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Het bestuur v.l.n.r.: Nico Hoffer, Fred Bertand, Leo Bikker, Cerda Kàss en Bea Veldhuisen

VOORWOORD
De legionella-uitbraak op de Westfriese Flora in Bovenkarspel was op 19 maart 1999 de aanleiding tot oprichting van de 'initiatieÍgroep Flora Veteranenziekte'- Het waren Vok Bakker, Nico Hoffer en Fred Bertrand
die rot dit initiatief kwamen nadat de uitbraak op 12 maart weÍeldkundig werd gemaakt. De drie oprichters
hadden alle drie een vadet respectievelijk een beste vriend, die ten prooi vielen aan de veteranenziekte.
Na cnkele maanden trok Vok Bakker zich terug omdat het hem emotioneel te zwaar werd.
ln juni 1999, bij de markeringsbijeenkomst in Crootebroek, meldde Bea Veldhuisen - Pronk zich als kandidaat bestuurslid. Zij was, net als haar man Jaap Veldhuisen, slachtoÍíer van de ramp op de Westfrlese Flora.
Bea weÍd penningmeester, Nico secretaris en Fred werd voorzitter. ln 2004 kon het bestuur zich eindelijk
versterken met de komst van twee nieuwe leden; Cerda Kàss, zij liep in 2003 de veteranenziekte op in
Fuerta Vcntura, trad toe als 2e secretaris en werd later vicevoorzitter, en Leo Bikker trad toe als bestuurslid
technische zaken. Leo, werkzaam in de 'waterwereld' adviseerde het bestuur al sinds 2000.
De Stichting werd in 200'l uitgebreid met een adviesraad waarin o.a. zitting hadden en nog steeds hehhen
proí. dr. Peter Speelman, prof. dr. lr, Dick van der Kooij, prof. dr. Annelies van Bronswijk, Felix Cohen en
prof. dr. Els Borst Eilers.
De Stichting VeteÍanenziekte richt zich primair op lotgenotencontact, voorlichting, preventie en belangenbehartiging, Daarnaast speelt dc Stichting een rol in het Landelijk Overleg Legionella Preventie.
Behalve het vervaardigen en verspreiden van íolders'Hoe kan ik legionella voorkomen'en'lk heb legionella, wat nui' wordt vier maal per jaar een nieuwsbrieÍ uitgegeven,
ln 2004 werd door de Stichting een symposium georganiseerd in het Okura Hotel in Amsterdam. Tijdens dit
symposium werd de eerste Legionella Award uitgereikt aan prof- dr. Peter Speelman. ln 2006 ontving Will
Scheffer (UNETO-VNl) de tweede Legionella Award. Ook participeerde de Stichting in 2005 in een Europees Legionella congres, georganiseerd door Nederland in het kader van het Nederlandse voorzitterschap
Europese Lidstaten. De Stichting laat van zich horen op landelijke symposia op watergebied en levert vele
malen een bijdrage als deskundige op het gebied van legionella. Zij heeít goede en waardevolle contacten
opgebouwd met het ministerie van VROM en VWS en haar steentje bijgedragen aan regelgeving omtrent
waterwetgeving en -besluiten.

Dit boek is gemaakt als voorlichting en steun aan alle huidige en toekomstige betrokkcnen en hun omgeving
'12
maart
en dient tevens ter herinnering aan de grootste legionellaramp uit de Nederlandse geschiedenis. Op
jaar
geleden dat de FIora, die zo kleurrijke, fleurige bloemenshow in Bovenkarspel, ver2009 is het precies tien
anderde in een gitzwart drama, dat in Nederland aan J2 mensen het leven kostte. Het veranderde op traumatische wijze de levens van veel mensen. Hun ervaringen, gedachten en gevoelens vinden hun weerslag in dit
boek. Overlevenden vertellen hun verhaal, Nabcstaanden vertellen het verhaal van hun geliefden. Tevens leesl
u de verhalen van mensen die tussen 1996 en 2008 elders een besmetting met de legionella bacterie opliepen- Ook de kant van bestuurders, specialisten en mensen uit de politiek die bcroepsmatig bij legionella
zijn betrokken, komt aan bod in de interviews die tussen de persoonlijke verhalen zijn verweven.

Namens het Bestuur van StichtinB Veteranenziekte

tred Bertrand
Voorzitter

Voorwoord
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Legionella. Een onheilspellend woord. Wat? Heb jij? ia, ik. Dat van die ramp daar in het hoge noorden, van
die bloemenshow? ra, dat. Was het niet de WestÍriese Flora in Bovenkarspel? Ja, inderdaad. Maar dat is toch
een heel erge ziekte? Ja, dat is het ook. En dat heb jij nu ook gehad? Ja, ik ook. Daar zijn toen toch een
heleboel mensen aan overleden? ia, 250 mensen werden ziek en toen zijn er al 32 overleden. Dat je nog
IeeÍt! ,a, ik leeÍ nog, godzijdank, ik heb het overleeÍd, maar zoveel anderen niet.
Legionella. Het is een onheilspellend woord geworden. Vol donkere dreiging. Een woord waarbij de dood
als onzichtbare sluipmoordenaar rond het bed van de zieke danst. Redt hij het oí redt hij het niet. Overleef je, dan heb je de veteranenziekte overleefd. En zo voel je je ook, een veteraan. Een woord waarbij de
donkere dreiging overwonnen is, victorie. Stampvoetend aan de dood ontsnapt. Maar wat is de prijs die
ervoor betaald moet worden? Ie gezondheid krijgt een geweldige opdondeÍ en de meeste mensen houden
r:hronische klachten.

Legionella. Een minuscule bacterie, onzichtbaar voor het blote oog. Nestelt zich met groot genoegen in de
longen en is er niet meer uit te slaan. CroÍ geschut moet er aan te pas komen. Legers antibiotica rukken uit
om de vijand te verslaan. Marcheren op volle kracht door het inÍuus. Maken op het slagveld her en der nogal
wat onbedoelde brokken. Vaak zijn ze in staat de vijand uit te schakelen, soms ook niet.
Ziek? Criepje, kruip maar lekker onder de wol. Zieker? Huisarts gebeld, vervangende huisarts gebeld,
dokterspost gebeld. Neem nog maar een paracetamolletje. Nog zieker? Ach, als we voor ieder griepje langs
moeten komen, Tja, wel een ïlinke griep hèl Nog hogere koorts? Nee hoor, u mankeert echt niets aan de
longen. DOKTER, ALS U NU NIET ONM|DDELLIIK KOMT, BEL lK ZELF DE AMBULANCE. MllN MAN 15
DOODZIEK! Oeps, toch een longontsteking. Huisartsen, wees alertl Criepje? Kom nou toch! Hoe kunnen
huisartsen zich soms zo gruwelijk vergissen?
Legionella. Wie? Mijn man, onze vader, mijn vrouw, mijn vriendin, ons kind? ls het echt waar? Verwarring
en ontzetting. Familie en vrienden in tranen. Dodelijk ongerust. WoÍdt het nog erger oí gaat het al een ietsje,
ietsie pietsje beter? Slapekrze nachten en doorwaakte uren aan het ziekbed. Verontrustend teleíoongerinkel
in het holst van de nacht. Hoe zal dit aÍlopen?

Vetcranenziekte. O, ironische wending van het lot. Amerikaanse oorlogsveteranen van de Vietnam oorlog
houden in 1976 een retinie in een hotel in Philadelphia. Het leidingwater is besmet met de legionella bacterie. Er worden 'l82 mensen ziek err 29 overlijden. Oorlog tegen mensen overleefd, oorlog tegen bacterie
verloren, Hoe rvrecd kan het leven zijn, Vanaf dat moment wordt een longontsteking, veroorzaakt door de
legionellabacterie. de veteranenziekte genoemd.
Zovecl zieke mensen ineens. Die zo snel instabiel worden. Wat is hieÍ aan de hand? Dit is niet normaal. En
allemaal met een ernstige longontsteking. Het neemt epidemische vormen aan. We moeten hulp inroepen.
Terwijl specialisten overleggen neemt een assistent cven urinetesten. Eureka. Legionella! We hebben nog
weer een zieke erbij op onze afdeling. Hoe erg is het met deze patiënt? ls er nog een plaats vrij op de lntensive Care? Leg hem dan maar op een apaÍte kamer. Hele aÍdelingen in rep en roer. Half Nederland in rep
en roer. Koortsachtig overleg tussen longartsen en andere specialisten, bestuurders, families en verplegend
personeel. Het is erop of eronder.
Legionella, een bacterie die niet alleen in het lichaam van de zieke woedt, maar ook het leven van alle betrokkenen dag en nacht bezighoudt. Van de dochter van een o zo zieke vader, die nog nooit een dag ziek
is geweest. Van je partner die verandert in een ander mens. Van de longarts in een ziekenhuis, die tot diep
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in de nacht naar een oplossing zoekt. Van de bestuurder die met een grote crisis wordt geconÍronteerd. Van
de ondernemer met een Íoute whirlpool- Van de hoteleigenaar met leidingen die te dicht op elkaar zitten.
Of het een dichtbije dierbare is oÍ een anoniem persoon veraf, een besmetting met de legionella bacterie
poets ie niet zomaar even weg.
Legionella. Waar? ln ons hoIel, in onze bloemenshow, in onze sauna? In onze waterleiding, in onze koeltoren? Nee hoor, wlj eigenaren ziln niet verantwoordelijk. En nee, wij, de overheid ook niet. Langdurige
juridische rompslomp. Letselschade afgewezen.
Legionella. Dat heeft u nu achter de rug. Nee, u houdt er niets aan over. U bent gezond en u kunt weer gaan
werken. Nogsteeds lichamelijke klachten? Het zittussen uw oren. Vergeetachtig? Oh, maar dat heb ik ook hoor.
Een muur van onbegrip. Een toren vol ontkenning.
BestuuÍders, eigenaren, artsen, neem uw verantwoordeliikheid!

tEClONEtLA... een ramp!
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LECIONELtA,.. een rampl

Met een NS kaart reisden wij - mijn vrouw, ik en een bevriend echtpaar - peÍ trein op zaterdag 27 februari
1999 vanuit Hoogeveen via Amsterdam naar Bovenkarspel, naar de Westfriese Flora- le komt binnen in een
zeer grote en gedegen bcurs. Wat je dan in een februari wintermaand voorgeschoteld krijgt aan bloemenpracht is niet te beschrijven. Minstens één maand voor de Keukenhoí zich presenteert, zie ie hier de hloemen al in een geweldige bloei. De beurs stond in het teken van Rusland. Veel Russische kunst en handwerken, werkelijk bewonderenswaardig. We zagen veel, te veel om op te noemen. Een middel tegen beslagen
ruiten tÍok veel bekijks; een demonstratie met een stoomapparaat. We hebben een tijdje staan kijken en
een Íles gekocht. Na een zeer geslaagde dag gingen we, drie uur rëizen, terug naar Hoogeveen. Het bleek
hct voorspel van een drama te ziin.
De volgende morgen zijn we met schoongemaakte autoruiten naar Duitsland gereden waar onze kleinzoon
zijn verjaardag vierde. We bleven er een paar dagen, Achteraf gezien bleek ik al een weck met een tiidbom
in het lilf te lopen. 's Avonds thuis kreeg ik hooÍdpijn, nam een paracetamol. De volgende morgen was de
pijn toegenomen, ik begon te rillen; dat gaf me een rotgevoel, Die maandag, B maart, moest ik naar het
Academisch Ziekenhuis in Croningen voor een nieuw gehoorapparaat- lk nam een paar extra paracetamol
tabletten en liet de afspraak doorgaan. De lust tot eten was intussen miniem geworden, elke keer als de
paracetamol was uitgewerkt, na zo'n zes uur, begon het rillen opnicuw, nog heviger, nog feller. Het gaf
me een gevoel alsoí alle deeltjes vlees in mijn lichaam in beweging waren. Het was een (zwcet)drama.
Na een doorwaakte nacht werden we geradbraakt wakker. Die middag barstte de bom pas echU het rillen
werd rammelen, alsof mijn botten los zaten, wel anderhalf uur lang. Een glas watcr rammelde tegen mijn
tanden. Een Parkinson patiënt was cr niets bij. Die nacht werd een nachtmerrie. We dachten nog steeds
dat het een griepaanval was, maar we beseÍten wel dat we dit niet zonder dokter zouden klaren. De dokter
raadde ons aan elke zes uur twee'para's'te nemen, acht per dag dus- Vertrouwend op de dokter hehben
we de woensdag en donderdag doorgcmarteld. Die vrijdag kwam de vervangster van onze dokter langs.
Zij schreeÍ para-zetpillen voor.

Dan opeens: wij kijken televisie, ik voel me hondsberoerd en we zien daar beelden van de WestÍriese
Flora, prachtige heelden van bloemen, maar met een doodsboodschap erbij. We schrokken verschrik kelijk;
alle verschijnselen wezen op mijn ziektebeeld. We belden het opgegeven nummer, daarna de huisartsendienst, het was intussen weekeinde Seworden. We haalden een nieuw recept op en ik begon aan de kuur.
Mijn lichaam had de strijd eigenlijk al opgegeveni onze jongste dochter schrok 's zondags 14 maart heel
eÍg, ze was helemaal ontdaan. De weekendarts kende mij niet en wist niet dat de aftakeling naar de totale
ondergang was ingezet. Hij erkende weinig van de veteranenziekte te weten, maar op aandringen van mijn
dochter belde hij met het ziekenhuis en ben ik naar de lntensive Care vervoerd. Alles ging langs me heen,
wat fijn dat 1e een kind hebt die dan de dingen voor je regelt. lk voelde me zo ellendig, zo aÍgebroken. Als
je als mens je lichaam beziet, waar je zelÍ verantwoordelijk voor bent, maar je bent niet bij machte er nog
iets aan te doen en dan lig je ineens te midden van mensen die alles voor je willen doen, die je weg willen
trekken van de fatale streep, dan vecht jc zelf niet meer, maar dan geeí je ie aan hen over. Wat deden ze
hun werk goed en met wat een bewonderenswaardige snelheidl
Het is 22 maart 1999. Nu lig ik hier, goed verzorgd. Het Saat beter met me. Zou het toch mogelijk zijn om
verder te leven? Mijn lichaam, zo hopeloos in de vernieling, kreeg een nieuwe kans door toevoeging van
onontbeerliik lichaamsvocht. Mijn lichaam bond de strijd aan met die kleine, rotte, onzichtbare bacterie
die mijn lichaam probeerde te overmeesteren. Celeidelijk moesten ze terug, hoewel er nog Seen volledige
capitulatie is. Er is tijd om na te denken, ik laat een verpleegdag door mijn hooíd gaan. Al dat deskundige
personeel, iedereen zo verschillend maar toch hebben ze zoveel dingen gemeen. Ze houden van hun werk,
ze voelen zich verantwoordelijk. Ze stralen liefde uit en geven dat woordje liefde een bijzondere betekenis.
'1999,
om verdeÍ te leven. lk beschoun, die dag als
lk heb de gelegenheid gekregen, vanaf zondag 14 maart
de eerste dag van mijn tweede leven- lk ben dankbaar,
H. van Arragon, Hoogeveen,22 maart 1999
Het is heel goed dat ik dit verhaal geschreven heb. De spanning is verminclerd
De hccr van Arragon was 76 jaat toen hii de vcteranenziekte kreeg.
Overpeinzingen van een Hoogcveens slachloÍfer
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tEGlONEttA... een ramp!

KWAM

Op dinsdag 2 maart 1999 belde ik mi;n vader omdat ik al een paar dagen niets van hem gehoord had.
Mijn vader woonde sinds het overlijden van mijn moeder in 1990 alleen. Toen ik hem op die dinsdagavond
sprak, vertelde hij mij dat hij zich wat hufterig voelde en vroeg naar bed ging met een warme grog. Omdat
ik woensdag geen tijd had, ging ik op donderdag naar mijn vader, die gelukkig niet te ver weg woonde. Wat
ik daar aantrof, zal ik nimmer vergeten.
toch nog zijn huishoudentje wilde runnen. lk nam de wasmaar
hem
dat
hij
even op de bank moest gaan liggen- Omdat hij biina
mand van hem over en zei tegen
geen
was,
kwam
het niet bii me op om een dokter te bellen, want ik
dokterloper
nooit ziek was cn zeker
dacht dat hij een stevige BÍiep te pakken had en mct een paar dagen wel weer op de been zou ziin. Terwijl
hij r,rp de bank lag, heb ik voor hem nog even wat huishoudelijk werk gedaan en ging tot slot nog even bii
hem zitten. Hij wilde toen niets eten of drinken. lk moest mijn zoon weer ophalen van de peuterspeelzaal,
dus ik nam aíschcid van mijn vader. Thuisgekomen maakte ik mij toch wel zorgen, want zo ziek had ik hem
eigenlijk nog nooit gezien. llaarom belde ik mijn zuster, met de mededeling dat het niet goed met pa ging,
cn dat ze in de loop van de middag maar even moest gaan kilken. Ook mijn andere zuster probeerde ik te
bellen maar die was op dat moment niet thuis. 's Middags ging mijn iongste zuster naar pa toe en zag dat
hij nog steeds op de bank lag. Zij had voor hem een kopje bouillon gemaakt en ging ook weet nadat ze
wat in hct huisje had gedaan, naar huis. Pa lag toen nog steeds op de bank en had nog niets gedronken. De
volgende morgen, vrijdag 5 maart, belde een vriendin van pa mijn oudste zuster en vertelde dat pà toch
wel erg ziek was en zij eigenliik ook niet wist wat ze moest doen. Toen mijn oudste zuster bij pa aankwam,
trof ze pa op de bank aan. Hij zag er bleekgelig uit, snakte naar adem en was er maar gedeeltelijk bii.
De huisarts was inmiddels ook gebeld en na een vluchtig onderzoek was de diagnose: waarschijnlijk longontsteking en uitgedroogd.
Er stond een doodzieke man die ondanks alles

Mijn zuster drong er op aan om hem naar het ziekenhuis te brengcn omdat pa niet alleen thuis kon blijven
in deze situatie. De ambulance werd gebeld en mijn zuster Bing mee naar de eerste hulp van het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk. Onderweg werd pa al voorzien van zuurstof en een iníuus. Op de Eerste Hulp
werd pa onderzocht en er werden meteen een x-aantal buisjes bloed afgenomen voor onderzoek in het lab.
Er werd een katheter ingebracht en eí weÍden longÍoto's gemaakt. Pa had een dubbele ernstige longontsteking en zijn leverfunctie was gestoord. Door zijn longproblemen kreeg pa veel zuurstof toegcdiend. Uiteindelijk werd pa naar de lntensive Carc getrracht. Hier werd hij aangesloten op diverse monitoren en infusenPa was erg kortademig en had moeite met de ademhaling. Er werd tocn gezegd dat pa hulp zou krijgen van
de beademingsmachine, om hem zelf meer rust te gunnen.
Mijn zuster belde vanuit het ziekenhuis de rest van de broers en zuster die al gauw teÍ plaatse waren in het
ziekenhuis, En dat was maar goed ook, want pa stond op het punt om aangesloten te worden en daarna
zou hij niet meer met ons kunnen praten. We namen nog even snel aÍscheid van elkaar en wensten hem
veel beterschap. ln ziin ogen stond iets van ongelooÍ en hij besefte denk ik niet goed wat er aan de hand
was. Het laatste wat hij tegen mij zei was: 'Alles zal recht komen." lk wist toen nog niet dat het ook echt de
allerlaatste woorden waren die ik met mijn vader heb gesproken. Pa kreeg nu ondersteuning van medicatie
en apparatuuÍ; dus wij konden met een Berust hart naar huis toe. Op zaterdag 6 maart Sing om viií uur
's morgens bii mii de teleÍoon of we met spoed naar het ziekenhuis wilden komen- Het gaat helemaal niet
goed met pa, er werd zelÍs geadviseerd om er een geestelijke bij te halen om pa te laten bcdienen. Dat hebben we dan ook gedaan.
Later op de dag hadden we een gesprek met de internist en de diagnose luidde als volgt:
- Dubbele ernstige longontsteking
- Zuurstof moeilijk op peil te houden

- Breed spectrum antibiatica werd toegediend

- Nieren Íunctioneren niet goed, dit komt door de uitdroging, de afvalstoffen worden niet afgevoerd,
het lichaam verzuurt en vergiftigt

De eikenboom die te vroeg voor jou kwam door een verschrikkeliike ramp
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- Enorme infectie van de longen en in het lichaam
- Door de leverstoomis gaat ziin conditie steeds verder achteruit
- Hii wordt nu ook aan de nierdÍalyse gekoppeld om zijn bloed te spoelen en de afvalstoffen te verwijderen
en zijn bloed te zuiveren

Donderdag 11 maart liSt pa al bijna een week in het ziekenhuis op de lntensive Care. Zijn toestand is alleen
nog maar verslechterd en nog steeds weten de internisten niet de oorzaak van pa zijn ziekte. We waken
vanaÍ woensdag nu 24 uur per dag bij zijn bed. Om vier uur in de middag wordt ons verteld dat pa de
veterànenziekte heeft, zo is uit de kweek gekomen. Meteen wordt er gevraagd of pa met een grote groep
mensen in contact is Seweest. We gingen 's avonds meteen het internet op om te zoeken wat deze ziekte
nu precies was, doet en vooral hoe je kon genezen. Ondanks dat we nu wisten wat pa mankeerde, konden
wij geen opluchting vinden. Vrijdag 12 maart om half zes bij het journaal kwamen de eerste berichten de
huiskamer binnen dat er groot alarm was geslagen omdat er in Hoorn 22 tot 28 mensen ernstig ziek waren
opgenomen. Ook in Leeuwarden, Emmeloord en eldcrs in het land werden patiènten naar het ziekenhuis
gebracht. Ook in Beverwijk werd er nog een man binnengebracht, die er gelukkig minder ernstig aan toe
was en met een week weer naar huis kon.
Ondertussen had de vriendin van pa bevestigd dat zii met pa naar de Westfriese Flora was geweest. En zij
maakte zich nu ernstige zorgen oÍ zij ook niet de ziekte had opgelopen. Op woensdag 17 maart om kwart
over zeven 's morgens gaat de telefoon oí we weer met spoed naar het ziekenhuis wilden komen, want het
ging niet goed met pa. Hil had juist een paar betere dagen achter de rug, tenminste als je van vcrbetering
kunt spreken als je zo verschrikkelijk ziek bent. Maar ook deze dip doorstond mijn vader strijdlustig en
moedig. Heel af en toe bewoog hij met zijn hooíd en dachten wil dat hij op zo'n manier contact probeerde
te maken of waren het gewoon reflexèn???
Ondertussen waren we wat beter op de hoogte over de veteranenziekte en hadden her en der wat inÍormatie ingewonnen. Als we zo de situatie van pa bekeken dan had ik eigenlijk maar één wens: Pa ga toch lekker
hemelen. lk wil eigenlijk niet weten hoe het met je was gegaan als je er weer'boven op'was gekomen. Je
was daar niet de man voor en je had akijd al gezegd: "Zodra ik hulpbehoevend word oÍ ik word afhankelijk
van anderen, gooi me dan maar onder een eikenboom."
Dinsdag 30 maart een paar up-jes, maar meer downen, gaat het wederom zeer slecht. Nog steeds staan we
24 uur om het bed van pa heen. De anesthesist is langs geweest en vertelde dat pa een tijdbom was, omdat
alles zo'n beetje was uitgevallen wat uit kon vallen. Doordat ook de bloedplaatjes waren verstoord, was de
bloedstolling ook niet goed en de kans op bloedingen nam dramatisch toe. Woensdag 31 maart kom ik om
acht uur 's morgens in het ziekenhuis om mijn broer en zuster aí te lossen. Tegen beter weten in gaan de
behandelende artsen door met de behandeling, maar het wachten is gewoon op-..

lk bel een ieder op omdat er vanmiddag om drie uur een bespreking is over hoe oí wat.
Nauwelijks heb ik de hoorn op de haak gelegd of er wordt mij geadviseerd om de familie zo spoedig mogeliik te laten komen. Het is allemaal zo marginaal en er werd gevreesd voor een zeer ernstige bloeding. Om
twee uur is pa overleden aan de gevolgen van de veteranenziekte. Bijna een maand lang heeft hij gevochten
in een ongelijke striid die hij waarschijnlijk nooit had kunnen winnen.
Pa, hct is goed zo en alles zal recht komen

Terwijl jij nu Iigt te rusten onder je eigen Eikenboom, zijn wij en vele andere nabestaanden en lotgenoten
van de legionellaramp na al die jaren nog steeds verwikkeld in een slepende juridische striid. Maar r,ve
zullen doorzetten omdat deze ramp nooit veÍgeten mag wordcn en zeker nooit meer mag voorkomen.

le zoon Olof
OloÍ's vader, Piet de Wit, was 68 jaar toen hij aan de veteranenziekte overleed
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De eikenboom die te vroeg voor jou kwam door een verschrikkelijke ramp
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"TOT DIEP IN DE NACHT ZAT IK IN DE BOEKEN
TE ZOEKEN NAAR DE OPIOSSING"
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tEClONtttA...

een ramp!

Roland Stallaert is longafis in het Westfries Casthuis. ln 1999 ziet hij samen met twee collega longartsen het
ene na het anciere slachtoífer met longklachten in het ziekenhuis in Hoorn binnenkomen. Stallaert blikt terug
op een vàn de roerigste woken in riin carride.

"Wat mil is bijgebleven is de enormc snelheid waarmee alles zich voltrok", zo begint Stallaert. "Al vrij snel
ontstond bil ons op de longafdeling het beeld dat wij met iets vreemds en ernsti8s te maken haddcn, Eerst
probeer je, door dit onderling te bespreken, te achterhalen wat het zou kunnen zijn. Maar er komt steeds
meer druk op de situatie te staan, omdat het bijna onhoudbaar wordt."
Het begon op maandagochtend toen de eerste ernstig zieke patiënten binnenkrvamen. Zij hadden kenmerken die achteraÍ gezien aansluiten op het lreeld van legionella. Verwarde mensen met een ernstige longontsteking. ln de loop van maandag en dinsdag bleeÍ het aantal patiënten stijgen, Opvallend was dat zij
allemaal erg snel, zoals wij dat noemen, 'instabiel' werden met ademhalingsproblemen en bloeddrtrkdalingen. We hadden met een infectie te maken waarvan we de oorzaak niet kenden. Het ging allemaal
enorm snel, Het aanbod van onze afdeling longziekten werd al snel te Íors om iedereen op de eigen Intensive Care te herbergen. Dat was het moment dat mensen ook naar andere ziekenhuizen moesten worflen overgebracht. Patiënten kwamen onder andere terecht in Leeuwarden, Zaanstad, AImere en Haarlem.
Dichterbij was geen plaats. Ondanks het gegeven dat de patiënten zo instabiel waren, zijn ze toch vervoerd.
Je ziet dat bij ernstige calamiteiten als deze, dat men de handen ineenslaat. Je hebt elkaaÍ nodig. Dingen
gaan dan bijna automatisch lopen. Onze vakgroep Anesthesie heeÍt zich van zijn beste kant laten zien, door
instabiele patiënten met een beademingsindicatie toch te vervoeren."
Met collega's uit Zaanstad hebben de longartsen overleg over wat er op hun afdeling aan de hand is. "ZelÍs
mensen die geen dienst hadden voelden zich betrokken met wat er bij ons aan de hand was. Mensen die zo
snel zo ernstig ziek worden, dat was geen normale situatie," Volgens Stallaert zaten alle artsen op dat moment nog vooral op het spoor van een gewone, snel verlopende longontsteking. "De patiènten werden door
de huisartsen ook met die indicatie naar het ziekenhuis gestuurd. De patiënten waren kortademiS en moesten hoesten. Dat zijn allebei kenmerken, die passen bij een longontsteking." Stallaert maakt lange dagen en
zit met ziin collega-longartsen met de handen in het haar. "Het bleeÍ knagen wat de reden zou kunnen ziin
dat deze mensen zo snel zo ernstig ziek werden. lk herinner mij dat ik nog tot diep in de nacht in de boeken
zat te zoeken naar de oplossing. Het laat je niet los als je dit voor je ogen ziet gebeuren."
Amsterdams Medisch Cenlrum
De volgende dag besluit collega Koos Prins, op advies van de microbiologen van het ziekenhuis, contact
te zoeken met het AMC in Amsterdam. "Wij hebben toen aan Peter Speelman, het hoofd lnÍectieziekten,
gevraagd of hij kon komen. Hij sputterde wat tegen en dat was niet geheel onbegrijpelijk. Het is natuurliik
geen gewoonte datje door een periÍeer ziekenhuis 'ontboden' wordt. Mààr we legden de situatie uit en
gelukkig is hij toen snel naar Hoorn gekomen. Het was bij iedereen duidelijk dat de nood aan de man was
en wij er als periïeer ziekenhuis niet uitkwamen."
Peter Speelman komt niet alleen. In zijn kielzog komen ook een viroloog en een microbioloog mee. "De
microbioloog was een assistent in opleiding die een nog niet gevalideerde test bij zich had. De test was
nog in ontwikkeling. Het wàs een zogenaamde legionellasneltest die in de jaren erna verder verfijnd en
onrwikkeld is. Op dat moment was het dus géén oíficiële test. Legionella was in die tiid moeili.,k vast te
stellen en de uitslag liet wel drie weken op zich wachten. Hii heeft toen op eigen houtje de test uitgevoerd
op de urine van de getroÍÍenen. Toen werd in een keer duidelijk, dat wij met een legionella-uitbraak te
maken hadden."
Het gegeven dat de patiënten aan legionella lijden levert bij de artsen nog Seen eenduidig beeld op wéér de
patiënten het hebben opgelopen. "De crux zat dus in het achterhalen van de besmettingsbron. Het lastiSe
'lB dagen. We mocsten de bron wel achterhalen, zodat wij
is daarbij dat de incubatietijd verschilt van 1 tot
ook andere patiënten en de huisartsen konden waarschuwen. Medisch directeur Timmer heeft zelfs ziin

Roland Stallaert: "Tot diep in de nacht zal ik in de boeken te zoeken naar de oplossing"
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Rotarynetwerk aan8eboord, om in de omgeving informatie in te winnen ovcr de vermoedelijke oorzaak. Het
kwartje viel toen hij op televisie een uitzending over de Westfriese Flora zag, waarop een Íontein te zien
was. Uiteindelijk bleek het niet de fontein te ziin geweest maar de whirlpool die daar tentoongcsteld stond,
maar we hadden in elk geval de bron te pakken. De CCD kon dat veriÍiëren bij de patiënten in het land en
toen bleek inderdaad dat alle zieke patiënten op de Westfriese Flora in Bovenkarspel waren geweest. Dat
was aanleiding om landelijk op te schalen en het nieuws over de besmetting wereldkundig te maken.,,

Onmàchl
ledereen die zich grieperig voelt en op de Westfriese Flora is geweest wordt de volgende dag via het NOS
Journaal opgeroepen, om zich bij de huisarts te melden. "Hier in West-Friesland hadden wij in het streekziekenhuis een crisiscentrum ingericht, waar iedereen met klachten gescreend kon worden. De artsen en
medewerkers hebben de hele nacht doorgewerkt. ln totaal zijn er 38 patiënten opgenomen in ons ziekenhuis, waarbij de mensen die later op vrijdag binnenkwamen gelukkig minder ernstig ziek waren dan de
eerste patiënten. Die latere patiënten waren wel ziek, maar konden na relatief korte tijd weer ontslaBen
worden. Zij zijn hooguit een week in het ziekenhuis gebleven." De meeste slachtoffers zijn volgens Stallaert
gevallen onder de patiënten die aan het begin van de week waren binnengebracht. "ln korte tijd hebben
die patiënten orgaanschade gekregen aan longen, hart en nieren, als gevolg van de verspreiding van de
ziektekiemen via het bloed. ln die tiid hebben we direct dubbele antibiotica gegeven, zoals dat gebruikelijk
is bij patiënten met een ernstige longontsteking. De afgelopen jaren is er veel onderzoek
Bedaan naar de
beste behandeling en is men tot de slotsom gekomen dat legionella beter met andere middelen kan worden
behandeld, dan toen gebruikelijk was. Achteraf gezien denken wil dat we veel mensen niet meer hadden
kunnen redden, omdat zij al zo enorm zwak waren toen ze bij ons werden binnengebracht. Beide longen
waren ernstig aangedaan."

AI met al kiikt Stallaert terug op een heel dramatische week in het vroege voorjaar van ]999. ,,Het was
onwezenlijk hoe snel de aftakeling verliep. Ook bij de soms nog jonge mensen, die door de ziekte overrompeld werden en waarbij de familie snel aíscheid moest nemen, voor de patiënt aan de beademing werd
gelegd. De dramatiek er omheen en het ongeloof dat de patiënt niet opknapt, dat zijn zaken die biiblijven. Ook fonge gezinnen die door een overliiden van een dierbare uit elkaar getrokken worden. Het blijft
onwezenlijk, lk heb veel van die periode geleerd. Zowel medisch, als intermenseli.jk. Medisch leer je zien
dat de wetenschap niet alles kan. ln de meeste gevallen hebben wlj als artsen een oplossing, maar hier
stonden we zelf machteloos. Longontstekingen die niet reageerden op de therapie. Op het moment zelf voel
je vooral de onmacht."

Het heeft Stallaert ontroerd hoe mensen de handen ineensloegen. "Medewerkers, vakgroep en directie
werkten als een Sroot radarwerk samen om zoveel mogelijk mensen te redden. Professioneel gezien zijn
alle registers opengezet. Zonder aarzeling. Er is veel diagnostiek gedaan, we mochten gebruik maken van
de nieuwe test, al was die nog niet officieel in gebruik. Vroeger was de standaard procedure voor een
legionellabesmetting een bloedtest. waarbij de uitslag al snel drie tot vier weken op zich liet wachten. Het
was ons duidelijk dat we daar de tijd niet voor hadden. De mensen zag je onder je ogen slechter worden.
Wat verder opvalt is de nasleep van de ziekte. Enkele mensen lopen tot op de dag van vandaag rond
met concentratieproblemen, ook al is er op de Íoto of in het bloed niets meer terug te vinden van schade
die te herleiden valt tot de legionellabacterie. Ook dót zijn zaken die je bijblijven. ln de iaren na de uitbraak
in Bovenkarspel is zeker in de medische wereld veel gesproken over legionella. Tot jaren nadien kreeg
ik nog teleíoontjes uit het land met vragen over de ramp en de manier waarop wij het hadden aangepakt. Vroeger werd er nauwelijks aan gedacht, nu staat het prominenter op de agenda. Zeker bii
zieke vakantiegangers wordt nu sneller aan legionella gedacht."
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HerdeÍrkíngen

Ondanks de betrokkenheid die hij hij de ramp van 1999 voelt, is Stallaert nooit naar de herdenkingen in
Bovenkarspel geweest. "Hel voelt dubbel", zo zegt hij. "Enerzijds voel ik wel de behoeÍte, tegelijkertijd wil
je ook niemand voor de voeten lopen. lk zie mijn inzet voor de patiënten en hun familie als proíessioneel
handelen. Al tretekent dat natuurlijk ook dat je daarmee sympathie en empathie voelt voor de slachtoffers
en zijn of haar familie. Wij voelen ons in het Westfries Gasthuis tot op de dag van vandaag betrokken bii de
legionellaslachtoÍfers van de ramp in Bovenkarspel, maar onze rol hierin is bescheiden- Wij bezien het op
een gepaste aÍstand."

Roland Staltaert: "Tot diep in de nacht zat ik in de boeken te zoeken naar de oplossing"
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LECIONELLA... een ramp!

1999, ONS EERSTE UITSTAPfE

§

a

1B Íebruari 1999 is mijn man met pensioen gegaan na 43 jaar werken. Ons eerste uitstapje is naar de
Flora, Op 8 maart 1999 is hij niet helemaal lekker en gaat hij 's avonds vroeg naàr bed. De volgende dag
is hij erg beroerd, hij heeÍt buikpijn, erge hooÍdpijn, koorts, we denken aan een lelijke griep. Op 12 maart
voelt hij zich steeds beroerder, hij krijgt diarreg begint te hoesten en te piepen. Hij staat ineens beneden
met de halspiegel onder de tat-el te kijken, en Íluistert, dat we worden aÍgcluisterd, enz. Dus hij is helemaal
in de war en heeft vreselijk zwarte diarree. Dan komt er een bericht over legionella op de tv, nu begint er bij
ons wat te dagen! lk heb de weekendarts gebeld, hij krijgt een kuur, en de dokter zegt nog dat als het niet
afzakt, dan moet ik maandag de huisarts bellen. Nu, het zakte dus niet af, Dc huisarts Sebeld, symptomen
verteld. Die zegt nog lachend: "Hij kon wel naar de Flora zijn geweest." Toen hij hoorde dat dit inderdaad
het geval was, kwam hij snel.

Op

Beide longen waren al ontstoken. De huisarts kwam alle dagen om mijn man in de gaten te houden, want als
hij nog benauwder werd, dan moest hij naar het ziekenhuis. Na een paar kuren werden de longen schoon,
en knapte hil heel langzaam op. ln tien dagen tijd was hij acht kilo lichter, hij zag er niet uit. Was zo slap
als een vaatdoek, en doodmoe. Met kleine beetjes eten, zacht gekookte eitjes en veel vitamine C knapte
hij weer op. Nu gaat het allemaal goed op één ding na; de darmen hebben een knauw gehad. Hij moet
's morgens een keer of drie en dan overdag ook nog wel- Dat is nog niet zo erg, maar als hij moet, dan kan
hij het nict ophouden, dus er moet altijd een wc in de buurt zijn, anders gaat het mis, en dat is al menig keer
gebeurd. We gaan niet meer op vakantie want je moet er niet aan denken dat je in het vliegtuig zit en de
toiletten bezet zijn als hij opeens nodig moet. lk heb dit op papier Bezet, want voor mijn man is die periode
een zwart gat in zijn geheugen. Dit was het relaas van onze ervaringen met de vcteranenziekte.

Mevrouw t. C. Smit de Bos, Wieringerwerf
De heer Smit was 60 jaar toen hij dc veteranenziekte kreeg

Flora

.1999,

ons eerste uitstapie
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lk ben nu 23 en moet nog elke dag leven met het feit dat ik geen vader meer heb. lk was 14 jaar toen hij in
'1999
kwam te overlijden. lk kwam net in de puberteit en mijn vader was mi.in voorbeeld. Hij werkte met
jongeren die gedragsproblemen hebben en was bij iedereen geliefd. De dag dat hij ziek werd zal ik nooit
meer vergeten.

Het was een maandagochtend en mijn moeder moest werken. Mijn vader, die nooit ziek was, gaÍ aan dat
hij zich niet goed voelde en voor het eerst in zijn leven thuis zou blijven van zijn werk- Mijn moeder had de
dokter gebeld omdat mijn vader te eigenwijs was om dit zelf te doen. Ook ik was ziek, dus kon de dokter
ook gelijk mij onderzoeken. De dokter kwam's ochtends om tien uur. lk weet het allemaal nog zo goed.
Mijn vader lag op zolder in bed. De dokter stond aan het voeteneind en constateerde vanaí die plek zonder
hem te onderzoeken dat het een griepje was en dat mijn vader weer aan de beterende hand was. Ook ik
had een griepje, zei hij. We moesten maar in bed blijven liggen en alles zou goed komen
Toen mijn mocder's middags thuis kwam, vertelde ik wat dc dokter had gezegd. Ze ging soep voor mijn
vader klaarmaken- Toen we boven kwamen om met z'n allen soep te Saan eten, hoefde hij niets. "lk heb
geen honger," zei hij. Nog geen halí uur later zei hij dat hij vliegtuigbellet1es hoorde. Mijn moeder dacht
dat hij lag te ijlen door de koorts. Niet veel later begon mijn vader te schuimbekken. Mijn moeder raakte
in panick en belde vrienden op. Die kwamen die avond langs. Toen een goede vriend van mijn vader naar
boven Iiep, kwam hij gelijk weer naar beneden om te zeggen dat hij het ziekenhuis had gebeld "Het kan
niet langer zo," zei hij. lk weet nog dat de ziekenbroeders van de ambulance kwamen om mijn vader mee te
nemen. Hij was er zo slecht aan toe dat hij naar beneden gedragen moest worden. Kun je het je voorstellen
dat iemand die nooit ziek was naar beneden gedragen moest worden door iemand anders, gewoon omdat
hij te verzwakt was om te lopen?? lk werd naar de buren gestuurd want ik mocht er niet bij ziln. Dat was de
laatste avond dat ik met mijn vader gesproken had. Daarna ging het allemaal zo snelDe volgende ochtend mocht ik mee naar het ziekenhuis naar mijn vader. Hij lag op de lntensive Care met
allemaal slangetjes aan zijn lichaam. Een paar dagen later werd hij 51. Mijn vader kreeg dit allemaal niet
mee dachten we, omdat hij kunstmatig in slaap werd gehouden. We kwamen binnen lopen en begonnen
voor hem te zingen- We hadden van die plastic ziekenhuishandschoentjes opgeblazen die moesten doorgaan voor ballonnen. Toen werd mijn vader ineens wakker. Hij begon te kreunen en te spartelen, hii wilde
ons iets duidelijk maken. We zijn toen naar de ziekenbroeders gerend om dit te vertellen. Die zeiden dat
dit onmtlgelijk was omdal mijn vader zoveel slaapmiddelen kreeg toegediend dat dit niet kon. Toen de
ziekenbroeder binnen kwam lopen schrok hij. We moesten weg. Mijn vader kreeg al zoveel medicijnen
toegediend dat het zijn dood zou betekenen als hij nog meer zou krijgen. Na een week werd er door de
regering bekend gemaakt dat er een legionella besmetting was uitBebroken. Pas toen konden zij miin vader
de,uiste medicijnen geven. Daarna leek het beter met hem te Baan- Ook het personecl van de lntensive
Care was blij. Eindelijk verbetering dachten we- Die avond konden we eindclijk eens rustig gaan slapen. De
volgende ochtend was het mis. tluiten het Íeit dat hij aan de beademing lag, hij kon zelf niet meer ademen,
hielden zijn nieren er ook mee op. Hij moest aan de nierdialyse. Een paar dagen later hield ziin lever er ook
mee op. Ze gingen foto's van hem maken. Daarop was te zien dat zijn longen helemaal veretterd waren, zijn
lever kapot was en allebei zijn nieren niet meer werkten. We moesten er rekening mee houden dat hij het
misschien wel eens niet zou kunnen redden. Niemand wilde daar iets van weten. Mijn vader was immers
een sterke man, hij zou er wcl weer bovenop komen. Na anderhalve week was mijn vader helemaal opgeblazen als een ballon. Door de beademing ging er zuurstof onder zijn huid zitten waardoor hij opgezwollcn
raakte. Dit is een beeld dat ik nooit meer kwijt raak. De zestiende dag dat hij in het ziekenhuis lag, kwam
de hoofdbroeder naar ons toe. Ze gaven het op. Mijn vader zou nooit meer thuiskomen. Hij had die dag
een hersenbloeding gekregen en was voor 75ol" hersendood. "Als hij ooit van de lntensive Care zou komen,
zou hij een kasplantje zijn," zei hij. We moesten de ergste beslissing van ons leven nemen, Ze vroegen of
ze toestemming konden krijgen om de apparatuur die mijn vader in leven hield uit te mogen zetten. Mijn
moeder wilde dit niet; al zou ze hem moeten slepen; hii MOEST blijven leven. We moesren €r over praten
en ook ik moest vertellen wat ik wilde. lk wilde het niet, maar de man die in dat bed lag was mijn vader

Bijna tien iaar later, nog steeds miln held
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niet meer. Tot op de dag van vandaag moet ik leven met het feit dat ook ik het goed vond dat de apparatuur
uitgezet zou worden.
Toen kwam het aíscheid. De apparatuur was uitgezet maar we mochten wel bij hem blijven. 11.03 uur, dat is
de tijd dat miln vader ziin laatste adem uitblies, toen was het voorbij. Toen we binnen kwamen in de kamer
lag mijn vader daar zonder al die slangen aan zijn lichaam. Dit was miin vader, de man die miin HELD is en
was, Langzaam maar zeker voelde ik hem kouder worden.

De dag van de begrafenis is een zwarte dag uit mijn leven. Meer dan 250 mensen kwamen afscheid van
hem nemen. De helÍt moest buiten staan omdat het rouwcentrum niet berekend was op zoveel mensen.
lk mocht voor de laatste keer aÍscheid nemen van hem. Het kamertje waar mijn vader opgebaard stond
was koud. Daar lag hii in een mooie kist in een mooi groen pak. lk heb een foto van mezelf in zijn borstzak gedaan zodat ik altild bij hem zal zijn. lk pakte zijn hand en ging met mijn hooíd op zijn borst liggen.
Hij voelde ijskoud aan. Dit was de laatste keer dat mijn vader mij een aai over mijn bol kon geven, echter
zonder dat hii het wist. De ceÍemonie is langs me heen gegaan. Wat ik alleen nog weet is dat er een
heleboel bloemen op zijn graÍ lagen.
lk ben nu acht jaar verder en het is tweeënhalf jaar geledcn dat ik voor het laatst bii het graf van miin vader
ben geweest. lk kan het niet. Elke keer als ik daar kom stort ik in. lk bcn een nakomertje, ik heb een broer
van inmiddels -19 en een zus van 3Z
Ik moet elke dag leven met het Íeit dat mijn vader mii niet meer ziet opgroeien. Mij niet ziet trouwen en mij
kinderen ziet krijgen. Ook heeft hij niet mee gemaakt dat ik mijn diploma's haalde.

lk hoop dat dit verhaal bij jou tranen in de ogen opwekt, dat betekent namelijk dat ik je geraakt heb. En dat
is wat ik je duidelijk wilde maken. lk wilde laten zien wat voor verdriet deze ziekte met zich meebrengt.
Misschien dat mensen eens gaan inzien wat dit met mijn leven heeft gedaan en nog steeds doet.

,et van Deiik, Harderwijk
let's vadet, Jan van Deijk, was 51 jaar toen hij aan de veteranenziekte overleed.
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DAT ER 32 SLACHTOFFERS ZUN GEVALLEN Bt I DrE UTTBRAAK"
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tEClONEttA... een Íamp!

Els Borst is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Spott in Paars l, wanneer bezoekers van cle Westf ese
Flora in Bovenkarspel worden getrofíen door een legionella-uitbraak. In cle loop der iaren ontstaat ccn
nauwe band tussen haar en de Stichting Veteranenziekte, die de belangen van de getroffenen en nabestaanden van de legionella-uitbraak behartigt. Het is vooral de toekomstgerichte manier van werken die de
oud-minister in de -Strchtmg Veterunenziekte aanspreekt.

Els Borst is bij haar aantrcden als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Been onbekende in de
medische wereld. Zij kent de beroepsgroep van binnenuit, Na haar studie geneeskunde en haar promotie
aan de Universiteil van Amsterdam beBint ze aan een carrière als aÍts. Later wordt ze hoogleraar, directeur

van het Universiteitsziekenhuis van Utrecht en vicevoorzitrer van de Cezondheidsraad. Zij is uiteindelijk
ministeÍ van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wanneer zij op de hooB,te woÍdt gebracht varr de crisis
die zich in Bovenkarspel en omgeving voltrekt. "Het eerste wat die week opviel was hct Ícit dat zoveel
patiënten opeens tegelijk met een ernstige longontsteking het ziekenhuis in Hoorn waren L:innengebr;rcht
Ook clders in het land waren mensen met longziekteverschijnsclen opgenomen. De aandoeningen leken
in eerste instantie op een longontsteking, maar de antibiotica sloegen niet aan. Een epidemic als deze is
dan een enorme puzzel voor de betrokken artsen. Het was vrijdag 12 maart 1999 toen wij op het ministerie
een telefoontje uit Hoorn kregen.'s Ochtends had ik toevalligerwijs net het verhoor gehad door de parlementaire enquëtecommissie die de Bijlmerramp aan het onderzoeken was. Dat was een pittig verhoor ovcr
de gezondheidsklachten van de mensen die bij de vliegramp betrokken waren geweest. Daarna stond een
lunch op het programma met Nelson Mandela, in het kader van het staatsbezoek dat hij op dat moment aan
Nederland bracht. Toen ik na deze twee intensieve bijeenkomsten in de Ioop van de middag terugkwam
op het ministerie, werd ik door een van de inspectie-ambtenaren ingelicht- Hij vertelde mij dat in WestFriesland sprake was van een epidemie, die hoogstwaarschijnlijk samenhing met de bloemententoonstelling
in Bovenkarspel. Er was een sterk vermoeden dat er sprake was van een legionella-uitbraak-"
Overleg in l loorn
Minister Borst heeÍt die avond telefonisch overleg met medisch-directeur Timmer van het Westfries Casthuis
in Hoorn en laat zich bijpraten. "Het nieuws was inmiddels ook uitgebreid op het NOS lournaal geweest.
Heel Nederland was op dat moment op de hoogte dat mensen met longklachten in ziekenhuizen waren
opgenomen en dat inmiddels ook mensen waren overleden. Namens het kabinet ben ik op zaterdagochtend
naar Hoorn aÍgereisd om daar onze deelneming te betuigen." De medisch-directeur vertelt de minister hoe
de puzzel is opgelost- "Op woensdag waren vier mensen met longklachten in het ziekenhuis opgenomen.
Kort daarna waren twee mensen overleden. Vanuit de wetenschap dat je in Nederland tegenwoordiE niet
meer overliidt aan een reguliere longontsreking, was dat Íeit alarmerend genoeg om het Landelijk Centrum
lnfectieziekten in re lichten. Het aantal slachtoffers bleeí ondertussen steeds veÍder oplopen. Het was de
medewerker van proÍessor Speelman van het AMC die met een nieuwe test in korte tiid met grote mate van
zekerheid legionella kon aantonen. De uitslag bij de patiënten was positief. Kort daarna had de heer Timmer
op de lokale zender beelden gezien van de waterpartijen op de Flora in llovenkarspel. Zo is bij hem het
kwartje gevallen dat de waterpartiien waarschijnlijk de bron van de epidemie waren,"

Op het moment dat men er achter komt dat er sprake is van een legionella-uitbraak, is het ziekteproces
bij veel patiënten helaas niet meer te stoppen. Borst spreekt in de pers over 'pure pech dat de epidemie
is uitgebroken'. Terugblikkend kan Els Borst zich wel verplaatsen in de verwijten van oud-burgemeester Haaksman van Delfzijl, die het opnam voor een patiënte uit zijn gemeente. Haaksman verweet
het ministerie van Volksgezondheid dat het de huisartsen te laat had gealarmeerd. Zij hadden volgens
Haaksman eerder alert moeten ziin op patiënten die met longaandoeningen werden binnengebracht. "Als
je het reconstrueert ontstond pas donderdagavond enige zekerheid over de mogelijke haard van de
besmetting. De WestÍriese Flora kwam als mogelijke besmettingsbron ter sprake, maar zekerheid was er
op dat moment nog niet. Door de tests was pas op vrijdag met zekerheid te stellen dat we te maken hadden met een legionellabesmetting. Haaksman had in zoverre gelijk, dat het NOS lournaal in de berichtgeving de andere artsen sneller op het juiste spoor had kunnen zetten, als zij direct waren geïnformeerd
over de antibiotica die nodig waren om een legionella-infectie goed te behandelen. Al had het de patiënte

Els Borst.Eilers: "Tot op de dag van vandaag..."

27

in Delízijl waarschijnlijk niet meer kunnen redden."
ln de week die volgt loopt het aantal slachtofÍers verder op. Borst onderhoudt die dagen intensieÍ contact
met medisch-directeur Timmer. "Het aantal doden kwam die eerste week uit op vijÍtien. ln de weken daarna
is het Sestegen tot een totaal van 32 doden en 250 patiènten. Op de Flora was alles stilgelegd en heeft het
Openbaar Ministerie onderzoek uitgevoerd, Pas veel later is gereconstrueerd hoe het is misgegaan. Een
waterslang heeÍt de hele winter ongebruikt in de hal gelegen. Die is vervolgens aangesloten op twee whirlpools die daar stonden tentoongesteld. De nevel van het opgewarmde water bevatte die dodelijke legionellabacterièn- De bacteriën werden niet gedood, omdat er geen chloor aan het water was toegevoegd. ln de
handleiding van een whirlpool staat weliswaar dat je de leidingen eerst goed moet doorspoelen, maar zoals
zo vaak het geval is met regelgeving wordt dat soort aanbevelingen niet ahijd opgevolgd. De voorschriften
waren dus wel correct, maar ze werden niet opgevolgd."
Ministerraad
Els Borst koppelt haar ervaringen met de legionellaramp terug in de ministerraad. ln de Trèveszaal spreken
de ministers in de maanden die volgen over de verantwoordelijkheid die de overheid in deze situatie heeÍt,
"De overheid houdt zich op zo'n moment natuurlijk bezig met de vraag wie verantwoordeliik is. Er waren
de nodige mensen die ernstige klachten hadden overgehouden aan de uitbraak. Die konden niet of maar
beperkt werken, waardoor zij met inkomensderving te maken hadden. Al vrij snel werd duidelijk dat het
vooral de eigenaren van de whirlpools waren die steken hadden laten vallen. Het kabinet voelde zich niet
verantwoordelijk, maar had wel de behoefte om de mensen financieel tegemoet te komen. Zonder schuld
te bekennen. Noch de oÍganisatie van de Flora, noch de overheid had eigenlijk iets verkeerd gedaan. Dat is
later ook door de rechter bevestigd. De overheid heeft daarom lresloten om geld te storten in een slachtofÍerfonds. Het is daarmee meer een donatie geworden dan een schadevergoeding."
Mediageniek
Els Borst komt op de vergelijking met de ramp in Volendam, die twee jaar na de legionella-uitbraak plaatsvond. "Er zijn overeenkomsten tussen Volendam en Bovenkarspel, in die zin dat het in beide gevallen ging
om een feestelijke Sebeurtenis. ln Volendam was dat de viering van oudjaar, in Bovenkarspel was de Westfriese Flora een jaarlijkse happening. De bloemententoonstelling in Bovenkarspel was letterlijk het begin
van de nieuwe lente, waarbij mensen vanuit de wilde omtrek naar de bloemenpracht kwamen kiiken. Dat
was echt een dagje uit. Maar er ziin ook grote verschillen tussen beide rampen. De slachtoÍÍers in Volendam
waren zichtbaar. Het waren jonge mensen, die door de brand gehavend zijn. De caÍébrand in Volendam
blijft daardoor altiid op het netvlies staan. De getroffenen van de legionellaramp zijn onzichtbaar. Die zie je
niet meer. Die zitten thuis, hebben geen goede longÍunctie meer en zijn arbeidsongeschikt. Het zijn oudere
mensen. Als ie het geheel overziet was de uitbraak in Bovenkarspel niet mediageniek. De ramp kreeg in
de medische wereld wel de nodige aandacht, maar niet bij het brede publiek. Daardoor is de ramp al snel
weer bii veel mensen in de vergetelheid geraakt. Tot op de dag van vandaag weten weinig mensen dat er
32 slachtoffers zijn gevallen bi.j die uitbraak."
St ic h ti n

g Vete ra n e n z í e kte

ln de loop der jaren heeÍt EIs Borst haar betrokkenheid diverse malen getoond. "lk heb een aantal keer
gesproken op de lotgenotenbijeenkomsten. De verstandhouding met de Stichting VeteÍanenziekte is tot op
de dag van vandaag goed. Onze relatie is gelukkig nooit verstooÍd door de juridische procedure tussen de
getroffenen en de rijksoverheid. Nico Hoífer heeÍt met zijn club veel voor elkaar gekregen. lk heb er veel
respect voor dat zij de lijnen heel goed gescheiden konden houden. Tussen mijn vertegenwoordigende rol
vanuit de overheid die geen aansprakelijkheid op zich wilde nemen en mijn andere rol die betrokken is bij
de getroffenen. Ze maakten met andere woorden een goed onderscheid tussen de íunctie en de persoon,
iets wat je in dit soort situaties zelden ziet. lnmiddels zit ik in de raad van advies van de Stichting. Vanuit
die rol zie ik dat de Stichting zich in de loop der jaren op voortrefÍelijke wijze heeft weten te ontwikkelen
naar een patiëntenvereniging, die ook nieuwe patiënten aan zich weet te binden. Men kijkt niet alleen met
lotgenoten teru8 naar de ramp in '1999, maar werkt ook aan het verbeteren van de voorlichting voor nieuwe
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LECIONELtA... een rampl

patiënten. Ook behartigt de stichting de belangen en propageert het nieuwe regelgeving op het gebied van
legionella. Het is prachtig om te zien dat zij het verdriet hebben weten om te buigen in iets constructiefs. Zii
zijn niet blijven stilstaan bij de ramp van toen. Dat vind ik knap."

Els Borst-Eilers:

"ïot

op de dag van vandaag..."
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tEClONtttA... een ramp!

Craag wil ik iets vertellen over de lichamelijke en geestelijke gevolgen, acht jaar na het legionella drama van
de Westíriese Flora in Bovenkarspel.
Allereerst: het belang van de halfjaarlijksc bijeenkomsten, georganiseerd door het bestuur van de Stichting
Veteranenziekte, zit voornamelijk in het feest of het verdriet van de herkenning. Het is voor mij, zoals ik het
zeg: dubbel! le voelt je gelukkig met al die mensen die bij elkaar zijn en hct hebben overleefd. Je voelt het
verdriet van diegenen die iemand kwijt zijn geraakt en het leed dat je zelf meemaakt, of nog steeds aan den
Iijve ondervindt. Bij dit samenkomen blijkt steeds weer dat ieder zijn verhaal kwijt kan en dat het luisteren
naar elkaar een positieve werking heeít.
Zoals ook de professionele sprekers een wezenlijke bijdrage leveren na dic traumatische beleving. Ook nu
nog, na acht jaar. Zo'n drie jaar geleden dacht ik te stoppen om steeds weer naar de lotgenotendagen te
gaan. lk wilde hct'etiket' kwijt, niet mijn legionella beleving blijven koesteren, Maar ik ging toch weeÍ naar
de jaarlijkse herdenking bij het monument in Bovenkarspel, ondervond daar weer dc verbondenheid en
beleefde weer hoe het begon en hoe de verslagenheid toesloeg.
Snel na het bezoek aan de Flora 1999 werd ik ziek; koorts, hoesten en ik had het verschrikkelijk koud, Een
zere keel, moeilijk slikken en dan het aÍgrijselijke hikken. Het is oí je gebeente door het middenrif wordt ontwricht. De regering gaf een telefoonnummer, via krant, radio en tv voor de nodige inÍormatie. lk belde pas
op zaterdag omdat het die eerste vrijdag (12 maaÍt 1999) zo druk met bellen was. lk kreeg te horen: "Neem
maar een paracetamol en kruip dan lekker diep onder de wol." Als ik alleen geweest was, was ik daar uit
eigen heweging niet meer onder vandaan gekomen, lk werd opgenomcn op de afdeling chirurgie in het
Medisch Centrum Alkmaar, omdat de longafdeling daar al vol lag met legionella patiënten. Niets dan
lof voor de verpleging van die afdeling die met een voor hen 'vreemde' zieke te maken kregen. Na het
ontslag uit het ziekenhuis zat ik thuis: ik kon moeilijk lopen, geen trap op en voelde me als cen opgeblazen
Michelin pop. lk was inactieí, kon niet praten, had veel de hik. Je voelt je down; naar beneden glijden langs
een spiraal, maar cr is gecn rem. Nooit meer rennen door de duinen (ik was een fervent hardloper). Ceen

bramen meer plukken, geen sociale en parochiële activiteiten meer kunnen, geen vakantie trektochten.
Heel depressieí helde ik voor de paasdagen van 1999 de heer Kemerink, van de gemeente Stede-Broer:,
waar het allemaal gebeurd was. Hij wist me uit het dal te halen en moed te geven.

lnmiddels hadden de advocaten van de Consumentenbond een gerechtelijke procedure aangespannen.
Nu acht jaar later, loopt deze procedure nog in hoger beroep.
Mijn moeilijkste confrontatie was toen tijdens de bijeenkomst, op een groot scherm alíabetisch de plaatsnamen verschenen met daarachter de namen van de overledenen en slachtoffers in respectievelijk rode en
zwarte lettersNa Heemskerk, realiseerde ik me, komt Heiloo en meteen zag ik de namen van die twee inwoners van
Heiloo waar ik de eerste van was en de heer Tjakkes de daaropvolgende. Het spookt nog vaak door mijn
hoofd. lnmiddels, na twee jaar logopedie, praat ik weer goed. lk loop weer hard in de duinen. De rechterlong is goed; de rechter nier speelt nog wel eens op.
lk heb geluk gehad. Voor velen is er echter een onzichtbare nasleep,
Ton van Doorn. Heiloo
Ton was 66 jaar toen hij de veteranenziekte kreeg.

Het feest of het verdriet van de herkenning
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I
Wij bezochten vrijdag 26 februari al de tcntoonstelling van de WestÍriese Flora in Bovenkarspel. De zondag
daarna was ik niet lekker en wilde ik niet naar buiten. Maandag voelde ik me nog beroerder. lk had geen
zin om naar de verjaardag van mijn dochter te gaan. Mijn vrouw 6ing wel en toen zij weer thuiskwam zat
ik aan tafel een beetje te brabbelen. Zij dacht dat ik een lekker cognacje had Senomen omdat ik me niet
lekker voelde en dat het niet goed gevallen was. lk werd met de dag zieker. De dokter werd er bij gehaald.
Reactie: geen paniek, paracetàmol, het gaat wel over. Maar het ging helemaal niet over. Weer de dokter er
bi; gehaaifl. En weer dezelfde reactie. zij zei zelís: "U mankeert niets aan uw longen," terwiil ik natuurliik
al.eón clubbele longontsteking had. En verder zei ze, dat ik maar een paracetamol moest nemen en dat hct
weer goed zou komen.
Mijn vrouw zei toen: ,'Die man is ernstig ziek en hij moet naar het ziekenhuis." De reactie van de arts was:
"Dan breng je hem daar zelf maar naar [oe." Zo ging ze weg. Miin vrouw wilde dat net Saan regelen, toen
ze blijkbaai tot inkeer was gekomen en belde om te vertellen dat er een ambulance onderweg was. Deze
kwam snel en de broeders zagen direct dat ik uitgedroogd was, terwijl de huisarts nog geen halÍ uur geleden
niets gezien hadl Er ging direct een fles vloeistoÍ aan de deuren van de linnenkast. Aangezien ik al niet meer
kon làpen
*"
stèile trap hebben, konden de broeders mij niet van de trap af kriigen. Ceen nood, ze
""n
en met vier man sterk lukte het toen wel.
belden nog"n
een ambulance

lk kwam op donderdag 4 maart in het lJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de ljssel. Hier wisten ze geen
raad met mij. De volgende morgen ging mi.jn vrouw vroeg naar het ziekenhuis om nog wat toíletspullen te
brengen. Daar zei de verpleegkundige tegen mijn vrouw: "Hoe lang is uw man al aan het dementeren?" Miin
vrouw was volkomen perplex en zei dat ik helemaal niet dementerend was. Ze rende naar mij toe en vond
mij daar brabbelend in bed. Ze stond er op dat de verpleegkundige er direct een arts bij zou halen, want ze
zei dat het door de hoge koorts kwam dat ik zo vreemd deed. Ze werd uiteindelijk door de weigering van de
verpleegkundige zo kwaad, dat ze dreigde een stoel door de ruiten te gooien als er niet onmiddellijk een arts
bij gehaald zou worden. De verpleegkundige haalde in plaats daarvan echter de beveiliging erbij, die om
de iaak te sussen dan toch maar een arts op liet roepen. Deze keek even naar mij, pakte zijn mobieltje en
binnen drie minuten stonden er zes artsen om het bed. lk werd toen direct naar de lntensive Care gebracht.
Ze vroegen aan mijn vrouw of we buitenlandse reizen hadden gemaakl of we nieuwe huisdieren oÍ nieuwe
planten hadclen gekregen. Niets van dit alles dus. Totdat mijn vrouw zich herinnerde, dat er in een sauna wel
eens een bepaalde bacterie voorkwam, al wist ze niet welke. De arts wist dat gclukkig wel. Want toen ik op
1 íebruari in deVUT was gegaan, hadden we van onze kinderen een cadeaubon gekregen voor de sauna en
daar waren we naar toe geweest. lk lag intussen al op de lntensive Care en wist van de wereld niet af. De
situatie was zo ernstig, dat de familie werd opgeroepen, want 42 graden koorts houdt zelfs geen paard vol.

Celukkig hiekJ ik het wel vol en na het gesprek met mijn vrouw zei de arts, dat ze mij acuut zouden gaan Lrehandelen voor legionella. "Want", zo zei hij, "als we niets doen, is hij er zeker geweest!" Cezien het stadium
werd er een enorme hoge (normaliter veel te hoge) dosis antibiotica gegeven, Het was alles of niets. CelukkiS
werd het alles. lk moest van heel ver terugkomen, ik kon niets meer; niet eten of drinken, niet praten of lopen,
zelÍs schriiven ging niet meer. Alles is gelukkig weer terug gekomen. Mijn handschrift is wel minder mooi en
goed geworden en echt regelmatig schriiven kan ik niet meerToen ik na ruim cen week van de Intensive Care aí mocht, kwamen pas de berichten van de legionella besmetting in Bovenkarspel in de publiciteit, Mijn vrouw werd door het ziekenhuis gebeld en er werd gevraagd
of wij de WestÍriese Flora bezocht hadden. Toen bleek dat ik daar miin besmetting had opgelopen.

Maar nu de conclusie: als wij geen bonnen voor de sauna hadden gekregen, was ik overleden- Als we wel
bonnen hadden gekregen, maar we waren niet naar de sauna geweest, dan was ik óók overleden. Omdat
we bonnen hadden gekregen en we ook nog naar de sauna waren Begaan, heeft dat er voor Sezorgd dat ik
nog leefll
Chris Zwijnenburg, Lekkerkerk
Chris was 59 jaar tocn hÍj de veteranenziekte kreeg
Sauna bezoek redl besmette Flora bezoeker
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ttclONELtA... een ramp!

Jim van Steenbergen is arts en sinds 1995 de spíl van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebest jding
(LCl). De LCI is inmiddek opgegaan in het Centrum voor lnfec:tieziektebestrijding (Clb) van het RIVN4.
Het Clb is in 2005 opgericht om iníectieziekten te signaleren, bestrijden en prevent/eve maatregelen te
nemen ten behoeve van de volksgezondheid in Nederlanc.l.
Voordat Van Steenberg,en van wal steekt, legt hij uit waarom de veteranenziekte eigenlijk onder de bredere
paraplu van 'infectieziekten' valt. "De deÍinitie van een infectieziekte is dat deze wordt veroorzaakt door
(micro)organismen of eiwitten. Een belangrijk kenmerk van infectieziekten is dat zij ook overdraagbaar zijn.
De ziekte kan voortkomen uit een en dezeltde hron, zoals dat op de uitbraak in Bovenkarspel gebeurde. ln
anderc gevallen gaan infectieziekten over van mens tot mens. Bij mens op mens overdracht zullen patiënten
op hun beurt dus weer anderen besmetten. Dat aspect is bii legionella niet aan de orde."
Achterhalen oorzaak
Bij het vermoeden van legionella is het volgens Van Steenbergen belangrijk om zo snel mogelijk de oorzaak
van de besmetting te achterhalen. "Een snelle diagnostiek is Sunstis voor de patiënt én gunstig voor de
bestrijding. Snellere diagnose leidt tot de juiste behandeling, waardoor de kans voor de patiënt op srèrftè
daalt. Maar door een snelle diagnose kan ook de bron eerder worden achterhaald en uitgeschakeld. Dat is
ook de reden dat de medische wetenschap in Nederland zich er in de loop der tijd op heeft gericht om die
zoektocht te ve.beteren. Bij het achterhalen van de bron is het eerste aanknopingspunt de reeks van potentiële bronnen die de patiënt zelÍ aangeeft. ln sommige gevallen komt uit epidemiologische analyses een
mogelijke clustering naaÍ voÍen, waardoor het aannemelijk is dat meerdere mensen door dezelÍde bron zijn
geïnfecteerd. Zeker wanneer het tijdstip van de besmetting dicht bil elkaar ligt. Die combinatie biedt dan
een aanknopingspunt om verder te zoeken."
Zodra ergens het vermoeden van een legionella-uitt:raak bestaal gaan de CCD-en volgens Van Steenbergen vriiwel direct op zoek naar de bron. "Er is een urgentie om snel naar de oorzaak van een besmetting te
zoeken. Het is daarbij paradoxaal om ie te realiseren dat het eenvoudiger wordt om de bron te vinden, zodra
er meer slachtoíÍers zijn gemaakt." Hoe hard op de spreekwoordelijke trom wordt geslagen, varieert volBens
Van Steenbergen van geval tot geval. "Elke keer opnieuw wordt aígewogen wat de waarde is om luid en
duidelijk te communiceÍen dat er sprake is van een probleem. ln die zin zijn artsen-infectieziektebestrilding
uiteindelilk slechts adviseurs van de burgemeestel die volgens de Wet publieke gezondheid kan besluiten
om bijvoorbeeld een verdachte sauna te sluiten. De voordelen zijn evident, maar de nadelen moeten ook
niet worden onderschat. Het is een hele lastige afweging. Een waarschuwing levert doorgaans de nodige
angst en stress op. Bovendien zal een sauna die preventief wordt gesloten het doorgaans moeilijk krijgen.
Ook als later blijkt dat er niets aan de hand was en de deuren weer kunnen worden geopend. ln die gevallen hebben klanten toch iets van 'waar rook is, is vuur'. Soms kiezen we dan voor een mlddenweg, door de
klanten een brief mee te Beven waarin staat beschreven wat zij bij bepaalde klachten moeten doen. Die brief
kunnen zij dan ook meenemen naar hun eigen huisarts op het moment dat zij zich niet lekker voelen. Maar
dat alternatieÍ werkt vooral bij een overzichtelijke groep van mensen. Als je weet dat er tientallen incidentele
bezoekers in een sauna ziin geweest en je niet over de contactgegevens of klantenkaarten beschikt, zijn de
alteÍnatieven om die mensen te bereiken beperkt. Dan zit er weinig anders op dan luid en duidelijk te communiceren over de vermoedens die ie als CCD hebt. Over die afwegingen hebben wij vanuit het RIVM een
adviesrol aan de GCD-en. Het is uiteindelijk de lokale CGD die met de burgemeester de knoop doorhakt.
Alleen als een uitbraak regio-overschrijdend is, nemen wil die adviesrol over van de lokale CCD-en."
B

ronopspo ti ngsee nheid Legtonel Ia

Voordat potentiële patiënten kunnen worden geïníormeerd, zal de bron eerst moeten worden geidentificeerd. Juist op dat punt zijn de laatste iaren Srote vorderingen gemaakt, volgens Van Steenbergen. "HeÍ
Streeklaboratorium Haarlem speelt een belangrijke rol, omdat het al ten tijde van de legionella-uitbraak in
Bovenkarspel een uitgebreid onderzoek naar legionella had gedaan. De aanleiding daarvoor was een aantal incidenten in een sauna in die regio. De experts van het Streeklaboratorium ziin bil die uitbraken in de
materie gedoken en hebben hun expertise daarna meerdere malen ingezet om de oorzaken van legionella-
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epidemieën te achterhalen. Uit het onderzoek vloeide indertijd het zogenaamde Bronopsporingseenheid
Legionella (BEL) voort. Dat werd in eerste instantie via het Fonds Openbare Gezondheidszorg bekostigd en
is later door het RIVM overgenomen. Het zogenaamde BEL-team doet tot op de dag van vandaag bij ieder
verzoek van een CCD uitgebreid onderzoek naar de bronnen van legionellabesmettingen. In Nederland is
door het BEL-team in de periode 2002-2006 een grondig onderzoek uitgevoerd. Voor iedere nieuwe patiënt
waarbij de bron van inÍectie hoogstrvaarschijnlijk in Nederland lag, is een systematische bemonstering gedaan van de thuissituatie en alle andere locaties waar de patiënt is geweest en waar water verneveld wordt.
Op basis van de informatie van de patiënt ziin de potentiële bronnen onderzocht. Daar werd heel breed
naar mogelijke oorzaken gezocht. Op basis van zowel bacteriologisch als epidemiologisch onderzoek is
r:p die manier uiteindelijk trij een kwart van de patiènten in het BEl-project een bron vastgesteld. Naast
de thuissituatie betrof dit ook bronnen als sproei-installaties, fonteinen, douchegelegenheden, sauna's. Als
daar aanleiding toe was, werden ook koeltorens meegenomen in het onderzoek, al waren die als oorzaak
moeilijker vast te stellen omdat niet alle koeltorens geregistreerd stonden."
Van Steenbergen stelt vast dat het BEl-project op basis van deze jarenlange ervaring de nodige kennis op het
gebied van legionella bundelt. "Daarbij speelt mee dat het project niet alleen als insteek had om de oorzaak
van een tresmetting te achterhalen. Het onderzoeksproject had ook als doel om wetenschappelijke kennis
over legionella te vergaren. Inmiddels is veei meer kennis opgedaan over de specifieke plekken waar een
bacterie zich ophoudt. Om daar zinnige uitspraken over te kunnen doen, heeÍt het BEl-project in Nederland de onderzoeksmethode van 'destructive sampling' geïntroduceerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld een
verdacht bubbelbad volledig gesloopt wordt. Door een bad helemaal in stukken te zagen, ontstaat immers
gefundeerde kennis hoe de bacterie zich in een apparaat nestelt. De BEL-onderzoekers bemonsteren vrijwel
alles in de omgeving van de patiënt, zodat wij op termijn goed kunnen vaststellen wat verdachte plekken
zi,n en wat niet. Zodoende kunnen wij in de toekomst bepaalde plaatsen ook gaan uitsluiten van onderzoek, omdat men daar in de loop der jaren nimmer legionella heeÍt aangetroffen."

Adviesrol Arts I níectieziektebestrijd i ng
De onderzoeksresultaten van het BEL-project zi1n voor Van Steenbergen een belangrijke pijler om het advies
richting de CCD-en op te baseren. "ln de pÍaktijk merken wij dat we veel gebruik kunnen maken van onderzoek, maar ook dat wij vanuit de praktijk weer nieuwe vragen voor onderzoek kunnen aandragen. Vanuit
de LCI hebben wi.j bijvoorbeeld een vaste relatie met leroen den Boer, de toenmalige afts-inÍectieziektebestrijding van de CCD Kennemerland in Haarlem en Ed lJzerman, de arts-microbioloog van het Streeklaboratorium Haarlem. Zij hebben indertijd aangetoond dat het van belang kan zijn om ook naar de geschiedenis
van uitbraken te kijken. De ervaring leerde dat wij met een te korte horizon werkten. Tot dusverre waren wij
namelijk gewend om incidentele gevallen ook als incidenten af te doen. Bij het Streeklab in Haarlem kijkt
men nu oí bepaalde bronnen in een verder verleden ook tot problemen hebben geleid. Als iemand vandaag
wordt besmet in een speelparadijs terwijl iemand in diezelíde ruimte drie jaar geleden ook is besmet, zou dat
volgens Den Boer en l.lzerman aanleiding moeten zijn om het speelparadijs te onderzoeken, Dan is er immers
voldoende grond om te vermoeden dat er een waterinstallatie oí een vernevelinginstallatie staat die tot problemen leidt. De kans dat mensen van die installatie ziek worden is weliswaar erg klein, maar blijkbaar groot
genoeg om met een bepaalde constante elke drie jaar een slachtoÍfer te veroorzaken. Dat zijn waardevolle
inzichten die we de laatste tijd toepassen, terwijl wij daar vroeger nauwelijks oog voor hadden."
Zodra Van Steenbergen een melding uit het Iand kÍijgt, staat hij als onderzoeker in de startblokken. "Uit
ervaring weet je dat er mogelijk anderen besmet zijn, zonder dat zij dat weten, Voor de mensen die al ziekteverschijnselen hebben, is het juist belangrijk dat zii op tijd de.juiste diagnose krijgen omdat de behandeling
anders niet aanslaat. Na de uitbraak in Bovenkarspel is de waarde van een snelle bekendmaking onderzocht.
Op vriidagavond werd in de media bekend gemaakt dat mensen met verschijnselen van een longontsteking
mogelijk het slachtoffer waren geworden van legionella. Daardoor is iedereen toen op het juiste spoor gezet.
ln het AMC heeÍt een onderzoeker aangetoond dat de therapie van diverse patiënten op die bewuste zaterdagmiddag is gewilzigd, waardoor veel mensen het uiteindelilk hebben overleefd. De bekendmaking in de
media heeft zeker zijn efíect gehad."
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LEClONEttA,.. een ramp!

Onderzockcn
Resumerend heeft de ramp in Bovenkarspel tot de nodige kennis geleid, aldus Van Steenbergen. "lk realiseer mij dat het voor iemand met chronische klachten een schrale troost is, maar voor Nederland heeft de
ramp wel degelijk de nodige inzichten opgeleverd. Bij professor Speelman van het AMC zijn bijvoorbeeld
meerdere mensen gepromoveerd op legionella-geÍelateerde onderzoeken." Van Steenbergen is zich ervan
bewust dat patiënten aandringen op meer onderzoek, omdat zij in hun beleving soms geen gehoor liiken

te vinden voor hun klachten. "Een deel van de klachten hangt onmiskenbaar samen met de legionellabesmetting. Maar tegelijkertijd realiseren onderzoekers zich dat de kans op een legionellabesmetting weer
samenhangt met roken, leeftijd en het geslacht van de patiënt. Als je de lotgenotengroep onderzoekt, zul
je dus een bovengemiddeld aantal mannelijke oudere rokers of ex-rokers vinden, Het is algemeen bekend
dat roken tot veÍvelende klachten leidt. Dat zijn dus klachten die de lotgenoten veel bil elkaar zullen zien.
Die hangen niet zozeer samen met de besmetting, maar wel met het rookgedrag. Voor patiënten zal dat
onderscheid niet ahijd even helder te maken zijn."

lim van Steenbergen: "Er is een urgentie om snel naar de oorzaak van een besmetting te zoeken"
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DIT IS GEEN CRIEP!

tEClONEttA... een ramp!

Ook ik wil mijn verhaal vertellen over mijn belevenis van de tijd dat ik met legionella te maken kreeg. ln
scptember 1998 overleed mijn zo zeer geliefde man, die veel van tuinen en bloemen hield. ln maart 1999
zei mijn dochter: "Kom op mam,.je ginB altijd met pa naar de Flora, laten wij daar nu ook naar toe gaan."
Maar u snapt dat ik daar nog helemaal geen zin in had. Mijn man had altijd papier en pen bij zich en schreef
dan al die mooie, nieuwe soorten tulpen en hyacinten op. Thuis probeerde hij die dan te bestellen en te
krijgen, zodat in het voorjaaÍ onze tuin er als een klein Keukenhofje uitzag. Daarom zei ik tegen mijn
dochter dat ik er geen zin in had. "Dan loop ik alsmaar te kijken en te huilen en dat wil ik niet." Volgens mijn
dochter zou het goed zijn voor de rour,vverwerking, dus zo gezegd, zo gedaan.

Wij op pad naar de Flora! Och, en dat was weer een íeest, hoewel met een dubbel gevoel. We hebben alles
bekeken. We zijn twee keer bij de bubbelbaden geweest omdat mijn dochter net een nieuwe badkamer had
gekregen en ze het jammer vond dat ze er geen bubbelbad in had laten aanleggen. Ze kreeg ook allerlei
folders mee en daarna zijn we bij de bloemen gaan kijken en ja hoor, de tranen vloeiden rijkelijk. Daar vecht
je tegen, .je loopt de hele tijd je neus op te halen, te huilen, je neus te snuiten en dan maar weer te vechten
tegen je tranen. Dus de bacteriën hadden bij mij vrij spel en ik had natuurlijk weinig weerstand vanwege
hct overlijden van mijn man.
Het was vlak voor Pasen en er was een heel leuke stand waar ze allerlei fröbelspullen vcrkochten en daar
hebben we wat ingeslagen voor het aankomendc Paasfeest. Dat zijn we de woensdag er op gaan zitten
maken, erg leuk, maar ik vocldc mij helemaal niet lekker en dacht dat ik griep zou krijgen. Maandag B maart
was mijn trroer jarig, maar ik was ziek en belde hem om te zeggen dat ik niet kwam. Hil vertelde later dat
ik zo raar en onsamenhangend had gesproken en dat hij er niets van snapte. Hii had tegen de andere broers
en zussen gezegd: "Het is niet goed met Creet." lnmiddels had ik ook mijn kinderen gebeld om te zeggen
dat ik ziek was, maar, cn dat is raar, ik heb steeds Ílezegd: "Het is geen griep! Het is anders."
Ondertussen kreeg ik hoge koorts en viel ik steeds weg. Omdat mijn kinderen werkten, konden ze pas
's avonds bij mij komen kijken en ze gingen dan maar weer de doktoren bellen. Miln eigen huisarts was met
vakantie en dus kwam er een vervanger en die zei: "Criep." De volgende arts beluisteÍde mij en snapte er
niets van. De derde zei: "Het lijkt wel een longontsteking." Mijn kinderen werden steeds banger en hebben
van vrijdag op zaterdagnacht met mijn vriendin bij mij gewaakt. Zij zei "Jullie moeten een ziekenauto bellen, lvant ze gaat dood." lk had 41 graden koorts, sprak alleen maar waÍtaal en was helemaal nat van de
koorts en het zweet. Mijn oudste broer had inmiddels op de tv van de ramp in Bovenkarspel gehoord en
dat er al een dode te betreuren was- Hij belde op en zei: "Daar is je moeder ook geweest en heeft ze ook
niet die besmetting opgelopen?" De plaatsvervangende dokter op vrijdagavond wilde daar niets van weten.
Of ze het doorgekregen heeft weet ik niet, maar mijn zoon heeft om een ziekenauto gebeld en zij kwam
ook aan met een ziekenauto. Dus stonden er's morgens vroeg twee ziekenauto"s voor de deur. U snapt de
paniek in de buunll!

lk weet daar allemaal niets van. Alleen later van horen zeggen. Ik moest zelÍ van de trap aÍ want, omdat
het een wenteltrap was, konden ze er met de brancard niet door heen. Dus toen moest ik lopend tussen
twee broeders de trap ai dat weet ik nog wel en ik zei: "Waarom moet ik van de Dom aÍlopeni" Hoe ik in
het ziekenhuis ben gekomen, weet ik niet. lk weet nog dat ik allerlei prikken kreeg en in de ziekenauto al
zuurstoí want ik had inmiddels de bekende dubbele longontsteking, De spccialist die mij behandelde heeit
gezegd: 'Als het longontstcking is, gaat ze weer naar huis." Daar hebben de broeders toen een stokje voor
gestoken. Die zeiden tegen mijn dochters: "Dan brengen ze haar zelÍ maar naar huis." ln Lelystad hadden
ze geen beademingsapparatuur over. Ze namen contact op met Harderwijk. Daar waren al tussen de vijí en
tien patiënten binnengekomen en daar werd ik toen ook naar toe gebracht.
C)ok daar weet ik niets van. lk lag alleen in een kamertje en ik weet niets anders dan dat het daar heel
donker was, maar later bleek dat helemaal niet zo te zijn. lk heb gevochten met demonen en had een
bijna-doodervaring. Maar ik mocht bijkomen. En daar zat een man. Ik dacht dat het de begrafenisondernemer was. lk lag aan allerlei toeters en bellen en daarom dacht ik, zo is het dus als je in een kist ligt, maar wat
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raar dat je alles ziet. LateÍ bleek het de dominee te zijn en daar schijn ik miin hele levensverhaal aan verteld
te hebben en vooral ook over mijn man.

De tweede dag ging het iets beter. De medicijnen sloegen aan en ik mocht naar een zaaltje vooÍ twee
personen. De tiende dag mocht ik naar huis en daar heb ik nog drie maanden gerevalideerd. lk raakte wel
mijn baan kwijt. lk werkte als manager bij Tupperware en dat is alleen op prestatie gericht. Je bent een kleine
zelfstandige en dus moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen. Door mijn doorzettingsvermogen en het
alleen zijn te verwerken, heb ik het gehaald, maar niet ten goede van mijn gebroken gezondheid. In 2002
moest ik eÍ toch mee stoppen.
Dit is mijn beknopte verhaal over de legionella besmetting. Maar ik wil niet eindigen voor ik alle vrijwilligers
van de StichtinB Veteranenziekte kan bedanken voor alles wat zij in de aÍgelopen jaren hebben gedaan.
OngelooÍli.lk, al die fijne bijeenkomsten, waar je je verhaal kwijt kon en met elkaar kon huilen en gelukkig
ook lachen. Over tegoeddoening zullen we maar niet praten, ik heb het er, Code zij dank!!, levend vanaf
gebracht. Toen ik later hoorde dat mijn dochter huilend bij het graf van mijn man had gestaan en gezegd:
"Ze komt bij 1e papl" dan breekt je hart! Maar,.,. ik ben er nogl
Greet van der Maarl-de Graaf, Lelystad
Creet was 58 jaar toen zij de veteranenziekte kreeg.
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LECIONELLA... een ramp!

Wij woonden op een grool kweekbedrijf met man en vier kinderen. Mijn man was hier werkzaam als
veredelaar van onder andere tulpen. De kweekresultaten hiervan werden gepromoot op diverse shows.
Daar ging mijn man helemaal voor. Het duurt ongeveer 25 jaar, voordat er een nieuw ras uitkomt. Prachtig
mooi weik, Ook na zijn pensionering is hij nog vele jaren doorgegaan. Op de thuisbasis werd veel bezoek
ontvangen. Die mensen nam mijn man dan mee om koffie of thee te drinken. Reuze gezellig, maar wel druk.
Maar ik kon dat goed aan. De mensen kwamen graag bij ons en als er geen koffie meer was, dan wcrd er
nieuwe gezet. Zo kabbelde het leven door.

Wij gingen met onze tulpen naar de Flora. Die tulpen kregen ook namen zoals de Mata Hari die in 1998 op
de Marne Flora werd gedoopt. Dat was de kroon op zijn werk. Natuurlijk gingen deze tulpen ook naar de
Westfriese Flora- Onze zoon had er ook een stand. Dus daar gingen wij natuurlijk ook heen en dat was altijd
prachtig. MaàÍ ja, in 1999 was het Íataal. Wij kwamen thuis, er was niks aan de hand tot een dag of drie, vier
daarna. lk werd grieperig, maar dat ging niet over en dus ging ik naar de dokter. Die stuurde mii door naar
het ziekenhuis voor longÍoto!. 's Avonds ging de teleíoon. lk moest direct naar het ziekenhuis komen, want
ik had vermoedelijk een longembolie. Wij kwamen daar aan en toen stonden ze mij op te wachten met een
rolstoel. lk zei, dat ik wel kon lopen, maar dat mocht niet. "U hebt hoge koorts." Onderweg hadden we
gehoord dat er al twee mensen waren overleden aan legionella, maar wij waren ons daar niet bewust van
en koesterden geen argwaan. Ze brachten mij naar de hartbewaking en direct vroegen ze mi.i: "Bent u op
de Westfriese Flora geweest?" "1a," zei ik, "en mijn man is er wel vijf dagen geweest.'/ Ze hadden net bericht
ontvangen van de CCD, dat als er mensen kwamen met longklachten, ze direct moesten vragen oÍ ze naar
de Westfriese Flora waren geweest. Toen hebben ze ook mijn man onderzocht, maar met hem was niets
aan de hanr.l- Daar lig je dan, maaÍ je bent je er niet van bewust dat ie zo ziek bentDe volgende morgen kwam de dokter al heel vroeg. "Hè, hè, ze is er rveer. Meisje, meisje, wat was jii ziek."
Maar mijn geluk is geweest, dat ik direct de goede medicijnen heb gekregen. Na een paar dagen mocht ik
naar de zaal. Door de medicijnen raakte ik ook nog aan de diarree, dat was niet best. En later kreeg ik nog
een ontsteking in mijn arm. Maar daar kwam ik ook wel doorheen. Elke dag werden er longíoto's gemaaktZe wilden weten hoe het ging en ook werd er iedere dag bloed geprikt. lk was de enige patiënt in de regio
Friesland. De pers kwam op bezoek, Radio Fryslàn, dit was nieuws! En later ook nog een tv-ploeg van
Omroep Fryslàn. Op een ochtend kwam de geneesheer-directeur van het ziekenhuis bij mij. Wat bleek,
dc NOS had gebeld, die wou ook van alles weten, maar ik moest toestemming geven. Nou, die heh ik
gegeven, maar ik zei erbij: "U weet het zelf wel." lk kreeg veel kaarten en brieven, ie staat zo in de belangstelling, dat is niet altijd even leuk. le bent tenslotte maar een gewoon mens en dat blijf je ook, Veertien
dagen lag ik in het ziekenhuis. Dat was wel lang, zeiden ze. lk heb niet anders dan lof voor het ziekenhuis
de Sionsberg in Dokkum,

Bij mijn thuiskomst stond het huis vol bloemen, toen moest ik wel even huilen. Dan zie je dat je nog niks
waard bent. Maar langzamerhand word je weer wat sterker- Het is nu bijna tien jaar geleden. lk ben nooit
meer helemaal de oude geworden. Mijn reactievermogen en mijn geheugen zijn minder. Wij ziin een keer
naar de lotgenotendag geweest toen minister Borst er een toespraak hield. Hier heb ik gezien, dat er heel
veel mensen waren, die ook het slachtofÍer zijn geworden. Voor een aantal zelfs met de dood als gevolg.
S. M. Slager-van Dijk, Metslawier, november 2007
Mevrouw Slager was 64 jaar toen zij de veteranenziekte kree1.

Ook een Fries met legionella is maar een gewoon mens
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tECIONELLA... een rampl

PÍofessoÍ PeteÍ Speelman is Hooíd lníectieziekten van het Academisch Medisch Centrum en litl van
de Adviesraad Legionella Preventie- Sinds de uítbraak Ín Bovenkarspel is hij nauw betrokken bij de
Stichting Veteranenziekte. Hij leidde het onderzoek naar cle lang:durige effecten van de Veteranenziekte
onder slachtoffers van de Westfriese Flora Bovenkarspel. Ook was hij lid van de CezondheÍdsraad,
commissie Legionellose. ln 2004 ontving hij van de Stichting Veteranenziekte de legionella-Awad, omdat hij
zich 'bijzonder verdienstelijk' heeft gemaakt om het bewustzijn over legionella te vergÍoten.

Speelnran herinnert zich de uitbraak in Bovenkarspel als de dag van gisteren. "lk vond op donderdag
11 maart 1999 een bricfjc op mijn bureau met het verzoek longarts Koos Prins van het Westfries Casthuis
in Hoorn te bellen. Wij worden als AMC wel vaker geconsulteerd door de ziekenhuizen in de regio. Toch
was dit teleíoont]e anders dan anders, omdat Prins ons direct vroeg om ook naar Hoorn te komen. Dat komt
zelden voor. De ernst van de situatie bleek tocn ik hem even later terugbelde. ln Hoorn had de aÍdeling te
maken met een aantal patiënten die met een longontsteking waren opgenomen. Het was kenmerkend dat
zij allemaal vrij hard in conditie achteruit gingen terwijl de gebruikelijke longontstekingsthcrapie niet leek
aan te slaan. De lntensive Care lag inmiddels helemaal vol en ook de ziekenhuizen in de omgeving hadden
mensen met een vergelijkbaar ziektebeeld. Het was duidelijk dat men met de handen in het haaÍ zat. Het
meest opvallende was dat de artsen Been Bebruikelijke 'verwekker' vonden. Er was echt iets geks aan dc
hand, dat was duidelijk."
UrlnÉ'test

Speelman schrapt het overleg dat voor die middag gepland staat en gaat met drie collega's naar Hoorn.
"Een inÍectioloog, een viroloog en een microbioloog in opleiding gingen mee. Het was tijdens de tweede
griepgolf in Nederland en aangezien je van griep een eÍnsti8e longontsteking kunt krijgen zaten wij op
dat moment nog op het spoor van een griepvirus. De microbioloog die mee ging stond aan het begin van
zijn carrière en was bezig met een nieuwe test die legionella zou kunnen vaststellen. Het ging om een zogenaamde sneltest, die direct uitsluitsel geeít of iemand al dan niet besmet is. Hij had tot op dat moment
weinig testen bij ons in het AMC kunnen uitvoeren, omdat er in de maanden daarvoor slechts één legionellapatiënt in ons ziekenhuis was geweest. Hij had dus niet voldoende metingen gedaan om te kunnen
zeggen oí het een goede oí slechte test was." Microbioloog Peter Wever besluit op het laatste moment zijn
test in de rugzak te stoppen en mee te nemen naaÍ het Westfries Casthuis. Het blijkt een gouden greep.
"De test had zich nog niet bewezen, maar terwijl ik nog met de viroloog en Koos Prins in gesprek was, had
hij op de lC de testen al uitgevoerd met vier beschikbare urinemonsters. Alle vier de testen waren positief.
Hii had de oplossing. Je kunt wel stellen dat deze collega in opleiding ons te slim af was."

Speelman kan de mededeling nauwelijks geloven. "ln Nederland hadden we jaarlilks rond de veertig
patiënten, dan is het wel vreemd om opeens zoveel patiënten bij elkaar te zien. De bevestiging kregen we
toen ook in het ziekenhuis in Beverwijk een patiënt bleek te liggen uit Hoorn bij wie de legionellatest positief
was. Bovendien waren de uitslagen van de iníluenzatesten allemaal negatief. Gezien de aantallen patiënten
met een positieve legionellatest was het duidelijk dat wij met een legionella-uitbraak te maken hadden."
Nu de artsen weten wat de besmetting van de slachtofíers is, rvordt naarstig gezocht naar de oorzaak. "Er is
een voorlopig onderzoek gestart om te achterhalen wat de verschillende mensen gemeen hadden. Binnen
een paar uur was duidelijk dat iedereen op de bloemententoonstelling in Bovenkarspel was geweest. Toen
we dat helder hadden zijn eerst alle artsen in Noord-Holland gewaarschuwd, waarna de volgende dag via
het NOS Journaal ook de artsen in de rest van Nederland op de hoogte zijn gebracht. Ook is een internationaal 'alert'uitgegaan, omdat de bloemententoonstelling ook door veel buitenlanders werd bezocht."
Academisch onderzoek
De test waarmee Peter Wever de ontdekking deed is volgens Speelman later door alle ziekenhuizen in
gebruik genomen. "Het is een test waarmee je geen 1007o garantie kunt afgeven. De zieke patiënten scoren
een positieve uitslag. Minder zware paliënten kunnen in sommige gevallen een negatieve uitslag geven,
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terwijl ze wel degelijk legionella hebben opgelopen, De waarde van de sneltest zit'm in de snelheid. AIs
op dit moment iemand met een ernstige longontsteking binnenkomt wordt deze test als een van de eerste
dingen uitgevoerd. Het helpt om er eerder bij te zijn, omdat de gewone penicilline de standaardbehandeling
voor een Iongontsteking vormt, maar iemand voor een legionellabesmetting andere antibiotica nodig heeft.
Hoe eerder je de juiste antibiotische behandeling geeÍt, des te beter het is voor de patiënt."

Op academisch niveau zijn sinds de uitbraak in Bovenkarspel de nodige resultaten geboekt, zo vertelt
Speelman. "Uit de epidemie zijn drie proefschriíten voortgekomen. Een onderzoeker is gepromoveerd op
het klinische beeld van de patiënten. Zij heeft in kaart gebracht wat precies de symptomen waren, welke
diagnoses zijn gesteld, welke antibiotica zijn gegeven en wat de röntgenfoto's en de kweken hebben opgeleverd. Tevens heeÍt zij de gevolgen op lange termijn bestudeerd. Een andere onderzoeker is gepromoveerd
r-rp de public health aspecten. Hii heeft zich gericht op de plekken waar legionella in Nederland voorkomt.
Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid heeft hij ook de thuisomgeving van veel patiënten
onderzocht. De derde is een microbioloog die zich vooral met de laboratoriumdiagnostiek heeft beziggehouden. Elk proefschrift leidt tot vijf à tien wetenschappelijke aÍikelen, waaruit je kunt afleiden dat de
uitbraak zeker een positieve invloed heeft gehad op de kennis die wij nu over legionella hebben. ln dat
opzicht staan wij in wetenschappelijk opzicht nu veel verder dan tien jaar geleden."

Een belangrijk aspect waar Speelman zich op richt is de nasleep van de legionellaziekte. "lnmiddels
hebben wij in de medische wereld steeds beter zicht gekregen op de langdurige klachten. Wij hebben
een zogenaamd cohort gemaakt, een groep patiënten die wij over langere tijd hebben gevolgd. Ongeveer
.150
patiënten hebben we een halí jaar, een jaar en anderhalf jaar na de uitbraak bevraagd en gemeten
op geestelijk en lichamelijk 'well-being'. Dat leidde tot opvallende resultaten. Zeker wanneer je het vergeliikt met mensen die een gewone longontsteking hebben gehad- Mensen met een gewone longontsteking
zijn na ongeveer drie maanden weer op hun oude niveau, maar mensen met een legionella longontsteking
bleken na anderhalf.jaar nog steeds klachten te hebben." De klachten zijn divers, aldus Speelman. "Het
loopt uiteen van gewrichtsklachten, spierklachten, vermoeidheid naar klachten van concentratiestoornissen
en hoofdpijn. De mensen hebben als gemeenschappelijke íactor dat ze niet meer op hun oude niveau
Íunctioneren. We hebben uitgebreid longonderzoek gedaan en CT-scans uitgevoerd. De longen hebben
letterlijk een opdonder gehad. Bij een minderheid van de patiënten zijn de longen na anderhalí jaar nog
steeds niet geheel hersteld."
Speelman waarschuwt wel voor een bij-effect van dergelijke ziektebeeldcn. "Het contact tussen lotgenoten heeft veel meerwaarde. Wel zul je ervoor moeten waken dat men elkaar niet allerlei zaken aanpraat.
Nieuwe klachten die in Íeite niets met legionella te maken hebben, maar pure ouderdomsverschi.jnselen
zirn. Wat waarmee samenhangt is soms moeilijk uit elkaar te houden."
Toekomst

Speelman ziet een aantal toekomstige ontwikkelingen, die de kennis over legionella verder kunnen
veÍgroten. "De commissie Legionellose van de Cezondheidsraad waar ik deel van uitmaak heeÍt diverse
aanLrevelingen gedaan. We hebben onder meer berekend hoeveel gevallen van legionella we in Nederland hebben. Wij gaan ervan uit dat 5% van alle 16.000 longontstekingen die we jaarlijks hebben eigenlijk
legionellalongontstekingen zijn. Dat betekent dat 400 besmettingen niet als zodanig worden onderkend,
maar peÍ abuis voor een gewone longontsteking worden aangezien. Daar valt dus in de diagnostiek nog
een verbetering te maken. Er is een kleine kans dat een huisarts een legionella longontsteking tegenkomt.
Een huisarts moet ahild alert zijn op patiënten die niet snel genoeg opknappen van een longontsteking.
Dan moeten ze aan de bel trekken omdat legionella een mogelijke optie is."
Op het gebied van de diagnostiek bepleit Speelman een snellere diagnose om zeker te stellen dat iemand
daadwerkeli.jk legionella heeft. "Hoe sneller je erbij bent, hoe hoger de overlevingskansen van de patiënt
zijn. De incubatietijd is daarbii een onvoorspelbare Íactor. Soms duurt het 1 dag tot iemand ziek wordt,
in andere gevallen gaan er wel 18 dagen overheen. Het hangt per keer af met hoeveel bacteriën de aanval
wordt ingezet en hoe goed de eigen weerstand is. Als je een hoog aantal bacteriën binnenkrijgt dan is de

46

tEClONEttA... een ramp!

incubatietiid korter dan bij een lager aantal met een goede aÍweer. De metaíoor van het leger gaat op. De
vraag blijft: "Hoe groot is het leger dat aanvalt en hoe goed is de verdediging?"
Tot slot heeft Speelman op Europees niveau hoge verwachtingen van de European Working Croup for
Legionella lnfections (EWCLI). "De EWCLI Íe8istreert de meldingen over de Europese accomodaties. ln
navolging van een eerder Nederlands initiatief zal de naam van een verdachte accommodatie op deze
openbare website worden vermeld, als twee weken na de melding geen adequate maatrep;elen zijn genomen. Reisorganisaties en individuele reizigers kunnen zo zien welke accommodaties een risico vormen voor
besmetting met legionella."

PeteÍ Speelman: "Een huisarts moet alert ziin op patiënten die niet snel genoeg opknappen...f'
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Hij is 58 jaar en werkte altijd als glaszetter. Met zijn vrouw en ziin dochFlora
geweest.
"Door de ziekte is de kwaliteit van mijn leven met 157o verminderd. Met
ter was hij op de
voor mii en andere patiënten heeft, gaan ze in Den Haag maar
de
overheid
de verantwoordelijkheid die

Cees Snip komt uit Wervershoof.

makkelijk om."
,,Na

de Flor;r werd mijn vrouw vijftig. Om dat te vieren gingen we met de familie een weekend naar Preston
palace in Almelo. Daar heb ik alleen maar zwetend van de koorts in bed gelegen. Thuis knapte ik niet op.
lk lag te ijlen en voelde me erg beroerd. Zes weken heb ik koorts gehad. Daarna ging het langzaam beter,
maar ik heb nog sreeds last van geheugenverlies."
,,lk hoeí aan puzzels en boeken niet meer te beginnen. Dat lukt niet meer. Dertig jaar was ik bii de toneelvereniging, maar ik red her niet meer om een rol uit mijn hoofd te leren. Nog steeds moet ik overal papiertjes
neerleggen om mezelf aan dingen te herinneren. Na een tijd leer je die dingen accepteren. Dat is beter,
anderi.Èeb je geen rust. En als ik mijn situatie vergelijk met die van andere legionella slachtoífers, mag ik
echt niet mopperen. lk tren er tenminste no8."
,,Voor mijn werk ben ik een half jaar na de Flora afgekeurd. lk zit nu in de WAO, Het is natLrurlijk prachtig
dat die regeling er is, maar het doet me toch zeer dat ik niet meer de klussen kan doen die ik akijd decd,
Anderen Éebbàn voor me vastgelegd wat ik verdien. En dat is moeilijk te accepteren als je ahijd je eigen
dingen hetrt geregeld. Ik heb er ook moeite mee dat er nog steeds geen goede maatregelen zijn genomen
om-legionellà te voorkomen. Natuurlijk hangt er een kostenplaatje aan, maar ik vind het te gek dat er nog
steeds mensen ziek worden, als we met z'n allen weten hoe je dat kunt tegengaan."
,,De overheid gaat er maaÍ gemakzuchtig mee om. Het is voor mij zo klaar als een klontje dat het Riik nalatig
is geweest mei regelgeving. Maar nu het om de verantwoordelijkheid gaat, geven ze een ander de schrrld.
He1 is voor de ovérheid lekker gemakkelijk om naar de bubbelbadverkopeÍ te wijzen. Maar die man kan je
toch de doo{ van dertig mensen niet in de schoenen schuiven? Die kun je toch niet v€Íantwoordelijk stellen
voor je ziekte van honderden mensen? Hij stond er gewoon zijn spullen te verkopen. Als de overheid hem
er clestiids op had gewezen dat hij chloor in zijn bubbelbad had moeten doen om problemen te voorkomen,
had hil dat echt wel gedaan."
,,Ook met de schadevergoeding vind ik dat de overheid er nu maar makkelijk vanaf komt. De meeste slachtoÍfers hebben een paar duizend gulden gehad van minister Borst, maar daar moet het wat mij betreÍt niet bii
blijven. Daarom heb ik me aangesloten bij de procedure die de Consumentenbond tegen de overheid heeft
aangespannen. Vorig jaar heb ik nog € 450,00 overgemaakt als bijdrage in de advocatenkosten. ClÍ we daar
ooiinog wat van terugzien is natuurlijk de vraag, maar ik wil doorzetten. Niet alleen voor het geld, maar ook
voor de erkenning. Want het zou me goed doen als een rechter straks zegt dat de overheid hieÍ fout zat."
Tekst: lan Vriend
Cees Snrp was 54 jaàr toen hij de veteranenziekte kreeg-

CeeÍ een ander maar de schuld
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l<thn tleer is voor veel lotgenoten geen onbekende. Als jurist heeft hij zich gespecialiseercl in het
aansprakelijkheidsrecht, het gezondheidsrecht en de letselschade. H| is partner bii het in Amsterdam
gevestigde kantoor Beer Advocaten dat zich volledÍg toclegt op het verlenen van rechtsbiistand aan slachí
offers van letselschade. ln de nasleep van "Bovenkarspel" bond hij namens de slachtoflers die zich hij cle
Consumentenbond hadden aangesloten de strijd aan met de overheid. Ook slachtoffers van de uitbraak bii
de koeltoren bij Amsterdam CS in 2006 werden door zíin kantoor vertegenwoordi1cl.
"Toen ik in 1977 begon te werken ben ik door twee oude heren opgeleid in het letselschadevak", zo begint
John Beer zijn verhaal. "De ene was de eerste artsadvocaat in Nederland, de ander had cen proefschriít
geschreven over verkeersrecht. lk had zelf tijdens mijn studie gezondheidsrecht gedaan. Wat mii met name
àansprak in deze rechtsgebieden is de essentiële ongelijkheid tussen partijen, waarbij je als rechtshulpverlener kunt proberen om daar een enigszins nivellerend efÍect in te bereiken. Toen ik begon was het
vakgebicd van gezondheidsrecht en letselschade nog een uithoek. Er waren wel advocaten met letselschade
bezig, maar het was minder gebruikelijk dan dat tegenwoordig is. De interesse voor het vakgebied is met
name na de Bijlmerramp en Vuurwerkramp gekomen. Toen is het letselschaderecht ook in de publieke belangstelling gekomen."
Vuist naken
"Het letselschadevak is een civielrechtelijke kwestie", aldus Beer. "Simpel gezegd: doordat iets of iemand
heeít geíaald heeft een ander letsel opgelopen die daarvoor gecompenseerd wil worden. Het gaat dus niet
om het uitdelen van straÍfen, maar alleen om het vergoeden van opgelopen schade. Voordat het slachtoffer
een schadevergoeding kan kriigen, moet een lange juridische weg worden afgelegd. Als individu sta ie dan
vaak tegenover de overheid of verzekeringsmaatschappijen die doorgaans meer kennis, middelen en uit-

houdinfsvermogen in huis hebben dan het slachtofíer. Dat is de reden dat in de zaak rond Bovenkarspel de
verschillende slachtoÍfers hebben besloten om Bezamenlijk op te trekken. Door samen een vuist te maken
kun je doorgaans meer bereiken." De belasting die een rechtszaak voor de slachtoÍÍers met zich meebrengt,
is een van de redenen geweest dat Beer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
aanstuurde op een schikking. "Met een schikking zouden we een snel resultaat boeken en een rechtszaak
kunnen voorkomen. Dat heeÍt niet alleen een kostenvoordeel, maar het is voor getrofÍenen ook erg belastend om naar de rechtszaal te gaan. Zowel fysiek als emotioneel. Met de Consumentenbond ziin we om
de taÍel gaan zitten om tot een schikking te komen. Helaas konden wij het niet eens worden met VWS en
hebben wij uteindelijk toch voor de rechtszaak moeten kiezen."
"Ondanks het vooroordeel is het slachtoffers niet akijd te doen om het onderste uit de kan te halen'; zegt
Beer. "sterker nog, de gemiddelde Nederlander laat een schadevergoedingsactie liever zitten. Mensen gaan
relatieí laat naar een advocaat, omdat hun prioriteit bij hun eigen gezondheid ligt. Ze willen hun energie
eerst en vooral steken in het weer beter worden. Mensen leggen zich vanuit die achtergrond dan sneller bij
de situatie neer. Daar speelt ook bij mee dat advocaten de naam hebben dat je al duizend euro kwijt bent
zodra ie de deurbel aanraakt. Daar ga je dan als eenvoudige steÍveling liever niet naartoe. Dat is een horde
die slachtofÍers echt moeten nemen. Bovendien leert de ervaring dat letselschadeacties veel tijd in beslag
nemen. Het systeem is nu eenmaal stroperig. Het tij begint te keren, maar vroeger zag je vooral mensen die
rechtstreeks in hun bestaanszekerheid werden geraakt, Die mensen hadden geen keuze. Het waren mensen
met een eigen zaak, die hun zaak moesten sluiten door het letsel dat ze opliepen. Dan ligt je bestaanzekerheid in het krijgen van een schadevergoeding. ln die gevallen is de drempel beduidend lager om naar een
advocaat te stappen."
Juriclische procedures

"Het juridisch tÍaject om tot een schadevergoeding te komen was een lang Íaiect", zo zegt BeeÍ. "Beer
Advocaten stelde namens de Consumentenbond vier partiien aansprakelijk: de Staat der Nederlanden,
de Westfriese Flora, en de twee standhouders. Als rode draad door de pleidooien speelde de aanname
dat de landelijke overheid al begin jaren tachtig op de hoogte was van het legionellagevaar in whirlpools.

lohn Beer: "Als zelfs de overheid zegt dat ie aan het verkeerde adres bent..."

51

ln de iaren tachtig heeft de Cezondheidsraad namelijk een rapport uitgebracht waarin dit gevaar al werd
aangestipt. Dat speelde ongeveer vijftien jaar voor de uitbraak in Bovenkarspel. Sindsdien heeft de Staat der
Nederlanden de gevaren maar in beperkte mate aanBepakt. Ook de Westíriese Flora maakte in onze ogen
fouten omdat zij als professionele organisator van een bloemen- en consumentenbeurs een zorgplicht had
voor de veiligheid van de 80.000 bezcekers. De organisatie had moeten wetcn van het legionellagevaar,
maar nam Seen maatregelen." De eerste stap in de procedure wordt gezet bij de rechtbank in Alkmaar.
"Eerst moest de rechter zich uitspreken over de partijen die schuldig waren', legt Beer uit. ,Als je weet
wie schuldig zijn, kun je vervolp;ens ook schadevergoedingen eisen bij die partijen. ln Alkmaar kwam de
rechter tot de slotsom dat de schuld bij niemand anders dan de standhouders lag. De ene standhouder had
geen en de andere had onvoldoende maatregelen getroífen om gezondheidsschade door bacteriegroei te
voorkomen. Volgens de rechtbank speelde daarbij mee dat de maatregelen de standhouders weinig zouden
hebben gekost."

Beer komt te spreken over de dubtrelrol van de overheid zelf. "Oud-burgemeester Haanstra was naast
burgemeester ook voorzitter van de vereniging die de WestÍriese Flora organiseerde. Die dubbelrol heb ik
altijd ongeloofli1k ingewikkeld gevonden. Hij was boegbeeld in zijn burgemeestersrol en heeít zich in die
rol ook ontfermd over de slachtofÍers. Maar in de rechtszaak lag de focus vooral op de rol van de Westfriese
Flora als organisatie, waarvan Haanstra voorzitter was. Op dat vlak ging het dan hardtegen-hard tussen ons
als vertegenwoordigers van de slachtofíers en de verzekeraar die namens de Westfriese Flora optrad-"
Omdat de Consumentenbond van mening bliift dat de Staat en de organisatie van de Westfriese Flora wèl
verantwoordelijk ziln, Baat de bond in hoger beroep tegen de uitspraak. Uiteindelijk duurt het tot oktober
2007 voordat het Cerechtshof in Amsterdam uitspraak doet in de zaak. "De uitspraak die de rechtbank in
Alkmaar in 2002 had gedaan is daarbij onveranderd gebleven: de Flora-organisatie en de Staat werden niet
aansprakelijk gesteld terwijl hen, volgens ons, wel degelijk zaken te veÍwijten vielen. Het Hof heeft opnieuw
bevestigd dat twee standhouders aansprakelijk waren voor het uitbreken van legionella. Na deze uitspraak
moest elk van de gedupeerden vervolgens een tijdrovende en emotionele procedure staÍten waarbii zi] individueel een schadevergoeding claimden bij de standhouders. Die individuele procedures lopen nog.,,
"Elke schadevergoeding bestaat uit twee delen", zo licht Beer toe. "Het ene deel, de materiële schade, is
vooral een optelsom van objectieve gegevens. Voor hoeveel procent is iemand aÍgekeurd en hoeveel loon
derÍt hij daarmee? Welke onkosten zijn er gemàakt? Dat ziin de gegevens waar je als jurist wel mee uit
de voeten kunt. Bij iedereen moet de aíweging worden gemaakt wat iemand niet meer kan en hoeveel
geld daar tegenover staat. Als mijn rechterpink wordt afgehakt is dat heel erg voor mi.j, maar ik kan mijn
vak als advocaat gewoon uitoefenen. Maar als het om de pink van een pianist gaat, dan is het een probleem

van geheel andere orde. De gevolgen ziin dan ernstiger. Dat is de manier waarop het Nederlands recht
naar letsel en schadevergoeding kUkt. Dat maakt de schadevergoeding Íair omdat het met de lndividuele
situatie rekening houdt, maar tegeliikertijd wordt het daardoor ook erg gecompliceerd. Het andere deel
bestaat uit het immateriële stuk, het smartengeld. Dat deel is ongrijpbaarder en moeilijker om van geval tot
Beval te kwantiÍiceren."
Rol van overheid
ln de loop der iaren heeft Beer de nodige procedures tegen de overheid gevoerd. Hij heeÍt daarbij ervaren
dat rechters terughoudend zijn om met een vinger richting de overheid te wijzen. 'Als burger verwacht je
dat de overheid preventief en hoedend optreedt. Maar rechters zijn terughoudend om de aansprakelijkheid
bii de overheid neer te leggen. Als dingen zijn misgegaan wordt de schuld opvallend vaak juist nier bij de
overheid gelegd. Die terughoudendheid volgt uit de gedachte dat'wij allemaal de overheid zijn'. De overheid krilgt doorgaans snel begrip voor wat men wel of juist niet gedaan heeft." Volgens Beer is de relatie
met bedrijven een andere. "Ons kantoor heeÍt ook de belangen behartigd van mensen die het slachtoffer
waren geworden van de legionella-uitbraak in de koeltoren bij het Centraal Station in Amsterdam. ln zijn
algemeenheid kun je zeggen dat die zaak goed geregeld is. Er is een nette regeling getroffen. De overheld
was daar niet bii betrokken, alleen de eigenaar van de koeltoren. Mijn ervaring is dàt het een stuk beter gaat
zodra de overheid niet aan tafei zit."
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Ook slachtoÍÍers maken onderscheid tussen de overheid en bedri.ifsleven, volgens Beer. "Bij veel mensen
voelt het anders als de overheid in plaats van de whirlpoolhouders de aansprakelijkheid op zich neemt. Als
zelfs de overheid zegt dat je aan het verkeerde adres bent, dan komt dat als getroffene hard over. Het hangt
ervan af met wie je spreekt en welk beeld men van die overheid heeft. Maar er zullen veel mensen ziln die
denken 'als ik de overheid al niet kan vertrouwen. wie dan wel?'."
Terughlik
Als John Beer terugkijkÍ op de aígelopen tien jaar, is hij het meest onder de indruk van de manier waarop

de diverse legionellaslachtoÍíers het leed gedragen hebben. "De ontmoetingen met slachtoffers waren
indringend. Mensen hebben binnen de StichtinB Veteranenziekte voor elkaar de kar getrokken. Het is indrukwekkend om te zien hoe een aantal mensen is opgestaan en van de lotgenotengroep een organisatie
heeít weten te maken die ertoe doet. Die saamhorigheid is enorm groot geweest. Bii andere lotgenotengroepen kwamen wij met ons kantoor nog wel eens wrevel tegen- Met mensen die zich bijvoorbeeld
afsplitsen van de groep. Dat is hier nooit het geval 8eweest."

John Beer: 'Als zelfs de overheid zegt dat je aan het verkeerde adres bent..."
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Voor mii, mijn vrouw en dochtertje was het een enorme schok toen twee jaar na mijn besmetting in 1996
met de legionella bacterie, de veteranenziekte op de Westíricse Flora in Bovenkarspel uitbrak. Wij spitsten
onze oren toen de berichten op de radio en televisie verschenen. Natuuíijk volgden we de gebeurteniss€n met grote belangstelling, Twee jaar lang liep ik al rond met klachten die ik had overgehouden aan de
veteranenziekte. Niemand wist toen welke gevolgen deze ziekte had en men vond mij lastig. Zelf kreeg ik
soms het gevoel dat ik gek was. Het was een hele nare ervaring, want in die jaren was er maar heel welnig
over bekcnd. Op een zondagavond zag ik tijdens het programma Kruispunt van de KRO het verhaal van
Beà en Jaap Veldhuisen op de televisie. Wat Bea en.laap vertelden over hun overgehouden geestelijke en
lichamelijke problemen trok de aandacht van mij en mijn vrouw. Wat een gelukkige toevalstreÍÍer was het
dat we hct programma zagen. Veel dingen kwamen overeen met mijn eigen ervaringen. Dit verhaal was
voor ons de bevestigin6 dat na het genezingsproces in het ziekenhuis, na een kort of langdurig verblilf op
de lntensive Care, het niet betekent dat men van de veteranenziekte af is. Dan beginnen de lichamelijke
en geestelijke problemen pas echt. We hebben toen via de KRO contact gezocht met Bea en Jaap en zijn
meteen lid geworden van de Stichting Veteranenziekte. We zijn erg blij met de contacten met de lot8enotenlk heb het geluk gehad dat mijn vroulv en mijn dochtertje Nicole, die toen elf jaar was, een soort dagboek
hebben bijgehouden. Hierdoor heb ik later een beter beeld kunnen krijgen over het verloop en de gevolgcn
van de veteranenziekte.

FÍagmenten uit het dagboek

Zonrlag l4 juli 1996
Papa is de woonkamer aan het opknappen en de verwarmingsradiatoren aan het verven- 's Middags zei hij
tegen mama dat hij zo'n pijn in zijn benen had. Mama zei toen: "Doe dan toch een kussen onder je knieën
als je aan het schilderen bent." Zo gezegd, zo gedaan. Even later ging papa echter naar de keuken en legde
zijn hoofd op de keukentafel en zei tegen mama dat hij zich helemaal niet goed voelde en het koud had en
misselijk was. Daarop zei mama: "Ca dan naar bed, het verfwerk kan ook wel een week wachten." Mama
heeft toen bij papa de koorts gemeten, die 38,5 graden was.
Maandag l5 juli 1996
Papa had verschrikkelijke hoofdpijn en had ook overgeven. Mama heeít toen de huisdokter gebeld, die zei
dat papa griep had en dat mama maar bij de apotheek medicijnen moest gaan halen.
Donderdag l8 juli 1996
Papa gaat 's nachts rare dingen doen. (Jm halÍ vijf deed hij beneden in de woonkamer de rolluiken omhoog
en zei: "lk rvil naar buiten, ik wil naar buiten," Mama zei, dat hii moest gaan slapen. Om vijf uur stond hij
weer op en deed op mijn slaapkamer de rolluiken omhoog en zei tegen mij: le moet opstaan, ie moet naar
school." Ik heb toen tegen papa gezegd dat hij de rolluiken dicht moest maken en moest gaan slapen, het
was nog veel te vroeg. Om acht uur is mama met papa naar de huisdokter gegaan. De dokter zei: "Schijnbaar heeít hij een Ílinkc griep" en gaf mama papieren mee om in het ziekenhuis in Kerkrade bloed te gaan
prikken. Verder moest papa van de dokter 2 % liter water gemengd met zout en suiker drinken. De koorts
zakte iets en de hoofdpijn werd ook een beetje minder, Papa eet al weer een beetje pap en geeft aan de
buurvrouw twee pakjes tabak met vloeitjes en zei: "lk stop met roken, ik wil die rotzooi niet meer."

Zaterdag 20 juli 1996
's Morgens om vijf uur stond mama al op en deed de afwas omdat ze niet kon slapen door de onrust van
papa. Om negen uur belde mama weer de huisdokter, die dan ook meteen kwam. Toen hoorde hij pas een
krakend geluid op de longen van papa. De huisdokter gaÍ antibiotica en zei dat hij na het weekeinde wel
zou opknappen. Ook kreeg papa slaappillen. 's Middags ging ik met mama boodschappen halen. Toen we
twee uur later thuis waren, kwam de buurvrouw ons vertellen dat papa weer helemaal in de war was. Weer
de dokter gebeld. Toen de huisdokter aan papa vroeg welk jaar het was, gaí papa als antwoord "1969." Ook
vroeg de huisdokter: "Waar woont u, en welke dag van de maand hebben we nu?" Caf papa als antwoord:
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"Vandaag is het maandag, het is de 7de maand en ik woon op Schieversheide" (dit is het kerkhof bij ons in
de buurt). Het enige goede antwoord was dat van de 7de maand. Bij verder onderzoek bleek dat de polsslag, de bloeddruk en de hartslag helemaal niet in orde waren. Ook was de temperatuur al opgelopen tot
40 graden. De dokter heeft toen besloten een ziekenauto te bellen om papa naar het ziekenhuis in Kerkrade
te brengen.
Mama ging met papa mee in de ziekenauto en ik bleeí bij de buren. Uit de foto's bleek dat papa een erge
longontsteking had. Ze brachten papa toen naar de lntensive Care en mama is bij hem gebleven. Na een
tijdje kwam een verpleegster vertellen dat de toestand zorgwekkend was. Mama heeft toen haar broer Harrie gebeld en gevraagd om mij ook op te halen bij de buren. Papa sliep al en lag aan de beademing. Ome
Harrie was verslagen en mama en ik hebben gehuild. We hebben daarna aan de Íamilie verteld dat papa
zo ziek was.
Zondag 2l juli 1996
Mama ging met ome Harrie naar het ziekenhuis. De dokter zei tegen mama: "Het gaat goed en het gaat
niet goed, de koorts daalt niet, uw man is ernstig ziek-" 's Avonds ben ik met mama en ome Mathieu, die
pastoor is, naar het ziekenhuis gegaan. Ome Mathieu heeÍt bij papa nog een kruisje gemaakt. We wilden
die avond vroeg naar bed gaan, maar toen ik papa ook een zoen wilde geven moesten we even naar buiten.
Het zou maar even duren, want ze moesten bij papa de longen uitzuigen. We zaten al een half uurtje, en
zagen dat de verplegers met spuiten naar papa gingen en dat ze druk aan het telefoneren waren. Toen kwam
een verpleegster naar mij toe en vroeg of ik even naar buiten wilde gaan, Ze vertelde aan mama en ome
Mathieu dat de toestand van papa zorgwekkend en heel kritiek was en dat ze bang waren voor een klaplong. Nadat de verpleegster weer weg was, hebben mama en ome Mathieu het aan mij veÍteld en gezegd
dat papa het misschien niet meer zou halen. We moesten naar een wachtkamer en kregen daar iets te drinken en we begonnen te huilen. Mama zei huilend tegen ome Mathieu: "Waarom doet Cod dat? Twan kan
ons toch niet alleen laten, we hebben hem nodig." Even later kwam de dokter bij ons en keek heel bezorgd
en zei dat het heel slecht ging met papa. Ome Mathieu heeft toen ome Harrie en tante Lies gebeld. Om halí
tien kwam de verpleegster vertellen dat papa zou worden overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht en vroeg aan ome Mathieu oÍ hij papa nog wilde bedienen. Dat heeft ome Mathieu toen gedaan.
Aan mij vroeg de verpleegster of ik papa nog een kusje wilde geven. Als de longarts niet mee was gegaan
in de ziekenauto, dan hadden de mensen van de ziekenauto papa niet meer willen vervoeren en was mijn
papa in het ziekenhuis in Kerkrade overleden. ln Maastricht aangekomen zei de chauffeur tegen mama dat
papa noB leefde. Mama zei: "Hij mag ons niet in de steek laten." Na lang wachten kwam er een dokter en
hij vertelde ons dat de toestand iets verbeterd was, maar wel kritiek en dat papa ernstig ziek was. De dokter ving mij heel goed op. Later kwamen ome Paul, tante Louise en tante Bertie; ook zij waren verslagen.
Daarna mochten we naar papa en mama zei: "We moeten de moed niet opgeven, papa heeít de reis van
Kerkrade naar Maastricht overleeíd, nu moet hij de rest ook nog doorstaan." Om twee uur's nachts zijn we
dan eindelijk weer naar huis gegaan.
Maandag 22 juli 1996
De toestand van papa is nog zeer kritiek. Mama heeft een gesprek gehad met de dokter. Deze heeít verteld
dat papa de veteranenziekte had en dat de legionella bacterie hier de oorzaak van was en dat papa hiervoor

antibiotica kreeg.
Vtijdag 26

juli

1996

Mama en ome Harrie zijn erg geschrokken van de gele kleur die papa heeft. De lever werkt niet goed en
dat komt door de antibiotica, daarom krijgt papa minder medicijnen voor de longen. De eerste week hebben mama en ik bij de buren Marjan en Sjef gegeten. 's Zondags gingen we bij ome Mathieu eten en daarna
wandelen in Maastricht. Ook zijn we wel eens bij tante Wilma en tante Margriet gaan eten. Mama en ik
kregen van iedereen veel steun. De overburen Nelly en Henk hebben ook enkele keren warm eten voor
ons gebracht.
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Zondag 2B juli 1996
De kritieke toestand is voorbij en mama streelde papa over het hooÍd. Papa deed even de ogen open.
Dinsdag 30 juli 1996
Papa begint iets meer te kijken, ik heb het Iiedje van Bob Dylan "Blowing in the wind" geneuried, dat is het

liedle wat papa ahijd zo graag hoorde. Later heb ik nog "Slaap kindje, slaap" gezonBen. Toen deed papa
ziin ogen dicht. Mama was blij dat ze me had, want door de situatie is de band tussen mij en mama sterker
geworden.
Vrijdag 2 augustus 1996
Mama heeft met de dokter gesproken. De dokter had aan haar verteld dat er een nieuwe bacterie in de
longen was bijgekomen, maar deze was rvel te genezen.
Maandag 5 augustus 1996
Papa deed aÍ en toe de ogen open en vond het schijnbaar fijn toen ik weer het liedje van Bob Dylan
"Blowing in the wind" zong. Mama zei tegen papa dat ze vandaag alleen met de auto naar Maastricht was
gekomen, toen keek papa toch even op. Tante Louise zei: "Het is net of hij wil zeggen, hoe is het mogelijk."
Het ging iets beter met papa, er was een lichtpuntjc cn we gingen gelukkig naar huis.

Zaterdag 10 augustus 1996
De toestand van papa blijÍt 't zelfde en mama dacht dat papa niet weet dat zij zijn vrouw is en ik zijn kind
ben. Hij keek wel, maar daar is ook alles mee gezegd. De overbuurman Henk heeft voor papa muziek opgenomen, maar papa snapte er totaal niets van.
Zondag

ll

auqustus 1996
Papa was wakker en rustig.

Hij had geluisterd naar de muziek. 's Middags hebben we met ome Mathieu in
Maastricht gewandeld en hebben nog een paar kaarsen aangestoken. 's Avonds was paPa weer heel erg
onrustig, mama had weer gehuild aan het bed van papa.
Donderdag l5 augustus 1996
Papa was vandaag in de scanner Beweest, de hersens van papa waren gelukkig in orde en dat was vooÍ
mama een Eoed bericht. Ook aan de longen waren geen afwijkingen, alleen waren infecties te zien geweest.
Mama heeft aan papa nog gevraagd of hij haar nog kende, papa knikte van ja. Mama en ik waren opgewekt
en ziin gerust naar huis gegaan.
Maanclag l9 augustus 1996
Papat toestand was iets veÍbeterd, hij reageerde goed. lk had vandaag mijn eerste schooldag gehad en heb
de klas verteld hoe het met papa was. Meneer pastoor was er ook en alle kinderen hadden een tekening
voor papa gemaakt. De jufírouw had ze allemaal naar het ziekenhuis in Maastricht gestuurd.
DÍnsdag 20 auEUstus 1996
Vanmorgen is mama naar papa Begaan. Papa wilde mama iets zeggen maar dit ginB niet omdat hil een buisje
in zijn keel had. Voor mama was het heel moeilijk om er achter te komen wat papa wilde. Omdat mama
het niet begreep, begon papa zich te ergeren. Vandaag was de koorts trij papa iets gezakt. Vanavond was
papa nog wakker, hij wilde niet dat mama zijn hand vast hield. lk wilde gaan huilen maar hield me sterk
zodat papa dat niet zag. Het waren voor mama en mij erg moeiliike dagen. Ome Harrie had nog naar mama
geheld dat hij om half elí nog naar papa is geweest. Papa was heel onrustig en had de verpleging schijnbaar
kenbaar gemaakt dat hij ome Harrie wilde spreken.
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Woensdag 2l augustus 1996
Vandaag was voor ons een bijzondere dag. Mama had 's morgens naar de Intensive Care gebeld en kreeg
te horen dat papa om het uur zelÍ moest gaan ademen en dat de koorts was gaan zakken. Toen mama thuis
kwam en het aan mij vertelde, moest ik huilen en mama had ook tranen in haar ogen,
Woensdag 28 augustus 1996
Een wonder, papa kon weer praten en had al twee keer op een stoel gezeten. Ik moest van papa appelsap

gaan kopen. Toen moest papa poepen en zei tegen ons: "Wat zijn jullie viespeuken, willen lullie blijven
kijken?"

3l augustus 1996
Papa werd vandaag overgeplaatst van de lntensive Care naar de longafdeling. Mama en ik hadden de verplegers van de lntensive Care bedankt voor de goede zoÍg en het vele geduld. De verpleging had gezegd
Zaterdag

dat papa nog veel moet oefenen voordat hij weer de oude is.

Maandag 9 september 1996
Met papa gaat het goed maar hij heeÍt totaal geen conditie, eten vind hij al heel erg vermoeiend.
Donderdag l2 september 1996
Papa had een longtest gehad. Vandaag was ook een grote dag voor papa en voor ons want papa was jarig
en werd 47 iaar. Cisteren hadden we een slinger opgehangen en papa had al veel kaartjes gekregen met
felicitaties erop. Tijdens het bezoekuur waren er verschillende collega's van papa en verder waren ook de
opa's en oma's en ooms en tantes van mij op visite. Mama had enkele vlaaien meegenomen en verdeeld aan
de visite. Papa had ook veel cadeaus gekregen. Het was een verjaardag om nooit meeÍ te vergeten.

Zondag l5 september 1996
Papa u,as vandaag heel erg moe. Hij vertelde dat hii op de lntensive Care veel akelige nachtmerries had
gehad.

Donderdag

19

september 1996

Vandaag kregen we te horen dat papa morgen naar huis mocht. EÍ moest thuis wel nog van alles geregeld

worden.
Vrijdag 20 september 1996
Mama, opa, oma en ik hebben vandaag om elÍ uur papa ult het ziekenhuis in Maastricht opgehaald,
De buren en overburen en nog andere mensen in de straat hebben voor papa buiten slingers en ballonnen
opgehangen en de vlaggen uitgehangen.

Nachtmerries op de lntensive Care
Als je in het ziekenhuis op de lntensive Care ligt, dan ga je van alles dromen. Heel vaak zijn het akelige
nachtmerries. Zoals mijn dochtertje Nicole al in haar dagboek schreel was jk vaak heel erg onrustig op de
lntensive Care. lk denk dat dit het gevolg was van de vele verschrikkelijke nachtmerries die ik had. lk vind
het moeilijk om deze nachtmerries op papier te zetten maar ik zal het toch proberen.
Tijdens een van mijn nachtmerrics dacht ik dat ik in het ziekenhuis in Luik lag. Een andere keer lag ik in een
te klein en te krap kinderbedje in een kinderziekenhuis. lk lag beklemd en had me helemaal onder gepoept
en geplast, maar men liet me gewoon maaÍ in mijn eigen Íotzooi liggen en kwam mij niet verschonen.

ln een andere nachtmerrie werd er met mijn lichaam geëxperimenteerd zoals dokter Mengele deed in het
concentratiekamp. Er werd door een man met een hamer zo hard op mijn rechter voet geslagen dat ik bij
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mij zelf dacht, ben je wel goed bij je hooÍd om mij zo hard te slaanl De andere persoon was met de een of
andere computer bezig.
De verklaring is waarschijnlijk dat men vaker een nieuwe infuusnaald in mijn rechter voet moest zetten om
ontstekingen te voorkomen. En de computers waren die dingen die ik wel naast mij hoorde, maàr niet zag.
Heel vaak hoorde ik een verpleegkundige er op tikken.
Ook droomde ik dat ik twee kinderlijkjes in een bestelwagen naar Manchester in Engeland moest veÍvoeren.
Het waren een broer en een zusie van tien jaar en zij waren net zo oud als mijn dochtenje Nicole. Voordat
ik aan deze rit begon wilde ik eerst ds toestemming hebben van mijn baas (zwager Harry). Dan wist ik pas
zeker dat ik aan de rit kon beginnen. Schijnbaar is dit het voorval geweest op die avond dat ik weer eens
erg onÍustig was en dat mijn zwager Harrie om half elf is komen opdraven op verzoek van de verpleging. lk
ben toen naar Engeland vertokken en tijdens de rit keek ik steeds tegen die twee lijkjes aan, Ze lagen onder
een roostef in de cabine van de bestelwagen. Omdat ik nog nooit in Engeland was geweest had ik aan een
collega van mil gevraagd oÍ hij met mij mee reed. Hij was namelijk vrachtwagenchauÍfeur geweest en wist
wel de weg in Engeland. Toen we vertokken was het eÍg mistig en regenachtig weer, echt weer dat bij zo'n
verhaal hoort. Nu moet je weten dat er net in die tijd in het Belgische plaatsje lumet dat ik door mijn werk
vaker bezocht de gruwelijke zaak speelde van de twee vermoorde meisjes die Dutroux op zijn Seweten
bleek te hebben. Misschien dat de twee kinderlijkjes hiermee verband hielden, ik weet het niet,
Het gekke van vele van deze nachtmerries is, dat ze steeds twee dingen gemeen hebben. Steeds lig ik ziek
in bed en ben ik erg hulpeloos. Schi.jnbaar heb ik in mijn onderbewustzijn toch gemerkt dat ik in een ziekenhuisbed lag. Verder had ik altijd in bed gepoept en geplast en niemand kwam mij helpen en verschonen.
Hoe ik bii deze gedachten kwam, weet ik niet.

Als je het dagboek goed gelezen hebt, kom je teBen dat ik erg onÍustig was op de lntensive Care. Miin
vrouw dacht eerst dat ik erg overspannen geraakt was oÍ dat ik misschien een hersenbeschadiging had
opgelopen. Na een CT scan is echter gelukkig gebleken dat mijn hersens niets mankeerden. De neuroloog
had later tegen mijn vrouw gezegd dat deze onrust waarschilnlijk te wijten was aan de angsten die ik had
mee gemaakt.

Negatieí
lk heb gemerkt dat ik nog met enkele dingen zit die ik heb overgehouden aan de veteranenziekte. Omdat
ik door de besmetting een zuurstof tekort in mijn hersens had, werd ik voor langere tijd aan de beademing
gelegd. Het zuurstofgebrek heeÍt mijn gedrag veranderd. Mijn gelatenheid, meegaandheid en ontzag voor
personen is omgeslagen. lk heb geleerd dat respect en ontzag geen normale zaken ziin, maar door omgang en genegenheid verdiend moeten worden. Door nog andere ervaringen ben ik zeer achterdochtig ten
opzichte van personen geworden; ik zal eerst de kat uit de boom kijken want beloftes werden vaak niet
nagekomen. Dit is na mijn ziekte crger geworden en soms krijg ik ook nog gelijk. Vergeetachtigheid, een
minder goed kort geheugen en concentratie problemen zijn al gewoon geworden. lk ben een mens van orde
en planning vooraÍ, als men van mijn planning aÍwijkt, kan ik hier soms niet mee omgaan en word ik erg
emotioneel en krijg dan een heftige huilbui. lk verwijt mijn omgeving dat niet, maar merk wel dat dit een
handicap is. Chronisch moe zijn is mij niet vreemd. Lang moest ik in de middag een poosje op bed liggen
en sliep dan ook heel vast. Nu heb ik deze bedtijd kunnen verschuiven naar omstreeks zes uur in de avond
en val dan heerlijk voor één of twee uurtjes in slaap. Daarna kan ik wel weer even verder, maar toch ga ik
meestal omstreeks half elÍ slapen. lk heb pijn in mijn heupen en gewrichten, maar door wandelen proheer
ik mijn pijnen te onderdrukken en uit de rolstoel te blijven. Dat gaat gelukkig wel.
Positief
Toch heeft achteraí gezien de veteranenziekte ook positieve dingen gebracht. Nu zult u misschien wel denken, die is niet goed bij zijn hoofd, maar toch. lk heb met mijn vrouw en kind een zeer goede en hechte
band gekregen, Doordat ik twee keer volledig ben afgekeurd heb ik mijn dochter bewuster zien opgroeien
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en was dan ook ahijd aanwezig als zij mij nodig had. Vroeget toen ik nog werkte, lukte dat vaak niet,
hoewel ik dat wel wilde. Ook ben ik meer gaan gcnieten van de dingen die ik wel kan, zoals wandelen in
de natuur. Doordat mijn vrouw noodgedwongen is gàan werken, bekommer ik me tegenwoordig om het
huishoudcn. lk doe de boel thuis, een beetje schoonmaken en heb me zelf leren koken. lk denk dat door
de vele keren aan de nierdialyse mijn bloed gezuiverd is, waardoor de drang naar nicotine is verdwenen.
lk ben dus niet meer gaan roken. Tot slot nog dit; probecr het negatieve een positieve draai te geven. Kijk
gerust ecns terug om vervolgens vooruit te kijken om te zien wat je wel rvecr kunt. Denk aan de lijÍspreuk
van Barack Obama tijdens zijn verkiezingscampagne: "Yes we can, Yes I can."
Twan Scholl, Heerlen
Twan was 46 jaar tocn hij de veteranenzÍekte kreeg.
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I

De tweede helft van augustus l99U stonden mijn vrouw en ik met onze caravan op camping Fleiola bij
Calceranica, aan hct meer van Caldonazzo in Trento ltalië. De camping is prachtig gelegen aan het meer en
wij hadden een daaldersplekje, direct aan het meer. Langs het strand stonden douches in het zand. Het was
waÍm en we maakten daar dus veelvuldig gebruik van. Wel wachtten we steeds tot het douchewater, nadat
er iemand onder had gestaan, weer wat op temperatuur wàs gekomen.
De laatste dag van augustus ruimden we op. Op 1 september wilden we weer naar huis. 's Avonds voelde
ik me wat rillerig. lk dacht, dat het door het vele zonnen was gekomen en maakte me er verder geen zorgen
over. Misschien een zomergriepje?
De volgende dag om zeven uur gingen we rijden. lk voelde me beroerd. Hoe verder we reden, hoe meer
het voelde, alsoí ik door een tunnel reed. lk zag helemaal niets meer van de omgeving en was alleen maar
gefocust op de weg. Oostenrijk door, Duitsland in. lk voelde me vreselijk ziek. Was koortsig. lk wilde alleen
nog maar zo snel mogelijk naar huis. Onderweg berekende ik dat we, als alles een beetje meczat, zo rond
middernacht thuis zouden kunnen zijn. Dat lukte niet- Bij Munster namen we ergens een verkeerde afslag
en we doolden even wat rond. We keken elkaar aan: gekkenwerk. We zochten een parkeerplaats bij een
benzinestation, de pootjes uit en slapen. t Nachts kreeg ik hoge koorts. Zo tegen de veertig graden. Het was
niet leuk. lk lag te ijlen en te schudden in bed.
De volgende dag zijn we Íustig naar huis gercden; haasten hoefden we ons niet meer. Na zoh drie uur
waren we thuis. lk zette de auto met caravan op de oprit en koppelde de caravan af. Vervolgens zei ik tcgen
mijn vrouw en onze jongst€ zoon, dat ze zich maar even moesten redden. lk trok het niet meer. lk ging
thuis op de bank liggen, Mijn vrouw nam mijn temperatuur op. Bijna 41 graden koorts! Ze belde meteen
onze huisarts. Die kwam ook onmiddellijk en onderzocht mij, Hij dacht, dat ik één of ander virus had opgelopen en gaÍ mij antibiotica. Nu moest de koorts wel gaan zakken. De koorts zakte echter niet en ik bleef
me hondsberoerd voelen. De volgende dag belde mijn vrouw weer de huisarts met de mededeling, dat de
koorts niet zakte en dat ik uitdrogingsverschilnselen begon te vertonen. Onmiddellijk kwam de huisarts
weer, onderzocht mii, schudde wat met zijn hoofd en gaf me andere antibiotica. Dat moest hclpen,
Toen de dag daarna de koorts nog niet was gezakt, waarschuwde de dokter een ambulance en enige tijd
later lag ik op de spoedpoli in het UMCC in Croningen. Daar begonnen allerlei onderzoeken. Verschillende
disciplines werden er bij gehaald, maar niemand gaf de verlossende diagnose. Ik hoorde een van de doktoren een telefoongesprek voeren, waarin hij onder andere zei, dat hij geen idee had wat ik mankeerde, maar
dat hii me beslist in het ziekenhuis wilde houden. Vervolgens werd ik op zaal gebracht.
lk vroeg aan één van de verpleegkundigen, wat ik had. "Een ingeklapte long," zei ze, waarop ik onmiddellijk
reageerde met: "Dat kan niet, want dan moet ie pijn hebben en ik heb helemaal geen pijn." Op bcd in het
ziekenhuis werd ik pas echt beroerd. lk begon vreselijk te ijlen. Zo gauw ik mh ogen sloot {en dat was heel
vaak, want ik was hondsmoe), zag ik de meest aíschrikwekkende beelden van Joden, die voor een trein rverden gegooid. Hoofden werden van rompen gescheiden. Kinderen werden voor rijdcnde treinen gegooid,
enzovoort, enzovoort. Vreselijke dingen zag ik. Als ik mijn ogen open deed, ging het wel, maar als ze weer
dicht vielen, zag ik alles weer opnieuw. Het was ook nct of er ergens een regisseur zat, die dacht, dat ik de
beelden niet goed had gezien..- dus werden ze herhaald .... in slow motion!!
Op het laatst lag ik in bed met mijn oogleden stevig tussen mijn vingers geklemd,... want ik wilde die beelden niet meer zien. lk vroeg om lucifersstokjes om mijn ogen open te houden.
Hoelang die toestand heeft geduurd, weet ik niet. Wel herinner ik me dat ik zo vreselijk moe was. Onze
dominee - die een vriendin van ons is geworden bezocht me in het ziekenhuis en, nadat ze mijn angsten
had aangehoord, vertelde ze me dat mijn geest heel erg met de dood bezig was geweest. Ik heb echt op
het randje gelegen; heb dus een bijna-doodervaring gehad. Maar ik heb niet - zoals anderen - licht aan
het eind van de tunnel gezien en daar ben ik erg onrustig oveÍ. lk had ook veel steun aan een liedje van de
Croninger volkszanger Ede Staal 'Help me, help me through the nrght'. lk vertaalde dat als bede naar Cod
om hulp. En hij heeft mij geholpen!
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Op de kamer stond ook een fitness fiets. lk kroop er op, maar kon de trappers nauwelijks rond krijgen. Dat
Iiet ik niet op me zitten!! lk moest en zou fietsen. De eerste keer maar een paar minuten, maar, als ik dan
weer op bed lag, werd ik kwaad op mezelf. Laat je niet kisten.
De tweede keer kon ik al wat langer en ik voerde het steeds op. Ik moest en zou wat aan mijn conditie doen.
lk zorgde eÍ voot dat ik op de íiets zat als er geen verpleegkundigen oÍ doktoren in de buurt waren, want
misschien mocht ik dat nog niet. Misschien was het nog te vÍoeg. te gevaarlijk. lk was echter niet redelijk,
wilde weer op conditie komen en wilde zeker zo snel mogelijk weer naàr huis. Na zoh tien dagen in het
ziekenhuis mocht ik weer naar huis.
De specialist vertelde me, dat ze nog steeds niet wisten wat voor een virus ik had gehad en dat ze dat mogelijk de eerste twintig jaar ook niet zouden weten. Wel vertelde hij me, dat ik vreselijk mazzel had gehad. lk
had, door de vele bergtochten op grote hoogte die we in ltalië gemaakt hadden, zoveel rode bloedlichaampjes in mijn bloed gekregen, dat ik een super conditie had. Had ik dat niet gehad, dan had ik dit verhaal niet
kunnen schrijven!
lk dacht dus, dat ik alle ellende weer achter de rug had, maar het begon pasl lk was grote delen van mijn
geheugen kwilt. Het ellendige is, datje niet weet WAT je kwijt bent. Daar kom je steeds weer achter, als je
je dingen niet meer kunt herinneren, die je - gezien je opleiding en ervaring - zeker had moeten weten. Er
waren erg veel zwarte gaten in mijn geheugen en dat vrat aan mijn zekerheden- Een ding was heel duidelijk:
ik was niet meer zelfverzekerd, niet meer evenwichtig. Mijn hele persoonlijkheid veranderde. Dingen, die ik
altijd leuk had gevonden, deden me eigenlijk niks meer, terwijl andere dingen me nu juist wcl gingen interesseren. Let wel, dit werd me door de "buitenwacht" verteld. Zelf kon ik die veranderingen niet vergelijken /
niet herkennen.
Toen ik de eerste keer weer auto BinB rijden, wist ik niet of ik een voor mij rijdende auto links óf rechts moest
passeren!! lk heb onmiddellijk de volgende afrit genomen en ben rustig weer naar huis gereden. Een half
jaar was ik thuis om weer op krachten te komen en ook geestelijk bij tc tanken. Tegen de tijd, dat ik weer
- voorzichtig - aan het werk ging, gebeurde de legionella ramp op de Westfriese Flora in Noord-Holland.
Plotseling zag ik voor de tv allerlei - mil bekende - dingen verschijnen. Ziektebeelden en ziekteverschijnselen, die ik ook had gehad. Het bracht mij tot de conclusie, dat ik ook lcgionella had gehad.
lk belde mijn huisarts en bracht hem van mijn vermoeden op de hoogte. Zijn eerste reactie was dat het
volgens hem niet waar was. Zijn assistente zou mijn dossier wel even lichten en mij daar de volgende dag
over teruglrellen.... Vijí minuten later belde hij me echter al op: ik had inderdaad legionella gehad, maar dat
was nu achter de rug, dus moest ik me cr verder maar Been zorgen over maken.. . lk heb even tot tien Beteld
en hem toen zo rustig mogelijk verteld, dat het zeker noB niet achter de rug was. Dat ik er nog elke dag de
nadelige gevolgen van ondervond. Dat ik grote delen van mijn geheugen kwijt was. Dat ik me erg onzeker
voelde. Dat ik het liefst in een hoekje ging zitten. Dat ik cr tegenop zag andere mensen te ontmoeten. Dat
ik..,. ik ging nog even door. Binnen enkele uren zat hij weer bij ons aan taÍel. lk luchtte mijn han. Hij luisterde. Het deed me goed. Wat ik ook nooit zal vergeten is dat hij op een gegeven moment tegen mijn vrouw
zei: "En hoe is het nou met jou? Jij moet het ook behoorlijk voor je kiezen hebbcn gchad," Op dat moment
steeg hij bil mij met stip. lk schaamde mc ook wel een beetje, want ik had haar dat nog nooit gevraagd. Te
vecl met mezelf bezig geweest.

lk heb toen ook onmiddellijk de ANWB een bricf gestuurd, met daarin mijn bevindingen over de camping
Fleiola, met het verzoek de campingleiding te bewegen om daar de leidingen te controleren op legionella.
De ANWB antwoordde me, dat ze in de zomer wel even iemand daar langs zouden sturen om het met de
campingleiding op te nemen.
Na ccn half jaar dus weer aan het werk. lk reed vanuit mijn woonplaats door Haren op weg naar mijn werk
in Croningen, maar-.. midden in Haren wist ik de weg niet meer!! .larenlang had ik deze route gereden,
maar nu stond ik wat verloren om me heen tc kijken. Uiteindelijk ben ik toch op mijn werk gekomen. Door
ervaring had ik geleerd dat, wat je hct cne moment niet weet, het andere moment zo maar weer terug kan
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komen. Als je maar rustig blijft en er niet voortdurend aan denkt. Even je gedachten omschakelen en een
tiidie later weet je het wel. lk was door die legionella zoveel dingen kwijt geraakt. lk kon niet meer volleybalIen. Het lukte me niet mijn beide handen tegelijk achter de bal te krijgen. De ballen vlogen alle kanten op.
lk kon niet meer tennissen. Als ik de bal opgooide om de opslag te doen, vloog die bal alle richtingen op.
Jeu de boule? Vergeet het maar. Eigenlijk was ik met atles, wat boven mijn hoofd moest Eebeuren, motorisch
gestoord geworden.

Maar.,. ik kon ook geen gitaar meer spelen. Ik was alle teksten kwijt van liedjes, die ik zo vaak op m-n gitaar speelde oÍ die ik hard meeblèrde met radio, lrandrecorder oÍ cd, Technische dingen, zoals het instellen
van een tv of radio, liet ik nu aan mijn kinderen over. lk begon al te transpireren, alleen al bij de gedachte
dat ik dat allemaal zelf moest doen. lk kon altijd veel dingen tegelijk doen. Was een echte regelaar. Maar
nu moest ik alles één voor één rustig uitvoeren. En dan nog: ik was zo onzeker geworden. Als ik de
voordeur op slot had gedaan en naar mijn auto liep, ging ik eeÍst weer terug naar de voordeur. Had ik die
wel op slot gedaan?
Op mijn werk - ik was rechercheur - had ik al mijn collegat waar ik mee werkte, ingelicht. ledereen wist
van (de gevolgen van) mijn ziekte en hielp mij.

i

Als ik bijvoorbeeld
avonds met een collega iemand had verhoord en daarvan de volgende morgen tijdens
een teambijeenkomst verslag uit moest brengen, dan wist die collega, dat ik even niet meer wist wat er de
vorige avond besproken was. Dus hij begon met het verhaal, keek mii aan, zag dat ik er weer bij was en
liet mij verder het woord doen. Op een dag hadden we een bepaald Broot onderzoek aÍgesloten, procesverbaal opgemaakt en de dossiers aígesloten. Sommige onderwerpen werden weer gebruikt voor een volgend onderzoek. lk zocht de items uit, zette er wat opmerkingen bij en gaf dat vervolgens aan een collega,
àie het in de computer invoerde. Op een Segeven moment gaf ik hem weer iets, met mijn opmerkingen er
bij. lk ging terug naar mijn stoel. Even later kwam hii bij me en vroeg, wat ik met een bepaalde opmerking
bedoelde. Ik keek stomverbaasd en vroeg of ik dat geschreven had. Toen hij me zei, dat ik hem dat net
had gegeven knapte er (weer) iets in mij. lk ben toen maar weer een tijdje thuis gebleven. Het had zh ups
en downs. De ene keer dacht le dat je je kop weer door de halster had en de volgende keer voelde je ie
weer erg klein. lk was jaren motoragent geweest, wist alle automerken en types en kon erg goed kentekens
onthouden. Nu bleek dat ik alleen het VW en Mercedes teken nog kende en dat ik de rest Sewoon weer
moest leren. Kentekens moest ik hardop letter voor letter en cijfer voor cijfer zeggen en dan nog hopen dat
ik ze kon onthouden. Soms zag ik bijvoorbeeld een 8, maar ik zei een 5, terwijl ik echt een 8 bedoelde. Het
had zh voordelen: voor dingen, die mij niet zo bijster interessant leken, deed ik geen moeite meer om ze te
onthouden. lk had mijn 'delete' knop gevonden!

lk was altijd een middelpunt bij een verjaardag of feestje. Nu was ik blij, dat ik weer naar huis kon. lk hen
ook vreselijk emotioneel geworden en jankte in het begin overal om. Tijdens een lotgenotendag in Apeldoorn hoorde ik een vrouw over haar man vertellen:'Als hij zo (persoonlijkheid) was geweest tijdens onze
verkering, had ik hem nooit getrouwd." En het klopt inderdaad: je hele persoonlijkheid verandert. Als je met
iemand in gesprek bent, zit je zo naar woorden te zoeken. le bent hele zinnen kwijt, kunt niet op woorden
komen oÍ je bent de draad van het gesprek zomaar kwijt. Dus, als je iets wilt vertellen, breek ie zomaar in
in een gesprek. Bang dat je het, als je even wacht, weer bënt vergeten. Dat komt natuurlijk op anderen niet
zo bijster sympathiek over. De grootste dooddoener die je van anderen vaak hoort, is: "Oh, dat vergeten,
dat heb ik ook hoor. Dat is de ouderdom," lk heb me daar vaak vreselijk over opgewonden. Natuurlijk ga
je dingen vergeten, als je ouder wordt, maar dat Bebeurt heel geleidelijk. lk was veel dingen ineens kwijt
en dar is het verschil. De opmerking was goed en geruststellend bedoeld, maar had op mij een averechtse
uitwerking. Het is goed, dat je het dan even rustig uitlegt, want dan begrijpen ze ie wel.

ln 2004 maakten we onze tweede rondreis door Nieuw Zeeland. Op een gegeven moment kwamen we
op een Maori rommelmarkt. Een gezellige boel. Veel muziek. Leuke mensen en lekker rommelig. Opeens
hoorde ik een bekend Iiedje. ln het begin kon ik nog niet zo Soed thuis brengen, wat daar voor mii zo be-
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kend aan was. Maar plotseling zag ik een Maori op een houten verhoging achter een microfoon staan. Hij
zong'H alfway to paradise' yan Billy Fury, een singeltje dat al jaren in mijn bezit is, lk ben vlak bij hem gaan
staan en heb met tranen in mijn ogen alle coupletten meegezongen. Dat was lang geleden dat ik me nog
teksten kon herinnerenl Mijn dag kon niet meer stuk. lk kocht zelfs wat prullaria, die ik later weer weggaÍ.
lk kon het toch niet meenemen in mijn vliegtuigkoífer.

Op een verjaardag van een vriend kwam ik in contact met iemand van een bureau dat onder meer controles op legionella uitvoerde in waterleidingen, om daarmee legionella op te sporen, dan wel te voorkomen.
Natuurlilk was hi.i belangstellend naar mijn ervaringen, maar ik had toch het gevoel, dat hij niet helemaal
begreep wat voor impact legionella heeft op een persoon, lk wilde hem wat harder laten lopen, wilde flat
hij zich wat meer inleefdc. Een paar weken geleden vroeg hij mij, tijdens weer een verjaardagspartijtje, mijn
verhaal eens te doen voor een grocp inspecteurs, zodat zij ook eens de andere kant zouden zien. Wat er
kan gebeuren met iemand, die legionella had gehad. Zodat ze misschien daardoor nog meer gemotiveeÍd
raken om de vreselijke legionellabacterie op te sporen, Ja, het heeÍt wat pilsjes - en wat jaartjes - gekost,
maar ik ben erg blij met de uitnodiging.
En nu heeít Nico Hoífer van de Stichting Veteranenziekte me gevraagd om ook een stukjc te schrijven over
mi.in belevenissen met legionella, lk was van plan gedegen vooronderzoek te doen, zoals het een rcchercheur betaamt, maar toen ik achter mh computer kroop, wilde ik gewoon uit mijn herinnering putten en
gewoon mezelí bewijzen, dat ik nog lang niet gek ben en me toch (weer) behoorlijk wat kan herinneren. Het
is dus best mogelijk, dat er hier en daar wat onvolkomenhedcn, wat onnauwkeurigheden in zitten, maar ik
ben er nu ook klaar mee. Ik zal ook best wat dingen zi.jn vergeten, verkeerde data hebben gebruikt, maar
misschien is dat ook de schuld van de'delete'knop. lk zit er niet (meer) mee.

Van me aÍ schrijven was een goed medicijn voor mij en ik heb dat dan ook veelvuldig gedaan. lk doe dat
ook liever dan mijn hele ziel en zaligheid aan iemand in een gesprek bloot te geven. Dat doe ik alleen bij
mijn vader. Hil stierf in 2002, maar ik oveíeg nog steeds met hem. lemand is pas dood, als je niet meer aan
hem/haar denkt oÍ er niet meeÍ mee praat!
Als er ook maar één is, die met dit verhaal zijn/ haar voordeel kan doen, dan heb ik het niet voor niets
geschreven.

Onze drie kinderen zijn getrouwd- We hebben dus nu zes schatt€n van kinderen. En we hebben vier kleinkinderen gekregen, waar we erg veel en goed contact mee hebben. We zijn oppasoma en -opa. 's Zomers
raggen we zo-n twee maanden met de caravan door Europa.
lk ben dankbaar.

lk had dit niet gedacht in september 1998.
Het ga jullie allemaal goed en

-

zoals een Croninger of een Drent altijd zegr

Harry van der Veen, Hoogezand
Harry was 53 jaar toen hij de veterunentiekte kreeg
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der Velden is programmaleider onderzoek en CZ-psycholoog bij het lnstituut voor Psychotrauma.
Daar voert hij onderzoek uit naar de gezondheidsefíecten en zorggebruik na rumpeL calamiteiten en
gevteld. Zo heeft hij onderzoeken venicht onder legionellagetroffenen van met name de uitbraak in Bovenkarspel. Van de resultaten is hij, zo zegt hijzelf, enorm geschrokken.
Peter van

Peter van der Velden raakte al kort na de uitbraak in Bovenkarspel in contact met de getroffenen van
legionella. "Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welziln en Sport (VWS) ontstond de behoefte om
de slachtoffergroep systematisch te onderzoeken. Men hoorde over diverse klachten en wilde een beter
systematisch inzicht in de omvang ervan. De getroffenen zijn vervolgens allemaal benaderd met een lange
vragenlijst over hun íysieke en mentale gezondheid. Tegelijkenijd hebben we gebruik gemaakt van dezelíde
gezondheidsgegevens bij een vergelijkbare groep niet-getroíÍenen, Zodoende konden we beter aangeven
hoe ernstiB de gevolgen waren- ln de afgelopen 20 jaar heb ik zeer verschillende trauma-onderzoeken
uitgevoerd. Bij slachtofÍers van crises en rampen zie je dat vooral de schok dat iemands leven is bedreigd,
nog enige tijd nadreunt. Maar onder de slachtofters van Bovenkarspel viel op dat zij niet alleen enorm 8eschrokken waÍen, maar ook op andere vlakken getroffen waren. Erg veel van de slachtofÍers kampten met
concentratieproblemen en slaapproblemen, Het waren kortweg cle zaken die het leven van mensen grondig
kunnen verstieren."
"Jaren later is het onderzoek bij een deel nog een keer herhaald', zo veÍtelt Van der Velden. "Waar wij
normaal gesproken zien dat onder de slachtoffers van rampen de impact na verloop van tiid begint te
slijten, zagen wi1 bij een erg groot deel van de legionellaslachtoÍíers dat hun klachten persistent aanwezig
bleven. Zelfs als ie er rekening mee houdt dat de groep gemiddeld een hogere leeftijd heeÍt en sowieso
meer klachten zal hebben, blijven de resultaten disproportioneel. Dergeli.lke resultaten was ik nog niet eerder tegengekomen. Het is een onderzoek geweest waar ik, ondanks een aantal beperkingen, oprecht van
geschrokken ben. Veel mensen ervaren bilvoorbeeld dat zij jaren na de besmetting nog steeds erg vermoeid
zijn, fysiek niet veel kunnen en zich slecht kunnen concentreren. Een aantal is in de WAO beland. Dat zijn
generieke problemen binnen de groep van getroffenen van legionella."
LotgenotengK)epen

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het Van der Velden verbaasd dat de aandacht voor

de
je
aízet
tegen
weggeëbd.
'Als
de
nasleep
van
Bovenkarspel
ramp
zo
snel
is
legionellaslachtoffers kort na de
de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede, dan kun je wel vaststellen dat de overheid wat zuinigjes
is geweest ten aanzien van de legionellaramp. Er bestaat bij de groep getroífenen een grote behoefte aan
meer onderzoek, omdat het hen kan helpen om begrip te krijgen voor de situatie waar zij in zitten. Als ik
op de lotgenotenbijeenkomsten kom, dan is dat wat ik hoor. Men heeÍt het bijvoorbeeld over de huisarts

of bedrijfsarts die niet gelooft dat een besmetting dergelilke gevolgen kan hebben. Meer onderzoek kan
helpen om dat gebrek aan kennis te overbruggen. Dat is ook belangrijk, omdat dergelijke besmettingen, in
binnen of buitenland, nog ahijd doorgaan. Het unieke van legionella is immers dat er ook in de toekomst
nieuwe slachtoffers bij zullen komen, die tegen dezelfde problemen aanlopen. ln dat opzicht is de positie
van de getroffenen een andere dan die van de vuurwerkramp oÍ Bijlmerramp, waar het een afgebakende
groep mensen betrof. Misschien speelt ook mee dat de legionella-uitbraak geen 'mediagenieke' ramp was,
zoals bijvoorbeeld de Bijlmerramp of vuurwerkramp in Enschede dat wel waren. Als je aan een willekeurige
persoon vraagt naar deze rampen, hebben zij snel een foto of journaalreportage in gedachten: de brandende flats in de Bijlmer of de uitgebrande straat in de getroÍfen wijk in Enschede. Naar aanleiding van de
legionella-uitbraak gebeurt dat zelden. Het is alsof deze ramp geen 'gezicht' heeÍt."
Vanuit dat perspectieÍ vindt Van der Velden het Iovenswaardig en kenmerkend voor de Stichting Veteranenziekte dat deze zich zo nadrukkelijk ook heeft ontfermd over de slachtoffers die niet op de Westfriese Flora
zijn besmet. 'Andere lotgenotengroepen willen nog wel eens'blijven hangen'bij de gebeurtenis. Mensen
komen dan niet verder en kijken alleen maar achterom, Deze ramp, hoe aíschuwelijk ook, leent zich ervoor om ook vooruit te kijken, Juist omdat legionella in de toekomst opnieuw slachtoÍfers zal maken. Dat

Peter van der Velden: "Door te herdenken laten we zien dat we tot meer in staat

ziin"
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kenmerk is iets dat het bestuur van de Stichting Veteranenziekte met beide handen heeÍt aangepakt, door
bijvoorbeeld ook de aandacht te vestigen op de technische preventie. Als relatieve buitenstaander valt mij
ook op dat er relatief weinig wrok heerst richting de whirlpoolhouder. Mensen zijn wel boos geweest in
termen van 'als 1i1 beter had opgelet had ik deze ziekte niet gchad', maar de boosheid richt zich nu veel
meer op het onbegrip dat zij bij artsen tegenkomen. Daar ondervinden zij dat hun directe gevolgen worden
gebagatelliseerd oí zelfs ontkend. Dat blijkt hen minstens zo diep te raken. We weten dat dergelijke ncgatievc reacties dé manieren zijn om getroffenen verder de put in te helpen. Hier valt dus nog wel het één en
ander te verbetcren."
Erkenning en herkenning
Van der Vclden staat nader stil bij de rol en de functie die de Stichting Veteranenziekte voor getroffenen
heeft. "tle stichting heeft ervoor gezorgd dat de mensen die zij vertegenwoordigen een stem hebben gekregen. Erkenning is vaak een cruciale Íactor in dit soon omstandigheden. Celijkgestemden die begrip
hebben voor de situatie waarin je terecht bent gekomen lossen het probleem niet op, maar kunnen elkaar
wel tot troost zijn. Door de onderlinge herkenning ontstaat de erkenning. Het is, dat is misschien wel het
belangrijkste, geen klagerige club geworden, iets dat 1e bij vergelijkbare organisaties wel eens tegenkomt.
Daar treedt na verloop van tijd om allerlei redenen enige verbittering op. De lotgenoten van de Stichting
Veteranenziekte zijn misschien individueel wel moedeloos geworden van alle tegenspraak en tegenwerking die zij hebben ondervonden, maar als collectief is dat niet iets dat wordt uitgedragen. Dat is een hele
knappe verdienste."

De manier waarop de Stichting Veteranenziekte zich organiseeÍt. heeft volgens Van dcr Velden ook zijn
weerslag op rle beeldvorming die in de buitenr,vercld ontstaat. 'Als 1e te boek slant als een cluh die alleen
maar ruzie maakt, dan keert dat gemakkelijk tegen je. Dan geeft de buitenwcreld je snel het etiket 'ga eens
verrJer, laat die ramp noli eens voor wat het is'. Door de manier rvaarop zij zich hebben geprcsenteerd, heeÍt
de Stichting uiteindelijk veel voor elkaar gekregen. Men had ook kunnen zeggen 'rve zijn voor de Betrot'
fenen van Bovcnkarspel en daar laten we het hij'- Maar zij kozen ervoor om ook de belangen van anderen
te behartigen en het thema op dc politieke agenda te houden."

Van der Velden geeft aan dat de lcgionellaramp paradoxaal genoeg ook positieve kanten hecít gehad.
"CetroÍfenen van schokkende Bebeurtenissen wijzen zelÍ vaak op heel specifieke veranderingen in hun
leven. Ze vertellcn zelí dat door het gebeurde nieuwe en onverwachte vriendschappen zijn ontstaan, dat
verloren gegane banden zijn herstcld, dat ze beter kunnen opkomen voor riingen die voor hun lcven en
gczondheid van belang zijn, dat ze door het gebeurde veel mccr bcseÍÍen hoe belangrijk hun gezin, iamilie
r:f vriendcn voor hen zijn. Kortom, hel zijn de zaken die het leven meer of wccr zirr geven. lk heb op een bijeenkomst ooit Bezegd dat hct misschien paradoxaal klinkt als je zegt dat een ramp op termijn ook positieve
kanten kan hebben. Maar het zou jammer zijn als we door alle negatieve gevolgen het positieve niet mccr
zouden zien. Dan zou de legion ella-u itbraa k immers voor dc twecde keer slachtoífers maken."
Herdenken
Vanuit zijn onderzoeks- en hulpverleningsactiviteiten bii het lnstituut voor Psychotrauma heeft Van der
Velden in de loop der jaren de nodige expertise opgedaan over herdenkingen. "De Bomentuin die is aangelegd heeít een functie. We staan stil om vooruit te kunnen komen of verder te kunnen gaan. Waarschijnlijk
spreekt uil het herdenken dan ook een grotere levenskracht dan we besefÍen- Een levenskracht die ook in
de bomentuin, door alle seizoenen heen, zichtbaar is. Zoals bomen in de herÍst hun bladeren verliezen om
in het voorjaar weer prachtig in knop te kunnen staan, gaan herdenkingen gepaard met emoties om ruimte
te creëren voor nieuwe. Natuurliik zijn er wel grote individuele verschillen in de aard van het herdenken:
bij de een gaan de gedachten vooral naar het verleden, bij de ander is het hier en nu, en bij weer een ander ligt de nadruk op de toekomst. MàaÍ ze zijn, hoe dan ook, te beschouwen als tekenen van veerkrachtAnders gezegd: we herdenken omdat we getrofíenen zijn, maar door te herdenken laten we zien dat we tot
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rïeer in staat zijn." Zolang een herdenkingsplek voor mensen een functie heeít, zou de overheid dat volgens
Van der Velden moeten faciliteren. "De overheid moet er allecn voor waken dat ze niet met een pasklaar
antwoord komt. Want juist de ontdekkingsreis die de getroffenen met elkaar maken om tot ecn herdenkingsplek te komen, kan ecn belangrijke functie vervullen in de onderlinge binding, Dat vergeten we wel
cens. Ceef mensen ook de ruimte om zelf uit te vogelen wat men eigenlijk wil. In Nederland ligt de laatste
jaren erg de focus op protocollen en draaiboeken voor rampen, alsoÍ getroÍ{enen door een ramp ineens alle
verstand verliezen."
Van der Velden wijst ook op het nodige begrip, omdat niet iedereen op dezelfde manier met herdenkingen
omgaat. "Er lijkt soms een sociale druk te ontstaan die zegt'en dÍs gaan we herdcnken'. Als je niet komt,
dan kan dat door anderen als vreemd worder'r geinterpÍeteerd. Alsof je je eraan wilt onttrekken. Als je
niet op de herdenking komt, lijkt het bijna alsoí je een statement wilt maken. Daarbij zou men zich mocten realiseren dat niet iederecn dezelfde behoeften voelt. Sommigen herdenken immers liever individueel
dan in een collectief verband. Blijf sensitieÍ voor de manier waarop wordt herdacht. op welk moment het
plaatsvindt en in welke behoeftes men voorziet. lk verwacht dat zelfs als de Stichting Veteranenziekte zou
stoppen met de jaarlijkse herdenkingen, er toch nog mensen op die bewuste 12d" maart naar Bovenkarspel
komen, Omdat ze zelf de behoefte blijven voelen om te herdenken. Dan verloopt iets dergelijks spontaan.
Ofwel: niet iedereen heeft dezelfde behoeÍten, maar daar hoeÍt niets mee mis te zijn. Kijk elkaar er niet op
aan, zou mijn boodschap zijn. Ook al hebben we dezelfde gebeurtenis meegemaakt en ontwikkelen voor
een deel dezelÍde ernstige gezondheidsklachten - zoals bij legionella -, de persoonlijke betekenis van zo'n
ramp is telkens weer anders- En dus ook de behoeÍten die getroífenen in de weken, maanden ofjaren daarna
hebben. Niettemin is de behoeíte aan erkenning wel een grote gemene deler, en daar heeÍt de Stichting
Veteranenziekte oprecht en in ruime mate in voorzien."

PeteÍ van der Velden: "Door te herdenken laten we zien dat we

lot meer in staat zijn"
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ln juni 2000 heb ik in Frankrijk een legionella besmetting opgelopen. Zeer waarschijnlijk is dit tijdens
het douchen op een camping gebeurd. Na enige dagen werd ik doodziek en kon ik niet meer autorijden.
De geraadpleegde dokter constateerde een longontsteking, Op de vraag of het soms legionella kon ziin
antwoordde hii negatief.
Toen hij de andere dag terugkwam vertelde hij, dat hij het een en ander had nagekeken en dat hii nu snapte
dat we bezorgd waren over een eventuele legionella besmetting. Hij probeerde ons Berust te stellen door
te beweren dat legionella besmettingen in Frankrijk niet voor kwamen en dat een ramp zoals in Nederland
(Bovenkarspel 1999) een uitzondering was waarmee we in Frankrijk geen rekening hoefden te houden

lk heb in Frankrijk enkele dagen het bed gehouden, maar de zeer hoge koorts wilde niet wijken. Mijn zoon
was inmiddels naar Frankrijk overgekomen en omdat we bang waren dat de dokter mij in een Frans ziekenhuis zou opnemen besloten we naar Nederland te rijden. Dat kon makkelijk want we hadden een camper
waarin ik heerlijk in bed kon liggen terwijl mijn vrouw over me waakte en mijn zoon de auto bestuurde. ln
Nederland aangekomen hebben we de dienstdoende huisarts gebeld en het verhaal verteld. Hij kwam die
avond twee keer op bezoek, probeerde met medicijnen de koons te bestrijden en toen dat niet hielp besloot
hij me in het ziekenhuis op te laten nemen.
Daarna weet ik niet veel meer. Men besloot mij in een kunstmati8e coma te brengen en te beademen. Dit
was op 15 juni 2000 en toen ik mijn ogen weer cpen deed en me weer enigszins bewust werd van miin
omgeving was het begin augustus 2OOO- lk was dus bijna zes weken onder narcose gehouden en dat is erg
lang. Ik kon geen klok meer kijken, had geen enkel tijdsbesef kon moeilijk praten en was brood- en broodmager.

Hierna kwam ik in een herstelperiode terecht en na negen weken heb ik het ziekenhuis verlaten. Alle
functies kwamen in die tijd weer redelijk terug, alleen kon ik mijn linkerbeen niet goed bewegen. Na vele
onderzoeken door verschillende specialisten constateerde men dat ik myosytis ossificans had opgelopen
als gevolg van het langdurig Iiggen. Mijn Iinkerheup zat vol kalk en het verkalkingproces was nog steeds
gaande. Na ruim een iàar stopte het verkalkingproces gelukkig, maar ik kon vrijwel niet meer lopen of zitten.
Men besloot mij te opereren en te proberen de kalk weg te nemen zodat mijn heup weer vrij kwam.
De operatic was geen sinecure. Er ging van alles mis en het bleck dat er veel meer kalk was gevormd dan
men voor mogelijk had gehouden. Mijn dijbeenspieren zijn grotendeels weg. Mijn linker bilspier is voor'l/3
weggenomen, rnijn zitbeen is gedeeltelijk verwoest en ik had een zeer grote wond die later ook nog eens
iníecteerde en niet goed dicht wilde gaan. Het ergste was echter, dat toen ik uit de narcose onlwaakte, de
chirurg bij mijn bed stond en me vertelde dat ik waarschijnlijk nooit meer kon lopen omdat een belangrijke
zenuw, die in de verkalking vast zat over een lengte van circa tien centimeter, was vernictigd. Tijdens de
operatie was er nog overleg geweest met een neurochirurg, maar de conclusie was dat de zenuw niet te
redden was en als gevolg daarvan zouden vele functies in mijn been, knie en voet uitvallen.
Na nog eens zes weken in het ziekenhuis ben ik in een traject van revalidatie teÍecht gekomen wat ruim
tweeönhalf jaar heeít geduurd. lk kwam in de WAO en hcb mijn baan verloren. Ik doe nu eigenlijk niets
meer dan wat computeÍen.

Mijn linkerbeen zit van mijn lies tot onder mijn voet in een orthese en daarmee kan ik lopen. Miin actieradius is ongeveer een paar honderd meter. lk heb geen enkel gevoel meer in mijn onderbeen en voet en
heb veel last van fantoompijnen. Miln balans is weg en ik kan ook niet of slecht Íietsen. lk kan niet meer in
een gcwone auto rijden omdat ik de koppeling niet kan kredienen. Een auto met automatische versnellingsbak is hier de oplossing voor. Mijn leven is dus na die ene keer douchen totaal veranderd,

Legionella besmetting op Franse camping verandert miin leven lotaal
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De voortdurende strijd om een goed passende en werkende orthese tè krijgen is nooit afgelopen. lk ben
inmiddels al aan de 4d" orthese toe en elke keer ls het weer een crime om iets goeds te kriigen. Je hebt te
maken met een revalidatiearts, een instrumentmakel een orthopedisch-schoenmaker, een orthopeed en de
verzekering. Iedereen weet het beter en lij zit erbij als 'dom' patiëntje. Dit heeft me depressief gemaakt en
daarvoor ben ik nu ook onder behandeling.
Samenvattend en terugkijkend kan ik zeggen dat de legionella besmetting in 2000 me nog steeds elke dag
krezig houdt en zowel mijn persoon als ook mijn leven totaal heeít veranderd.

lk kan slecht lopen, ik ben vergeetachtig en af en toe ben ik onverklaarbaar moe. De balansverstoring laat
me aÍ en toe vallen, wat weer nieuwe blessures en angsten oplevert. lk heb vrijwel ahijd pijn en heb last
van depressies.

Cerrit Coosen, Eindhoven
Cerrit was 56 jaar toen hij de veteranenziekte kreeg,
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Na een weekendje Parijs (geboekt bij D-reizen) in oktober 2000, liep ik legionella op in een hotel aldaar en
kreeg ik de zwaarste voÍm van de Veteranenziekte. lk weÍd thuis ziek en alsmaar zieker, Op vrijdagavond
had ik nog wat gedronken omdat ik heel erge dorst had. Maar ik had geen kracht meer om naar mijn slaapkamer terug te gaan. lk ben gevallen en kon de telefoon niet meer halen. Het was alsoÍ er een loodzware
steen om mijn lichaam lag en ik had de kracht niet die weg te duwen. lk moet in coma Beraakt zijn en mijn
moeder heeft mij de volgende dag gevonden.
Van novembeÍ tot en met Íebruari 2001 lag ik in het ziekenhuis, waarvan onder andere drie weken in coma
op de lntensieve Care. Mijn nieren deden het niet meer en ze wilden me zelfs met een traumahelikopter
naar Maastricht brengen. Tijdens de coma zag ik miln hele leven aan me voorbij gaan. Ook had ik het
gevoel alsof ik al een tijd op het kerkhof leefde, dat was werkelijk verschrikkelijk. Door de maagsonde kon
ik niet meer praten. Toen het buiten sneeuwde tijdens de kerstdagen, begon ik op te knappen en mocht al
snel naar de longaídeling met daar een klein slokje champagne op oudejaarsavond. Op nieuwjaarsmorgen
zag ik op de televisie de ramp in Volendam. De mensen in het ziekenhuis zijn een sooÍt vrienden voor me
geworden. lk heb later een middagje voor ze georganiseerd, le ligt alsmaar aan allerlei apparaten en je bent
dan zo blij dat zij er zijn en zo goed voor je zorgen.

Toen ik in februari 2001 uit het ziekenhuis kwam, moest ik eigenlijk opgenomen worden in een revalidatiecentrum. Maar omdat mijn ouders naast het ziekenhuis woonden, mocht ik daar revalideren. Dat hield
wel in dat ik drie maanden lang weer bij mijn ouders woonde. Dat was natuurlijk voor hen ook ccn zware
belasting. Weer of geen weeri mijn vader reed mij iedere dag in de rolstoel naar het ziekenhuis waar ik om
B uur moest zijn. Hij was toen zelf al in de zeventig. ledere dag bracht en haalde hij mij, want ik kon zelf nog
niet lopen. lk heb heel veel waardering voor mijn ouders gekregen, die mij al die jaren zo gesteund hebben.
ln die periode is er in het ziekenhuis een Íilmrapportage gemaakt van mijn loopproces.
Toen mocht ik eindelilk weer naar mijn eigen huis, Daar kreeg ik thuiszorg en kon de langdurige periode
tot herstel aanvangen. Een periode van halen en brengen. le Lrent alléén maar bezig met jezelf; noodgedwongen en ongewild. Eén uur wandelen in het begin betekende daarna twee uur zitten en rust! Door
de legionella bi.jna-doodervaring ging ik twijÍelen, twijÍelen aan het leven, kreeg ik onverklaarbare onplezierige gedachten en gevoelens, angsten, duríde ik beslist géén begraaÍplaatsen te bezoeken en kon ik maar
moeilijk beslissingen nemen. Daar kwamen de longfunctietesten nog bij. Doordat je longen beschadigd
zijn, moet ik bij vochtige weersomstandigheden extra opletten en alert zijn. Door de maagsonde tijdens de
ziekenhuisperiode moet ik nu nog steeds opletten wat ik eet. Mentaal en fysiek voel ik me duidelijk minder
dan in mijn'vorigc leven'en moet ik langer van een griep herstellen. lk ben niet zo energiek en Íit meer, ja
alles is echt in de war. De dagen zijn helaas onvoorspelbaar, vermoeidheid komt steeds weer terug.. ..

Mijn ervaring is dan ook dat door de legionella je algehele gezondheid beschadigd is. Rustig aan- is het
artsen dcvies. Het komt neer op lijdzaam toezien hoe je de regie, macht en controle over je eigen jonge
leven verliest. lk was pas 3B jaar toen ik besmet raakte met de bacterie. Nu zit ik in de WAO. Legionella
veroorzaakt beperkingen en daardoor belemmeringen in je complete functioneren. Je gezondheid is je ongevraagd afgenomen. het tempo is lager geworden, de ziekte vraagt om een langdurig herstel en heeÍt een
lange nasleep, je moet medicijnen slikken die je nooit nodig gehad hebt. De ziekte op zich is onzichthaar;
dat roept automatisch reacties van de omgeving op, want men ziet je vaak thuis. "Ben ie milionair?" "Wat
doe je dan voor werk?" Onwetendheid dus nog steeds in onze maatschappij. .le hebt legio problemen door
legionella! Laarst ging ik op bezoek in het ziekenhuis. lk zat daar en begon enorm te zweten en zei: "Wat is
het hier heet!" Dat was echter helemaal niet het geval. Het duurde wel een kwartier voordat het een beetje
overging. Achteraf is het de angst die dan weer terugkeert.

Legionella, een langdurige kink in je levenskabel
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lnmiddels heb ik letselschadevergoeding gekregen. Ilaar hebben we zes jaar over gedaan. Als de advocaat
dat van te vorcn had geweten. had hij zeer waarschijnlijk mijn zaak niet aangenomen. lk ben uiteindelijk
samen met mijn vader naar Frankrijk geweest cn heb daar met behulp van een tolk mijn verhaal verteld aan een arts in een ziekenhuis. Van D-reizen heb ik nooit iets gehoord, nooit iets gezien, zelfs een
bloemctje kon er niet van af. Volgens de CCD zijn er in het lretreffende hotel in Parijs meerdere gevallen van
legionella geweest.
De ziekte wordt duidelijk onderschat en er wordt te licht over gedacht. Celukkig kan ik op de lotgenotendagen van de Stichting Veteranenziekte veel informatie inwinnen en met lotgenoten praten en ervaringen
uitwisselen, een aangename steun. Voor wat betreft de toekomst is het duidelijk aíwachten- Sporten, zwemmen, Íietsen, herstellen. Wel hoop ik dat om legionella te voorkomen, reisorganisaties bijvoorbeeld verplicht
worden een waarschuwing in hun reisbescheiden op te nemen, met tips ter voorkoming van de besmetting.
lk zou het liefst zestien miljoen mensen persoonlijk willen waarschuwen en ze toe willen schreeuwen om
toch vooral voorzichtig te zijn.
Marcel Troost, Harderwiik
Marcel was 38 jaar toen híj dc veteranenziekte kreeg
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Theo Wijlhuizen is verbonden aan de Facuheit Cedragswetenschappen, afcleling Psychologie en Communicat/e yan Cezondheid en Risico van de Llniversiteit Twente. Daarnaast is hij mede-oprÍchter van het
Vermoeidheidscentrum in Lelystad.t Na een aantal jaren bij verschillende arbodiensten te hebben gewerkt,
heeít hij in Lelystad nu zijn plek gevonden. Een gesprek over het prille onderzoek naar de vermoeidheidsklachten waar veel legionellaslachtoffers mee kampen.

Theo Wijlhuizen heeft zich in de loop der jaren als internist gespecialiseerd op het gebied van ernstige
vermoeidheid. Op dat vakgebied voelt hij zich een eenling in gezondheidsland. "Het terrein van chronische
vermoeidheid is een onontgonnen gebied waar weiniB wetenschappers zich op begeven. Het onderkennen
van een vermoeidheidsprr.rbleem llegint met het íeit dat de diagnose vaak jaren op zich laat wachten- Soms
door onwetendheid van de huisarts of specialist, maar vaker doordat behandelaars niet in het bestaan van
een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) geloven. Cemiddeld krijgen patiënten 24 doorverwijzingen.
AIIeen daarvan word je al moedeloos- De moeite die het mij als behandelaar kost om aandacht te krijgen
voor chronische vermoeidheid is bijna exemplarisch voor de ziekte zelf. Het heeft mij jaren gekost om in
het onderwerp thuis te raken en aansluiting te vinden bil collega's. Chronische vermoeidheid wordt door
de wetenschap niet of nauwelijks onderkend. Men vindt het ongrijpbaar. Zeker in Nederland heb ik weinig
collega's waarmee ik van gedachten kan wisselen. ln vergeli,king tot het buitenland is hier een achterstand
van tien jaar. Als één van de weinigen in Nederland is Cijs Bleijenberg, hoogleraar Psychologie aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, gespecialiseerd in dit onderwerp, Daarnaast is er nog een hoogleraar
Fibromyalgie, Rinie Ceenen van de Universiteit Utrecht, die piin koppelt aan vermoeidheid. Verder wordt in
Nederland weinig structureel onderzoek naar chronische vermoeidheid gedaan. Sterker nog, er zijn hoogleraren die vermoeidheidsziekten en burn-out afdoen als modeverschijnselen. Het onbegrip dat mensen
met een chronisch vermoeidheidssyndroom als patiënt meemaken, maak ik mee als ondeÍzoeker."
Subgroepen

"Niet iedere patiënt heeít dezelfde klachten', volgens Wijlhuizen. "Daarom is het nodig om maatwerk
te leveren. ln het Vermoeidheidscentrum beginnen wij met een uitgebreide intake waarbij we de patiënt
nauwkeurig in kaart brengen. Dat leidt tot een aanpak die beter aansluit bij zowel de beleving als klachten
van de patiënt. Stapie voor stapje zoeken we naar mogelijkheden om de klachten te verminderen." Volgens Wijlhuizen ligt een veÍstoring van het immuun systeem aan de basis van de vermoeidsheidklachten
waar ook legionellapatiënten mee worden geconfronteerd. "ln totaal zijn binnen de patiëntenpopulatie vier
subgroepen te onderscheiden. De vermoeidheidsklachten van patiënten kunnen worden veÍooÍzaakt door
hormonen, door een verstoring in de stoÍwisseling, het zenuwstelsel of door klachten in de immuniteit en
afweer. Afhankeli.jk van de manier waarop het lichaamsysteem is verstoord reageren mensen anders, Bij
de groep legionellapatiënten is de infectie de primaire boosdoener. Door de iníectie is het afweersysteem
aangetast. Dat levert een ander plaatje op dan mensen die vermoeidheidsklachten hebben als gevolg van
een verstoring van het zenuwstelsel."
Het onderzoek van Wijlhuizen staat nog in de kinderschoenen. "Veel legionellapatiënten kampen met
vermoeidheidsklachten. Van de mensen die een ernstige besmetting hebben gehad houdt tien tot twintig
procent vermoeidheidsklachten. Deze mensen onderscheiden zich, omdat bij hen allemaal de infectie de
boosdoener is geweest. Voor wetenschappers is het interessant om te onderzoeken hoe deze groep zich
verhoudt tot mensen met een burn-out of tot soldaten die op een missie zijn geweest. Want tien procent van
de soldaten die in lrak is geweest heeft klachten die vergelijkbaar zijn met posËlegionellaklachten of MECVS. Zestien procent van de longens die naar Cambodja zijn geweest is arbeidsongeschikt, vanwege onbegrepen vermoeidheidsklachten. Zij hebben precies dezelfde klachten als legionellapatiënten. ln Nederland
zie je vergelijkbare cijfers bij de slachtoÍfers van rampen. Zo zijn er waarschijnlijk veel meer overeenkomsten tussen de slachtoffers van Bovenkarspel en de Vuurwerkramp in Enschede dan je op het eerste gezicht
denkt. Bij de mensen in Enschede is de stress de zwakke plek waar de vermoeidheid op is aangeslagen. Bij
de mensen in Bovenkarspel is de infectie de trigger geweest. De oorzaak kan een ramp zijn, een operatie,

'

Zie ook http://ww\rvermoeidheid5centrum.nl
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een inÍectie of een burn out." VolBens Wijlhuizen is het vooral een Íinanciële reden dat hct trestaan wordt
ontkend. "Zodra men de ziekte onderkent, gaat het de werkgever immers geld kosten. Zeker bij de militairen
die de klachten na een buitenlandse missie overhouden zal dat meespelen."
Raclio

ln de beschrijving van de klachten maakt Wijlhuizen de vergelijking met een radio. "lemand met een
chronisch vermoeidheidssyndroom lijkt op een gevallen radio. Als je een radio op dc grond laat vallen en
je pakt'm op, dan doet die radio het waarschijnlijk niet meer. Terwijl je geen schade ziet. Ook niet als je de
radio open schroeÍt, Het is juist dat ongrijpbare waar patiënten met vermoeidheidsklachten moedeloos van
worden. Maar het is pÍecies wat er met hen gebeurt."
De erkenning voor het bestaan van chronische vermoeidheid komt volgens Wijlhuizen maar mondjesmaat.
"Te vaak worden CVS-kiachten nog afgedaan als iets psychisch. Die patiënten gaan er aan onderdoor. Als
iedereen zegt dat je iezelf klachten inbeeldt, dan word je vanzelf gek. Maar het is niet psychisch als in 'je
beeldt het je in'. Want dan zou je het met hulp van een psycholoog ook moeten kunnen ,uitbeelden,. En dat
lukt niet. Na een ernstige longontsteking zul je psychisch wel een opdonder krijgen. Maar na verloop van
tijd ebt dat weg. Als je met een vergelijkbare ziekte als een legionellabesmetting na verloop van tijd nog
niets kunt, dan zou je zeggen dat er wel iets anders aan de hand moet zijn. Als centraal thema speelt bij
chronische vermoeidheid het credo dat'de geest wel wil maar het lichaam niet kan'. Het is ínuikend als je
zelf wel wilt, maar de buitenwereld je van aanstellerij beticht omdat je chronisch vermoeid bent."
Volgens Wijlhuizen is het nog zoeken naar een goede behandelmethode van de klachten. "Uiteindelijk
zoeken wij de oplossing in pijnbestrijding en uitputtingssyndromen die het lichaamsysteem ontregelen.
Mensen uit alle subgroepen hebben dezelÍde klachten. Het is de kunst om de oorzaken te ontrafelen en
voor iedereen de behandelmethode te vinden die bij die oorzaak past." Ook zou onderzoek moeten worden gedaan naar de genetische overeenkomsten van de legionellapatiënten met vermoeidheidsklachten,
zoals dat nu met ME/CVS gebeurt in het buitenland. "Wetenschappers wereldwijd vermoeden dat men een
bepaalde aanleg moet hebben om op deze manier op een inÍectie te reageren. De een reageeÍt met astmatische klachten, de ander met een hartinfarct. Mensen met legionella reageren met moeheid. Het genetisch
onderzoek wordt op dit moment in Noorwegen, Engeland, Zweden en Amerika uitgevoerd. Maar gezien de
populatie van patiènten die wil in Nederland hebben zou het enorm interessant kunnen zijn om speciÍiek
de groep mensen met legionella te onderzoeken. Wij vermoeden dat mensen na een legionellabesmetting
een lagere weerstand overhouden. Na de inÍectie suddert het een beetje door en vallen slachtoíÍers van de
ene inÍectie in de andere. Met een lagere weerstand krijg je vaker last omdat virussen die iedereen met zich
meedraagt eenvoudiger worden gereactiveeÍd. Een nieuw antiviraal middel zou kunnen helpen om mensen
een hogere weerstand te bieden."
Mindfulness

Ondanks, misschien ook dankzij, het gebrek aan erkenning in de buitenwereld, ziet Wijlhuizen dat
patiitnten veel steun en begrip bij elkaar vinden. "lnternet is sinds een aantal jaren een van onze belangrijkste speerpunten. lnternet kan mensen bij elkaar brengen die fysiek gezien niet in staat zijn om elkaar te
ontmoeten. Wij zijn voorstanders van zogenaamd 'geleid lotgenotencontact'. Met een moderator die op het
forum de getroffenen begeleidt en voorkomt dat het een klagerige website wordt. Want van klagen is nog
nooit iemand wijzer geworden. Door de discussies te leiden zie je dat je mensen werkelijk tot steun kunt
zijn, omdat ze op internet zien dat ze niet de enige ziln die met hun klachten niet altijd begrepen worden."
Naast internet speelt bij het VermoeidheidscentÍum een gedragstherapie een grote rol om mensen een
nieuwe blik op de wereld te geven. "Wij passen nieuwe vormen van psychologie toe. Tot dusverre hebben
de mensen die wij behandelen veel baat bij de zogenaamde Acceptance and Commitment Therapy'en
die kenmerkt zich door de acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen. Het past onder
de derde generatie gedragstherapie. De tweede generatie is de cognitieve gedragstherapie, waarbij je de
inhoud van je gedachten verandert. Dan zeg le niet tegen jezelf ik voel me Íottig', maar herprogrammeer je
jezelf en zeg je tegen jezelf dat het onzin is om je rottig te voelen. Mindfulness zegt als het ware 'houd op
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met die flauwekul, je mag je hest rottig voelen zolang je gedrag er maar niet onder lijdt'. Dat leidt tot een
hele andere houding. Je staat op een andere manier in het leven. Je voelt je weliswaar rottig en moe, maar je
hebt tegelijkertijd iets van 'let it be'. Ca g,een koffie drinken omdat je je vermoeidheid wilt tegengaan. Laat je
niet leidcn door het negatieve gevoel dat je hebt. Wij zien dat mensen met die houding een handvat krijgen
om, ondanks alle tegenslagen die zij ervaren, toch een bepaalde vorm van rust te vinden-"

Theo Wijlhuizen: "Het is fnuikend als ie zelf wel wilt, maar de buitenwereld je van aanstellerij beticht"
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DE GESLOTEN HEMETPOORT
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LECIONELIA... een ramp!

ln september 2001 kwamen mijn partner en ik geheel voldaan terug van een vakantie aan het

Lagio

Maggiori in ltalië. Eenmaal thuis ben ik vreselijk ziek geworden en in coma naar het ziekenhuis gebracht,
Na drie weken kon ik terug naar huis, maar.-.. ik was een wrak.
Ik heb veel steun Behad van mijn partner Sieng. "We komen er wel ult," zei hij dan. Hij heeft me erg goed
begeleid. Helaas is hil onlangs in mijn armen overleden. Hij had longkanker.
Mijn ziekte is hierdoor weeÍ erger geworden. De vermoeidheid zal wellicht nooit verdwijnen. We leefden
samen heel regelmatig in alles wat we ondernamen, Nu probeer ik met Cods hulp verder te Baan- Doordat mijn longen veel hebben geleden, heb ik nog steeds pijn achter het rechterschouderblad. lk heb in
lichte mate astma gekregen. Bij verkoudheid heb ik erge pijnklachten om de longen heen. Ik krijg dan ook
nog steeds medicatie tegen de pijn. Mijn geheugen heeÍt ook veel geleden, maar mijn partner en ik hebben veel geoeÍend om dit weer bij te stellen en dat is goed gelukt. ,Vijn leven is na de legionellabesmetting
ingrijpend veranderd.
Steeds zie ik weer de hemelpoort die ik toen zag. De poort had de voÍm van een grote boog en was gemaakt

van dik hout. Er hing een groot, stevig slot aan dat bleef hangen. Het was gesloten en het bleef gesloten. lk
had het gevoel dat ik zwevend terugkeerde in het leven. Op dat moment, zei Sjeng later tegen mij, had ik
mijn ogen een klein beetje open gedaan en even tegen hem gelachen. Toen ik weer een beetje bij begon te
komen, vroeg ik aan Sjeng oÍ hij ook die persoon zag staan in het scherm van de tv die boven mijn bed hing.
Daar stond een Íiguur in een lange witte iurk, steunend met zijn twee handen op de achterkant van mijn
bed, lk heb deze gestalte wel een paar dagen telkens weer zien staan. Eerst zei ik, dat het mijn moeder was
en later dacht ik: het is mijn beschermengel geweest. Celukkig ben ik blijven leven; maar de beperkingen
die ik elke dag ondervind, zijn niet zo Íijn.
De overheid moet meer doen om te voorkomen dat er meer legionellaslachtoíÍers komen. lk heb deze bacterie

waarschijnlijk opgelopen in de badkamer in Locarno, maar de CCD weet de uitslag niet, want Zwitserland
is heel zuinig in het verstrekken van deze gegevens. De overheid moet meer controleren in hotels en grote
gebouwen. Een flatgebouw of verzorgingshuis zou regelmatig nagekeken moeten worden. We moeten er op
blijven hameren hoe gevaarlijk deze legionella bacterie is en hoeveel levens het al heeft gekost. Niet alleen
van ouderen, maar ook van jongeren.
Henny lanssen, Venlo
Henny was 70 jaar toen zij de veteranenzÍekte krceg.
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ln oklober 2002 naar Griekenland voor een korte vakantie. Even er lekker tussenuit voor ik bii mijn nieuwe
werkgevcr zou beginnen. Na een paar koude en regenachtige dagen brak eindelijk de zon door. Heerlijk,
nu konden we lekker naar het strand. 's Morgens wandelden wc via de winkelstraat naar de andere kant
van het dorp waar mijn broer en schoonzus een huisje hadden. Na een hele dag op stap geweest te zijn, of
lekker luieren aan zee, liepen wij 's avonds weer terug naar ons appartement. Maar halverwege de week
rtrakte ik steeds vermoeider en kwam ik ook een beetje lucht te kort. Toen zijn we verder maar met de bus
en taxi naar huis gegaan.
En waar het aan lag, ja dat wist ik wel. lk rookte behoorlijk, en was een rugpatiënt. Wij moesten een
behoorlijk eind omhoog klimmen via een vrij steile weg, want ons appartement lag helemaal bovenin. En
met het verstrijken van de dagen werd voor mijn gevoel die weg steeds steiler en hoger, Miin man was
iedere keer blij als we weer boven waren. Hij heeft me dagelijks mee naar boven moeten trekken en duwenHelaas kwam de taxi daar niet.

Op miln veÍjaardag zijn we terug gevlogen. Er kwam 's avonds nog wat visite langs, wat erg gezellig was.
Maar later op de avond werd ik helemaal niet lekker en had ik het vreselijk koud. En ik begon steeds meer
pijn bil hct inademen te krijgen. Ik dacht, nou ja, we komen net uit een warm land en het is hier herfst en
die pijn, dat zal wel spierpijn zijn van de berg opklimmen.
Volgende dag de huisarts gebeld, onze eigen arts was met vakantie. Toen maar naar de waarnemend arts,
klachten verteld en na onderzoek vertelde hij, dat mijn ademhaling vastzat, Dus maar gelijk door naar
het ziekenhuis en een Íoto laten maken. Nadat de foto gemaakt was, kwam de arts en vertelde de uitslag.
Longontsteking en koorts en we gaan u opnemen. Ja, dag hoor, zo ziek was ik nu ook weer niet, dacht ik.
Na veel gepraat van mijn man en de arts besloot ik toen maar om te blijven. lk werd naar zaal gebracht en
in bed gestopt. Mijn man is toen naar huis gegaan om spullen voor me te halen. Toen een gevecht met de
zusters gehad. Ze haalden al mijn dekens weg, die ik beneden op de Eerste Hulp had gekregen, En ik had
het zo koud. "Het was beter," zeiden ze, "de warmte moest eruit." "Er is geen warmte, alleen maar kou,"
zei ik weer, maar nee hoor, de dekens bleven er aÍ. lk werd aan de zuurstof en een infuus gekoppeld. Mijn
man heb ik niet meeÍ terug zien komen, de koorts begon zo snel op te lopen en ik zakte steeds verder weg,
Antibiotica wcrd gestart en via het infuus Begeven, maar helaas, de koorts zakte niet, maar liep juist op.
De volgende dag verslechterde de situatie en wilden ze me naar de lntensive Care doen. Maar die was
helaas vol; dan maar een eenpersoons kamertje. Pech, er was er niet een vrij. Dan maar op zaal blijven en
de zaal ontruimen. Met geweldige inspanning en moeite van de artsen en verpleging is er op zaal een aparte

ruimte gecreëerd waar alle apparatuur aangesloten kon worden. Daar hebben de arts en verpleegsters mij
's nachts in de gaten gehouden.

Op de antibiotica reageerde ik niet en ik werd steeds zieker en de koorts liep maar op- Ze snapten er maar
niks van, want normaal slaat antibiotica wel aan bij een longontsteking- Toen heeft de zaalarts een legionella test gedaan, want hil had wat opgevangen toen ik lag te ijlen over Criekcnland. Bingol Dat was het. lk
ben de zaalans nog steeds dankbaar dat hij de link met Criekenland heeft gelegd.
Toen moest er gclijk andere antibiotica gegeven worden. En ',verd er tegen mijn man gezegd: "Hopeliik
zijn we nog op tijd, we moeten aÍwachten." Na een paar dagen kwam ik zachtjes aan weer bij. Celijk
weer allerlei testen en onderzoeken gekregen, Maar ik begon me weer een beetje mens te voelen. Het
ging daarna steeds bctcr, Er is door het ziekenhuis melding bij de CCD gemaakt en die zijn toen bii ons
thuis langsgekomen. lk viel namelijk in het BEL project, en thuis hebben ze alle leidingen nagekeken. De
CCD-en van Haarlem en Couda hebben de watermonsters genomen. De uitsla8: er was bij mij thuis geen
legionellabacterie aangetroÍÍen. Ze zijn toen verder gaan zoeken, wanl er was nóg een melding uit het zelÍde
park in Criekenland binnengekomen. Het werd een clustermelding. Toen ik weer thuis was, heb ik nog drie
maanden antibiotica geslikt. En daarna nog zes weken prednison om weer op te knappen.

Legionella als verjaardagscadeau

lk ben ook wel veranderd na de legionellabesmetting. lk heb moeite met oriëntatie en moeite om dingen te
onthouden. Ook heb ik veel last van vermoeidheid- Soms ken ik mezelf niet eens meer. Het is een verschrikkelijke ziekte om mee te moeten maken. En dan spreek ik nog niet eens over onze dierbaren, die het hele
proces mee moeten maken en niets kunnen doen. Zij worden vaak vergeten, omdat ze de patiënt niet zijn,
maar het is voor hen ook verschrikkelijk om mee te moeten maken.

Dit is in het kort mijn verhaal. En nu jaren later ben ik nog steeds niet helemaal de oude. De vakanties zullen
nooit meer zo worden als ze geweest zijn, want er is een grote anBst bijgekomen.
Els van Aken-Philippo, Waddinxveen
Els was
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jaaÍ, toen ze de veteÍanenrekte kreeg.
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Zaterdag 17 augustus 2002 was een prachtige zomerdag en vol levenslust gingen we heerlijk een dagje naar
het strand in Kijkduin. Nog maar net bij het strand aangekomen, voelde Cerrit zich al niet zo lekker. Hij zei
me, dat hij wat misselijk was en eÍge hoofdpijn had. Maar het was een mooie zonnige dag, dus niet zeuren
en lekker de zon in, daar knap je vast van op. Halverwege de dag was het toch niet echt leuk meer en zijn
Ive maar naar huis gegaan, even wat gerust en daarna snel op weg naar een wokrestaurant, waar we met dc
íamilie een etentje hadden afgesproken.

Ons teven was altijd behoorlijk druk en zeker voor Cerrit, die een ontzettende bezige bii wasHij was onuitputtelijk en superhandig en verbouwde hier cn daar een badkamenje oí dakkapel. Het was een
gczcllig etentje, maar voor Cerrit was het toch wel een zwaar avondje en toen we thuiskwamen gloeide hij
van de koorts. Een beetje vreemd vond ik het wel zo midden in de zomer. Cerrit, die altijd beresterk is en
nooit ziek was, werd juist nu geveld door een griep??? Met enige onrust. vertelde Cerrit mij, dat hij heel sterk
moest denken aan legionella nu hij ziek geworden was. En dat hij de dag ervoor op zijn werk er1; kortademig
was en nauwelijks de trap meer op kon lopen. Hij had oP zijn werk bii Economische Zaken rondom een
koeltoren gewerkt. En hij vermoedde al Iangere tijd, dat daar legionellabacteriën zich konden voortkweken.
Helaas krecg hij op zijn werk hier niet erg veel steun voor.
Hij had al vele malen aangedrongen omdat er achterstallig onderhoud was aan de installatie en het eniSe
wat er werd gedaan was een foto maken, waar vervolgens niets mcc werd gedaan- Het woord legionella bleeÍ als een donderwolk boven ons hoofd hangen, want in onze gedachten zagen we de ramp van
Bovenkarspel in 1999 voor ons. Er was hier tenslotte toch een groot aantal personen aan overleden en
heel veel mensen waren eÍnstig ziek geworden, maar ja, het fijne weet je hier ook niet van. Legionella is
ook zo onbekend.
We bleven elkaar moed inspreken dat het maar een griepje was, maar bij allebei bleef toch de onrust De
volgende dag ging het niet veel beter met Cerrit, zijn hooÍdpijn was nog veel erger geworden en hij hleef
in zijn bed liggen, Dus zijn we maandagochtend toch maar naar de huisarts gegaan, want Cerrit was echt
niet in orde. We hebben uitgelegd wat zijn klachten waren: hooÍdpijn, koorts en misselijk en we legden
hem ons vermoeden over legionella voor. Ook de huisarts vond dit vcrontrustend en hij nam contact op
met de internist van het ziekenhuis. [)eze was er echter van overtuigd, dat je in Nederland geen legionella
kon oplopen via een koeltoren, dus zijn we maar weer huiswaarts Segaan. Niet wetende wat ons nog te
wachten zou staan.
Het was een vreselijke nacht. lk werd wakker van Cerrit, die ontzettend lag te zweten door de koorts. Even
later werd hij ook wakker en vrocg mij waarom het bed zo nat was. "Ja, rvat denk je"' zei ik tegen hem, "ie
bent hartstikke zick en je ligt te zweten." "Ben ik ziek dan?" zei hii en keek mij aan alsof ik van een andere
planeet kwam en vroeg zich volgens mij aÍ wie ik was.
Dit klonk absoluut niet goed, maar wat moet je in je eentje? Met Cerrit viel niet te overle8Sen wat we
zouden kunnen doen. Moest ik toch midden in de nacht de huisarts Lrellen of maar tot de volgende ochtend
rvachten? Maar dat Brote woord legionella doemde toch weer in mij op.
Hij was echt heel ziek en ik wist niet hoe snel je dood kon gaan aan legionella. Dat was mijn Srootste angst.
Ik besloot toch maar even af te wachlen, want het was immcrs maar 'een griepje'. lk heb de hele nacht over
hem Iiggen waken en luisterde steeds oÍ hij nog wel ademde. De volgende ochtend leek hii weer iets meer
bij zijn positieven, maar wist nicts meer van de afgelopen nacht. Die avond kwam de huisarts langs. Ook hij
vond dat Cerrit cen veel ziekere indruk maakte dan de dag ervoor en hij stuurde ons naar de EHBO. Het i§
echt onvoorstelbaar hoe men met het begrip legionella omgaaÍ hoor.

Wij hamerden cr natuurlijk maar op, dat we eÍ zeker van waren dat Cerrit legionella opgelopen kon hebben,
maar het werd steeds maar gebagatelliseerd en men vond waarschijnlijk dat we wat te paniekerig waren.
Er werd een thorax foto gemaakt, die een longontsteking aangaf en Cerrit werd met een antibiotica kuur
(Klacid), die in ieder geval ook voor legionella bestemd is, naar huis gestuurd. Er was namelijk een opnamestop. Maar goed, ik kreeg Cerrit dus weer mea naar huis, wat me eigenlijk niet echt lekker zat, want wat
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voor nacht gingen we weer in??? Cclukkig sloeg de antibiotica goed aan en knapte Cerrit langzaam weer
op. Drie weken later kregen we de uitslag te horen van de kweek, die in de koeltoren was gedaan. En wat
bleek: een aanwezigheid van uitermate hoge aantallen legionellabacteriën en wel de legionella pneumophila serotype l. Dit is later na aandringen van Cerrit als bedrijfsongeval op zijn werk aangemeld.
Ondertussen ging het weer wat beter met Cerrit en we hebben de huisarts en EHBO ingelicht betreffende
de uitslag van de kweek. We hebben nog aan de arts-assistent gevraagd oÍ men nog iets aan legionella overhoudt. Nee hoor, werd er gezegd, dat is niet het geval (wisten we roen maaÍ beter). Later bij de lotgenotendagen zou blijken dat wij niet de enigen waren. Na zes weken is Cerrit weer gaan werken maar het ging op
en at, hii kreeg weer koorts en ook blaasontstekingen. De vermoeidheid die was opgereden bleef en hij
had veel last van spier- en gewrichtspijnen. Ook kreeg hij in de loop der jaren diverse andere ontstekingen.
Cerrit was vroeger nooit ziek, dus dit was al met al wel vreemd. Na heel veel onderzoeken is hij uiteindelijk
in het revalidatiecentrum terecht gekomen. Daar is hij heel goed begeleid en leerde Cerrit zijn beperkte
belastbaarheid accepteÍen.
Helaas is hij in 2004 na dertig jaar bij CTI gewerkt te hebben cn na twee jaar lang geprobeerd te hebben
om re blijven werken, arbeidsongeschikt verklaard. Dit was een zware tijd voor hem, wanr hij heeft altijd
gedacht dat hij met hulp van het revalidatiecentrum weer aan het werk zou komen. Dertig jaar bij een
bedrijf werken waar je je altijd voor hebt ingezet is niet niks. Een grote teleurstelling was het dan ook, dat
vanuit het bedrilf niemand zich om hem bekommerde. Het was een bedrijfsongeval, maar er kon nog geen
bloemetje vanaf.
De ervaring met het UWV viel ook niet mee en we kunnen iedereen aanraden: ga er nooit alleen naar toe.
Ook zijn we in 2004 voor het eerst naar de Lotgenolendag van cie Stichting Veteranenziekte geweest. De
cerste keer gingen we èr met wat gemengde gevoelens naar toe, maar we kunnen niet anders zeggen dan
dat we het geweldig vinden. We nemen echt ons petje af voor de mensen die deze dagen organiseren en
zijn hen heel dankbaar. Wij hebben veel aan deze dagen gehad (en hopen uitcraard ook nog re krijgen).

We hebben er al veel mensen ontmoet en herkennen hun verhalen, wat ons dus echt goed doet, omdat je
als legionellapatiënt best wel alleen in het leven staat. Tussen al deze bedrijven door kwam ook de juridische kant nog aan de orde. We raden mensen aan direct na een ongeval een letselschade-advocaat in te
schakelen. Wij hebben dit in eerste instantie niet gedaan, maar een verzekeringsagent van de tegenpartij
kwam al gauw met vraÍlen en maakte een afspraak bij ons thuis. Hij vroeg ons wat er was gebeurd en of
Cerrit een aantal machtigingen wilde tekenen om medische gegevens op te vragen. Daarover twijÍelden
we eerst wel, maar we hebben dit toch gedaan- Het was immers voor ons eigen bestwil werd er gezegdl
Achteraf heel naièf eigenlijk, maar het overkomt je Bewoon en we vertrouwden het allemaal. Later heeft
onze advocaat, die we later toch inschakelden, alle machtigingen weer ingetrokken, We hadden niet het
idee dat we een advocaat nodig zouden hebben, aangezien er door de artsen was gezegd, dat Cerrit er niets
aan over zou houden. Maar later bleek dit dus toch anders en is het maar goed, dat er uiteindeliik toch een
advocaal op de z,rak is ge,,et.
Zo'n juridische zaak kost heel veel energie en emotic, want constant moet je het hele verhaal weer opnieuw
vertellen. Er werd namelijk door de tegenpartij steeds weer nieuwe mensen op de zaak gezet. die steeds weer
opnieuw moesten be1;inncn, Het bleeÍ maar touwtrekkerij. de ene keer ryeer over het medische gedeelte en
dan weer over het íinanciële gedeelte. ln oktober 2008 is het uiteindelijk bij de rechter gekomen en ook dit
brengt weer de nodige spanning met zich mee. We moesten toch naar de rechtbank toe en kwamen weer
tegenover de tegenpartij te staan. Het was onbekend voor ons hoe zo'n proces eÍ aan toe gaat. Maar \,\,e
hebben een goede advocaat, die ons steunde en het woord deed. De rechter stelde toch nog een mediation
voor, die we overigens zelf ook al hadden geprotreerd. Alleen wilde de tegenpartij dat toen niet en nu ook
\,r,eer niet, Een mediation wil zeggen: proberen onderling, onder begeleiding van een onafhankelijke derde,
tot een oplossing van de zaak te komen. Het medische conllict is nu zo gocd als geaccepteerd door de tegenpartij. Dus de volgende stap is weer naar de rechter gaan, maar dan voor het financiële gedeelte. En dat
is dan nog niet alles, wànt Cerrit kreeg ook nog weer aen oproep voor een herkeuring van het UWV. Dit
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alles in vier weken tijd. De herkeuring liep weer uit op een aÍkeuring van 80-100 % en de rechtzaak loopt
nog steeds. We zullen blij ziln als alles achter de rug is, maar ondertussen geven we niet op.
Deze hele legionella ziekte met zijn verstrekkende gevolgen is je toch door een ander aangedaan, dus
bijten we ons er in vast. Dit hele verhaal is nu in sneltreinvaart verteld. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het
zeker niet. Het accepteren viel voor Cerrit niet mee en altijd met pijn en moeheid blijven leven is ook geen
leuk vooruitzicht. Veel mensen zeggen vaak dat hij er zo goed uit ziet, maaÍ zij zien dan niet dat hij vaak
's nachts wakker ligt van de pijn. Cerrit is ook veranderd, hij is meer direct gervorden naar mensen toe en
zegt alles recht voor zijn raap. lk vind dat niet altijd even prettig en schaam me af en toe voor zijn uitspraken.
Maar we proberen niet al het negatieve te zien, ook het positieve proberen we uit het leven te halen.
lk ben het hele verhaal uitgebreid op papier aan het zetten. En wie weet is het mogelijk om, als de hele
juridische zaak achter de rug is en het hele verhaal aígerond is, er ooit een boek over te schrijven. Wij
hopen door onze ervaringen met artsen, advocaten en het UWV andere mensen te helpen, die in hetzelfde
schuitje terecht zijn gekomen.

Cerrit en llona Keus. zoetermeer
Cer t was 45 jaar toen hij de veteranenziekte kreeg.
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Annelies van Bronswijk is hoogleraar Cezondheidstechniek aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Zij
is specialisÍ op het gebied van gezondheidsaspecten van bouwen en wonen ert sprak eerder ook op lotgenotenbijeenkomsten over de risico's op legionella in cle woonomgevin6.
Van Brons\,vijk steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Zij maakte furore als onderzoeker naar de
preventieve bestrijding van huisstoímijt. Haar aanbeveling om ervoor te zorgen dat in huis 24 uur per dag
wordt gelucht, ook als het vriest dat het kraakt, leidde indertijd tot de nodige commotie. "Het leverde de
nodige kritiek op van mensen die zich inzetten voor energiebesparing", zo zegt zij nu. "Een milieugroepering verweet me dat ik aan smetvrees leed en dat het overdreven was de miiten ten koste van het milieu te
willen bestrijden. Ook anderen verweten mij dat de bestrijdingsmethode te veel geld kostte. Maar daar is
het mij niet zozeer om te docn. Cezondheid kost nu eenmaal geld. Het is de principiële vraag waar je het
geld aan wilt uitgeven. Aan preventieve aànpassingen in huis of aan medicijnen die de gevolgen moeten
beperken?"
Vergelijkbare afwegingen komt Van Bronswijk ook op het terÍein van legionella tegen. "De overheid propageert soms tegengestelde dingen. 'Wees zuinig met water'. Dat is de lijn die Postbus 51 uitdraagt. Postbus
51 zeBt niet 'laat na de vakantie het water Íuimhartig doorlopen'. Dan moet je niet vreemd opkijken dat de
consument twijfelt als je zegt dat ze het water moelen laten lopen om legionella tegen te gaan- Het gevoel
dat je het water niet een uur kunt laten lopen is er zo diep ingestampt, het is absoluut not-done om dat te
doen. Beleidsmakers denken eendimensionaal, aÍhankelijk van het terrein waar ze op werken. De regeltjes
zijn niet op elkaar aÍgestemd. Voor een gezond binnenmilieu moet je bijvoorbeeld de klepraampjes openzetten, Maar klepraampjes mogen volgens de bouwregelgeving niet als ventilatie worden gebruikt. Voor het
keurmerk Veilig Wonen moet re de raampjes dichtzetten, terwijl de CCD juist aanbeveelt om ze open te
zetten. De adviezen van de overheid zijn zo vaak tegenstrijdig, dat je mensen niet kunt verwijten dat ze niet
meer weten wie oÍ wat ze moeten geloven."
WoonsiLuatie

Volgens Van Bronswijk kunnen met name in het legionelladossier nog veel meer preventieve maatregelen
worden doorgevoerd. "Er zijn de nodige maatregelen te bedenken die legionella verder kunnen terugdringen. Het is alleen de vraag hoeveel de maatschappij eÍvoor over heeft om die maatregelen ook te doen.
Het gevaar van legionellabacteriën dreigt met name als de warmwaterinstallatie de cruciale temperatuur van
60" C niet haalt. Boven die temperatuur is er eigenlijk geen probleem, omdat de bacterie dat niet overleeft.
De problemen ontstaan door consumenten die aan de apparatuur morrelen en de installatie op bijvoorbeeld
45" C instellen. Dat woÍdt soms gedaan vanuit het motieí van energiebesparing, maar vaak wordt de temperatuur ook verlaagd om te voorkomen dat de kinderen zich aan het te hete water verbranden. Stuk.voor stuk
ziin het legitieme redenen, maar die wel als consequentie hebben dat de kans op legionella groeit."

Het is juist die kans op legionella in de woonomgeving die volgens Van Bronswijk tot op de dag van vandaag
wordt onderschat. "Naar schatting sterven jaarlijks 800 mensen door legionella serotype 1. De oorzaken
ziln divers. De schattingen lopen uiteen, maar ongeveer de helft van de mensen loopt de infectie in het
buitenland op. Men is op vakantie in een hotelletje waarvan een kamer een tijdje niet verhuurd is, De legionella heeti zich opgehoopt en komt bij het douchen via de waterdamp vrij. Dat is het belangrijkste beeld
dat mensen bij een legionellabacterie hebben. Maar het legionellaprobleem is alles behalve een probleem
dat zich ver weg van huis voordoet. Een niet te onderschatten deel van de slachtoffers komt in de eigcn
badkamer in aanraking met de legionellabacterie. Dat risico wordt gebagatelliseerd."
Koud water
Dat legionella zich nog altijd voordoet in de woonomgeving, is volgens Van Bronswijk vooral te wijten
aan de overheid. "ln de loop der jaren heeft de overheid niet al te verstandige besluiten genomen. lnstallateurs moeten ervoor zorgen dat de waterleidingen Iegionellavrij zijn. Dat is bijna een ondoenlijke eis, want
gemiddeld genomen zijn al onze gebouwen dusdanig verwarmd dat het er de hele dag boven de 18" C is. De
groeibevorderende factoren in het leidingsysteem in een woning zijn drieledig. Allereerst een watertempera-
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tuur tussen de 25 en 50" C, daarnaast stilstaand wateÍ en als derde een bioíilm op de binnenwanden van de
leidingen. Om het gevaar te minimaliseren zou je idealiter de leidingen met enige regelmaat 36 uur moeten
doorspoelen. Dat is in de woonomgeving ondoenlijk. Met als consequentie dat we het gevaar oogluikend
toestaan." De potentieel risicovolle locaties in de woonomgeving zijn volgens Van Bronswi.ik niet alleen de
waterleidingen, maar ook de airconditioningsystemen, douches, boilers, wateronthardingsystemen, tuinslangen, sproeiers en hogedrukreinigers, "Via besmetting van de airconditioning kunnen Iegionellabacteriën in
de lucht terechtkomen en de l]ewoners besmetten. Maar ook de tuinslang die een tijdie niet is gebruikt kan
een gevaar vormen, als daarin water is achtergebleven dat je vervolgens Ílink vernevelt. Zoals gezegd is ook
de watertempeÍatuur een belangrijke Íactor. ln huis moet ie ervoor zorgen dat het koude water ook daadwerkelijk koud blijft, terwill het warme water juist ruim boven de 60' C moet worden gehouden. Er ontstaan
problemen als warme en koude leidingen te dicht langs elkaar lopen, waardoor het koude water opeens
boven de kritieke temperatuur van 25o C komt. Voor de minimale aístand tussen koud- en warmwaterleidingen wordt in zijn algemeenheid tenminste 15 cm als richtpunt aangehouden. Zeker in oudere woningen
zit daar het probleem." Volgens Van Bronswijk is het installatietechnisch geen grote uitdaging om langs die
weg aan preventie te doen. "De koudwaterleiding moet niet in de meterkast naar binnen komen als daar ook
het warme water binnenkomt. Als installateurs gaan isoleren, zie je dat ze juist het warme water isoleren.
Terwijl je juist de koudwaterleiding moet isoleren om het koude water goed koud te houden. ln gebouwen
met een centrale warmwatervooÍziening, zoals ílatgebouwen, sportaccommodaties, ziekenhuizen en verpleegtehuizen lopen mensen een grotere kans om besmet te raken. Maar zeker ook met stadsverwarming
moet je oppassen dat de leidingen goed uit elkaar liggen. Op dit moment loopt bij ons op de univeÍsiteit
een onderzoek naar vloerverwarming, omdat we het vermoeden hebben dat zich daar vergelijkbare risico's
voordoen. Ik heb wel eens gezegd dat de stadsverwarming en andere warme leidingen een fors deel van de
verdubbeling in overlijdensgevallen aan longontsteking in de aÍgelopen tien jaar verklaart. ln 1987 stierven
nog 2.695 mensen aan longontsteking, in 1997 was dat aantal Bestegen tot 5.731. Voor die sterke stijging
had het Ministerie van VWS geen verklaring. Naar miin idee zijn veel gevallen van legionella onterecht in
de statistieken terechtgekomen als longontstekingen. Legionella is nog altijd zo zeldzaam dat huisartsen
er niet naar op zoek gaan. Bij een buitenlandse vakantie denkt een huisans nog wel aan legionella. Maar
zeker in de woonomgeving zal een huisarts eerder aan een reguliere longontsteking denken dan aan het
veel uitzonderlilker legionella."
Chloreren
Een belangrijke oplossing om de risico's in te dammen ligt volgens de hoogleraar in het chloreren van het
water. "Door het chloor krijgt de legionellabacterie ook bij lagere tempeÍaturen geen kans. Het probleem
van chloreren is dat Nederland er eenvoudigweg niet aan wil vanwege de milieueffecten. Terwijl er nieuwe
vormen van chloreren voorhanden ziln die minder milieuefíecten met zich meebrengen. ln de VS wordt
tegenwoordig alles gechloreerd. ln de keuken heeÍt men daar een apart appaÍaatje, om het water weer te
de-chloreren zodra het uit het tappunt komt. De technische mogelijkheden zijn er dus wel. Als Nederland
blijft volhouden dat er niet gechloreerd hoeft te worden, laten wij eigenlijk zien dat wij niet meer van deze
tiid ziin. Vroeger konden wij ons water nog echt koud krijgen en was chloreren niet nodig. Middenin het
huis kwam het water naar boven, waarna het rechtsÍeeks naar een koud waterkraantje toe liep. Alleen de
woonkamer werd verwarmd, zodat de leidingen in de rest van het huis ook koud bleven. Het is misgegaan
toen we de luxe kregen van aardgas en cv-installaties en het koude water in huis niet langer koud was. Zeker
in Ílatgebouwen is de situatie kritisch geworden, omdat je daar enorme leidingen nodig hebt om het water
op de vierde verdieping oÍ hoger te krijgen. Voordat het water uit de kraan komt ben 1e dan al een heel stuk
'lB' C uitkomt. Bij ons zegt
verder en is eÍ een grote kans dat de temperatuur van het koude water boven de
de wet dat leidingwater pas boven de 20' C een risico vormt, maar het is een algemeen wetenschappelijk
feit dat legionella al boven de 18' C groeit. Het is alleen ondoenlijk om al die leidingen ook aan te passen
om die laatste 2" C temperatuurstijging uit te sluiten. Vandaar dat de wetgever voor de pragmatische oplossing kiest. Maar wil je de situatie echt veilig maken, dan zit er met het huidige comíort weinig anders op dan
tot chloreren over te gaan."
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tEClONEtl-4... een ramp!

Nasleep Bovenkarspel

Over de aandacht die er na de uitbraak in Bovenkarspel voor de gezondheidsrisico's is geweest, is Van
Bronswijk stellig. "Veel van de maatregelen die na Bovenkarspel zijn getroÍÍen zijn teruggedraaid. Het bleek
al snel dat het vervangen van al die leidingen een te dure aangelegenheid zou worden. Men kon ze niet
allemaal tegelijk vervangen, dat was duidelijk. Maar men wilde ze ook niet op termijn vervangen, omdat
wooncorporaties bang waren dat ze de huizen met oude leidingen dan niet meer voor dezelfde prijs konden
verhuren. De afwegingen hadden in de nasleep van de uitbraak weinig meer met gezondheid te maken.
Zoals zo vaak delÍt de gezondheid in de politieke discussie dan toch weer het onderspit."
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LEClONEttA... een ramp!

Vakantie; september 2002, via reisorganisatie OAD naar Turkije (Kusadasi, resort Merit Sunset)

lk, man, 57 jaar, samen met mijn echtgenote in een all-in resoÍt. Heerliik, twee weken op vakantie. Later
bleek dat dit resort al in 2001 was aangemeld bij de EWCLI, het internationale meldpunt bij legionella.
De laatste paar dagen van onze vakantie voelde ik mij niet zo lekker; ik had geen eetlust, hooídpiin, en
voelde me lusteloos. Het leek op griep,
Thuisgekomen ging het goed mis. De volgende dag kon ik niet meer goed praten, had voortdurend de hik,
diarree en hoge koorts (40.5). De verschijnselen leken volgens de ans, die inmiddels was gekomen, op een
longontsteking. Zij besloot me op te laten nemen in ziekenhuis De Heel in Zaandam. De arts, die onze kofÍers nog in de kamer zag staan, vroeg waar wij op vakantie waren Beweest. Toen zij 'Turkije' hoorde, zei ze
direct: "Dan laat ik u ook op legionella testen."

Dat is ons geluk geweest. Later bleek dat ik het type B Catharralis Achromobaden Xylosoxidans had. Als dat
niet zo snel bekend was geworden, had ik de ziekte zeker niet overleefd. Donderdag 19 september 2002
werd ik opgenomen en begon voor mij, samen met mijn echtgenote, kinderen, Íamilie, artsen en verplegend
personeel, de strijd om te overleven. Een stÍijd die uiteindelijk in het ziekenhuis vijf maanden ('l5B dagen!)
zou duren.

Op 20 februari 2003 werd ik, eindelilk, ontslagen uit het Onze Lieve Vrouwe Casthuis in Amsterdam. lk
heb het hele jaar 2003 nodig gehad om - met therapie - weer zelfstandig te kunnen functioneren. De oude
word ik niet meer, maar met de beperkingen (25% nierfunctie, concentratieproblemen, vermoeidheid, zere
stuit, zere benen en voeten), kan ik toch nog redelijk functioneren.

Mijn echtBenote heeÍt over die periode een dagboek bijgehouden. Dit dagboek bevat 6784 woorden en
voert dus te ver om in dit verslag op te nemen. lk zal daarom proberen in het kort weer te geven wat mij i\
overkomen voor ik weer uit het ziekenhuis werd ontslagen, hoewel hct moeiliik te verwoorden isMijn ziekenhuisperiode valt in twee delen uiteen: van 19 september 2002 tot 2'l november 2002 in De
Heel (lntensive Care) in Zaandam. De eerste dag aan de volledige beademing en totaal in slaap gehouden,
nierfunctie ging achteruit, moeilijke heademing wegens veel slijm. Na een week aan de nierdialyse had ik
schimmel in de longen en een allergie voor antibiotica. Verder ook nog bloedarmoede, mijn bloeddruk was
niet goed, oorontsteking, grote doorligwond, bloed in de maag, ontsteking in de lies, bloedverlies uit stoma
en arm door het infuus.
Maandag 28 oktober heeft mijn echtgenote een gesprek met de lC-arts gehad. Mijn lichaam regelt zelf nog
niets. Een groot deel van de FloraslachtoÍfers met deze complicaties is overleden.
Donderdag 14 november: conclusie dat de hele poging naar herstel is mislukt- AIs ze de beademing
lager zetten, loopt de long meteen weer vol. Het lc-team weet niets meer te verzinnen, zii hebben er alles
aan gedaan.
Second opinion gevraagd door mijn echtgenote!
Zodra er een plaats vrij komt in het O.L.V.C. in Amsterdam zal ik worden overgeplaatst. Er zijn daar artsen
die nog een poging willen wagen. Als een poging tot herstel zou lukken, kon het alleen nog daar.
Op 22 november 2002 kom ik op de lntensive Care van het Onze Lieve Vrouwe Casthuis. lk word niet
meer in slaap gehouden en regelmatig uit bed op een stoel gezet, echter wel met neusbeademing. Doelstel.12
ling is om de beademing te verlagen en te proberen om zelfstanding weer voedsel te nemen. Donderdag
december word ik overgebracht naar de longaídeling. Doel van de opname op de longaÍdeling is om aan te
sterken (wee6l nog maar 54 kilo!) en om theÍapie te kunnen volgen. lk kan niet meer staan en lopen en heb
ook geen kracht meer in armen en handen-
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Maandag 16 december gaat de situatie sterk achteruit, ik heb te weinig vocht gekregenl C)p 25 december is
de situatie zodanig verslechterd door een ontsteking van de doorligwond aan mijn stuit, dat ik uit voorzorg
weer naar de lntensive Care word overgeplaatst. Op 30 december weer terug naar de longafdeling. ledere
dag is weer moeilijk om door te komen, om proberen te eten en te slapen want het duurt al zo lang en
het lichaam is zo zwak! De nieren blijven nog steeds een probleem, men blijft zoeken om het íunctioneren
te verbeteren.

Op 16 januari weer proberen te lopen in een loopbrug. Het herstel vordert maar heel langzaam- lk mag
op 26 januari 2003, wij zijn dan 30 jaar getrouwd, een paar uur naar huis. Het geeft een ontzettend goed
gevoel weer even thuis te zijn geweest. Op 15 en 16 februari ben ik een weekendje thuis als aanloop naar
het deíinitieve ontslag op 20 íebruari 2003. Uiteindelijk is er een einde gekomen aan de beproeving die
mijn echtgenote en kinderen hebben moeten doorstaan. De onzekerheid over de aíloop en de dagelijkse
bezoeken met de gedachte: "Wat zullen we nu weer aantrefÍen?", hebben een zware wissel getrokken. De
internist waar ik nu nog onder controle sta, zegt nog steeds dat ik een goede beschermengel heb gehad,
namelijk mijn echtgenote. En dat is waarl

De gevolgen zijn echter wel dat ik volledig ben afgekeurd en dus in de WAO zit. Het heeft mij heel
veel moeite Bekost om dit te moeten aanvaarden. Cezien mijn leeftijd nu (62 jaar) was mijn werkzame
periode gelukkig niet zo lang meer. Wekelijks ga ik drie maal naar de sportschool om mijn conditie (met
name miln benen) op peil te houden. De overige tijd vul ik met kleine klusjes in huis, de tuin en met
uitvoerig de krant lezen (concentratie probleem). Ook loop ik weleens mijn echtgenote, mijn beschermengel, voor de voeten.
Al met al heb ik mij nu, pas na vijÍ jaar, wel met de nieuwe situatie verzoend.
Ron Muts, Purmerend
Ron was 57 jaar toen hij de veteÍanenziekte kreeg-

100

LECIONELtA,,, een ramp!

.t
,I

,fl

I *ff

Ë

r-

Tfl
\,1

L

\

i. -Í

-

'Ilal
aL

tl

I

*l-

t-----

lj'

n

I

?'

m=.Ir
.s,

a

Ít

*,+

t'

Na viif iaar met de situatie verzoend

't

01

I

L.

I
f

\

ï(\il
\

i2r I
\

i'
t,,L

DANKZU MUN ZUSfE BEN lK ER NOC!

102

tECIONEttA... een ramp!

lk r,vas twaalf dagen op vakantie geweest in Fuerta Ventura, één van de Canarische Eilanden. Na een ontzettend druk jaar op mijn werk was ik in februari 2o03 heel erg aan vakantie toe. Mijn aÍdeling goed op poten
zetten had heel veel tijd en energie Sekost.
Eerder tijdens de kerst van 2002 had ik een longontsteking gekregen, waarvoor ik werd behandeld met een
antibioticakuur. Hoewel mijn huisarts het geen geslaagd plan vond, ging ik na nieuwjaar weer aan het werk.
Wel maakte ik met hem de afspraak dat ik tot mijn vakantie in Íebruari halve dagen zou gaan werkcn. Ook
bleef ik bij hem onder controle, mede omdat mijn bloeddruk wat aan de hoge kant was.

De vakantie was heerlijk. Het was er zonnig en warm; ik kwam toe aan lekker slapen, veel lezen, genieten
van de natuur, het strand, de zee en vooral het eten van overheeÍlijke verse vis. Na de vakantic maest ik
terugkomen bij de huisarts; ik voelde me prima, mijn longen klonken goed, alleen de bloeddruk was nog
niet helernaal in orde. lk ging gewoon weer lekker aan het werk en maakte de afspraak om de bloeddruk
regelmatig te laten controleren. Een week later, op vrijdag, kreeg ik het midden op de dag ontzettend benauwd; ik kon moeilijk ademhalen en kreeg bijna geen lucht. Heel vervelend en ik vroeg mij af hoe dit nu
toch kon, zo vlak na die Íantastische vakantie. ln ieder geval was het voor mij reden om nu dan toch àan de
huisarts een verwijzing voor de longarts te vragen. Meteen na het weekend er maar heen om dit te regelen.
Maar helaas, de huisarts was met krokusvakantie en ik moest dit dus maar een weekje uitstellcn. Het kwam
niet in me op om naaÍ een vervangende arts te gaan. Die week gewoon gewerkt tot ik donderdagavond
toen ik thuiskwam het opeens heel erg koud had. lk had vreselijke hoofdpiin, spierpijn, was misselijk en kon
alleen nog maar rillen. lk weet niet oÍ ik toen ook koorts had, ik wilde alleen maar naar bed en dacht: het is
bijna maandag, dan ga ik naar de huisarts.

Op dat moment belde mijn zusje Corneli uit AmersÍoort, Zij wilde even weten hoe het met me ging. lk
vertelde haar, dat ik mij helemaal niet goed voelde en naar bed ging. Hierna dook ik in bed. ecn deken om
miin voeten en diep weggekropen onder mijn dekbed.
AchteraÍ bleek dat mijn zusje het niet vertrouwde en dit tegen haar dochter had gezegd. En zij zei direct
tegen haar moeder: "Ca dan even kijken, ik breng je wel naar de trein." 7o gezegcl, zo gedaan en nog nooit
werkte alles zo mee- De trein stond klaar en vertrok meteen en in Den Haag kwam de tram voorgereden
alsof het zo moest zijn, Mijn zusje had de sleutel van mijn huis. Celukkig had ik de knip niet op de deur
gedaan en opeens stond mijn zusje voor mijn neus. lk was nauwelijks aanspreekbaar, dus haalde zij miin
buurvrouw erbij en samen zochten ze het nummer van de dokterspost en belden zij een arts. lk had meer
dan 41o koorts, had overal pijn en haalde moeilijk en piepend adem. De dienstdoende arts schrok zich te
pletter en toen mijn zusje hem vertelde dat ik met de kerst een longontsteking had gehad, dacht hij direct
aan een recidief. Hij wilde me naar het ziekenhuis hebben en regelde een ambulance om me naar de Eerste
Hulp Poli van het Westeinde Ziekenhuis te laten brengen. Na allerlei onderzoeken en bloedafname werd
een infuus met twee soorten breedspectrum antibiotica gegeven. ln het Westeinde Ziekenhuis was geen
plek en zo werd ik midden in de nacht met ccn ambulance naar het Havenziekenhuis in Rotterdam vervoerd. lk was heel ziek en werd alleen maar zieker. Die zaterdag werd daarom mijn zusje gewaarschuwd dat
ze moest komen en bij mij moest blijven. Het was kantje boord. lk weet dat ik buiten mijzelí ben getredeni
ik keek van bovenaf op mijzelÍ neer. lk lag in een kamer vol licht, overal stonden aangestoken kaarsen en al
mijn dierbaren stonden om me heen. Zo ook een heel goede vriendin van mij en toen ik haar dit later vertclde, bleek dat zij op dat bewuste moment het zonder enige aanleiding ontzettend benauwd had gekregen
en niet snapte wat er aan de hand was.
Op zondag krvam ik weer een beetje bij mijn positieven en's maandags werd ik opnieuw met een ambulance naar een ander ziekenhuis in Rotterdam gebracht voor een CT-scan van de longen, De lonBartsen
wilden uitsluiten dat dc hele toestand werd veroorzaakt door een longembolie. Artsen en verplegend personeel wisten noB steeds niet wat de oorzaak was van mijn ziek ziin en waarom ik nauwelijks reageerdc op de
medicijnen, laat staan opknapte van de longsteking. Maar op woensdag of donderdag vertelde de longarts
dat ze de veroorzaker te pakken hadden; het was de legionellabacterie, De mededeling drong nauwelijks
tot me door, lk had op dat moment geen Ílauw idee over welke bacteÍie hij het had. Maar, werd mij verteld,
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de CCD zou worden ingelicht en zou in ieder geval contact met mij opnemen. Toen de artsenvisite voorbij
was, begon ik vreselijk te huilen en kwamen er allerlei emoties los. Waarom oÍ waardoor dit precies gebeurdc, weet ik niet. ln ieder geval kon er toen een gericht antibioticabeleid worden ingezet en toen het maar
even mogelijk was. wilden ze mij naar huis hebben vanwege het extra iníectiegevaar in hct ziekenhuis.

Mijn zusje had samen met mijn andcre zusjes en mi]n vrienden een schema gemaakt en drie maanden lang
werd door hen bij toerbeurt Bekookt, de boodschappen gedaan en wat nog meer nodig was. Het heeft lang
geduurd voordat ik zelf rveer tot iets in staat was. Mijn ritme bestond vooral uit slapen. een klein stukje
wandelen en eten. De zomer van 2003 was lang, droog en warm, wat me enorm goed heeft gedaan. ln
deze periode kreeg ik ook bezoek van de CCD. Zij hadden allerlei vragen; onder andere waar en hoe ik
de besmetting mogelijk had opgelopen. Er werd bij mij thuis brononderzoek gedaan om uit te sluiten dat de
besmetting thuis was ontstaan. Daarna nooit meer iets van deze instantie gehoord.
ln het najaar van 2003 kreeg ik opnieuw luchtwegklachtcn, variërend van benauwdheid tot bronchitis. Mijn
huisarts veronderstelde dat ik hyperventileerde, iets wat mijn zelfvertrouwen flink ondermijnde. lk kreeg
wel Seretide en Ventolin van hem. Begin 2004 probeerde ik mijn baan en werkzaamheden weer óp te
pakken. lk had een leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Een hele leuke, maar ook bijzonder
drukke baan. Voor mijn ziekteperiode was ik eraan gewend veel dingcn tegelijk te kunnen doen, ik kon
zaken snel overzien en evenzo snel beslissingen nemen. lk merkte dat dit totaal niet meer aan de orde
was. lk had moeite me te concentreren en kon weinig drukte om me heen hebben. lk puzzelde graa6; maar
zelfs de eenvoudigste puzzels kon ik niet meer maken. lk had problemen rret de links/rechts coördinatie
en draaide getallen om. lk was sncl moe en bleeí lichamelijke klachten houdcn zoals hooÍdpi]n, luchtwegen spierklachten. Kortom, ik herkende mezelf niet meer en ik merkte dat ik hier in het medische circuit
nauwelijks mee terecht kon. De bedrijfsarts adviseerde mij toen om naar een psycholoog te gaan voor
begeleiding. Deze mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen. In de gesprekken die volgden kwam
ik erachter dat ik voortdurend met mezelf in gevecht was om weer 'de oude' Cerda te worden. En dit terwijl
er zoveel gebeurd lvas waar je niet zomaar overheen kunt stappen. Uiteindelijk ging hef erom mezelf te
accepteren in het hier en nu, en nict steeds terug te kiiken naar hoe ik was voor ik ziek werdl Toen
dit kwartle viel, ging het beter. En dat kwam me goed van pas, want mijr'r gezondheidssituatie gaí uiteindelijk
aanleiding, na de nodige gesprekken met de UWV arts, in 2OO5 toch te stoppen nrer werken. De gesprekken
met de psycholoog hebben ook het accepteren van dit traject makkelijker gemaakt.

ln maart 2006 werd ik opnieuw van het ene op het andere moment doodziek. lk werd weer opBenomen
in het Westeinde Ziekenhuis, nu met een dubbele longontsteking. Opnieuw aan het infuus met een
hoge dosis breedspectrum antibiotica. Na een week mocht ik lveer naar huis, maar wel nadat ik met de
behandelende longarts had afgesproken dat ik goed ondcrzocht zou worden. Na allerlei longfuncticonderzoeken, een histaminetest, bloedonderzoeken en een CT-scan van de longen was de uitslag COPD
met een astmacomponent. Vooral een overgevoeligheid voor componenten van buitenaf zoals Iuchtvervuiling, mist. vocht, tabaksrook en dan ook nog een overgevoeligheid voor virussen en bactcriën. lk
werd ingesteld op medicatie, vooralontstekingsremmende luchtwegverwijdende inha latiemedicijnen en
kreeg preventieÍ antibiotica en prednison op zak. Vanaí dat moment werd ik bchoorlijk geconÍronteerd
met mezelf. lk wist nooit waarvan en vaak zondcr voorbode, werd ik van het ene op het andere moment
ziek, met zeer hoge koorts. En iedere keer was het een dubbcle longontsteking. De ene keer veroorzaakt
door een bacterie en dan lveer door een virus. Telkens met weer een ziekenhuisopname. Sinds de legionellabesmetting komt dit neer op één keer per jaar, De laatste keer was het in maart 20OB en weer
lag ik, na een heerlijke vakantie met zon en warmte, met een dubbele longontsteking twce weken in
het ziekenhuis. lk ben opnieuw opgelapt met de nodige hoge dosis antibiotica en kon weer van vooraf
aan beginnen. Dit was weer heítig en ook heel verdrietig. Ligt de oorzaak bij de legionellabesmetting
in 2003? Hier kan niemand tot nu toe antwoord op geven. Voor mij staat het vast dat mijn inmiddels chronische longziekte zeer maniÍest is geworden na de legionellabesmetting. Maar ik moet ook
erkennen dat in de Íamilie van moeders kant chronische longziekten voorkomen en dat ik inderdaad als
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S-jarig kind en in '1992 een ernstige longontsteking heb gehad. Zou het dan Senetisch bepaald zijn en
ben ik daarom met de legionellabacterie besmet geraakt? Vragen, vragen, vragen, .,..,., Misschien komt
er ooit no8 een antwoord.
Het belangrijkste is dat ik LEEF! UiteÍaard zijn er momenten dat ik het toch even niet zie zitten. le leven
aanpassen aan de huidige situatie valt niet altijd mee. Maar dat ik een fantastisch sociaal vangnet heb,
bestaande uit familie en goede vrienden, is goud waard. Daarom is het nu ook niet meer zo belangrijk
om te weten waar ik de besmetting heb opgelopen. Al blijft de vÍaag bestaan: was het de douche in het
hotel of was het de kapotte airco in de bus, Of misschien gebeurde het wel in de prachtige mooie tuinen
die ik bezocht en die toen juist werden besproeid, zodat je de waterdruppeltjes glinsterend in het zonlicht
zag ronddansen.

Cerda Kàss, Ermelo
Cerda was 51 jaar toen zij de veteranenziekte kreeg.

Dankzil mijn zusje ben ik er nog!
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HET VOTCENDE IAAR BETER

TE TRAINEN, NIET WETENDE DAT IK ECHT HEEI ZIEK WAS"
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Lucas van Schaik is gepensioneerd internist. larenlang werkte hij in het Onze Lieve Vrouwe Casthurs in
Amsterdam. Als fervent wandelaar liep híj met zijn plaatselijke wandelvereniging enkele keren de
Vierdaagse in Nijmegen. Als hij in 2004 tijdens de Vierdaagse in het sporthotel Papendal verbliift, wordt hii
getroffen door dc legionellabacterie. Een bacterie die hem tot op de dag van vandaag in ziin greep heeft.

Van Schaik is na zijn pensionering begonnen met wandelen. 'Als ie internist bent, heb je geen tijd om de
Vierdaagse te wandelen. Een jaar of zeven geleden ben ik hier in Abcoude met een aantal mensen een
wandelgroepje begonnen. Van het een komt dan het ander en zo besluit je ook een keer naar Nijmegen te
gaan. Tijdens de Vierdaagse zat ik eigenlijk altijd in een hotel in Oss, totdat ik vier iaar geleden een aanbod
kreeg om in Papendal te overnachten. Dat leek mij ecn prima alternatief. Mijn vrouw kwam op de woensdagavond langs en liep de derde dag, de donderdag, met ons mee. De donderdag wordt door velen omschreven als de mooiste dag van de Vierdaagse, omdat je dan over de bekende Zevenheuvelenweg richting
Croesbeek loopt. Ik heb er ook dat jaar weèr van genoten. Aan het ontbijt viel het mijn vrouw die vrijdagochtend op, dat ik weinig eetlust had. lk heb de tocht nog wel uitgelopen, maar voelde mii de hele dag al
wat vreemd- Zweverig. Het gevoel dat je niet jezelf bent. lk herinner mij nog dat ik bij de finish tegenover
een veel oudere man ging zitten. Mijn vrouw liep weg om wat drinken te halen. lk voelde me hondsberoerd
en doodmoe, terwijl die man er nog heel Ílorissant uitzag. tk nam mij voor om het volgende iaar beter te
trainen, op dat moment niet wetende dat ik echt heel ziek was."

Diezelfde avond voell Van Schaik zich stecds zieker rvorden. "Op zaterdag kreeg ik steeds hogere temPe
raturen, buikpijn en diarree. Doodziek. Zondag werd het niet rrinder. Maar toch voel je als arts darl een
barrière om aan dc bel te trekken. Als je zelÍ in het medisch vak zit, is het nu eenmaal een behoorliike
drempcl om een huisarts te bellen. Want wat zou zo'n huisarts nou meer kunnen weten dan jijzelfl Op dat
moment dachl ik nog dat het samenhing met uitdrogingsverschijnselen, omdat de hoge koortspieken daar
goed mee kunnen samcngaan. lk heb de huisarts toch langs laten komen. f)e huisarts dacht toen noÉi aan
een hevigc buikgriep."
Op zondag belt een oude vriend van Lucas van Schaik om te inÍormeren naar ziin ervaringen mel de
Vierdaagse. "Het was lan Ceerling, een collega-internist uit het Onze Lieve Vrouwe Casthuis. Toen mijn
vrouw vertelde dat ik zo ernstig ziek was, vertelde hij dat hij ook een keer een patiënt had gehad mct hcvige
buikpijn, hoge koorts en diarree. Die patiënt blcck later legionella te hebben gehad. lan Ceerling was de
eeÍste die het woord 'legionella' nocmde. Achteraf gezien is het een gcluk geweest dat hii ons toen al op
dat spoor zette."
Academisch Medisch Centrunl
Als de situatie's avonds niet verbeteÍt, besluit Van Schaik toch aan te dringen op een ziekenhuisopname.
"lk weet nog dat ik heb gezegd: 'AIs ik nu niet wordt opgenomen, dan hoeft het niet meer." lk mocht na
eerst nog een huisarts op bezoek te krijgen direct komen." Eenmaal onder de hoede van de artsen van het
AMC worden de eerste vermoedens van legionella bevestigd. "ln de manier waaÍop de legionella zich voordoet, lijkt het in eerste instanlie op een ernstige longontsteking. De artsen in het AMC luisterden naar miin
Iongen en hoorden bijna geen aÍwijkingen. Maar op de longfoto waren enorme afwijkingen zichtbaar. Juist
door die discrepantie tussen enerzijds weinig horen en veel zien moet je denken aan een atypische longontsteking. Omdat ik direct binnenkwam met de mededeling dat het wellicht legionella was, stond iedereen
op scherp."
Ieleíoonkaart
Van Schaik wordt ook onderworpen aan een urinetest die het vermoeden van legionella moet bevestiBen.
"Het is een mooie test, al geeft de test in een kwart van de gevallen een negatieve uitslag terwijl die positieí
zou moeten zijn. Aan de andere kant is de speciÍiciteit hoog. Als de test de uitslag'positieí' geeft, dan is die
ook daadwerkelijk positief. Verder wilde men nog het sputum, het opgehoeste slijm, onderzoeken. Dat is de
beste manier om op legionella te onderzoeken. Maar het probleem is vaak dat mensen met legionella weiniS

Lucas van Schaik:

"lk nam mij voor om het volgende iaar beter

te trainen..."
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sputum opgeven. Als je rveinig sputum opgeeÍt, dan is het niet eenvoudig om daar nog legionella in te zien.
Dat kan niet elke bacterioloog. Degene die daar specialist in was, was op dat moment net op vakantie. In
miin geval was het mijn redding dat de artsen snel op het spoor zijn gezet van legionella, dat er geen rijd is
verloren omdat mcn naar de oorzaak moest zoeken."
Uiteindelijk blijft Van Schaik tien dagen in het AMC. "lk viel steeds verder af. Langzaamaan knapte ik wel
een beetje op, maar zeker in het begin was ik nog doodziek- lk raakte or.)k venvard. Later hoor je dat het
bii het ziektebeeld hoort, màar op het moment dat het je overkomt is het heel vervelcnd. Zo kwam er
iemand langs die ik op dat moment helemaal niet had verwacht. Daardoor was ik helemaal uit mijn doen.
Tegelijkertijd was het ook een bijzondere ervaring om dan als internist in de rol van patiënt te komen. lk
wilde naar huis bellen, maàr dat mocht niet van de verpleging. lk had eerst een kaartje nodig om te mogen
bellen. Dat kaartje kon ik pas de volgende ochtend bij de portier halen. Dat was een ongelooÍlijke ervaring.
Mijn vrouw had in tien minuten aan mijn bed kunnen staan, maar ik mocht haar niet bellen omdat ik geen
telefoonkaartje had. lk wist niet wat ik meemaakte,"

Als Van Schaik wordt ontslaBen uit hct ziekenhuis, nroet hij na een week tcrugkomen op de polikliniek.
"Het is ccn bijzondere ervaring om als internist in dc rvachtkamer te moeten zitten, vooral als je meer rlan
drie uur moet wachten, In die periode voelde ik rnij erg krvetsbaar, lk rvas immers gezond gerveest, had de
Vierdaagse gelopen, geen last van longziekten, rookte niet. Toch overkrvam het rnij en hield ik nog allerlei
klachten over aan de besmetting. Celukkig hebbcn de artsen in het AMC in de loop dcr tijd ook de nodige
kennis over dc restverschijnselen van le6ionella opgedaan, Daar prijs ik mij gelukkig mee, omdat niet alle
artsen oP de hoogte zijn van de nasleep van legionella. Als de urine en het bloed goed zijn en ook de foto's
ziin goed, dan zullen andere artsen al sncl denken dat het tussen je oren zit. Dat is niet zo. Maar als je dat
vaak genoeg hoort ga je het vanzelf geloven."
De klachten die Van Schaik aan de besmetting heeÍt overgehouden bestaan vooral uit kortademigheid en
vermoeidheidsklachten. "lk lig 's nachts vaak wakker. Als ik vroeger een zware dienst had gedraaid ging ik
een half uurtie slapen en was ik rveer opgeladen. Die tijd is nu helemaal voorbij." Vanuit zijn achtergrond
als internist waarschurvt Van Schaik rvel voor het 'kapstoksyndroom', "Het is onjuist om alle klachten te
relateren aan de legionella. Er kunnen ook andere factoren in het spel zijn. Als ik hooídpijn krijg, dan relateer ik dat wel aan de legionella omdat deze hoofdpijn van een ander karakter is dan de hooídpijn welke
ik voor deze infectie had, Er is wel eens onderzoek Belveest in een bedrijí waar n'len geen klachten had.
Onderzoekers hebben bij alle werknemers de bloeddruk opgemeten. Van de duizcnd werknemers hadden
vijftig personcn een hoge bloeddruk. Na het onderzoek wcrd het ziekteverzuim opeens veel hoger, Haclden de medewerkers hoofdpijn oÍ rvaren ze moe, dan relateerden ze dat direct aan die hoge bloeddruk en
mcldderr zil zich ziek."
Nadat Van Schaik weer enigszins is hersteld, start ook de juridische procedure tegen sporthotel Papendal.
"Papendal heeft gelukkig vrij snel toegegeven dat er inderdaad sprake was van legionella. Volgens mijn
verzekeraar was het vrij uitzonderlijk dat Papendal het zo snel bevestigde. Uiteindelijk heeÍt het hotel een
vergoeding betaald, die ik heb overgemaakt aan een stichting die door een kindeÍarts in de buurt is opSericht. lk realiseerde mij dat een vergoedlng mii niet beter zou maken. lk moest hoe dan ook verder leven
met de consequenties van de besmetting. Bij een stichting die zich over kinderen met kanker ontÍermde was
het geld beter op zijn plek."
Stichting Veteranenzickte

Ondanks de fysieke achteruitgang waarmee Van Schaik nog dagelijks wordt geconfronteerd, laat hij zich
niet gemakkelijk uit het veld slaan. "Na die ene keer heb ik nog drie keer de Vierdaagse gelopen. Mijn vrouw
noemt mij een doorzetter, maar vooÍ mij is die Nijmeegse Vierdaagse vooral een enorme opkikker. Alle
leeítijdsgroepen lopen er door elkaar heen. Er heerst een gezellige sÍeer." Ook komt Van Schaik graag op
de bijeenkomsten van de Stichting Veteranenziekte. "Nico, Fred, Leo, Cerda en Bea dragen de vereniging.
Daar heb ik grote bewondering voor. Het is in al die jaren geen klagerige club geworden. Men kijkt vooruit
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en heeít ook mensen die Bovenkarspel niet hebben meegemaakt aan zich weten te binden, De troost zullen

wij als getroÍÍenen vooral zelf moeten organiseÍen. De Stichting biedt die ruimte gelukkig. Daar ben ik de
Stichting Veteranenziekte erg dankbaar voor."

Lucas van Schaik:

"lk nam mii voor om

het volgende jaar beter te trainen.../'
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Dit verhaal draag ik op aan onze kleinzoon Joost, die er door de aankondiging van zijn komst, voor gezorgd
heeÍt dat ik, toen ik totaal voor pampus in het ziekenhuis lag, een heel goede reden had om voor te knokken: namelijk oma te kunnen zijn.

Op mijn verjaardag in februari 2004 kregen miin man en ik van onze kinderen een envelop; de inhoud
kon besteed worden aan een vakantie. Wij werden dat jaar allebei zestig en dit leek hen wel een geschikt
cadeau. We waren her snel eens over een rondreis door Toscane. We vertrokken op 12 juni en genoten
volop. De donderdag van de tweede week voelde ik mij niet fit. lk liep rond in een stadje en dacht: "lk
wilde dat ik de bus in kon." Terug in het hotel ben ik nog wel mee aan tafel gegaan, maar had geen trek en
alles deed me zeer. lk ging van tafel en rap in bed met het idee dat ik griep had. De volgende twee dagen
bleeÍ ik in bed. lk sliep de hele dag en die dagen waren zo voorbi.j. Onze thuisreis was op zondag. lk heb
een klein beetje yoghurt gegeten en een kopje thee gedronken en ging toen de bus in voor een tocht van
ongeveer vier uur naar het vliegveld van Milaan. Van die busreis weet ik niets meer, ik weet nog vaag dat er
incheckproblemen waren, van het vliegen zelf weet ik ook niks meer.
Op Schiphol stonden onze kinderen; om ons te verwelkomen en om onze verhalen te horen. lk heb ze
nauwelijks begroet en ben met mijn jongste dochter naar de wc gegaan. Daar ben ik op gaan zitten, zonrler
mijn brock naar bcneden te doen. ln een rolstoel ben ik vlug naar de auto gebracht. lk weet nog wel dat ik
dacht: "Als ik dadelijk maar thuis in mijn eigen bed lig, dan komt het wel goed." Thuisgekomen wilde miln
dochter (verpleegkundige) mijn temperatuur opnemen. ik had geen enkel benul meer rvat een thermometer
was, laat staan wat je ermee moet doen. lk bleek 41 graden koorts te hebben en omdat het zondag was,
werd de huisartsenpost gebeld. Het heeít cnige tijd geduurd voor er een dokter was en die schatte de ernst
van de zaak goed in. lk werd meteen met een ambulance overgebracht naar de Isalaklinieken afdeling Sofia
in Zrvolle, Anderhalve dag heb ik daar op de afdeling gelegen, maar het ging zo slecht dat ik r,verd overgebracht naar de lntensive Care. Daar heb ik, in van tijd tot tijd kritieke toestand, aan de beademing gelegen.
Ze hehben vanaí het begin aan legionella gedtrcht, maar de twee sneltesten gaven geen zekerheid. Na een
bloedkweek konden ze na negen dagen de besmetting met zekerheid vaststellen. Na twaalÍ dagen mocht
ik van de beademing af, cn vanaf dat moment kan ik me de dingen weer herinneren. Anderhalve dag ging
het goed, toen moest ik weer terug naar de beademing, wat een nachtmerrie was datl Celukkig duurde dat
maar twee dagen en daarna ging het deíinilieÍ beter. Mijn hoofd werkte, ik had overal gevoel, maar ik was
totaal verlamd. lk was totaal aÍhankelijk, met alles. Toen het na een paar dagen goed bleef gaan, mocht ik
terug naar een gewone afdeling. Daar lag ik samen met een andcrc vrouw op een kamer. We waren even
oud, hadden allebei drie kinderen en hielden van handwerken. We konden het heel goed vinden samen.
We hadden lvel getrouwde kinderen, maar zij noch ik waren oma, terwijl we er zo langzamerhand toch
wel de leeftijd voor hadden. We spraken erover dat we het jammer vonden. Wat zouden we toch een leuke
kleren en andere dingen kunnen maken als we kleinkinderen zouden hebben. Op een zaterdag meldde mijn
dochter dat ze samen met mijn man en onze andere kinderen op bezoek zou komen. lk vond het helemaal
niet fijn, veel te druk, maar enÍin, daar doe je dan niets aan. Toen ze kwam, kre6len mijn man en ik een kaart
met daarop Oma en Opa. Zo wilde ze ons allen vertellen dat ze zwanger was. Ik word oma, wat ecn oppeppcr was datl Het bijzondere lvas echter dat ook mijn buurvrouw in dezelfde week van haar schoondochter
te horen kreeg, dat ook zij oma zou worden, Hadden we samen liggen íantaseren hoe leuk het rvel niet
zou zijn om oma te wörden en nu zouden we beiden het grootouderschap gaan beleven. Het gaÍ me toch
ecn positieve energie, de hele aídeling werd er door aangestoken. Verpleegkundigen kwamen met bladen
als Ouders van Nu en de Knippie van het voorjaar en het najaar, Deze positieve bcrichten hadden we ook
heel hard nodig, want ik had een lichaam van beton gekregen. Door heel veel insptrnning van mij en van
dc fysio- en ergotherapeuten, kwam heel langzaam mijn lichaam weer in beweging.

Op 4 augustus ging ik van het ziekenhuis naar het Revalidatiecentrum de Vogellanden, ook in Zwolle. lk
heb daar twee maanden gewoond, in de weekenden mocht ik naar huis. Begin oktober kon ik eindelijk mijn
koffertje inpakken om thuis verder te revalideren, Toen begon het eigenlijk pas echt. lk kon praktisch niets,
ging vier keer per week naar de íysiotherapeut en moest overal bij geholpen worden. Heel langzaam ging
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het stecds ecn stukje beter. Ik heb er een Critical illness polyneuropathy (beschadiging van de zenuwen) aan
overgehouden, dat is door de tiid wel rvat verbeterd, maar er blijven restversch ijnselen. Het zit hoofdzakelijk
in mijn benen, het lopen gaat af en toe moeizaam. lk ben heel snel moe en mijn reactiesnelheid, bijvoorbeeld op de Íiets. is minder dan het rvas, lk moet vooral niet naar de mooic blocmetjes in het gras kilken
als ik aan het fietsen ben. Want de kans is dan heel groot, dat ik zo naast die bloemetjes lig. Maar ja, ik ben
inmiddels ook drie jaar ouder natuurlijk.
De vraag, hoe ik het heb opgelopen, blijít ons bezighouden, lk ben er zeker van dat het vier dagen voor
ik ziek werd gebeurde. Toen we 's avonds in het hotel kwamen, heb ik mijn voeten gewassen onder het
kraantje van het bidet. Omdat ik tijdens het wassen voorover stond, en naar ik aanneem een bidet door de
meeste niet-ltalianen niet rvordt gebruikt, denk ik dat de legionellabacterie in die leiding heeít gezeten en ik
al poedelend de besmette waterdeeltjes heb ingeademd. Mijn man heeft dat bidet niet Bebruikt, dus is het
hem bespaard gebleven. We hehrben de reisorganisatie aansprakelijk gesteld; naar onze mening moelen zij
ons een veilig hotel bieden. We zijn er nog steeds over aan het touwtrekken.

Dit was miin verhaal. Het heeft ons leven erg veranderd en dat is niet altijd leuk. Het gevolg is, dat ik wel
geniet van alles wat ik nog wel kan en heel dankbaar ben voor de goede zorg en aandacht van mijn man en
kinderen, Íamilie en vrienden. Extra dankbaar ben ik de mensen op de Intensive Care in Zwolle, zij hebben
mij gered. ln februari 2005 werd onze kleinzoon Joost geboren. lk heb een speelkleed voor hem gemaakt,
al kon ik nog bijna geen speld vàsthouden en brak het zweet mij regelmatig uit. Het was op tijd af en is erg
mooi geworden.
Rentia Clebbeek, Emmeloord
Rentà r.l,as 60 jaar toen zij de veteÍanenziekte kreeg.
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WARME DOUCHE WERD VOOR MIKE EEN KOUDE DOUCHE
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Mike was een fanatiek sporteÍ. Begin lanuari 2005 speelde hij weer in sporthal Onder de St. Steven in
Nijmegen; dat deed hij al zeker 25 jaar. De douche waar hij gebruik van maakte, werd hem biina fataal.
Mike werd ziek; flink ziek en met hoge koorts. De huisarts dacht dat het griep was, dit heerste in die tijd, De
weekendarts constateerde Iater een longontsteking (aan legionella werd helaas niet gedacht) en schreef een
penicillinekuur voor, maar de koorts steeg alleen maar en hij werd kortademig. Uiteindelijk werd hij met een
ambulance en met toediening van zuurstof naar het Sint Radboud Ziekenhuis gebracht.
Er werden longÍoto's gemaakt, waarna de àrts verontrust opmerkte dat Mike zeer ernstig ziek was en vroeg
waar hij de laatste weken was geweest. Hij werd opgenomen op de Intensieve Care en de volgende dag
kwam na een urinetest de diagnose: legionella-infectie. zijn leven hing aan een zijden draadje. Hij kwam
aan de beademingsapparatuur en werd in lichte coma gehouden, Mike had er zelí geen weet van.
Meer dan een maand lag hij op de lntensive Care met als complicaties ook nog eens longembolie, hartritmestoornissen en een stafylokokiníectie. Het was continu stand-by staan voor mij en onze twee dochters, korrom een zeer heftige periode voor ons gezin. ln die tijd kregen wij gelukkig veel steun en hulp van
vrienden, buurtgenoten en familie. Na de lntensive Care lag hij nog twee weken op de longaÍdeling, daar
leerde hij weer lopen met behulp van een rollater en oefende hij het traplopen.
Op 25 maart werd hij ontslagen uit het ziekenhuis met de nodige poli-aÍspraken voor de longarts, de hartspecialist, de revalidatie en de afdeling oogheelkunde, verder kreeg hij voor zes maanden antistollingsmedicijnen mee. Hij was in ernstige mate verzwakt en dertien kilo afgevallen. Hij revalideerde thuis, kreeg
een aangepast bed en een rolstoel van de thuiszorg en oeÍende verder met de rollater, Iater volgde lopen
met een wandelstok en kreeg hij fysiotherapie om weer op krachten te komen. Tiidens zijn opname op de
longafdeling werd een oogans geraadpleegd in verband met oogklachten. Bij oogheelkunde is hij sindsdien nog steeds onder behandeling; daar werd geconstateerd dat hi1 een uitval heeÍt van de bovenste
gezichtsvelden. Deze situatie is blijvend. Hij mag geen auto meer rijden, moet er8 uitkijken in het verkeer en
heeti moeite met lezen. Hij kan zijn íavoriete sporten, tennis en badminton, niet meer beoeíenen. Ook het
letterlijke en figuurlijke zicht op aanvullende inkomsten is hem ontnomen! Hij voelt zich ernstig tekort
gedaan in zijn levensvreugde en daar lijdt het gezin natuuíijk ook onder. Hij is afhankelijk van anderen
geworden en kan zijn ouders (85+) in Engeland niet meer zelÍstandig bezoeken. Vakanties moeten worden
aangepast, het onderhoud van het huis wordt uitbesteed en onze uitgaansmogelijkheden zijn zowel thuis als
tijdens de vakanties beperkter geworden. Zijn hele sociale leven lijdt eronder. Hij is sneller moe, kan zich
moeilijker concentreren, is vergeetachtig en heeft last van depressies.
Vlak na de opname vond er een gesprek plaats tussen mij, de CCD-verpleegkundige en de l.C.-verpleegkundige- De locaties waar Mike van de douche gebruik had gemaakt, werden nagegaan in verband met
de lokalisering van de besmettingshaard. Het ging om de incubatietijd, met als uitkomst drie locaties: het
thuisadres, sportcentrum de Molenhoek en sportcentrum Onder de St- Steven. Na bemonstering door het
Streeklaboratorium Haarlem bleek sporthal Onder de St. Steven de boosdoener te zijn. Het was nota bene
al de vierde keer dat de legionalla bacterie hier werd aangetroífen (met in juli 2000 een besmette loper
van de Vierdaagse)! Er was wel contact met de gemeente Nijmegen tijdens Mike's periode in het ziekenhuis, omdat zij graag op de hoogte wilden zijn van de gezondheidstoestand van Mike, zij wilden graag
hun verantwoording nemen. Ook kregen wij inÍormatie over de vernieuwing van de complete waterleidinginstallatie: er werd gekozen voor een complete scheiding van het koud- en warmwatersysteem. Voor Mike
helaas te laat: hij had de pech de nevel van het llesmette water in te ademen en ondervindt daar blijvend
de gevolgen van.

In mei 2005 hebben we een letselschadebureau ingeschakeld en de gemeente Nijmegen aansprakelijk
gesteld. Deze heeft de aansprakelijkheid tot op heden niet erkend, Onze zaak werd doorgestuurd naar hun
verzekeraar Centraal Beheer Achmea.
Na bijna vier jaar heen en weer schrijven kregen wij oktober 2OOB wederom bcricht dat de aansprakelijkheid wordt afgewezen op grond van de volgende twee punten. Ten eerste stelt de gemeente volgens de
voorschriften gehandeld te hebben en aan de zorgplicht te hebben voldaan. Ten tweede stelt de medisch
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I
adviseur van Achmea dat de besmetting niet opgelopen kan zijn in de sporthal vanwege zijn zeer afwijkende opvatting over de incubatietijd, namelijk van tien dagen (terwijl nota bene o.a. de CCD Nijmegen een
incubatietijd van drie weken hanteert)- Tevens wordt een bacteriologische overeenkomst ontkend. Dit laatste wordt door een tweetal door ons geraadpleegde Iegionella-experts als onzin bestempeld. De gemeente
Nijmegen heeft ons evenwel een coulance-aanbod gedaan. Maar gezien de argumentatie en het minieme
bedrag kunnen wij dit nier accepteren. De zaak loopt dus nog steeds. Wij hebben de contactpersoon van
de gemeente hiervan op de hoogte willen brengen, maar deze werkt daar niet meer-

Wii hebben veel waardering voor de Stichting Veteranenziekte, die goede informatie geeít en Lotgenotendagen organiseert met interessante sprekers en naast de nodige ontspanning is het prettig contacten met
lotgenoten te onderhouden.

Het lucht ons bovendien enorm op om ons persoonlijke legionellaverhaal van ons aÍ te kunnen schrijven.
Hanneke en Mike Laarveld, Berg en Dal
Mike was 60 jaat toen hij de veteranenziekte kreeg en zat net twee maanden ín de
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Boos schopten zij en haar jongere broertje de losse steentjes op het geplaveide rijwielpad weg. Sommige
vlogen in de nabijgelegen sloot, andere vielen in hel gras tussen de bloemen. Ze wilde er niet aan denken
dat ze hier normaal bloemen voor haar moeder plukte. Die toonde zich altijd blij verrast en zette ze dankbaar in een klein vaasje: de lieftallige madeliefjes, dc goudgcle boterbloemen, de paarse pinksterbloemen
cn rondc, witte l<laver (dat deed ze ook weer toen haar moeder op haar steríbed lag). Nooit meeÍ zou ze
bloemen voor haar plukken, nooit meer ging ze terug, ze was boos, boos, boos op haar moedcr. Ze licp
samen met haar broertje weg en ze zou nooit meer terugkomen.

Dit schreef ze tientallen jaren later in haar hoofd, terwijl het koortsdelirium tijdens haar longontsteking
nachtenlang een loopje met haar hersens nam. Ze zou een boek schrijven over haar jeugd, het leven van nu
vermengd met herinneringen van toen en het zou een groot succes woÍden en ze zou eindelijk genoeg geld
vcrdienen. De woorden van de eerste zin maalden dagenlang door haar hooÍd. Boos was het eerste woord
en ze zag zichzelí weer lopen toen ze zo'n zeven jaar oud was. Maar telkens verdwenen de woorden om
plaats te maken voor beelden. Ze zag tot haar grote schrik de bekendc tunnel met het licht aan het einde,
die blijkbaar ieder mens met een bijna-doodervaring had gezien. Dat betekende dat ze dus bijna dood was,
realiseerde ze zich. Dit keer zou ze het niet redden. Ze zou nooit weten oí ze de grootste en uiterst eervolle
order ook werkelijk zou krijgen. De order die de kroon op haar werk vormde en rvaar ze al ruim twee jaar
aan werkte. Het drong tot haar door, dat ze hier en nu, bijna dood, aan haar werk lag te denken, in plaats
dat ze zich verdrietig voelde omdat haar zoon Jaspcr zonder haar verder zou moeten leven. Dit hoorde
helemaal niet, zie je wel, ze deugde uiteindelijk toch niet als moeder- Daar moest ze toch aan denken, aan
hoe het verder moest met haar zoon. Wie denkt er nou aan het werk als je dood ligt te gaan....
Tijdens haar vorige longontsteking had ze het leven uit haar Iichaam voelen terugtrekken; vanaí haaÍ voeten
klauwdc zich het leven door haar benen heen, door haar buik, tot er enkel nog een heel klein plekje in de
buurt van haar hart overbleef waar ze toch nog kon ademhalen. Verder was er niets. Ademhalen, ademhalen
op deze paar vierkante centimeteÍ- Doorgaan, doorgaan, doorgaan.
Daar was hij weer, de tunnel. Een prachtige tunnel, opgebouwd uit ragÍijne, grijskleurige, in elkaar gehaakte
takjes, als een zeventiende eeuws kantwerk waar het licht rondom doorheen scheen met aan het einde een
helder wit licht. Zou ze erin gaan, nee, dat zou haar definitievc einde betekenen. Iedereen zegt toch altijd
dat je er niet in moet gaan. Maar dit keer redde ze het echt niet, ze was te ziek- Ze knipperde even met
haar ogen en het beeld verdween. Maar zodra haar ogen weer dichtvielen, kwamen andere beelden tevoorschijn: goggels, troggels, de vreemdste wezens hingen over haar bed, trokkcn aan haar dekens, plukten aan
haar lichaam, licpcn met z'n heel velen in grote lange optochten door de ziekenhuiskamer. Opeens Baapte
er een kleikleurige afgrond voor haar voeten. De grond spleet en een donkere trap, gemaakt van broodjes
klei, verdween in een eindeloze diepte onder haar. Nee, ze wilde er niet in. Dit was de aÍgrond, de wcg
naar de hel. Was ze dan al dood en was ze per ongeluk al in de hel beland? Weer knipperde ze met haar
ogen en weer verdrveen het beeld. Ze herhaalde telkens opnieuw haar openingszin voor het boek; boos
schopten zij en haar . . ... Het was haar enige houvast. Het leven. Haar jeugd. De grote opdracht. Hoe moet
het toch verder?

Nu lveet ze al lang niet meeÍ waarom ze als klein kind zo boos op haar moeder was, Maar wel dat de
consternatie, ielep de pielep, heel groot was geweest. Uiteindelijk waren ze helemaal naar hun oma
gelopen. vier, zeg vijf kilometer verder. En al die tijd was daar het fietspad met de graskanten en de sloot. De
sloot, niet zo breed, maar toch wel breed genoeg om in te verdrinken, Oma deed verbaasd de deur open,
waar komen jullie vandaan? Tijdens de koortsdromen kwamen ook de herinneringen aan haar oma terug.
Oma, de paarse vlinderstruiken in de tuin, waar's zomers de vlinders omheen íladderden. Dat was de reden
dat ze voor haar vijftigste verjaardag voor haar voortuin ook een paarse vlinderstruik had gevraagd. Opa,
die tegen haar zei dat ze piano moest leren spelen omdat ze zulke mooie pianohanden had. ZelÍ speelde
hij op de zwarte piano in de huiskamer- Oma, samen met opa op de zwart met geel gestreepte velours
bank wanneer de Iuchtpostbrieven varr hun kinderen uit Canada arriveerden. Nooit zou ze het zachte
ritselen van het blauwc briefpapier vergeten. De moeilijk te lezen brieven in schuinschriÍt op het ílinter-
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dunne papier Ze logeerde graag bij haar oma en opa, alleen was het wel jammer dat ze 's morÍjens niet
vroeg mocht opstaan. Dan wcrd ze weer teruggestuurd en speelde eindeloos met de sneeuwbollen uit
Canada, die boven op de plank van het opklapbed stonden, Wat een wonder: ze schudde de glazen bol en
opeens viel er allemaal sneeuw naar beneden. En als dan alle sneeuwvlokjes op dc bodem waren gevallen,
schudde ze het weer opnieuw en viel de sneeuw nogmaals naar beneden terwiil het buiten toch gewoon
zomer was. Ze logeerde immers altijd in dc zomervakantie bij haar oma.
En nu stonden zij en haar broertje daar zomaaÍ op een doordeweekse woensdagmiddag bij haar op de
stoep. We zijn weggelopen en we gaan nooit meer terug. Haar oma had verwonderd gekeken en al snel
naar hun moeder gebeld, de telefoon was er net, en eenmaal weer thuis hadden ze natuurlijk flink op hun
donder gehad. Waar zou toch die ruzie over gegaan zijn. Waarom was ze zo boos op haar moeder geweest
dat ze was weggelopen?
15 clecember 200!t, zeven uveken na het koortsdelirium in hct ziekenhuis.
Vandaag een langverwachte mail van de opdrachtgever: mijn product is gezien en beoordeeld en in principe goedgekeurd. Wat een opluchting, na twee en een halÍ jaar voorbereidingstijd is het eindelijk bijna rond.
Het is de tweede dag dat ik weer aan het werk Lren in de winkel. Cistcren voor het eerst zelf alleen, een
hele dag in de rvinkel Bewerkt. En ik was niet eens uitgeput aan het eind. Hoewel ik gisteravond wel meer
dan een uur tegen mezelf gezegd heb dat ik nu eens eindelijk, eindelijk naar bed moest gaan. Want ik was
te moe om op te staan. Toch was ik ook vanmorgen redelijk uitgerust wakker geworden. De dozenmaker
Ton en zijn vrouw kwamen net in de winkel nieuwe dozen brengen, Margo, miin vervangster was ook in de
winkel. We haalden gebak om het behalen van de order le vieren en ik trok mijn laarzen uit en liep op mijn
sokken op en neer door de winkel, Dat had ik al die tijd gezegd; dat ik twee dagen naast mijn schoenen zou
gaan lopen van geluk als ik de order kreeg, maar ik deed het maar twee minuten. Te onhandig. Celukkig
voclde ik me, lk kocht een heerlijke íles port en toastte thuis met Margo en Riek, die al meer dan vijf weken
iedere dag voor mij kookte en het huishouden op orde hield. En in mijn nieulve rverkhoek in huis schreef ik
dit stukje op mijn nieuwe laptop aan mijn nieuwe bureau. Alles komt weer goed, ik ben niet dood gegaan,
niet aan mijn longontsteking en niet aan de TlA, die ik als toetje er bovenop kreeg toen ik net drie dagen
thuis was uit het ziekenhuis.

Moet dat boek over mijn jeugd nu echt geschreven rvorden? Ik zit hier gewoon in mijn nieuwe hoekje te
Benieten van het rappe tikken op mijn nieuwe laptop met mooic muzick in de CD speler en zou wel aldoor
willen blijven tikken, tikken, tikken, ik Beniet van het geluid als ik lekker snel met tien vingers zit te tikken,
tikken. lk moet echter uitrusten van deze lange dag, niet naar bed geweest vanmiddag, gewoon de hele dag
op en in de weer. lk dacht het nooit meer te kunnen. De adrenaline giert weer door mijn binnenste. lk leeÍ
weer en ik kom er weer bovenop!
....stilte..
Twee jaar later- Zelís precies weer 15 december, maar nu is het 2002 Voor het eerst weer het hierboven
geschrevene gelezen vanwege de oproep van de Stichting Veteranenziekte om je verhaal op papier te zetten. Coed dat ik dit toen opgeschreven had, want veel ben ik (gelukkig) weer vergeten. De longontsteking
bleek veroorzaakt door de legionellabacterie. bijna drie maanden nadat ik ziek was geworden, hoorde ik
dat ik de veteranenziekte heb gehad. Met grote ogen keek ik mijn longarts aan: wat? lk legionella? Van ver
hoorde ik hem zeggen dat hij het gemeld had bij de CCD en dat ik door hen benaderd zou worden. En de
herinneringen aan het ziek worden kwamen razendsnel terug....

Het is vrijdagmiddag 25 oktober 2005, vijÍ uur in de middag. lk ben bijna een week terug van een heerlijke
tennisvakantie op Corfu en zwaai op straat in mijn vestje een vriendin en mijn partner Durk uit. Het is nog
heerlijk weer in Nederland, de zon schijnt. al geeft hij natuurlijk veel minder warmte dan het heerlijke zonnetje op Corfu. Durk heeít net nog weer eens gezegd dat ik er zo goed uitzie, ik ben mooi bruin geworden
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en voel me weer ste rk en uitgerust. Ik ga teÍug miln winkel in en werk nog even door. Om half zes voel ik
mc niet zo lekker, om zes uur voel ik me tot mijn grote verwondering behoorlijk ziek. In een uur tijdl Van
kiplekker naar zwak en zielig. lk sluit de winkel, heb geen zin meer om te koken, neem de koorts op, 38.3
en kruip onder de wol, Bel Durk om te zeggen dat ik me helemaal niet lekker vocl. Zaterdag, 323, niet lit,
maar met ecn eenmanszaak is een beetje niet lekker niet genoeg reden om in bed te blijven en dus sta ik
nog weer de hele dag in de winkel. Aanvankclijk gaat het nag, maar naarmate de dag vordert voel ik me
beroerder. Klanten zien het aan me en blijven gelukkig niet plakken. lk voel me dan ook totaal niet in staat
tot gezellige prietpraat. Sluit de winkel om vijf uur. naar huis en het bed in. Bel tennis aÍ voor de zondagmiddag en zor1 voor een vervangster. Ze komt de volgende dag even op bezoek om dc gcwonnen uitslag
te melden en verrast me met lekkere hapjes en Iuchtig leesvoer. Zo, wat is dic ziek, zeBt ze later tegen haar
zoon. Ik wect nergens van, ben beroerd en kruip weer in bed. De koorts stijBt en ik transpireer zo heftig
dat ik een droog nachthemd aantrek. Maandagmiddag 28 oktober is de koorts ver over de 39 graden en ik
besluit toch maar de dokter te bellen. Hij constateert zonder stethoscoop (sorry, stom, vergeten!) een longontsteking maar wil nog niet overgaan tot medicijnen omdat hij niet weet of de ontsteking door een bacterie
of een virus veroorzaakt lvordt.

Durk komt ecn aantal malen per dag langs, maakt drinken, verschoont een paar keer miin bed, de lakens
drijven, de veertjes in mijn kussen zijn doorweekt cn het water druipt van mijn lichaam. lk heb gecn pijn, ik
hoest niet, ik ben alleen maar hondsberoerd. Er ging geen enkel lichtje bij ons branden. Niet één keer dacht
ik aan legionella. Niet één keer bracht ik het in verband met mijn vakantie. lk was alleen maar ziek, ziek en
nog eens ziek. Woensdagmiddag dik over de 40 graden koorts, mijn hemel. wal voelde ik me ziek. lk durÍdc
zo de nacht niet in te gaan, zo alleen in huis. Nog maar eens de dokter gebeld, nee die was er niet, wel de
vervangster... Tja, ik ga maar eens naar het ziekenhuis bellen, ik bel u zo terug. Ja, Saat u maar naar het
ziekcnhuis, naar de EHBO. ze weten dat u komt. Mijn zoon Jasper weet nog nergens van, trouwens,
niemand weet ergens van. Als 1e ziek bent, kruip le in je bed en laat je de rvereld de wereld
Durk gebeld, blauwe trainingsbroek over rvit nachthemd, roze vest erover, witte badstof ochtendjas, daarover heen nog maar mijn blauwe zomermantel, wat een zooitjel Dit verdient zeker de schoonheidsprijs niet.
Beetje onhandig wat spullen in een toilettas gestopt (geen tandenborstel). Nog ergens eetr paar schocnen
vandaàn gevist. Het was immers alleen maar om even naar het ziekenhuis te gaan. Daar zouden ze me
redden, daar zou hulp komen, daar zouden ze weten wat te doen. Dat viel bitteÍ tegen. lk hing in de wacht
kamer meer dan een uur tegen Durks schouder, glccd onderuit, zakte voorover. Keek met stomme verbazin8,
naar mijn handen; waar anders dikke, krr:nkelende aderen over miln handpalm kropen, ziin nu ver weg,
diep onder de huid slechts flinterdunne, ragfijne aderstreepjes te ontdckken. Zijn dat mijn handen? l-lulp,
niks ervan, er was nog steeds geen plek. Dan lig je eindclijk op een brancard. bibberend. Wil ie een deken?
Ja, ja graag, klappertandend. lníuus? Sony, u heeft een beetje dikke huid, even een collega vragen. Helaas,
ik krijg het ook niet voor elkaar. Laat de dokter het maaÍ doen, die heeft er voor geleerd. Drie, vier, vijf keer
prikken. Dan maar in de elleboog. Foto maken, eigen kamer, u bent heel ziek. Zie je wel, dacht ik, ik stel me
toch niet echt aan, zij vinden me ook hecl ziek. Hoe zouden ze dat zien? Die nacht en de volgende twee
dagen vervliegcn in het koortsdelirium. lk ben er van overtuigd dat ik het niet ga redden en verzoen me met
de onvermijdelijke dood. Dit is te erg. lk kan het niet aan. lnfuus, de antibiotica sijpelt gestaag naar binnen.
Drie maal per nacht verschonen de nachtzuster en broeder mijn bed, het is niet een beetje nat, nee ik lig te
klappertanden van de kou omdat ik in een kletsnat bed lig te drijven. lk ga dood hè, vraag ik aan iedereen
die bij mijn bed komt. Nee is telkens weer het antwoord. Maar ik geloof ze niet. lk ga dood hè?
Dan zweeít er opeens een hoofd boven mijn hooÍd. lk ken hem. Longarts blijkt klant. Ol klant blijkt longarts, Hoe gaat het met ie? lk ga dood hè? Jawel, zegt hij, je Baat wel dood, maar niet hieraan. En hij legt me
uit dat mijn bloeddruk goed is, mijn niercn functioneren, dat de koorrs heel langzaam wat afncemt en dat,
als ik in levensgevaat zou zijn, dat niet zou gebeuren, Voel je je niet een bcctje beter? En op miin ontkennend nee schudden, ook niet een heel piepklein beetje? Eh, nee, of misschien is mijn hooÍd iets helderder.
lk ben blij dat hij uitlegt waarom ik nu niet doodga, het is iets waar ik me aan vast kan klampen. Maar,
vervolgt hij, reken er maar even op dat je voorlopig niet kunt werken. Maandje, zes weken misschien rvel.
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Lieve hemell Help! Dit is waar ik ahijd frang voor Beweest ben. Eenmanszaak (vrouw), zonder financiële
reserves, wat als je echt ziek wordt, je been breekt oí zo?

Dc dagen erna kom ik langzaam aan een beetje tot levcn. lk kan niks, nog niet eens mijn eigen billen
afvegen, zo zwak ben ik, Binnen een week ben ik zes kilo afgevallen, mijn polsen steken als magere pijpjes
uit mijn mouwen. Het is werkelijk alsoÍ jc uit de krochten van rJe hel bent gekomen en geest en lichaam
weer in moet kruipen om weer een beetje tot leven te komen. lk voel me min nul komma nul nul. Na dagen
een paar stapjes uit bed, dan een rondje over de gang, dan zelf onder de douche. En na acht dagen mag ik
naar huis ook al kan ik niks. Durk zet's morgens het bad voor me aan, ik laat me erin zakken en ben daarna
zo moe dat ik het deksel van de wc naar beneden doe en me zittend afdroog. Uitgeput. Dan naar beneden,
met een plaid en lekkere kussens op de bank liggen. tloodmoe. Alles wordt voor me gedaan. lk kan nauwelijks praten, het .... gaàt . . .. ongeveer ..... zo ..... langzaam- Ook mijn denken gaat uitermate traag. lk karl de
woordspelletjes op de tv totaal niet volgen. Veel te snel, De eerste avond ging ik alleen naar bed's avonds,
verBat mijn kussens mee te nemen en zat huilend op mijn bed omdat ik veel te zwak was om nog een keer
naar beneden te gaan. Zo afhankeliik opeens van anderen, dat valt niet mee voor iemand die akijd alles zo
nodig zelf moet doen. Twee maanden lang krijg ik zcven dagen per week twee uur hulp per dag. Riek maakt
mijn bed op, doet de boodschappen, kookt de avondmaaltijd, wast en strijkt voor me. Maandenlang slaap
ik in op slaaptabletten. Op het moment dat ik in slaap begin te vallen, hoor ik het letterlijk knetteren in mijn
hersens, kortsluiting, ik krijg een schok door mijn hele lichaam en ben weer klaarwakker. Dat gebeurt meerdere keren achter elkaar en het is zo hondsvermoeiend en demotiverend dat ik de slaaptabletten verkies,
Lastig voel ik me, want het zijn mijn vaste rituelen die nog enige houvast vormen in deze wankele wereld.
ledere dag maak ik een piepklein wandelingetje, steeds een paar huizen verder.
Drie dagen nadat ik ben thuisgekomen haalt Durk me uit bed, ik ben in bad geweest en loop voorzichtig de
trap af. Blijkbaar ben ik vrccmd gaan lopen. Zelf weet ik nergens van, ik ging op dc bank tennis kijken, maar
wat raat het was net l-1, toen 3-1 en nu staat het opeens 5-'1. En telkens staat Durk maar aan mijn armen te
sjorren en roept mijn naam. Dan staan er opeens twee wildvreemde mannen in kleding van de ambulance
dienst in de kamer, samen met een dokter. Kun je lopen? Strek je armen eens recht voor je uit! Kijk met je
ogen mijn vinger eens na! Het valt mee, wel een TlA. Het dringt niet tot me door. Pas de volgende ochtend
breekt de paniek uit. Wat, een TlA, ik? Dat kan echt niet. Dus moet ik een dag terug naar het ziekenhuis,
TIA protocol. Krijg de hele dag een bed omdat ik nog niet zittend en lopend van de ene onderzoekskamer
naar de andere kan. Het vertrouwde dekbed met de gele vlekken, een boÍdje eten, ik ken dit ziekenhuis
nog. Uitslag, niets ernstigs en de rest van je leven 's morgens een Ascal slikken. Dat was dus ook wel even
slikken. Mijn god, nooit gedacht dat ik zoiets zou krijgen. Ook de longarts zette grote ogen op toen ik het
hem vertelde. Wat, daar ben je nog veel te jong vooÍ, riep hij uit. Lieve hemel, in tien dagen tijd twee maal
door het oog van de naald. Mijn conclusie is dat ze me daarboven blijkbaar nog niet willen hebben en dat
ik in blcssuretild verder mag leven.
En dat doe ik nu al weer ruim twee jaar, Heb ik nog ergens last van?,a, hoewel het best meevalt als ik andere
verhalen hoor. Ik ben wat sneller moe, ik heb vrij veel spierpijn en na een uur zitten, kan ik soms nauwelijks
opstaan. StijÍ Ben ik echter in beweging, dan gaat het snel weer wat beter en word ik weer soepeler. lk ben
behoorlijk vergeetachtig geworden. Veel zakt onmiddellijk weg in een zwart gat. Alles wat niet uitermàre
belangrijk is, lijkt onmiddellijk van de harde schijÍ gewist te worden. Soms te veel, maar alla, ik kan er mee
leven, hoewel het in de winkel soms erg onhandig is. lk speel weer tennis en Ba zelfs weer op tennisvakantie.
lk heb een jaar rustig aan gedaan in de winkel. Alleen vier dagen de winkel en geen nevenactiviteiten. Een
soort sabbatical year tussen aanhalingstekens. Dat heb ik ook heel hard nodig gehad. Nu werk ik wel weer
harder, hoewel ik toch probeer op tijd rust te nemen, lk beseÍ nog meer dan vroeger dat het leven aan
een zijden (in mijn geval linnen) draadje hangt en dat je iedere dag bewust moet leven en er een zo mooi
mogelijke dag van moet maken.
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Tot mijn verrassing ben ik minder angstig dan voor ik ziek werd. Minder bang, wat als. ...., wat als ik mijn
been breek..., wat als de winkel niet loopt. ,.., wat als...., en ga zo maar door. Ik ben ziek geworden, ik ben
niet dood gegaan en ook is mijn winkel niet failliet gegaan. lk leeÍ in de mij extra gegeven tijd, de man met
de zeis heeít in tien dagen tijd twee keer misgeslagen. De stommerd! Maar ik ben uitermate blij en dankbaar
dat ik leeÍ. LEEF!
.15

december 2007
Sanny de Zoete/ Delft,
-lrnny wa.s 5Í jaar toen zij de vetennenziekfe kreeg.

Legionella met een TIA àls toetie
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LECIONELtA... een Íamp!

lan van Wijngaarden is Hoofdinspecteur Volksgezondheid bij de lnspectie voor de CezondheÍdszorg.
Binnen de inspectie houdt hÍj zich onder meer bezig met het inteÍnàtionàle aspect van de legionellaziekte.
"Vóór de uitbraak in Bovenkarspel was legionella voor de Nederlandse CCD-en vooral een probleem dat
zich in zwembaden en bii tocristen voordeed", zo herinnert Van Wijngaarden zich. "ln Nederland waren er
geen concrete andere oorzaken bekend. Van de gevallen die het in het buitenland hadden opgelopen lag
de oorzaak doorgaans bij de hotels en campings. lnternationaal gezien was er ook aandacht voor koeltorens
als bron voor legionella, maar dat leek in Nederland eigenlijk nooit te spelen."
De situatie verandert rigoureus als zich op de Westfriese Flora in Bovenkarspel een uitbraak voordoet.
"Flie uitbraak zorgde in Nederland voor een kentering in het beleid omdat opeens bleek dat legionella
zich niet alleen beperkte tot de zwembaden, kocltorens en hotels. Legionella stond politiek gezien direcl
in de belangstelling. Er werd alles op alles Bezet om de risico's zo klein mogelilk te maken. Dat heeft tot
veel maatregelen geleid, met als basisnorm dat vanaf dat moment geen legionella mcer in waterleidingen
mag groeien." Soms worden de regels als overdreven aígeschilderd, maar Van Wijngaarden kan zich in het
perspectief van 1999 wel iets voorstellen bij de aangescheÍpte regelgeving. "Door de uitbraak groeide het
besef dat je watersystemen en waterleidingsystemen op een goede manier moet onderhouden, omdat het
levensgevaarlijke risicö's met zich meebrengt als het onderhoud wordt verwaarloosd. Dat was een harde
maar noodzakelijke les. Ook het risico ten aanzien van koeltorens is in Nederland pas na de uitbraak in
Bovenkarspel op de kaart gezet. Op enig moment schoten beleidsmakers dooí maar er was onmiskenbaar
veel achterstallig onderhoud aan onze eigen regelgeving op dat moment."
European Working Croup for Legíonella lnfcctions
De politieke urgentie die zich in 1999 van Nederland meester maakt is Europees gezien een uitzondering.
Nederland bepleit nieuwe afspraken ten aanzien van de met legionella besmette hotels, maar vooral de
zuidelijke lidstaten trappen op de rem. "ln Europa hadden wij al langere tijd een systeem om meldingen van
legionella die aan het verblijf in een hotel waren gerelateerd aan elkaar te Iinken. Anders kom je immers
de risico's niet op het spoor. Als zowel een Duitser als een Nederlander ziek worden na een verblijf in een
Spaans hotel, kom je er nooit achter dat er iets mis is met dat hotel als je de meldingen niet centraliseert.
Na'1999 wilde Nederland het systeem verder aanpassen, omdat er tot dan toe eigenlijk weinig met de
meldingen werd gedaan. Het was niet duidelijk of bij wijze van spreken de Spaanse, ltaliaanse of Franse
overheid consequenties verbonden aan de melding. Dat vonden wi.j in Nederland te vrijblijvend. Het was te
veel gebaseerd op de veronderstelling dat de andere landen wel iets met de melding zouden doen, terwijl
dat in de praktiik niet gebeurde. Daar kwam bij dat de meldingen niet openbaar waren. Na veel vijven en
zessen heeÍt Nederland toen besloten om de meldingen zelf openbaar te maken, omdat wij het richting de
eigen bevolking onverkoopbaar vonden dat wij mensen niet waarschuwden terwijl wij op de hoogte waren
van de risico's. lnternationaal heeft dat tot de nodige commotie geleid, maar het heeÍt er wel voor gezorgd
dat het hele systeem is aangepast." Het systeem werkt inmiddels naar behoren, volgens Van Wijngaarden,
"ln het kader van het internationale surveillance systeem dienen alle aan een reis geassocieerde gevallen
van legionella door het RIVM aan de Europese werkgroep gemeld te worden. Het RIVM op zijn beurt krijgt
de meldingen door van de CCD-en. AIs er nu twee oÍ meer gevallen van legionella ziin te relateren aan
het verblijÍ in een specifiek hotel, dan moeten de autoriteiten in het land van besmetting aangeven wat
zij hebben ondernomen. Dat is een enorme stap vooruit ten opzichte van de oude situatie. Als er niets
gebeurt, dan wordt de naam vàn het hotel alsnog bekend gemaakt op de openbare website van de European

Working Croup Íor Legionella lnfections, de EWCLI. Die dreiging is in veel gevallen voldoende om
hotels ertoe te bewegen om maatreBelen te nemen. Bovendien zien we nu dat ook de reisbranche de
meldingen uiterst seÍieus neemt, vanuit de wetenschap dat zij aansprakelijk zijn als ze ondanks de melding nog
toeristen naar die hotels toe laten gaan,"
Het Europese systeem geldt ook voor campings en appaÍtementen. "Toch sporen wij maar een deel van
de problemen op met dit systeem", aldus Van Wijngaarden. 'Alles moet gediagnosticeerd worden en in
het systeem worden vastgelegd. Het is de vraag hoeveel je werkelijk ziet omdat je afhankelijk bent van de

Jan van Wijngaarden:

"Wij verwachlen dat mensen in toenemende mate...'/l
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zit'm vooral in het commerciële
risico dat het de toeristenbranche oplevert. Daar gaat een grote preventieve werking van uit, Want de
branche wil alles op alles zetten om te voorkomen dat hun hotels te boek komen te staan als de bron van
een legionella-u itbraa k." Van Wijngaarden ziet mede door deze aanpak van legionella een verandering in
het milieubeleid van de Europese hotels. "Vroeger lag de aandacht op voedselhygiëne. Daar is de laatste
jaren de waterveiligheid aan toegevoegd. De zuidelijke landen als ltalië en Spanje hadden indertijd grote
bezwaren te8en onze ideeën, maar zijn inmiddels de grootste voorstanders van het systeem."
accuratesse van de andere lidstaten, Maar de meerwaarde van het systeem

I oekomst i ge o n twi k kel i n gtn
Al met al zijn Brote stappen gezet op het gebied van de bestrijding van legionella, vindt Van Wijngaarden.
"Op het beleidsterrein van legionella richt het toekomstig onderzoek zich vooral op de manier waarop de
bacterie zich vermenigvuldigt, Wij willen meer inzicht hebben in het ontstaan van de uitbraken en willen
beter kunnen voorspellen waar en wanneer er problemen ontstaan. De plotselinge uitbraken zijn onverwacht. Waarom bijvoorbeeld het ene koelsysteem opeens grote hoeveelheden bacteriën vernevelt en het
andere niet, dat blijÍt onduidelijk. De crux bli.iít dat de systemen schoon moeten zijn, of het nu om een
waterleiding gaat of om een koeltoren, Nadat in 2006 een uitbraak plaatsvond door een koeltoren bij het
Post CS-gebouw bij het Amsterdamse Centraal Station wordt tegenwoordig veel aandacht geschonken aan
de legionellabestrijding bij koeltorens. Dit kan worden gedaan door het toevoegen van bacteriedodende
stoffen aan het water, oí door het water te verhitten. Maar los daarvan, waarom nu juist die ene koeltoren
in Amsterdam tot zoveel problemen leidde, is ook de lnspectie voor de Gezondheidszorg niet helder. De
toren was wel slecht onderhouden, maar daar was deze koeltoren niet uniek in. Het zijn ook incidenten
die om andere redenen onbegrijpelijk zijn, zoals die zich in Bovenkarspel heeft voorgedaan. lemand volgt

simpelweg de handleiding niet op, met dergelijke extreme gevolgen als resultaat. lk denk dat niemand had
kunnen voorzien dat zo'n eenvoudige vergissing zo'n gevolg zou hebben."
Wat de onderzoeker in Van Wijngaarden met name fascineert is het gegeven dat het buitenland meer
problemen heeft met koeltorens dan Nederland. "Het is een vreemde en niet goed te verklaren situatie,
omdat Nederland min oÍ meer hetzelfde klimaat heeÍt als Engeland. Toch zien we hier slechts bij hoge
uitzondering een uitbraak rond koeltorens, terwijl het in Engeland veel vaker voorkomt. Dat begrijpen wij
nog steeds niet." Van Wijngaarden staat stil bij de manier waarop de oorzaak van de legionella-uitbraak
in Amsterdam is achterhaald. "De koeltorens zitten meestal op het dak. Toen kwam iemand op het idee
om met Coogle Earth te kijken oí ze de gebouwen met een koeltoren konden achterhalen. Dat bespaarde
een helikoptervlucht. Toen al die gebouwen waren gecheckt bleef een gebouw in het gebied over. ln het
desbetreffende gebouw kon men geen koeltoren vinden. Toen heeít de CGD de portier gebeld met de
vraag of men het niet warm had in dat gebouw. Het antwoord was even kort als verhelderend: "Nee hoor,
want we hebben hier naast de ingang een koeltoren staan". Dat was de boosdoener. lnmiddels registreren
gemeenten alle natte koeltorens in Nederland, zodat we in de toekomst sneller weten waar we de bron van
een legionella-uitbraak moeten zoeken. Het ministerie van VROM laat het aan de gemeenten over om te
trepalen of en hoe zii willen registreren."
De grootste risico's liggen volgens Van Wijngaarden echter niet in eigen land, maar buiten de grens. "Wij
verwachten dat mensen in toenemende mate op verre buitenlandse bestemmingen getroffen zullen worden.
Het risico zal toenemen, omdat mensen steeds verdere reizen gaan maken, Ze gaan naar Thailand in plaats
van Spanje. Naar landen waar men nog weinig notie heeÍt van legionella. Een aantal jaren geleden zagen
wij het al met de toename van toeristen die naar Turkije gingen. ln de statistieken steeg diÍect het aantal
mensen dat in dat land legionella had opgelopen. Zeker buiten de Europese Unie staat de bestrijding van
legionella nog in de kinderschoenen. Daar zal helaas nog veel leed vandaan komen."
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Zaterda? 29 juli 2006
Vanwege de plotselinge verslechtering van de gezondheid van mijn vrouw een weekendarts gebeld. Deze
kwam om tien uur en stelde een zware griep met een virale pneumonie vast. De koorts was op dat moment
40.1 graden. De dokter gaf wel als advies haar vanwege de hoge koorts ter afkoeling op een stoel onder
een lauwe douche te zetten. De situatie verslechterde echter in de loop van de dag, ze was wankel op haar
benen, moeilijk verstaanbaar, moeizaam om mee te communiceren en ze kreeg ook nog diaree.
Mijn vrouw heeft die nacht om ongeveer halÍ twee na een bezoek aan het toilet, waarbij ik haar moest
r.lndersteunen, plotselinB het bewustzijn verloren. Direct 112 gebeld en om een ambulance gevraagd.
Wat duurt wachten dan lang, maar na ongeveer tien minuten hoorde ik deze al van verre aankomen. De
broeders hebben de nodige corltroles uitgevoerd, waarna werd geconstateerd dat hier sprake was van een
Íorse longontsteking en zij moest worden meegenomen. Omdat zij niet met de brancard over de trap naar
beneden kon, ging dit voetje voor voetje. Een broeder voorop en ik erachter met de zuurstoffles. Voor
de buitendeur op de brancard en zo de ambulance in- lk er met mijn eigen auto achteraan op weg naar

Haaglanden Medisch Centrum locatie Westeinde. Daar werden op de Eerste Hulp diverse onderzoeken
uitgevoerd, foto's van de longen gemaakt en er werd een aantal buisjes bloed afgenomen. Ook toen was
de conclusie: zware longontsteking veroorzaakt door een bacterie- Welke, dar was op dat moment nog niet
bekend. Daar was nader bloedonderzoek voor noodzakelijk. Omstreeks vijí uur werd mijn vrouw naar de
zaal gebracht, waar wederom bloed werd geprikt, En kon ik naar huis.
Tijdens het bezoek op zondagmiddag 30 juli komen twee doktoren en twee verpleegkundigen aan het bed
om de uitslag van het onderzoek bekend te maken. Een besmetting met de legioncllabacterie oÍ te wel de
veteranenziekte. Of je rvereld instort. lk had wel eens in de krant gelezen over de veteranenziekte en dat
eÍ mensen aan kunnen overlijden, maar nu kwam het allemaal wel heel erg dichtbij. Op dat moment ben
ik erg geschrokken. Een 'prettige' bijkomstigheid was het feit dat men in het ziekenhuis uit voorzorg twee
soortcn antibiotica had tocgediend, waaronder gelukkig dc goede. Door de arts werd wel gevraagd naar de
mogelijke bron van besmetting. "Bent u in Amsterdam BeweestS" (vanwege de problemen met een koeltoren); dat was niet het geval. "Een sauna bezocht?" Dat was toevallig wel het geval. De arts zou de locatie
melden bij de CCD,
Uit nieuwsgieriBheid zocht ik op internet meeÍ informatie met betÍekking tot de legionellabesmetting. Daar
las ik ook als mogelijke oorzaak het sproeiwàter uit een tuinslang. Voor mij stond toen al vast dat daar de
oorzaak lag. Vanwege de extreme hitte een paar weken geleden en omdat er iedere dag op ons volkstuintje
gesproeid moest worden, heb ik uit gemakzucht de tuinslang uitgerold laten Iiggen, zodat ik de volgende
dag alleen de kraan maar open hoefde te draaien. Mede gelet op de incubatietijd klopte dit helemaal. Van
dit gegeven heb ik melding gemaakt in het ziekenhuis, maaÍ zij concentreerden zich echter uitsluitend op
de sauna.

Het verwerkingsproces
Mijn vrouw weet van de zaterdag en zondag praktisch niets. Ze knapte in het ziekenhuis zienderogen op
en wilde snel naar huis- ln een gesprek met de zaalarts trachtten wij haar duidelijk te maken hoe ernstig de
situatie wel niet was geweest. lk probeerde zelf zoveel mogelijk aandacht in de media voor deze besmetting
te krijgen. Niet dat ik zelf zo graag in het nieuws wilde komen, maar om mensen te waarschuwen voor de
gevaren die op de loer liggen.
Zo heb ik het bestuur van onze tuinvereniging ingelicht. De maatregelen die zij hadden genomen bleken
voldoende te zijn.

CCD Delfland, zij stelden diverse vragen en de CCD zou
contac mel de sauna en de tuinvereniging opnemen- Verder benaderde ik de plaatselijke cournnt en de
regionale televisie. Op geen enkele wijze hebben zij hier aandacht aan besteed. Ook heb ik de rveekendarts
trachten te achterhalen om hem te vertellen dat mijn vrouw inmiddels in het ziekenhuis was opgcnomen.
ln eerste instantie geen enkele medewerking, uiteindelilk via mijn eigen huisarts zijn naam kunnen achterC)p 2 augustus was het eerste contact met de
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halen. Benaderen kon echter alleen via de klachtencommissie. Deze kwestie is uiteindelijk tot volle tevredenheid opgelost, na een telefonische en schriítelijke reactie van de arts waarin hij onder andere schrijít:
"Achteraf kan ik niets anderc zeggen dan dat ik de zaak heb onderschat en een verkeerde diagnose heb
gesteld, waarbij ik moet aantekenen dat ik volledig ben verrast door dit beeld datwerkelijk als twee druppels
water leek op de.loor mij gesÍe/de dragnose. We hadden te maken met een zich razenclsnel ontwikkelend
beeld en ik ben u dankbaar dat u het et níet bij heeít laten zitten-"
Aangezien mijn vrouw een WW uitkering heeft, werd zij ook opgeroepen bij het UWV. Zo lang mijn vrouw
onder controle was van de longarts, leverde dit geen problemen op omdat gegevens bij de longarts werden
opgevraagd. We probeerden wel duidelijk te maken welke gevolgen een legionellabesmetting kan hebben.
Nadat de longarts niets meer voor mijn vrouw kon betekenen, kregen we op het eerstvolgendc bezoek
aan de primaire verzekeringsarts te horen dat mijn vrouw vanaf 9 juli 2007 geschikt werd geacht tot het
verrichten van arbeid. Hier hebben we direct bezwaar tegen aangetekend, omdat mijn vrouw zich niet in
staat voelde haar werk als bedrijfsleidster in een baby spcciaalzaak weer op te pakken, Ze heeÍt last van
chronische vermoeidheid. Als ze bijvoorbeeld de kamer wil stofzuigen, gaat ze na een poosje zittend verder.
Een badkamer in een keer soppen gaat niet meer. Als ze twee overhemden heeft gestreken is ze doodmoe
en moet ze wachten voor ze de rest van het strijkwerk kan doen. Verder heeft ze iedere keer ontstekingen
in haar lichaam. Het is duidelijk dat het lichaam een flinke opdoffer heeft gekregen. Na een herkeuring op
10 augustus 2007 ontvingen wij de beslissing op ons bezwaar. Die beslissing wil ik de lezer niet onthouden.

Uw bezwaren
U heeft de volgende bezwaren naar voren gebrachtU heeft in diverse gesprekken met de primaire verzekeringsarts geprobeerd duidelijk te maken wat de
gevolgen ( o.a. chronische vermoeidheid) zijn van een legionellabesmetting, ook op langere termijn. Helaas
is dat u niet gelukt, ook niet met het overhandigen van artikelen van de Stichting Veteranenziekte waaruit
opgemaakt kan worden dat een legionellapatiënt eerder en beter herkend en erkend dient te worden.
U geeft aan dat u in verband met deze besmettinB huishoudelijke hulp heeft aangevraagd en gekregen. Dit
weerhoudt de verzekeringsarts er niet van om u geschikt te achten.
Naar aanleiding van deze beslissing hebben we op l1 september 2OO7 een beroepschriÍt ingediend bij de
rechtbank. Het kreroep is op l.l maart 2008 teÍ zitting behandeld.
Hieronder enkele citaten uit de moÍivering:
- De behandelend longarts sch jfÍ in zijn brief dat eiseres opgenomen is geweest wegens een Legionella
pneumonie. Bij de eerste polikliniekcontrole had zij nog duidelijk klachten van vermoeidheid. De vermoeidheidsklachten zijn een bekende langdurige bijwerking na een legionella pneumonie.
- De verzekeringsarts heeft vervolgens geconcludeerd dat de longfunctie van erseres goed rs hersteld, zodat
erseres weer geschikt Ís voor de maatgevende arbeid.
- De rechtbank overweegt voorts dat van de kanÍ van erseres weliswaar algemene medische informatie
over de veteranenziekte in het geding is gebracht, maar dat dit geen medische informatie is over situatie
van erseres, op grctnd waatvan zou moeten worden getwijÍeld aan de juistheid van de beoordeling door
de verzekeringsartsen.
- Ter zitting heeft de gemachtigde van eiseres gesteld dat het krijgen van huishoudelijke hulp ook gezien
moet worden als een onderbouwing voor het standpunt dat eÀeres nog steeds kampt met vermoeidheidsklachten. De rechtbank heeÍt begrip voor rle situatie waarin eiseres zich bevinrJt, maar benadrukt dat het
uitgangspunt bij een Ziektewet beoordeling van de objectief medische gegevens is. Uit deze gegevens kan
naar het oordeel van de rechtbank niet de conclusie worden getrokken dat de bezwaarverzekeringsarts ten
onrechte heeft geoordeeld dat eiseres geschlkt rs voor haar arbeid.
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Beslissing:

De rechtbank 's-Cravenhage, RECHT DOENDE: verklaart het beroep ongegrond.

Hoewel ik zelf geen slachtoÍfer ben van deze besmetting, voel ik me verantwoordelijk om aan deze
nachtmerrie een einde te maken en te zoeken naar erkenning om er toch een positieÍ gevoel aan over te
houden.
Een meelevende en geschrokken echlgenoot,

lan Zuiderwijk, Den Haag
Suze vvas 62 jaar tocn zij de vctcrancnzickrc kreeg.
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Op dinsdag 5luni 2007 is Peter ziek geworden. Hij had hoge koorts, 40.8. Wij dachten aan een griep. Trvee
dagen hebben we het aangekeken, maar ondanks zes paracetamol tabletten per dag ging de koorts niet naar
beneden. ln verband met zijn diabetes (die waarden stegen ook) ben ik donderdag 7 juni de huisarts gaan
bellen. Hij zei: "griep" en "kijk het nog maar een dag aan en bel dan je eigen arts" (we kregen een vervanger). De volgende dag heb ik drie maal onze eigen huisarts gebeld, want ik, de vrouw van Peter, vertrouwde
het niet. PeteÍ sprak wartaal en zag dingen die er niet waren (bloemen op de kast die er niet stonden)- Maar
hoge koons en hoge suiker kunnen dat ook veroorzakenUitcindclijk kwam dc huisarts en de diagnosc was dat het tcgen een longontsteking aan zat. Hij kreeg een
kuur en het zou de volgende morgen iets beter moeten gaan. De volgende morgen was het alleen maar
erger; hij was heel erg verward en zag en hoorde dingen die er niet waren. Hij sprak ook tegen mij zonder
er geluid bij te maken, Ook zijn suiker was gestegen naar een waarde van 23.8. lnmiddels was het zaterdag
9 juni en heb ik weer de dienstdoende arts gebeld. Kreeg de assistente en zij moest even overleggen. lk
werd hoos en zei: "lk wil dat hij er tussen nu en vijÍ minuten is, anders rij ik hem zelÍ naar de EHBO." Toen
stond de dokter inderdaad binnen vijÍ minuten op de stoep en stelde dezelfde diagnose als de huisarts. Maar
zij vond wel dat hij naar het ziekenhuis moest voor observatie. Wil hebben mijn man met drie personen
in de auto gesleept en naar het ziekenhuis gebracht. Daar aangekomen, spraken ze er schande van, dat hij
niet met de amhulance was gebracht in verband met zijn diabetes en verwardheid. Hij ging gelijk door de
molen en op de íoto constateerde de internist een heel, heel, hele grote longontsteking. En hij vond dat we
ecn beetjc laat waren gekomcn. Uitcindelijk is hij naar de aídcling gcbracht met ecn aantal iníusen. Twee
dagen heeÍt hil daar gelegen en het ginB alleen maar slechter met hem, de koorts zakte niet en hij werd
steeds verwarder. Hii zag een tros bananen aan voor Rembrandt hananen en die rvaren heel zeldzaam en
nergens te koopl Hij zag hordes vliegtuigen en Star Wars íiguren. Zelfs de psychiater is er bij geweest, die
gaf hem kalmerende middelen maar ook dat mocht niet baten. Het werd alleen maar erger! Hij trok al zijn
infusen eruit en ook de koorts zakte niet. Uiteindelijk besloten ze op 1'l juni dat hij naar de lntensive Care
moest en daar hebben ze hem tien dagen in slaap gehouden en aan de beademing gelegd. En op diezelfde
dag kwam de uitslag; LECION ELLAI
lk dacht, nou dat was het dan, nu gaat hij dood! Dat heli ik ook gezegd tegen de arts. Maar volgens de artsen
konden ze hem wel behandelen, maar zou het wel lang gaan duren. Celukkig rvas zijn jonge leeítijd een
voordeel. Maar wat een HEL ze8, die legionella. Na tien dagen waren al zijn waardes gestegen, want van
het een komt het anderl Leverstoornis, de urine zag er niet goed uit, enz. enz. De longen verbeterden, dus
mocht hij wakker worden. Zc» gezegd, zo gedaan. Hij was nog erg onrustig en verward; dacht dat hij in het
lkazia ziekenhuis in China was. Volgens hem was Juliana de koningin en was Beatrix allang dood.
Hij mocht weer terug naar de afdeling. Ook daar hadden ze erg veel last van hem. Hij liep (daar stonden
ze wel versteld van dat hij al zo goed kon lopen na zolang liggen aan de beademing) het hele ziekenhuis
bezweet rond. Hij zat wiebelend op een stoel voor het raam bij de liÍt op mij te wachten. Hij was zestien
kilo afgevallen in twee weken en had een hometraincr naast zijn bed staan om hem moe te krijgen, want
slapen deed hij echt niet! Om 1 uur's nachts ging hij onder de douche. De verpleegsters waren volgens hem
Poolse zusters met dikke pakkettcn geld op zak van de Russische maífia. Er liepen ook verslaafden rond en
volgens hem was het carnaval. Zijn ogen waren uitgedroogd door de beademing en hij kon niet veel zien,
Hij werd ook een beetje (erg) agressief tegen mij (want het was allemaal mijn schuld) want ik wilde hem niet
thuis hebben. Dan belde hij zo hard gillend naar mij op dat hij naar huis lvilde, dat ze het aan het einde van
de afdeling nog konden horen. Maar hij mocht nog niet naar huisl Even later belde hij dan weer terug om
zijr'r excuses te maken en te zeggen dat hij van mij hield. Uiteindelijk is hij op 29 juni uit het ziekenhuis ontslagcn. Niet dat hij al bcter was, want hij had heel veel tics. Hij had heel veel onrust in zijn lichaam; hil kon
bijvoorbeeld niet stilzitten. Zijn hoofd ging constant heen en weer (zoals een duivenmelker) en hij wiebelde
met zijn benen en hij kon niet slapen.

Legionella, wat een rol beest!
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Nu, 22 november 2008, is hij weer 1007o aan het werk, wat niet gemakkelijk is. Hij is erg moe en heeft veel
last van zijn benen. Zijn beroep is onderhoudsschilder maar hij kan nog geen ladder of steiger versjouwen,
Hij heeÍt verder geen medicijnen. Eén keer per drie maanden gaat hij voor controle naar de internist. Onze
ervaring is dat de internist er weinig mee doet. lk ben naar de huisarts gegaan omdat ik mij toch wel zorgen
maak, want zijn geheugen is niet best en hij is erg neerslachtig. Ook zit er nog steeds veel onrust in zijn
lichaam. Tijdens het zitten op de bank wiebelt hij constant heen en weer. Als hij auto rijdt, weet hij soms
opeens niet meer waar hij naar toe moet. lk heb een verwijskaart gekregen voor de neuroloog en daar is hij
nu onder behandeling. Zijn geheugen is getest en de pijn in zijn lichaam is onderzocht. De neuroloog heeít
vastgesteld dat de zenuwen in zijn dijbeen zijn aÍgestorven door het lange liggen aan de beademing. Deze
bevestiging is fijn voor hem, want hij voelt zich soms erg bezwaard door zoveel klachten. Verder is hij niet
te spreken over de nazorg, die hij te laks vindt. Van de eerste tweeénhalve week van het ziek zijn kan hij
zich helemaal niets herinneren. Verder gaat het nu allemaal moeizaam. lk wist niet dat dit zo'n impact had
en dat het zo langdurig zou zijn; het valt ons allemaal wel heel erg tegen. Want het hele gezin lijdt er onder.
Maar met één ding zijn we erg blij; hij is er nog, het had ook anders kunnen aflopen. Dit is ons verhaal over
het rot BEEST dat legionella heet en we hopen op een betere toekomst.

lneke Kriiger. Oud-Beijerland
K jgeÍ was 48 jaar toen hij de veteranenziekte kreeg.

Petet

NASCHRIFT

Met Kerstmis 2008 voelde Peter zich niet lekker, hij klaagde over pijn in zijn lÍnkerarm- Zondag 28 december
werd er niets gevonden. Maandag 29 december krccg hij het benauwd en was kottademig. Hij was moe en
alles rleecl zeer. lneke vertrouwde het niet en nam contact op met de huisarts. Op dinsdag 30 december is
hij opgenomen met een longontsteking. Zijn zuurstofgehalte was Bsu/". Bij nader onderzoek bleek hij met
Kerstmis een hartinfarct te hebben gekregen. Hij zou gcdotterd wordcn, maar in de nacht van 3 januari 2009
is hij plotselíng ovcrleden aan een hartstilstand. lneke vraagt zich af of zíjn hart een opdoffer had gckregcn
van de veterunenziekte. Dal was imme$ pas anderhalf jaar geleden. Op ?7 januari zou hij 50 worden. De
ballonnen en slingers lagen al klaar in de kast en ze hadden ook nog een paar vuurpijlen van oudejaarsavond
voor hem bewaard. De vuurpijlen hehben zc op 27 januari toch maar afgestokcn in cle hoop dat hij nog

ergens rondzweeft en het gezien heeft. Zijn dochter iep: "Pa, deze is vooÍ jou." lneke voelt zich nog veel
te jdlg om met 41 jaar al weduwe te zijn en ook voor de kinderen is het verschrikkelijk om op.t zo'n jonge
leeftijd hun vader te moeten missen. Wij leven met haar mee en wensen haar alle sterkte.
Sanny de Zoele
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Dick van der Kooíj is advíseur microbiologie bij KWR (voorheen Riwa Water Research) en was lid van commissies van de Cezondheidsraad, die adviezen uitbnchten over cle preventie van legionellose. Hij is expert
op het gebied van de detectie van de legionellabacteÍie en de groei van dit organisme in waterinstallaties.
Volgens Van der Kooij is de uitbraak van legionellose ('veteranenziekte') in Bovenkarspel niet het begin van
het verhaal over legionella in Nederland. "ln het begin van de jaren 80 van de vorige ceuw waren er ziektegevallen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden en in het AMC die waren veroorzaakt door legionella
in de warmtapwaterinstallaties. lk was toen microbioloog bij Kiwa, het onderzoeksinstituut van de water-

leidingbedrijven. We werkten samen met de microbiologen van de waterbedrijvcn om dc veiligheid van
het drinkwater te garanderen. Enkele collega-microbiologen werden gealarmeerd door deze ziektegevallen,
omdat het water in de installaties van die ziekenhuizen door de waterleidingbedrijven was geleverd. Vanuit
mijn specialisatie op het gebied van de groei van micro-organismen in water ben ik mij stceds meer gaan
richten op het gedrag van de legionellabactcrie in warm leidingwater. ln die hoedanigheid was ik lid van
de commissie van de Cezondheidsraad, die in 1986 in opdracht van de minister van WVC advies uitbracht
over de bestrijding van legionella".
Toe n ame aan ta I zie ktegeval lcn
Van der Kooij memoreert dat het Advies inzake preventie van legionellose' van de Cezondheidsraad
onder meer leidde tot het invoeren van de meldingsplicht voor de ziekte. Hij constateert dat er die jaren nog
weinig bekend was over de betekenis en het gedrag van de Iegionellabacterie. "De meldingsplicht leverde in
totaal circa 40 tot 50 ziektegevallen per iaar op. Met de wetenschap van nu kun je stellen dat waarschijnlijk
maar een klein deel van het werkelijke aantal gevallen werd gemeld. YanaÍ 1999, na de uitbraak in Bovenkarspel, was men veel alerter op legionellose. We zaBen een sterke toename in het aantal meldingen, tot een
paar honderd per jaar. Wellicht speelde mee dat de diagnose inmiddels sterk was verbeterd." Van der Kooij
herinnert zich dat de ziektegevallen in de periode voor 1999 wel veel aandacht kregen in de pers, waarschijnlijk omdat legionellose te boek stond als een gevaarlijke en ongriipbare ziekte. "Daar komt bij dat ie
deze ernstige ziekte kunt oplopen onder de douche of in een sauna. Dat maakt de ziekte extra bedreigend,
want je kunt worden besmet in een omgeving waar je je comfortabel en veilig voelt."

Na 'Bovenkarspel' is Van der Kooij zich gaan richten op het opsporen van legionellabacteriën en op de
omstandigheden waarbij dit organisme zich vermenigvuldigt in leidingwaterinstallaties. "De legionellabacterie werd in tal van leidingwaterinstallaties en ook in koeltorens waargenomen. De overheid maakte
daarom wettelijke regelingen, onder meer om eigenaren van collectieve leidinginstallaties te verplichten om
beheersmaatregelen te nemen. We zien in Nederland echter toch een stijgende lijn in het aantal ziektegevallen sinds 2000- ln 2006, een jaar met een warme en natte zomer, werden zelfs bijna 450 gevallen
van legionellose gemeld. Deze toename kan betekenen dat het beleid onvoldoende effect had. Ook is niet
uitgesloten dat het aantal ziektegevallen feitelijk niet toeneemt, maar dat artsen vaker melding maken van
gevallen van legionellose. Dat is de centrale vraag waar wij als onderzoekers tegenaan lopen, omdat je
uiteindelijk wel wilt weten of het beleid de beoogde uitwerking heeft."

en legionel lasoor e n
geeft
Van der Kooij
aan dat hij grote waarde hecht aan de preventieve maatregelen. "De overheid heeft zich
jaren
in de afgelopen
sterk ingespannen om de beheersmaatregelen te verbeteren. Hierbij rees de vraag of
kosten
van
die
preventieve
maatregelen wel opwogen tegen de baten, namelijk minder ziektegcvalde
al
len. Besloten is daarom om de íocus te leggen op collectieve installaties met een veÍhoogd risico, zoals
in ziekenhuizen, verzorgingshuizen. badinrichtingen en dergelijke. Daarnaast is het Streeklaboratorium in
Haarlem een onderzoek gestart dat zich richt op het opsporen van de besmettingsbronnen. Bij gemelde
ziektegevallen werd uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de legionellabacterie, ook bij de mensen thuis.
Slechts in een beperkt aantal gevallen is de besmettingbron opgespoord. Dit kan betekenen dat leidingllps rnett i n gsl) ron neo

!

installaties niet de belangrijkste besmettingsbron zijn. De ziektegevallen in Amsterdam in de zomer van
2006 maakten voor het eerst duidelijk dat in ons land ook koeltorens een belangrijke besmettingsbron

Dick van der Kooij: "Ook op wetenschappeliik gebied is nog lang niel alles duidelilk"
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kunnen zijn. Nu de maatrcgclen bij de leidingwaterinstallaties zijn ingeburgerd, moet er noB het nodige
gebeuren met koeltorens. Het vermoeden bestaat dat de koeltorens wel eens een grote rol zouden kunnen spelen in de gevallen van legionellose die wij zien, maar waarvan de besmettingsbron nen niet bekend
zijn. De koeltorens zijn nog een onontgonnen gebied, omdat ze nog lang niet allemaal zijn geregistreerd,
laat staan onderzocht. Daar richt het beleid zich nu op." Volgens Van der Kooij komt de situatie in Nederland overeen met die in de ons omringende landen. "ln Frankrijk, Engeland maar ook in Noorwegen zijn
meerdere grote uitbraken waargenomen waarbij een koeltoren de bron van iníectie was." Het effect van
het preventieve beleid hangt volgens Van der Kooij ook sterk af van het naleven van de regels die er al zijn.
"Uit een in 2007 uitgebracht rapport van het RIVM blijkt dat bij goede naleving van de regels wel degelijk
minder legionellabacteriën in de leid ingwaterinsta llaties worden waargenomen. VROM heeft daarom de
controles aangescherpt."

Bij KWR voeÍt Van der Kooij microbiologisch onderzoek uit met en voor de waterbedrijven. "De waterbedrijven hebben ingezien dat het goed is om een aantal onderzoekers in dienst te hebben die als
rvaakhond fungeren en alert zijn op nieuwe ontwikkelingen. Uit ons onderzoek met moleculaire analysemethoden blijkt dat in alle drinkwatertypen nog niet-beschreven soorten van de legionellabacterie aanwezig
zijn. Deze ongevaarlijke bacteriën zijn niet kweekbaar en worden daardoor niet waargenomen bij routinematig onderzoek. Een kweekbare soort die vaak wordt aangetroÍfen in leidingwaterinstallaties is Legionella
anisa. Dat is een relatief onschuldige soort, die in Nederland voor zoveÍ bekend maar twee ziektegevallen
heeft veroorzaakt. Deze personen hadden al een zeer zwakke gezondheid en waren opgenomen in het
ziekenhuis toen ze besmet werden. Vrijwel alle ziektegevallen die in Nederland zijn gemeld, en dat zijn
er meer dan 3.000, ziln veroorzaakt door Legionella pneumophila. De maatregelen voor het besÍijden
van de legionellabacterie zouden dus moeten worden gericht op deze bacterie. Het RIVM is het met deze
aanpak niet eens, omdat de onderzoekers van het RIVM van mening zijn dat in installaties waar legionella
anisa groeit ook Legionella pneumophila zich kan vermeerderen. De overheid moet haar definitieve standpunt in deze discussie nog bepalen. Om de door ons voorgestelde aanpak mogelijk te maken hebben wij
bij KWR, in opdracht van VROM-Inspectie, een methode ontwikkeld waarmee Legionella pneumophila
binnen enkele uren kan worden gedetecteerd. Bij deze methode wordt het erÍelijk materiaal van legionella geanalyseerd. Daarnaast hebben we een selectieve kweekmethode ontwikkeld voor het opsporen van
Legionella pneumophila. Met deze methoden kan gericht onderzoek worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze bacteriën in wateÍinstallaties, ook als daarin Legionella anisa aanwezig is. Momenteel
onderzoeken we welke omstandigheden van invloed zijn op de Broei van deze legionellasoorten. De
watertemperatuur is daarbij waarschijnlijk een belangrijke Íactor. Legionella anisa groeit bij lagere
temperaturen beter dan Legionella pneumophila. Overigens is het niet zo is dat de ene soort muteert in de
andere. Van de legionellabacterie zljn nu minstens 52 soorten beschreven, waarbij Legionella pneumophila
15 zogenaamde serogroepen heeÍt. Met moleculaire technieken kom je zelís op vele tientallen genotypen
binnen de soort Legionella pneumophila. Deze varianten verschillen in virulentie, de mate waarin een
bacterie schadeli.jk is. Sommige typen vindt je bij ziektegevallen en andere worden alleen in het milieu
waargenomen. De variatie in legionella typen is dus enorm groot en op wetenschappelijk gebied moeten
er nog veel vragen worden beantwoord voordat we begrijpen waar de ziekteverwekkende legionellabacteriën vandaan komen."
Biofilm
Waar inmiddels veel over bekend is, is de manier waarop de besmetting in zijn werk gaat. "ln Nederland
voegen wij geen chloor toe aan het leidingwater omdat dit het wateÍ een nare smaak geeft en schadelijke
stofÍen worden gevormd door reacties van chloor met natuuÍlijke organisch stoí Door een goed onderhoud
van het leidingnet voorkomen de waterbedrijven dat het drinkwater in het distributiesysteem wordt verontreinigd. Maar het water in de leidingen is niet steriel; het stroomt langs oppervlakken waarop bacteriën zich
vasthechten. Dit water bevat altijd een beetje natuurlijke organische stof dat als voedsel dient voor deze
bacteriën. Bacteriegroei leidt vervolgens tot de vorming van een biofilm, een heel dun slijmlaagje aan de
binnenkant van de leiding. Als er voldoende bioÍilm is gevormd dan kunnen daarop amoeben gaan groeien.
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Een amoebe is een eencellig beestje, dat bacteriën eet. Wordt hierbii een legionellabacterie opgegeten door
de amoebe, dan kan deze bacterie zich in de amoebc vcrmenigvuldigen- De amoebe gaat vervolgens dood
en er komen honderden nieuwe legionella's vrij. Legionella's kunnen in de leiding dus alleen grocien met
een amoebe als gasthecr, ln het lichaam gebeurt bij besmeting iets wat €rg lijkt op dc groei in de biofilm.

Wanncer iemand kleine druppeltjes van water met legionellabacteriën inademt, komen deze bacteriën in
de longblaasjes. ln de longblaasjes komen daar Íagocytcn op aí een soort witte bloedlichaampjes die deze
indringers proberen te vernietigcn door ze op te eten. Vervolgens kan het gebeuren dat de legionella's zich
vermenigvuldigen in deze fagocyten, waarna veel bacteriën vrijkomen die vervolgens het lichaam inÍecteren. De gewone waterdruppels vormen overigens geen gevaar, want alleen de druppeltjes van enkele micrometers r.lie in de lucht zweven kunnen in de longblaasjes doordringen. Drinken van water met legionella is
in principe geen probleem, want het maaBzuur zorgt ervoor dat de bacterie dat niet overleeft."
Volgens Van der Kooij is het nog niet mogclijk om precies aan te geven bij welke concentratie van
legionellabacteriën in het water sprake is van een gevaarliike situatie. "Dit hangt samen met de hoeveelheid
water die is verneveld en hoeveel je daarvan hebt ingeademd, Daarnaast zijn niet alle legionellabacteriën
even gevaarlijk en er zijn tussen mensen grote verschillen in gevoeligheid. Ons uitgangspunt is daarom dat
blootstelling aan Legionella pneumophila zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij blijven daarom
onderzoek uitvoeren naar de factoren die groei van dit organisme mogelijk maken in waterinstallaties.
Dit onderzoek richt zich op de invloed van de temperatuur en op het beperken van de bioÍilmvorming,
waarbij ook leidingmaterialen een rol spelen. Voor ons als microbiologen ligt de sleutel voor de preventie
van legionellose dus bij goede detectiemethoden en het verhinderen van de groei van Legionella pneumophila in waterinstallaties."

Dick van der Kooii: "Ook op wetenschappelijk gebied is nog lang niet alles duideliik"
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Voorjaar 2008 zijn mijn vrouw Hanny en ik op vakantie in onze campcr, We reizen door Frankrijk en
trekken vandaar naar Toscane in ltalie. Op zaterdag 14 iuni voel ik me niet echt Íit. Alle oude pijnpunten
(waar ik al een aantal jaren last van heb) versterken zich (te) snel; te weten mijn rug, schouder en rechterhand. lk voel de artrose eigenlijk in mijn hele lichaam- Ik heb vandaag ook een paar keer overgegeven.

Zondag l5 juni
Het is een ontzettend moeilijke en zware dag, waarom heb ik zoveel pijn? Hanny is sterk betrokken. Vooral
manueel uit ze zich goed, maar tegelijk voel ik de trillingen in haar handen.
Onze engel (mijn vrouw) wil het wel meedragen, maar kan het niet. Angst, verdriet en wanhoop is wat ik
in haar ogen zie. Ze lijkt er niet gerust op te zijn en wil eigenli.ik maar één ding; zodra het kan naar huis,
naar huis,

MaandaB l6 juni
De hele maandag voel ik me ziek, moe en lusteloos. 's Avonds besluiten we op tiid naar bed te gaan.

juni
We zijn naar de huisarts gegaan. Zijn conclusie is: "You have an influenza." Griep dus. lk kriig medicatie
Dinsdag

17

mee en zou wel opknappen.
Woensdag lB juni

lk voel me ontzettend beroerd. Tegen half negen's morgens komen campingburen Cerard en Tonny (uit
Emmen) intbrmeren hoe het gaat. "Het gaat niet goed", zeg ik. Cerard stelt voor om weer teruB te gaan naar
de huisarts (groepspraktijk). lk voelde me echter zo ziek, dat dit geen optie is. We besluiten de arts op de
camping te laten komen. Tot twee uur's middags heb ik op een campingbed gelegen onder de luiÍel. lk
had veel koorts en het was ontzettend warm. Toen kwam de arts en die belde onmiddellijk de ambulance.
Binnen een uur lag ik in het ziekenhuis in Cecina, tien kilometer verderop. Daar volgen wat standaard
onderzocken. Ik krijg een infuus met antibiotica.
Tegen zeven uur's avonds voelde ik me toch wel wat beter. kreeg vervolgens medicatie mee en zou volgens
de arts over enkele dagen weer de oude zijn. Zelf was ik er niet van overtuigd, lk was liever in het ziekenhuis
gebleven, Voor Hanny vond ik het wel íijn dat we weer samen waren. Desondanks hebben we met de buren
's avonds wat gedronken en voelde ik me redelijk goed. Diverse keren heb ik die avond gezegd: "Wat is een
mens toch gelukkig als hij niet ziek is!"

Ook heb ik vanmorgen de ANWB weer gebeld met het verzoek vooÍ rePatriëring. Wendy de

Jong

adviseerde enige dagen aÍ te wachten, lk merkte op dat ik dan langer dan 60 dagen op vakantie zou ziin,
maar zij gaí aan dat dit niet van belang is, omdat ik op de 56ste dag van mijn vakantie het probleem had
aangemeld (i.v.m. de geldigheid van mijn reisverzekering).

Donderdag l9 juni
lk ben moe en ontzettend heroerd. Mijn vÍouw gaat de temperatuur opnemen; 40,6. Samen besluiten we
om terug te gaan naar het ziekenhuis. We weten echter niet beter dan dat we een verwijzinp; nodig hebben
van een huisarts, Dus gaan we weer samen met buurman Cerard naar de derde huisarts. Deze vertelt ons
dat we verkeerde medicatie meegekregen hebben van het ziekenhuis. Ik moet met deze medicijnen stoppen. Haar advies is: "Neem maar een paracetamol en mocht het over vier uur niet beter ziin. kom dan maar
terug." Ons verzock om een verwijzing werd genegeerd. Op de terugweg met de fiets samen met Cerard
moest ik weer overgeven- lk had in dit laatste advies geen enkel vertrouwen. De pijnlijke plekken correspondeerden in ieder geval niet met Briep.
We verzoeken de eigenaresse van de camping om het ziekenhuis te bcllen met de vraag ofwe terug mogen
komen. Dat was goed. 's Middags ging ik samen met Cerard weer terug naar het ziekenhuis. Wederom standaard onderzoeken plus infuus en urine aÍname. De hele middag lag ik drijfnat op een brancard, ondanks
het feit dat ik al diverse spuiten had Ílehad en antibiotica via het infuus. Ik blijf ondanks alles hoge koorts
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houden en voel me ontzettend ziek. Aan het begin van de avond komt een arts met twee ambulancebroeders - intussen met mondkapje op - mij vertellen: "You have legionella, we are going to Livorno to
a special clinic,'100 km away." Vervolgens word ik in een ambulance gelegd en rijden rve naar Livorno.
lntussen realiseerde ik me de ernst van de situatie en zag de hele íilm van de Legionella-uitbraak in Bovenkarspel aan me voorbij trekken. Ruim 200 mensen besmet en 33 doden...-. wat zijn miin kansen...,.?
lk denk aan onze engel, de kinderen en kleinkinderen. Ben erg gespannen, voel het zweet in mi.jn handen
staan. Een mengeling van angst en verdriet is dominant aanwezig- Opeens ben ik niet meer die sterke
optimistische Rien, dat is hard. Rond half acht komen we in Livorno aan in het universitair ziekenhuis waar
ik naar de lntensive Care gebracht wordt. Onze onvergetelijke buurman Cerard was met zijn eigen wagen
weer meegereden.
Ik maak kennis met de specialist. Dr. Pardelli, een jong ogende zestiger. Een geluk, als je daarvan kunt
spreken, er was meteen een klik. Hij sprak goed Engels, maar zelfs dat was op dat moment niet nodig. De
man had naar mij toe het vermogen om met zijn ogen te communiceren, een merkwaardige ervaring, die
mijn angst en verdriet deed afzwakken.
Na later bleek, heeít hij nog lange tijd bij me gezeten, hield miln Iinkerpols vast en zijn andere hand op mijn
voorhooÍd wat met ijs bedekt was. Mijn Engels is niet zo sterk en Dr. Pardelli formuleerde korte en voor
mij begrijpbare zinnen als: "You have a big problem. But we have a good clinic. We have experience.,, Hij
kneep in mijn hand en ging verder met: "My prolession is my heart. lk reageerde met: "Your heart is your
profession-"
"5i", zei hil toen op zijn ltaliaans. lk voelde me ontzettend ziek. Zijn ogen spraken boekdelen, die voor mij
begrijpelijk overkwamen. Wat een emparhisch vermogen!

De nacht van 19 op 20 juni
De langste nacht, De angstige tunnelervaring- Op een gegeven moment had ik geen enkel besef meer van
plaats of ti.id. Mijn gevoel zei echter wel dat Dr Pardelli nóg steeds aanwezig was. Nog nimmer heb ik me
zo ziek gevoeld. Ik voel me afglijden. Nooit vermoede verlatenheid en dodelijke angsten bekruipen mij.
De pijn, angst en het verdriet worden nog heviger, nog intenser. Het raakt mijn botten en mijn ziel. Leer ik
opnieuw bidden? lk lig te trillen en te schudden.... en vraag me af hoeveel pijn en verdriet kan een mens
verdragen?

Mijn handen voelen klam,, .... mijn adem stokt. lk voel mijn trouwring,., .. maar engel en de jongens... en de
kleinkinderen? Ik bid. Met de moed der wanhoop geeÍ ik aan een donor codicil te dragen en denk aan mijn
jongste broer die een aantal jaren geleden na een ongeval in een brandwondencentrum verpleegd werd,
De angst en het verlaten gevoel worden nog heviger. Nog intenser, ik kan niet meer.
lk wil vechten, ik wil blijven,.....,. ik wil er zi.jn voor onze engel, voor de kinderen....... voor de kleinkinderen.... voor........ ik bid. lk voel de kracht uit mijn lichaam wegtrekken. lk lijk wel verlamd, wel
willen..,.. niet kunnen....-. een enorme geestelijke aanslag,
Vervolgens voel ik mijn moed wegzakken..... ls dit mijn leven....? lk voel me te jongl Maar vooral geen
aÍscheid kunnen nemen doet me mateloos veel pijn. lk bid.
lk bedenk nog dat mijn hersenen mogelijk onvoldoende zuurstof krijgen en geraak korte tijd later in een
soort tunnel, met aan het eind een figuur die me wenkt om te komen. Mct mijn laatste kracht probeer ik
me te verzetten, maar het lichaam kan niet meer en mijn wil is gebroken. Plotseling zie ik bij de reling in de
tunnel alle zes mijn kleinkinderen staan, die me een voor een groeten en gedag zeggen. leder op zijn cigen
specifieke manier, die voor mij goed herkenbaar is. Een gevoel van geluk en dankbaarheid ervaar ik zo diep,
dat het zich niet laat beschrijven. lk ga vervolgens weer bidden. Een zekere rust en overgave voel ik- Totdat
ze allemaal weer weg waren maar, en bijna niet te bevatten, een van mijn kleinkinderen, Kay, bleeÍ staan,
zijn handje aan de reling. Kay bleef me aankijken met zulke eerlijke, overtuigende en heldere ogen, zoals
alleen een kind dic heeÍt.
Aan het eind van de tunnel gebaarde een hand weer, "Kom maar. Zo is het goed."
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Voor het eerst in die nacht voel ik verzet, opstandig bijna. Deze kracht heb ik niet meer van mezelf. Dit
moet ik aan Kay ontlenen oÍ misschien aan een hogere macht? Intussen blijft Kay me aankijken met een blik
zo zuiver en puur, onweeÍstaanbaar. lk kon nog maar een kant uit, terug naar mijn engel, mijn kinderen en
kleinkinderen. Voor het eerst maak ik ook een handgebaar naar die figuur aan het einde van de tunnel en
wijzend naar Kay roep ik: "Cod en Vader in de hemel, dit kunt u toch niet maken!" Het snijdt dwars door
mijn ziel.
Badend in het zweet word ik'wakker'. Alles is weg, waar ben ik? Het realiteitsbesef komt langzaam terug,
De angst bekruipt me weer. lk zoek hulp en druk op de bel, die naar later bleek, door een technische storing
echter niet werkte. lk pak naast me een handdoek en geeÍ pure gal over, De angst en het verlaten gevoel
ebben langzaam weg. lk ga weer aan het bidden, beter dan ooit begrijp ik de uitdrukking 'nood leert bidden'. Voorheen bad ik ook wel, maar het contact was nooit zo intens. Nu echter wel. Mogelijk waren de

conlàclpunljes geoxldeerd denk ik.
lk heb een Rooms-Katholieke achtergrond, maar jammer genoeg kan ik niet veel met het instituut kerk. Mijn
voorkeur gaat uit naar bnline' contact en dat lukt nu aardig. lk ben er ook blij mee. Het geeft een zekere
rust en ik hoop eigenlijk vurig dat het zo blijít.
Soms moet iets rijpen om te begrijpen.
VÍijdag 20 iuni
De zuster neemt vanmor8en mijn temperatuur op en gaat zo weer weg. lk vraag: "Have I fever?" "\es," zei
ze. Rond half negen wordt mijn bed aan de kant gereden. De monteur is er om de bel te maken, Hii zei dat
er een stoÍing in het systeem is. Ceen wonder dat er afgelopen nacht geen zuster kwam. Even later komt
Dr. Pardelli me vertellen dat mijn vrouw straks komt. lk ben zielsgelukkig als mijn engel van de camping uit
Bibona met de taxi aankomt (ze durft namelijk niet te rijden in onze camper). lk laat mijn emoties de vrije
loop en samen hebben we een poosje zitten huilen. Toen ze vertelde dat onze zoon en dochtel Maurice en
Margy, met het vliegtuig onderweg waren, was miin geluk helemaal compleet.
Rond twee uur komen ze beiden bij me op de kamer, tranen van geluk.-.. Ben erg emotioneel en vertel
ze mijn ervaring van de aígelopen nacht, Vanaf nu weet ik me weer gesteund door onze engel en de kinderen. Ze hebben de nacht ervoor samen heel veel gegevens over legionella van de computer gehaald en
uitgeprint. Ook hadden ze al contact gehad met Els van de Dungen van de klankbordgroep. Vond het in de
gegeven omstandigheden wel heel rationeel van ze.
Zaterclag

2l juni

lk heb vannacht niet goed geslapen. De ervaring van de vorige nacht heeft een enorme impact en neemt mc
helemaal in beslag. lk heb veel na liggen denken over mijn leven, over miin en onze toekomst, hoe gaat die
eÍuit zien? Ca ik helemaal herstellen en hoe lang gaat dat duren? Hecl veel vragen en ik ken de antwoorden
niet. Vannacht een paar keer antibiotica gekregen via het inÍuus en ijs op mijn hooíd. De zorg in het ziekenhuis in Livorno is heel goed en Dr. Pardelli komt regelmatig even kijken. Rond de middag komen Hanny,
Maurice en Margy weer op bezoek- Dat is heel íijn en ze waren wat minder vermoeid dan gisteren- Ze zijn
druk bezig r:m via de ANWB de camper en onze hond Mazzel op te l;rten halen-

Zondag ?2 juni
Vanmorgen krijg ik koffie in een írietbakje met twee mcelkoekjes. lk heb het samen opgelepeld. lk vind het
wel grappig. Vanmiddag Hanny en de jongens op bezoek. Maurice en Margy hebben regelmatig contact
rnet het thuisfront en Freek, de oudste zoon van Maurice, had gevraagd: 'Als opa dood gaat hoeveel dagen
krijg ik dan vrij op school?" lk vond het wel een goeie. Maurice en Margy houden met alles en iedereen
voeling via de mobiele teleíoon. Het lijkt wel een callcenter. Met de artsen, met de ANWB, echtgenotes,
kinderen, school, familie, vrienden, alles en iedereen om de boel thuis ook draaiende te houden. Margy
bliikt een rationele logistieke planner en Marcel, haar man, lijkt de generator achter de coulissen. Chapeau!
Op zulke momenten lijkt het wel oÍ je de kwaliteiten van je kinderen scherper in beeld hebt. Maurice is dan
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weer eerder de langetermijndenker, die consequenties Íiltert en belicht. Charlotte, de vrouw van Maurice,
heeft het bijna natuurlijke vermogen om goed te luisteren. Een eigenschap van essentieel belang, zeker in
deze omstandigheden.
Maandag 23 juni

Afgelopen nacht redelijk geslapen, was wel heel vroeg wakker. Heb zelf gedoucht en mezelf geschoren. lk
heb vanmorgen geen koorts meer en de zusters vertellen me "We are glad Íor you." We zijn blij en dat doet
me goed. Vanmiddag zijn Hanny en de jongens geweest. Ze hadden ijs meegebracht in een beker, heel
lekker. De buurman Cerard heeít zijn neef gebeld op de camping in Voorthuizen om te vragen of hij onze
camper en de hond op wil halen in Bibona. De volgende dag rvordt hij al ingevlogen in Pisa, waar Cerard
hem ophaalt en samen brengen ze nog een bezoek aan me in het ziekenhuis. Later zou ik Cerard en Tonny
schrijven: Het onverwachte pad wat we samen zijn gelopen, met een overgave en bescheidenheid die le tot
heel rijke mensen maken, waaÍvoor mijn vrouw en ik heel veel dank verschuldigd zijn.
Vandaag ook afscheid genomen van Maurice. Hii vliegt vanmiddag weer terug naar huis. Mijn vrouw en
Margy brengen hem naar het vliegtuig in Pisa. "En blijven knokken hè pa," zei hij nog. Margy heeít vandaag
een hotel besproken in Pisa vlakbij het vliegveld. Ze blijft voorlopig nog bij ons. Ko, de neef van Cerard, is
intussen met de camper en de hond op weg naar Nederland.
Dinsdag 24 juni
Coed nieuws. Ik mag vandaag van de lntensive Care, dus denk ik dat het ergste voorbij is. lk ben er in ieder
geval heel blij mee. 's Middags zijn Hanny en Margy beiden op bezoek in het ziekenhuis en zijn blij verrast
dat ik van de lC af ben. Dr. Pardelli stemde zelfs in met de gedachte dat ik ook naar het hotel mag gaan
als het vandaag goed gaat. Duidelilk wordt wel dat ik niet mag vliegen als we eventueel naar huis mogen.
Oeverloos bellen door Margy met diverse hulpdiensten om de terugreis voor te bereiden c.q. te realiseren

blijft vruchteloos.
Woensdag 25 juni
Hoeral Dr. Pardelli geeft groen licht- Vanmiddag mag ik met Hanny en Margy naar het hotel in Pisa. Van
Livorno naar Pisa is niet zo vet maar het is erg warm en de reis valt me zwaar.
Aangekomen in het hotel ben ik naar bed gegaan. lk ben ontzettend moe en voel weer koorts opkomen,
waar ik zorgen over heb, ondanks meegekregen medicatie. De nacht daarop volgend is moeilijk en zwaar.
De aiÍco staat zo koud mogelijk. lk lig te zweten maar mijn vrouw en Margy liggen onder de dekens, omdat
ze het zo koud hebben. ln de loop van de nacht slaap ik in. 's Morgens rond acht uur blijkt miin tempeÍatuur
34,6 Íe zi)n, dat is niet goed! Margy neemt contact op met Dr. Pardelli en legt de situatie uit, Zijn advies is
om twee paracetamol te nemen en dan moet de temperatuur naar 37 graden gaan en dat gebeurt gelukkig.
Ook verzoekt Dr. Pardelli om moÍgen terug te komen naar het ziekenhuis voor controle.

Donderdag 26 juni
ln de wachtkamer van de poli zitten veel mensen te wachten. Dr. Pardelli komt ons echter persoonlijk ophalen. Er volgen wat onderzoeken en hij geeÍt aan liever te hebben dat ik nog enkele dagen opgenomen word,
maar realiseert zich kennelijk ook dat het regelen van een terugreis daardoor moeilijker kan worden. Na intensief overleg met diverse instanties, waarbij het vooral gaat over de vraag wie de verantwoording voor de
terugreis aanvaart, maakt Dr. Pardelli een verklaring voor o.a. de verzekering. Zijn advies: nog enkele dagen
rusten in het hotel en dan als het goed blilít gaan naar huis onder medische begeleiding. Vervolgens nemen
we emotioneel aíscheid van Dr. Pardelli en wisselen onze privé adressen uit om hem te laten weten hoe het
verder gaat en uiteraard om hem nogmaals te bedanken voor zijn ongekende betrokkenheid en zorg. We
rijden weer terug naar ons hotel. De nacht daarop slapen we alle drie beter.
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Vrijdag 27 juni

Vanmorgen lekker gedoucht en geschoren en samen gaan we naar beneden voor het ontbijt.
Het is erg warm vandaag. Fijn dat we bij het hotel een zwembad hebben waar Hanny en Margy regelmatig
een Írisse duik nemen. Margy is nog steeds bezig om de terugreis te regelen en het thuisfront te informeren.
Ook de kinderen heeÍt ze aan de teleÍoon en de jongste van zes jaar vertelt dat hij zaterdag op moet voor
zwemdiploma C en het jammer vindt dat opa en oma er niet bij kunnen zi1n. Maar zo zegt Clenn: "Dan geeí
je het cadeau gewoon wat later, dan vind ik het wel goed." Mooie reactie toch? Echt kinderen,
Margy geeft bij de receptie van het hotel aan dat ik niet zo lang aan tafel kan zitten tijdens het diner. Heel
loyaal geeft men daar gevolg aan en ik word vervolgens op mijn wenken bediend, inclusieÍ de toezegging
dat ik maar aan hoeÍ te geven wat ik rvil eten. Wat een service en wat een luxe. Complimenten voor de bedicning. Ongekend hoe Margy Íegelt, stuurt, begeleidt en verheldert. Zowel hier als aan het thuisfront. Het
moet wel een Íijn gevoel geven aan onze kinderen dat er zoveel belangstelling en hulp komt van Íamilie,
heel veel vrienden en bekenden. Margy heeít vandaag de verklaring van Dr. Pardelli op de fax gezet voor
de ANWB en een uur later wordt bevestigd dat zaterdagmorgen om halÍ negen de ambulance arriveert bij
ons hotel in Pisa met medische begeleiding. We zijn alle drie enorm opgelucht dat we eindelijk terug kunnen
naar Nederland. Vanwege rugproblemen besluit Margy met het vliegtuig teÍug te gaan. Dan kan ze ook nog
bij het afzwemmen van Clenn zijn.
Zaterdag 28 juni
lets later dan gepland arriveert de ambulance voor het hotel. Nà kennis gemaakt te hebben met John en Lia,
de medische begeleiders, stappen we in de zeer goed geoutilleerde ambulance. lk kan op bed liggen en kan
gaan zitten. lndien nodig is alles aanwezig in de ambulance om eventuele complicaties op te lossen. Dat
geeÍt ons een geruststellend gevoel. Bovendien zijn het heel hartelijke Brabanders met een pure professie.Het
tempo zit er goed in. We rijden meer links dan rechts van de weg en ze blijken ook nog eens proÍessionele
chaufÍeurs te zijn. Enige tijd later staan we helaas in de file voor Milaan, om na een uurtje onze weg richting
Zwitserland via de Cothardtunnel te vervolgen, waar we ook een uur vertraging oplopen. lk wissel regelmatiB
van stoel naar bed en Lia en John maken tussendoor een korte stop om net als wij wat te eten en te tanken.
Een paar keer wordt door Lia en John aangegeven dat als het te vermoeiend is voor mii, dat ze dan stoppen
en we in een hotel zullen overnachten- Maar vooral Lia is een gezellige tante, die heel onderhoudend is en
zo de Íeis wat aangenamer maakt. Bovendien wil ik samen met Hanny ontzettend graag naar huis. ln de late
middag en avond heb ik veel op bed gelegen en ik ben erg vermoeid.

Om twaalí uur 's nachts arriveren we, vijítien uur na ons vertrek, in onze woonplaats Boekel. Daar zijn
Margy, Maurice en Charlotte om ons te ontvangen. Zelfs een hoog/laag bed staat al voor me klaar in de
kamer en er is al een afspraak gemaakt voor een MRSA test en fysiotherapie- Na wat Sepraat en wat Sedronken te hebben, nemen we onder dankzegginB harteli.jk aíscheid van Lia en lohn, twee geboren professionals.
Korte tijd later Baan ook de kinderen weer naaÍ huis. lk ga samen met Hanny op zoek naar de foto van Kay.
Na enige tijd zoeken vinden lve hem, Ik ben dolgelukkig en hij correspondeert volledig met mi.jn ervaring
uit de langste nacht.
Zondag 29 juni
lk ben blij om weer thuis te zijn. Mijn eigen vertrouwde omgeving doet me goed. Hanny is een zorgzaam
type en kan nu haar ei ook beter krvijt. Ik weet me geborgen bij 'onze engel'. Morgen komt de huisarts
Iangs. Ben nog erg vermoeid vandaag, de lange terugreis eist toch zijn tol. Vanmiddag zijn de kinderen en
kleinkinderen geweest. Het was heel fijn ondanks het feit dat het veel van me vraagt.
Maandag 30 juni
Vandaag is de therapeut geweest. We hebben aígesproken dat hil drie keer per week komt.
Het lopen gaat nog niet goed, maar ik begrijp dat dit een kwestie van tijd is. Hanny kan heel goed koken
en maakt alles klaar wat ik lekker vind. Ik ben zes kilo afgevallen, maar met zo'n kok in huis moet ook dat
wel goed komen.
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De periode thuis wil ik wat korter samenvatten. DaaÍ waar de legionella mij het diepst geraakt heeít heb ik
reeds beschreven. lk begin steeds meer te geloven in Íysiek herstel. Anderzijds ervaar ik wel, dat het geestelijk een enorme impact heeft op mij, waarvan ik denk dat het nog lang kan duren. We krijgen veel bezoek
en kaarten van familie, vrienden en bekenden en dat doet ons goed. Ook is er nog steeds contact met Tonny
en Cerard, waar we heel dankbaar voor zijn. Aan onze huisarts hebben we veel steun. Hij begeleidt ons
heel goed maar vooral zijn begrip is heel belangrijk.
Overbodig om te zèggen dat het schrijven van mijn verhaal me veel energie gekost heeft en met stukjes en
beetjes heb ik er de hele maand augustus aan gewerkt, mede vanwege concentratieproblemen die me nog
steeds paÍten spelen. Ook vermoeidheid speelt nog steeds een belangrijke rol, evenals gewrichtspijnen en
voor's avonds en in de nacht piln in beide benen, ln mijn rechterarm en -hand voel ik nog steeds tintelingen
en mijn geheugen is (no0 steeds niet wat het was. Emotionele problemen zijn me ook niet vreemd, in die
zin herken ik de beschrijvingen van lotgenoten heel goed, wat het enigszins herkenbaar maakt.
Als geschenk bij mijn geboorte ervaar ik mijn vechtlust en positieve instelling, zo nauw veru/even met mijn
genen.
September 2008
Vandaag schrijf ik 15 september, dus precies 3 maanden na de legionella besmetting.
Voor mijzelf had ik de eerste helft van deze maand hard nodig om het geheel even los te laten en is het een
bewuste keuze om vandaag het één en ander aÍ te rondenHet revalideren gaat goed. lk heb de aígelopen drie maanden hard geknokt voor fysiek herstel en wanneer
ik mezelf toets aan lotgenoten mag ik voorzichtig concluderen dat het herstel voorspoedig verloopt- lk heb
bijna zes weken met een rollator gelopen, wat zeker in het begin erg moeilijk was. Het commando was er
wel, maar de benen wilden niet. Een en ander gaat nu weer aanzienlijk beter.

De intentie om mijn ziektebeeld te beschrilven was en is op de eerste plaats om het van me af te schrijven. Anderzijds hoop ik echter ook dat lotgenoten herkenning vinden en het accepteren en verwerken een
betere plaats kunnen geven.
Tot slot wil ik namens mijn vrouw en kinderen Els van de Dungen van de klankbordgroep danken voor haar
hulp en ondersteuning, zowel in ltalië als thuis en zeker ook Tonny en Cerard, die betrokken waren vanaí
het eerste uur.
Samengevat wil ik zeggen: De wond is herstellende maar de piin van de beleving is als het litteken op mijn
longen, het gaat nooit meer weg.

Maar mijn lijfspreuk blijÍt: Rien, leef je leven!
Rien van Moorsel. Boekel
Rien was 67 jaar toen hij de veteranenziekte krceg.
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/BOVENKARSPEL,

WRANCE MULPAAL VAN LEGIONETLA IN NEDERTAND'
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ln Nederland heeft legionella voor het eerst grote publieke aandacht gekregen in 1999 bij de uitbraak in
l3ovenkarspel. Deze tragedie heeÍt toen 32 slachtoÍfers geëist. Nu I0 iaar later wordt deze gebeurtenis de
'Vergeten Ramp' genocmd. De nabestaanden van overledenett, van mensen dic ziek werden, als ook de
betrokken hulpdiensten en bestuurders zullen het drama Bovenkarspel allerminst vergeten.
Achter de schcrmen is veel aandacht gegeven aan de bestrijding van legionclla en is ook actieí Bezocht
naar preventieve maatregelen. Toch is het grote publiek zich nog steeds te weiniB bewust van de gevaren
van deze longinfectie. Een bredere overdracht van kennis over legionella en een goed preventieí belcid is
belangrijk om de zlekte en dus nieuwe slachtoffers te voorkomen. Wanneer snel een diagnose gesteld kan
worden is de kans op overleving groot. Bekendheid van de ziekte, maar ook weten waar en hoe je de ziekte
kunt oplopen zijn de lessen die getrokken moeten worden uit het drama van Bovenkarspel.
Onmiskenbaar heeft de legionella-uitbraak van 1999 grote invloed gehad op levens van veel mensen. Het
heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Veteranenziekte. Men vroeg en kreeg aandacht in de
politiek, er is nu een actief preventie beleid. Maar toch, een uitbraak van legionella zal nooit helemaal uitgesloten kunnen worden. Het meteen onderkennen van een legionella-uitbraak is vanwege de Iange incubatie
tijd vaak lastig. Wanneer er door hulpverleners niet meteen heel alert Bereageerd en onderkend wordt wat
er aan de hand kan zijn, kan een inÍectie haard te lang woekeren.

In een interview vertelt de Burgemeester van Stede Broec heel bewogen hoe hem duidelilk is geworden dat een ramp onder zijn ogen voltrok: "De eerste aanwijzingen komen uit het Westíriesegasthuis in
Hoorn, waar met name het aantal patiënten met dezelÍde ziekteverschijnselen de longarts zorgen baart. Via
melding bij de lnspecteur lnfectieziekten van het ministerie van VWS en de Landelijke Coördinatiestructuur
lnfectieziekten wordl men op de hoogte Besteld van het grote aantal ernsti8e longontstekingen in het Wes!
friesegasthuis. Bij patiënten wordt in allerijl een vÍagenlijst doorgenomen over hun eetgewoontes van de
aÍgelopen dagen en de activiteiten die zij hebben ondernomen. Al snel komt een gemeenschappeli.jke factor
naar boven: elk van de patiënten blijkt in de weken ervoor de bloemententoonstelling in Bovenkarspel te
hebben bezocht."
'Dat nooit meer......... Bovenkarspel' zie ik als een r,vrange mijlpaal over de bewustrvording van legionella,
ook in Nederland. We moeten leren van onze ervaringen en daarmee naar de toekomst nieurve slachtoÍíers
voorkomen.
De bestrijding van legionella speelt in Europa al sinds de jaren 1980. Omdat de inÍectie werd gezien als een
ziekte die meestal opgelopen werd op een vakantiebestemming was Europese coördinatie van zelfsprekend.
In 1986 is de European Working Croup for Legionell lnÍections (EWCLI) in Londen opgericht. Sinds 1999
speelt Nederland daarin een voortrekkersrol.
Sinds 2002 bestrijden de lidstaten van de Europese Unie actieÍ de veteranenziekte in hotels en andere verblijfs-

accommodaties. Wanneer twee weken na melding van een verdachte accommodatie adequate maatregelen
uitblijven, zal de naam vermeld worden op de openbare website van EWCLI (www.ewgli.org). Op deze wijze
kunnen reisorganisaties en individuele reizigers zien welke accommodaties mogelijk een risico vormen op
besmetting met legionella. De Europese landen hebben hiermee Nederlands beleid overgenomen.

De EWCLI heeft procedures opgesteld over de wijze waarop landen moeten omgaan met meldingen van
een legionellabesmetting in vakantieverblijven, Echter eerst in 1999 met het 'Besluit 2119/98 Íc,t oprichting
van een netwerk voor epidemiologische surveillance en bestrijding van besmettelijke ziekten'rvas er een
echt Europees initiatief, De oprichting van het netwerk bood echter onvoldoende juridische basis om richtIijnen uit te vaardigen. tn 2003 met name ook na actie van ons, leden van het Europees Parlement, is een
aanvullend besluit neergelegd waarbij de EWCLI aanbevelingen nu een Íormeel EU-richtsnoer ziln. Een stap
op de goede weg wanneer we ons allen ook houden aan de beleids aíspraken.
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Het aantal legionella gevallen in Nederland neemt per iaar toe. Dat komt zeker ook omdat er nu meeÍ
bekend is over de ziekte en dc bijbehorende symptomen en dus sneller onderkend wordt wat er aan de
hand is. Toch mag die betere herkenning r.:ns niet laten denken dat het nu wel goed is met de voorlichting.
Er zal een blijvende inspanning moeten zijn om hulpverleners en het brede publiek alert te houden.
Waar vroeger legionella met name in het buitenland wordt opgelopen, is nu steeds meer in Nederland de
besmettingsbron te vinden. Politiek en beleidsmakers moeten in actie komen. Met name lokale overheden
moeten hun werk doen en weten waar potentiële besmettinBsbronnen te vinden zijn. De resultaten van een
quick-scan dit voorjaar naar de voortgang in de registratie van natte koeltorens door gemccnten is ronduit
verontrustend. Vele Bemeenten hebben no1; steeds geen ldee van aantalien en locaties van natte koeltorens
binnen hun gïenzeni 4Oy" van de grote gemeenten moet nog beginnen met de inventarisatie, en een aantal
Semeenten zegt de brief van de minister om te inventariseren Liberhaupt nooit onder ogen te hebben gekregen. Wanneer potentiële bronnen niet oÍ onvoldoende in kaart zijn gebracht kan er niet gesproken worden
van preventieÍ beleid. Lokale bestuurders moeten tot actie worden gebracht.

Met de herdenking van '10 jaar Bovenkarspel', een ramp die geen vergeten ràmp mag zijn, vraagt de
Stichting Veteranenziekte terecht om blijvende publieke aandacht. Er is in de voorbije jaren veel gebeurd,
nieuw beleid, meer preventie en ook betere kennis. De Stichting was een uitlaatklep voor lotgenoten, maar
tegelijk ook partner en kennis overdrager voor politiek en publiek.
lk dank oprecht iedereen die met niet aflatende inzet de Stichting Veteranenziekte heeft gevormd en gedragen.

I0 jaar lang hielden jullie de politiek en het publiek alert, ga vooral zo voort.
Ria Oomen - Ruiiten.
C DA / EV P fractíe E u ropcr:s pa rl e ment.
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DANKWOORT)
"En wat is nu uw vethaal?"

Zo begon ik anderhalf jaar geleden mijn column in nieuwsbrieÍ 26 (zomer 2007).
Omdat u zo massaal en enthousiast reageerde, besloten we in het voorjaar van 2008 dat er, als onderdeel
van het herdenkingsprogramma 'Bovenkarspel 1999-2009', een boek moest komen met een keuze uit uw
verhalen. Dit kon dan worden aangevuld met interviews van professionals die dagelijks uit hooÍde van hun
beroep. weliswaar op totaal verschillende terreinen, met legionella of beter legionellose, te maken krijgen

of hebben gehad.
We wilden dus dat het niet alleen een herdenkingsboek, maar ook een voodichtingsboek zou worden.

Besluiten dat we een boek willen is één ding, maar het ook uitvoeren is geheel iets anders. Op
tamelijk gelukkige wijze kwamen we in contact met twee schrijvers; Sanny reageerde op de column (zij
was zelf ook slachtoffer van een legionellabesmetting), Wouter interviewde onze secretàris Nico voor een
andere uitgave-

Nico en Cerda tekenden voor de redactie; door de onverwachte ziekte van Nico kwam dat voor het overgrote deel op Cerda haar schouders. Via onze Stichting Veteranenziekte, maar vooral ook via de Stichting
Vrienden van de Stichting Veteranenziekte benaderden we velen van u voor een bijdrage om deze uitgave
mogelijk te makcn, Dit was gelukkig niet aan dovemansoren gericht.
Ceheel belangeloos verzorgde Leo Bikker diverse lezingen in het gehele land. De financiële bijdragen hiervoor werden door hem gedoneerd op rekening van de 'Vrienden'.
Dankzij u allen is dit project geslaagd.

Miin dank gaat ook uit naar de inzenders van de talloze brieven (we konden ze helaas niet allemaal opnemen), de schrijvers, het redactieteam, de fotograa{ de vormgever, de drukker, de uitgever en allen die
deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.
Ik ben trcts op het eindproduct!

Fred Bertrand
Voorzitter Stichting Veteranenziekte
Maart 2009

Tevens gaat onze dank uit naar alle sponsoren die ons ook in

Vrienden van Stichting Veteranenziekte
Ministerie van VWs
Ministerie van VROM
Fonds PGO
Consumentenbond
Cemeente Stede Broec
Hatenboer-Water
Aqua Assistance

dit herdenkingsja steunen. Dit zijn o.a

UNETO-VN

I

Van Berlo Bedrijfsvloeren b.v,
De heer Piel Sierhuis (t I januari 2009)
Mevrouw A. l. Kàss - van Voorthuizen
De heer Will Scheffer
Zorgbelang Gelderland
Copper Benelux

Dankwoord
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