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Ingezonden verhaal

Het is vandaag 14 januari en… Vakantiebeurs!

Mij is gevraagd een verslag te maken, hoe ik deze dag ervaren heb. 
Ik ben om 10 voor 8 van huis gegaan, eerst met de auto naar het 
station en om twintig over 8 met de trein naar Utrecht. Om 5 voor 
10 ben ik bij de Jaarbeurshal. Wat een drukte, maar ik kan snel 
door en ben binnen no time bij onze stand. Esther en Michael  
zijn er al en Teun met zijn dochter Rosemarie uit NieuwVennep. 
Henk heeft zijn Riekje bij zich en stuurt haar met wat opdrachtjes 
de beurs op. Eerst even de tafels bekijken en dan …. Mensen  
aanspreken. Op de tafels liggen onze vakantiekaarten usbstick, 
voorlichting flyers en wat nieuw is, een aanbieding voor grote  
organisaties om ons in te huren voor een sponsorbedrag en dan 
verzorgen wij een lezing. Onze vrolijke Henk stapt zo op de  
mensen af en ook ik begin…. Goede morgen, mag ik u een  
gezonde vakantie toewensen een gezond thuiskomen en gezond 
blijven…. Ja hoor dank je wel. Weet u waar onze stichting voor 
staat… Ja hoor daar ben ik voor ingeënt mij gebeurt niets en ja dan 
uitleggen dat je tegen legionella niet ingeënt kun worden, maar dat 
het door vernevelt water komt. Ooo. Wist ik niet, nou dank je wel, 
doe het maar bij uw vakantie papieren. Of men kent het van hun 
werk…b.v. installateurs, zwembad personeel of verpleegkundigen. 
Michael vroeg ons in de loop van de dag of we bij wilden houden 
hoeveel mensen met legionella in aanraking waren geweest. Nou 
dat was schrikken aan het einde van de dag ik had er 13. Iemand 
stond bij ons boek en herkende iemand. Wat doet die bij jullie. 
Nou zij was een van de mensen in onze adviesraad. Ik ken haar 
van…. Goed werk. Of een oudcollega van Nico Hoffer, samen 
even de foto erbij zoeken. Ja dan komen er allerlei herinneringen 
weer boven Fijne en verdrietige en ga ik eerst maar weer een  
kopje thee drinken met iets lekkers erbij en vertellen we aan elkaar 
wat we zoal horen. Er was een professor die een student had  
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gehad die legionella had gehad. Mensen die hun aardappelen bij 
een boer kochten, maar sinds vorig jaar niet meer, het gaat  
slecht met hem. Een mevrouw die gebeld was door een hotel dat 
er legionella bij hun was aangetroffen of mevrouw zich goed in de 
gaten wilde houden, dan zeg ik wat goed dat ze u gewaarschuwd 
hebben. Er waren twee mensen van wie de vader na de ramp van 
Bovenkarspel door de besmetting gestorven zijn en één een oom 
en ja al is het al “lang” geleden het hakt er altijd weer in, vooral 
omdat de ziekte zo heftig is. Een vriend van een man kwam met 
de caravan uit Frankrijk, hij was er net één dag en voelde zich niet 
lekker, hij begrijpt nog steeds niet hoe hij thuis gekomen is en heeft 
er heel veel aan overgehouden.

Om een uur of een gaan we een broodje eten het is rustig, de 
mensen nemen ook hun pauze en daarna gaan we weer. Teun zijn 
vrouw Jane is er inmiddels ook en heeft een bloemetje bij zich 
voor Esther want…ze is jarig vandaag!

Dan zie ik een echtpaar, hij in een rolstoel, ze hebben allebei  
legionella gehad, maart 2016. Ze waren in Schotland geweest  
en bij thuiskomst ziek geworden. Hij lag boven zij op de bank, 
beide hoge koorts. Direct de huisarts gebeld, deze was alert en  
liet hun gelijk op legionella testen. Ze kregen pillen en merkten na 
een nacht dat het al beter ging. Ze waren hier heel gelukkig mee. 

Een voortvarende jonge huisarts, super, dat erger is voorkomen. 
Hebben geen rest verschijnselen. Iemand verteld dat hun zwager  
ongeveer vijf jaar geleden het ook gehad heeft. Waar hij het  
opgelopen heeft weten ze niet zeker, waarschijnlijk de hoogovens 
in IJmuiden. Ja ik ken het, mijn vader heeft in 2003 het in Italië 
opgelopen in een hotel, heeft veel rest verschijnselen, snel moe  
en concentratieproblemen. Goedemiddag mag ik u een gezonde 
vakantie toewensen. Ja hoor, wij gaan naar Noorwegen, dus ons 

Lees verder op pagina 2
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zal niets gebeuren dat is een hygiënisch land. Dan toch maar weer 
uitleggen…. Gemakzuchtig zegt hij, daar heb ik mijn vriendin voor, 
foei eigen verantwoordelijkheid. Toch merk ik dat men beter op de 
hoogte is dan jaren terug. Aan het einde van de middag spreek ik 
een echtpaar van een jaar of veertig. Ze zijn een half jaar geleden 
naar Amerika geweest. Halverwege de week werd hij ziek. Toch nog 
naar Nederland kunnen komen en bij thuiskomst, ja legionella. Hij is 
ZZP’er. Zij gaat met Esther in gesprek en ik praat met hem door. Hij 
begint te transpireren en geen klein beetje ook. Ja dat ken ik wel, ook 
mijn man had daar erg veel last van en als hij moe was, dan was het 
praten bij hem net of hij dronken was, praten met een roltong, ja 
zegt hij dat heb ik ook. Hoe lang kan dat duren voor het weer over 
is, bij mijn man heeft het wel twee jaar geduurd. Zo lang…. Dat kan 
ik niet …. Mijn werk… dan gaat hij ook naar zijn vrouw en Esther. 
Dit hakt er bij mij weer even goed in. Je wilt zo graag dat niemand 
dat mee maakt wat wij hebben gehad. Maar ja. Even pauze…
 

Hartelijk dank  
aan alle vrijwilligers  

die deze beursweek weer  
bijzonder hebben gemaakt!

Vervolg van pagina 1

Dan is er daar die vrouw, snel kijkt ze naar de kaarten en usbstick 
op de tafel. Ik vraag haar of ze er bekent mee is, ze kijkt heel gericht. 
Ze zegt, ik ben huisarts, goed dat jullie hier staan, wil er graag meer 
van weten, weet er eigenlijk weinig van en wil zich er meer in gaan 
verdiepen. Ze neemt wat flyers mee en zegt, thuis ga ik wel naar 
jullie site en als ik dan nog vragen heb neem ik wel contact op met 
jullie stichting. Wat een einde van de dag… daarom staan we er….
Om vijf uur nemen we afscheid van elkaar en als ik om half acht het 
dorp in rij…. Wat ben ik moe. Complimenten voor ons bestuur zij 
staan er de hele week en nemen er zelfs vrije dagen voor op.   Dank 
aan hun achterban die het mogelijk maakt dat ze dit kunnen doen. 

Fijne vakantiebeurs.

Met vriendelijke groet, 
Greet Hazekamp, Dedemsvaart 
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Waterveiligheid en de daaraan gekoppelde gezondheid is voor 
elke Xigna medewerker super belangrijk. Gezondheid bestaat niet 
alleen uit lichamelijke gezondheid maar natuurlijk ook geestelijke 
fitheid. Binnen Xigna werken we aan beide.
Ik ben fervent hardloper en wilde graag mijn collega’s uitdagen en 
kwam op het idee om mee te doen met de Halve van Hengelo 
(www.halvevanhengelo.nl). Plotsklaps werd ik gebombardeerd tot 
opperhoofd hardlopen en moest ik mijn  collega’s letterlijk in be
weging zien te krijgen maar vooral ook een goed doel aan deze 
unieke prestatie weten te koppelen.

De keus voor de Stichting Veteranenziekte was voor mij een voor 
de hand liggende keuze. Fitheid, gezondheid in combinatie met 
waterveiligheid is onlosmakelijk verbonden met de stichting. Juist 
dat is wat de Stichting Veteranenziekte wil bereiken voor al haar 
lotgenoten. Ik weet zeker dat elk bedrag dat wij bij elkaar zouden 
gaan lopen, goed besteed zou gaan worden.
De weg ernaar toe en wat begon met…

De welbekende hardloopcoach ‘Evy’ werd gedownload op de te
lefoons, de sportschoenen werden uit de kast gehaald en men be
gon met trainen. De collega’s die al wat vaker aan hardlopen de
den, gaven tips aan degene die voor het eerst begonnen met 
hardlopen.

Onze gezamenlijke WhatsApp groep werd omgedoopt tot de Xig
narianen HealthGroup waarin we elkaar telkens uitdaagden om de 
trainingsresultaten te delen. Tussen alle trainingsactiviteiten door 
hebben we familie, vrienden en zakelijke relaties benaderd om 
ons te sponsoren. En in de appgroep hebben we elkaar natuurlijk 

flink zitten pushen om elkaar te gaan overtreffen. Voor sommigen 
was het bedrag zelfs gekoppeld aan een tijdslimiet en hoe sneller 
de afstand werd gelopen, hoe hoger het bedrag.  

Uiteindelijk op 2 april verscheen iedereen fris en fruitig aan de 
start. Er werd meegedaan met verschillende afstanden; 5 en 10 
kilometer. Iedereen heeft de gekozen afstand uitgelopen. Na af
loop zijn we vervolgens met zijn allen gaan genieten van een heer
lijke lunch om zo toch weer op krachten te komen na deze gewel
dige inspanning.

Er is uiteindelijk een bedrag van €1500 bijeengelopen wat ten 
goede zal komen aan het werk van de Stichting Veteranenziekte.

Maarten Schouten 

Hardlopen voor Stichting Veteranenziekte

Om u per email te kunnen bereiken en contact met u te houden, vragen wij u dringend  
om een emailberichtje aan ons te sturen mocht uw adres nog niet bij ons bekend zijn.

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Wilt u hierbij uw naam en adres vermelden?

Ook krijgen we graag direct bericht als een adres of bankrekening nr. gewijzigd is.
Dit is noodzakelijk voor een correcte administratie t.a.v. het donateurs en sponsoren bestand.

Wijziging in uw gegevens
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Uitnodiging Lotgenotendag

We mogen u als donateur / sponsor uitnodigen  
voor de lotgenotendag op 23 september 2017

Locatie: Ouwehands Dierenpark te Rhenen.

We hebben een geweldig gevarieerd programma voor u samengesteld. 
Er is ruimschoots gelegenheid om elkaar te spreken. 

Daarnaast ontmoeten we natuurlijk de twee reuzenpanda’s.

Wilt u zo vriendelijk zijn om per e-mail te laten weten of u aanwezig zult zijn?
Graag uiterlijk 30 juni 2017.

Emailadres: secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
Onder vermelding van:

Naam / namen
Wel / geen donateur

Adres / Emailadres / Dieetwensen / U komt met rolstoel?
Donateur en partner / begeleider nemen kosteloos deel.

Anderen vragen we een bijdrage ad € 35,–

De betaling na aanmelding, uiterlijk 30 augustus 2017, 
op rekeningnr. NL92INGB0008245110

Hebt u geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen?  
Neemt u dan ook contact op voor 30 juni 2017. Dan gaan we vervoer of meerijden  

proberen te regelen, zodat u wel aanwezig kunt zijn.

Stichting Veteranenziekte

Tips voor uw vakantie: 
 
- Spoel op uw vakantieadres alle kranen met koud en warm water door. Zorg er 
 hierbij voor dat u het water niet vernevelt. Stop de douchekop in een emmer met
 water of doe een washandje om de douchekop. Ventileer de ruimte.
- Last van de volgende symptomen: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een
  ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39°C, hoesten en soms  
 kortademig? 
 Neem contact op met uw huisarts en noem de mogelijkheid van legionellose.
- Na uw vakantie (langer dan 1 week) bij thuiskomst: spoel dan ook weer alle kranen
 met koud en warm water door. 
- Mocht u nog vragen hebben, bezoek dan onze website: 
 www.stichtingveteranenziekte.nl. 
- Op deze site vindt u ook onze contactgegevens.
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Tips voor uw vakantie: 
 
- Spoel op uw vakantieadres alle kranen met koud en warm water door. Zorg er 
 hierbij voor dat u het water niet vernevelt. Stop de douchekop in een emmer met
 water of doe een washandje om de douchekop. Ventileer de ruimte.
- Last van de volgende symptomen: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een
  ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39°C, hoesten en soms  
 kortademig? 
 Neem contact op met uw huisarts en noem de mogelijkheid van legionellose.
- Na uw vakantie (langer dan 1 week) bij thuiskomst: spoel dan ook weer alle kranen
 met koud en warm water door. 
- Mocht u nog vragen hebben, bezoek dan onze website: 
 www.stichtingveteranenziekte.nl. 
- Op deze site vindt u ook onze contactgegevens.

Vacature Penningmeester

Algemeen:
De activiteiten van de Stichting Veteranenziekte zijn  
gericht op lotgenotencontact, informatievoorziening  
en/of (aandoening specifieke) belangenbehartiging.  
Meer informatie kunt u vinden op deze website.

De functie is per direct beschikbaar.

Functie-inhoud:
• Neemt deel aan ongeveer 4 bestuursvergaderingen  

per jaar;
• Adviseert het bestuur inzake het financieel beheer;
• Stelt de begroting en de financiële jaarrapportage op 

volgens de statuten en richtlijnen;
• Maakt kosten/batenanalyses ten behoeve van de  

aanschaffing van goederen en materieel;
• Tijdbelasting ca. 4 uur per 4 weken.

Wij zoeken iemand die:
• Budgetten kan beheren;
• Voorstellen kan beoordelen op hun financiële  

haalbaarheid;
• Bestuursleden uitleg kan geven over financiële kwesties;
• Een meerjarenbegroting en een financieel jaarverslag  

kan opstellen;
• Goed overweg kan met zijn of haar computer en liefst  

in bezit van een auto.

Wij bieden:
begeleiding en ondersteunende cursussen;
een onkostenvergoeding;
een gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
Voor informatie kunt u zich wenden tot onze Voorzitter,  
Esther Huygen. 
Mailadres: voorzitter@stichtngveteranenziekte.nl
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Word sponsor van de Stichting Veteranenziekte

Als sponsor van de Stichting Veteranenziekte kunt u gebruik maken van ons logo,  
in overleg in de juiste format.

Hiermee helpt u de Stichting nog meer bekendheid te geven!
 

Overzicht sponsorpakketten

Sponsorpakket A

Voor € 250, per jaar kunt u gebruik maken van ons (sponsor)logo.  
Hiermee helpt u de Stichting nog meer bekendheid te geven en steunt u onze Stichting

Sponsorpakket B

Voor € 500, per jaar verzorgen wij jaarlijks een voorlichting/presentatie  
op een door u aan te geven locatie.

Bijvoorbeeld: Presentatie door de Stichting t.a.v. bewustwording Legionellapreventie  
en gevolgen voor lotgenoten zoals bijv. tijdens ons congres of tijdens de bijeenkomsten.

Sponsorpakket C

Sponsorpakket C is een combinatie van pakket A en B.
 Voor € 750, per jaar kunt u dus gebruik maken van ons (sponsor)logo en verzorgen wij  

jaarlijks een voorlichting/presentatie op een door u aan te geven locatie.

Sponsorpakket D

Voor € 1.000, per jaar zullen wij een vermelding plaatsen van u als sponsor (naam c.q. Logo) 
in onze stand als wij op een beurs of congres staan.

Tevens kunt u gebruik maken van ons (sponsor)logo.

Wilt u onze Stichting steunen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

Graag bespreken wij vrijblijvend met u de verschillende mogelijkheden.
U kunt hiervoor het contactformulier op onze website gebruiken.

Of neem direct contact op met een van onze bestuursleden.
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Agenda 2017
juni
Nieuwsbrief zomer 
Bestuursvergadering
Presentaties en Onderzoek

juli
Bijeenkomst ervaringsdeskundigen  
Boekpresentatie website

augustus
Bestuursvergadering
Start voorbereiding Congres 2019
Start voorbereiding 20jarig jubileum 2019

september
Bestuursvergadering
Lotgenotendag 23 september 2017

oktober
Bestuursvergadering
Nieuwsbrief najaar
Netwerkbijeenkomst

november
Bestuursvergadering 
Presentaties

december
Bestuursvergadering
Jaarafsluiting

Facebook  
Vind u het fijn om met lotgenoten in contact te komen.
Stichting Veteranenziekte heeft een Facebookpagina  
‘Lotgenoten Stichting Veteranenziekte’.

Op de besloten Facebookpagina kunt u in contact komen 
met anderen die lid zijn van deze besloten groep.
De Facebook pagina is een omgeving om ideeën,  
ervaringen, tips en problemen te delen.

U moet zich wel aanmelden om ‘lid‘ te worden.  
Dit kunt u ook gemakkelijk doen via onze website.
Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op een  
eenvoudige, directe manier, contact te hebben met elkaar.
Het is aan u om dit voor u te laten werken!

Oproep voor reis-geassocieerde gevallen van 
veteranenziekte (legionellabesmetting) bij 
reizen van/naar Dubai

Zoals reeds gemeld in eerdere berichtgeving is door het 
European Center for Disease Prevention and Control (ECDC ) 
een toename van het aantal reisgeassocieerde gevallen  
van veteranenziekte bij reizen van/naar Dubai, (Verenigde 
Arabische Emiraten – VAE), sinds het begin van het laatste 
kwartaal van 2016, geconstateerd. Zoals blijkt uit de  
laatste berichtgeving betreft het minimaal 5 personen  
in Nederland.

Berichtgeving

Graag zouden wij als Stichting Veteranenziekte in contact 
komen met deze personen. Heeft u veteranenziekte  
opgelopen die gerelateerd wordt aan reizen van of naar 
Dubai (of andere landen) neem dan contact met ons op  
via het contactformulier op onze website.

Oproep voor personen die Veteranenziekte 
hebben of hebben gehad!

De Stichting Veteranenziekte is ontstaan na de grootste 
legionellauitbraak ter wereld in maart 1999. Na deze 
legionellaexplosie tijdens de Westfriese Flora overleden  
– tot nu toe – 32 mensen aan de gevolgen van de  
veteranenziekte; meer dan 200 mensen werden ernstig ziek. 

Veel van deze mensen sloten zich aan bij de stichting.
Sindsdien hebben ook mensen die elders de ziekte hebben 
opgelopen, in binnen of buitenland, zich aangemeld bij de 
stichting.

Graag zouden wij als Stichting Veteranenziekte in contact 
komen met personen die Veteranenziekte hebben of hebben 
gehad of waarvan het ziektebeeld gerelateerd is aan een 
legionella besmetting, en die (nog) niet bekend zijn bij en 
met onze Stichting.

Bent u, of kent u iemand met bovenstaand ziektebeeld, 
neem dan contact met ons op via het contactformulier op 
onze website.

www.stichtingveteranenziekte.nl

Oproep

Oproep
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Colofon

Deze Nieuwsbrief is een editie van Stichting Veteranenziekte. 
Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak 
op de Westfriese Flora. Doelstelling: Stimuleren lotgenoten-
contact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preven-
tieve maatregelen. 

Stichting Veteranenziekte NL92 INGB 0008 2451 10
Donateurschap:  € 26,50 per jaar (factuur)
 € 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage:  700 exemplaren 
Doelgroep:  Donateurs, externen, artsen, GGD en media 

Verschijning:  Vier maal per jaar 
Verspreiding:  Gratis 
Druk:  Drukkerij Kedde, Amsterdam
Copyright:  Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte is een organisatie met
ANBI-erkenning, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.
KvK te Alkmaar nr. 37086137

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.stichtingveteranenziekte.nl
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Onder de parasol, koud drankje erbij, paar vogels die zingen en 
druk zijn. Hebben we dan nog wensen? Ja natuurlijk!

Presentaties geven en veel informatie verspreiden.
Dat is na de vakantiebeurs van 2017 niet opgehouden gelukkig. 
Ook is het iedere keer weer duidelijk dat we absoluut moeten  
blijven praten met veel verschillende partijen. De reisorganisaties 
bijvoorbeeld blijven we vragen om aandacht te hebben voor  
legionellapreventie.
Een samenkomst afgelopen november (tijd gaat snel) georgani
seerd door Hans Bierstekers (Viega) waar ik een presentatie mocht 
geven was wederom een goede mix van belangstellenden uit de 
zorg en techniek.

In april had Michiel Slot,  (Certafix, Xpert in Control) een bijeen
komst georganiseerd, maar hier waren voornamelijk betrokkenen 
bij woningbouwverenigingen verzameld. Via de woningbouw
vereniging direct naar de huizen van ons allemaal.
Nog meer wensen? Jazeker!

Dat we fijn op stap kunnen gaan. Al is het maar een weekje met de 
juiste kennis paraat. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief die 
vrijwel geheel in het teken van de vakantie staat.
De hardlopers die zeker een vakantie verdiend hebben zijn 
 degenen die hebben deelgenomen aan de Halve van Hengelo. 
 Zij hebben met een groep collega’s van Xigna een fantastisch  
bedrag à € 1500,– opgehaald voor onze stichting. Ik kan zeggen 
dat we hier erg blij mee zijn en er veel mee kunnen doen voor 

onze lotgenoten. Lees het verslag hierover in deze editie. Het 
komende half jaar zullen we als bestuur weer diverse thema’s op 
het programma hebben.

De lotgenotendag op 23 september 2017 zal een mooie dag  
worden met verschillende activiteiten die door onze donateurs en 
sponsoren zelf een extra glans zal krijgen.
Vergeet niet om uiterlijk 30 juni uw aanmelding te doen. We ver
wachten al veel deelnemers.

Ook zullen we weer een netwerkbijeenkomst organiseren voor de 
zakelijke contacten. Het is belangrijk om onze gesprekken voort te 
zetten.
En nu we toch bezig zijn: 
Een enquête, een onderzoek, een samenkomst met onze ervarings
deskundigen (vrijwilligers gevraagd) staan op de planning. Wordt 
vervolgd.
En een stroom van informatie die we o.a. per email delen met 
geïnteresseerden en ook nieuwe lotgenoten. Volg ook onze  
website en facebook.

Ons standpunt:
We willen als Stichting de discussie gaande houden betreffende  
veiligheid en oplossingsgericht denken en werken om zoveel  
mogelijk slachtoffers te voorkomen. 

Ik wens u fijne zomermaanden toe en graag tot ziens,
Esther Huygen, voorzitter 

Column
ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ……


