelijke
conditie. Een eigen onderzoek staat op onze website www.stichtingveteranenziekte/publicaties. Er wordt op dit moment wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
restverschijnselen, waar in een later stadium de resultaten van gepubliceerd zullen
worden.

Vragen? U kunt bij ons terecht!

Heeft u vragen over legionella en weet u niet waar u terecht kunt, neemt u dan vooral contact met ons op. Stichting Veteranenziekte is er immers voor u!
Kunnen wij uw vraag zelf niet beantwoorden, dan kunnen wij u doorverwijzen naar
de juiste instantie of persoon.
U kunt ons bereiken via www.stichtingveteranenziekte.nl
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•If your shower water in the hotel/campsite doesn’t get really hot, don’t shower
there. Then immediately report the complaint to the owner/travel agency.
•Bathing is always safer than showering. If there is no bath, use a washcloth.

FURTHER RESEARCH
Stichting Veteranenziekte feels that further research is needed into the consequences, both temporary and permanent, of the legionella infection on body and mind.
Stories from patients and relatives have shown us that even patients who have fully
recovered experience lingering symptoms such as difficulty concentrating, problems
with remembering everyday information, confusion, mood changes and a permanent poor health. You can find our own research on our website: www.stichtingveteranenziekte/publicaties. At the moment, scientific research is taking place. Results
from this research will be published as soon as they come out.

Questions? Please contact us!

If you have any questions about legionella but unsure who to ask, please feel free to
contact us. Stichting Veteranenziekte is here for you!
If we are unable to answer your question ourselves, we will refer you to the right
organisation or person.
You can reach us via our website: www.stichtingveteranenziekte.nl

