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Wees blij dat je leeft man!
Waarschijnlijk raken jaarlijks 450 Nederlanders besmet door de
legionellabacterie, daarvan overlijdt vijf tot tien procent. In 2016
stierven twintig Nederlanders ten gevolge van deze besmetting.
Er stierven ditzelfde jaar nul Nederlanders ten gevolge van een
terroristische aanslag. NUL.
We zijn bang voor tassen in de metro, vrachtwagens op toeristen
markten en mannen met baarden op festivals. Het is dagelijks
nieuws. Waarom horen we zelden iets over legionella? Omdat stil
staand water geen lawaai maakt? Moeten we niet angstiger zijn voor
water in een leiding dan voor terrorisme?
Ook Andries Knevel werd een jaar geleden in Bolivia doodziek
tijdens een reis voor EO Metterdaad. Vandaag is hij in Rhenen waar
een prachtige Indian Summer het Ouwehands Dierenpark een
gouden gloed geeft. Knevel komt zijn verhaal vertellen op de lotge
notendag die door de Stichting Veteranenziekte georganiseerd wordt.
Knevel lijkt veel energie te hebben, maar schijn bedriegt. ‘Vanmiddag
om twee uur lig ik op de bank en ben ik moe, moe, moe.’

onbevangen wijze een
vragenrondje door de
zaal. De mensen zijn
onrustig, smoezen met
elkaar en er zijn tranen.
Want net als bij Knevel
bleven ook bij hen
belangrijke
vragen
onbeantwoord.
De grote zoektocht
begint pas echt bij thuis
komst uit het zieken
huis. Hoe lang gaat
het nu nog duren? Wat
moet ik nu doen? Wat
hou ik over aan rest
verschijnselen? En last
but not least: Als ik aan het werk ga voordat ik weer honderd
procent gezond ben, werk ik dan mijn herstel niet tegen?

De Stichting informeert
De impact is groot, de emoties hevig. Een late diagnose, een ver
keerde behandeling, coma, delier, een haastig afscheid van gelief
den omdat specialisten niet weten of je de volgende dag gaat red
den en bovenal de blijvende klachten en het onbegrip van de
omgeving.
‘Ik heb meer informatie van de Stichting gekregen dan van alle spe
cialisten bij elkaar,’ zegt een man, zijn handen stevig om zijn rollator
geklemd, en hij begint in chronologische volgorde zijn verhaal te
vertellen, af en toe vult zijn vrouw aan. Ook zij is ziek geweest,
maar niet zo erg als haar man en terwijl ze dat zegt kijkt ze hem
bezorgd aan, alsof ze weer even terug in de tijd gaat.

Sinds Knevel weer werkt staat zijn herstel stil. Zou zijn gezondheid
wel verbeterd zijn als hij zichzelf meer tijd had gegund? Niemand
weet het. Het enige antwoord dat de hele zaal unaniem van specia
listen kreeg: ‘Leer ermee te leven’ gevolgd door de dooddoener
‘over negen maanden voel je je beter dan over zes maanden’. Eén
van de aanwezigen ging naar zijn longarts en vroeg hem waarom hij
niet herstelde. De arts klom bijna op zijn tafel in een poging de man
te doordringen van het feit dat het heel anders had kunnen aflopen:
‘Herstellen? Wees blij dat je leeft man!’
Bovenkarspel
Tijdens de uitgebreide lunch buiten in het zonnetje praat ik met Jaap
en Bea Veldhuisen. Jaap heeft de beurshal nog gecheckt, vlak voor
de uitbraak in Bovenkarspel. Hij gaf aan dat het niet veilig was maar
de eigenaar stuurde hem weg met de woorden: ‘Aan mijn beurs
mankeert niets.’ Hoe bitter is het, dat juist Jaap slachtoffer is
geworden?

De Stichting steunt
Vandaag mag de druk van de ketel, vandaag mogen de lotgenoten
praten, lachen en huilen en zal er naar ze geluisterd worden. Van
daag zijn ze even niet alleen.
Want het onbegrip is groot. Zelfstandig ondernemer Van der Maarl
had negen maanden geen inkomsten. Ja, hij was verzekerd en
betaalde een premie van € 800 per maand, maar de verzekering
keerde uiteindelijk nauwelijks uit. ‘Ik heb meer steun van de
Stichting gekregen dan van mijn familie en vrienden,’ zegt hij,
‘de Stichting doet heel goed werk.’
Dan meneer Jansen, hij moest al na een paar maanden weer aan
het werk van zijn bedrijfsarts. In zijn lichaam was geen legionella
meer te bespeuren, dus verklaarde de arts hem genezen van zijn
longontsteking. ‘Ik heb geen longontsteking, ik heb legionella,’
sputterde Jansen tegen. ‘Dat zeg ik,’ zei de bedrijfsarts laconiek,
‘longontsteking…’

De meesten zijn vandaag gekomen om oude bekenden te ontmoe
ten, anderen hopen op nieuwe informatie of vinden steun bij elkaar.
Ook zijn er sponsoren en is er gelukkig ook een groep die geen
klachten meer heeft. De positieve uitzondering, zoals ze het zelf
zo treffend verwoorden. Zij zijn de lichtjes van vandaag, gekomen
om de Stichting te steunen en lotgenoten hoop te geven. En deze
betrokkenheid is kenmerkend voor vandaag. Een dag die in het
teken staat van aandacht, begrip en dankbaarheid. En van de
prachtige, maar extreem luie reuzenpanda’s, die ook natuurlijk.

Andries Knevel, een bekende lotgenoot
Knevel maakt heel wat los. Nadat hij zijn verhaal heeft verteld,
doet hij met de microfoon in zijn hand en op zijn karakteristieke

Marjan de Groot
Tekstschrijver
www.wordcare.nl
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De lotgenotendag 2017 van de St

Lotgenoten
Waar wij elkaar ontmoeten in Rhenen,
Het vernevelde bacteriële water verbindt ons,
Gidsen we het verhaal van Andrie’s nevel
in Bolivia…
Zijn relaas en dat van anderen, neemt ons mee.
We luisteren aandachtig, we delen onze ervaring.
Op deze dag nodigen de Panda’s ons uit om hen te aanschouwen.
De Blue Lagoon,Tijgers,Leeuwen & het treintje door het park.
De elementen van ons bestaan Aarde ,Water, Lucht en Vuur.
De deining van het water in zicht & het einde van de dag ook.
Dank je wel!
Willy
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Vandaag is duidelijk dat je nooit
alleen geraakt wordt.
Omdat de buitenwacht heel vaak
niet weet waarover het gaat.
Ziek door een hoteldouche.
We wisten wel wat legionella was,
maar we wisten niet wat
legionella betekende.
Herstellen is een lang proces.

Een
mooie
				dag!

Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor uw
betrokkenheid en enthousiasme. Mede hierdoor
is deze dag voor onze ambassadeur en bestuur
weer bijzonder is geworden!

Foto’s: Nico Windt
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Vacature Penningmeester
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.

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 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

Oproep

Facebook

Oproep voor personen die Veteranenziekte
hebben of hebben gehad!

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

De Stichting Veteranenziekte is ontstaan na de grootste
legionella-uitbraak ter wereld in maart 1999. Na deze
legionella-explosie 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.

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.

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

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!

www.stichtingveteranenziekte.nl
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Word sponsor van de Stichting Veteranenziekte
Als sponsor van de Stichting Veteranenziekte kunt u gebruikmaken 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 gebruikmaken 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 gebruikmaken 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 de een beurs of congres staan.
Tevens kunt u gebruikmaken 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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Koelwater en Legionella
Van hieruit wordt het weer naar het gebouw of industrieel proces
gepompt, om opnieuw dienst te doen als koelmiddel.

Reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het duidelijk dat
koelwatersystemen risico’s met zich meebrachten ten aanzien van
Legionellose. Ofschoon er destijds nog voornamelijk gewaarschuwd
werd voor besmetting van direkt op of bij de koeltoren werkzaam
personeel, blijft het credo van destijds nog steeds van kracht:

Een koeltoren is dus geen schoorsteen waaruit rook ontsnapt. De
nevel die soms boven een koeltoren te zien is, is niets meer dan
condenserende waterdamp. In het kader van Legionella preventie
zijn druppelvangers erg belangrijk. Deze moeten ervoor zorgen dat
waterdruppeltjes in de damp, weer terugstromen in het koelwater.
Als deze druppeltjes wel meeegaan met de waterdamp, ontstaan er
aerosolen, waarin legionella bacterien zouden kunnen voorkomen.

“Het handhaven van een zo schoon mogelijk koelwatersysteem is
een betrouwbare manier ter voorkoming van contaminatie van legi
onella bacterien”.
In feite betekent deze zin tegenwoordig “goed beheer van je koelwa
tersysteem”. Uiteraard zijn de inzichten van de Legionella problema
tieken in koelwater sindsdien verder verdiept. Naast een deugdelijke
waterbehandeling is name de essentiele rol van de “druppelvangers”
in een koeltoren, van groot belang ter voorkoming van Legionella
ziektegevallen.

Goed beheer van een koeltoren

Met goed beheer wordt voorkomen dat Legionella bacterien zich in
de koeltoren kunnen vermeerderen en naar de omgeving kunnen
verspreiden en daar mensen zouden kunnen besmetten. De kern
punten van goed beheer in koelwater zijn:

Hoe werkt een koeltoren ?

1. Een juist ontwerp van de koeltoren
2. Toepassen van deugdelijke waterbehandeling
3. Doelmatig onderhoud en inspectie

Een koeltoren is ontworpen om warmte van een gebouw of een in
dustrieel proces te verwijderen. Hierbij wordt het warme koelwater
bovenin de open struktuur van de koeltoren gepompt en vervolgens
versproeid. Het water loopt dan inwendig via talrijke kunststof of
houten schotten en latten, het koelpakket, naar beneden. Koelto
rens gebruiken een of meerdere ventilatoren om buitenlucht door de
vallende waterstroom te trekken. Die koude lucht onttrekt warmte
aan het warme koelwater. Dat gebeurt deels door het temperatuur
verschil, deels door het verdampen van een deel van het koelwater.
Die omzetting van water in waterdamp neemt veel warmte weg. De
lucht en het verdampte koelwater verdwijnt bovenuit de koeltoren.
Het vallende en afgekoelde water wordt in een bassin opgevangen.

Een belangrijk onderdeel van punt 2, is het toepassen van biociden
en biodispergeermiddelen in koelwater. Deze dispergeermiddelen
zijn produkten die de effectiviteit van de biociden verhogen en te
vens kunnen bijdragen aan het verwijderen van de aanwezige bio
film. De biociden, zoals chloorbleekloog, doden de microbiologie
in het water af, inclusief de eventuel aanwezige Legionella bacterien.
Anton van Senten
GE power

Figuur: Schema van een koelwatersysteem met koeltoren.
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Wijziging in uw gegevens
Graag ontvangen wij bericht van u als er gegevens wijzigen die van belang zijn.
Bij voorkeur per e-mail.
Om met u contact te kunnen leggen op een eenvoudige en snelle manier,
zullen we steeds vaker gebruik maken van e-mail.
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
Wilt u hierbij altijd uw naam vermelden?
Als een adres of bankrekening nr. gewijzigd is bijvoorbeeld.
Dit is noodzakelijk voor een correcte administratie t.a.v. het donateurs en sponsoren bestand.
Hartelijk dank!

‘Legionella… een ramp!’

Agenda 2017

In het boek ‘Legionella… een ramp!’ hebben Sanny de Zoete
(in 2005 zelf besmet tijdens een vakantie in Korfoe) en
Wouter Jong (medewerker crisisbeheersing Nederlands
Genootschap Burgemeesters) geprobeerd om de ramp van
1999 in 2009, alsnog een gezicht te geven. Nabestaanden,
familieleden en slachtoffers zelf vertellen hun verhaal.

Voorbereiding Congres 2019
Voorbereiding 20-jarig jubileum 2019
Voorbereiding onderzoek
oktober
Bestuursvergadering
Nieuwsbrief najaar
Voorbereiding promotie
november
Bestuursvergadering
Presentaties
Bijeenkomst ervaringsdeskundigen
december
Bestuursvergadering
Jaarafsluiting

U kunt dit boek nu online lezen!
Ga naar www.stichtingveteranenziekte.nl,
publicaties, boek.
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ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ……
Nagenieten van een zomer die mede in het teken stond van de
voorbereiding van onze bijeenkomst in Ouwehands Dierenpark.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over mijn verwachting voor de
lotgenoten dag op 23 september 2017. Dat de dag een mooie dag
zou gaan worden met verschillende activiteiten en die door onze
donateurs en sponsoren zelf een extra glans zou gaan krijgen.
Nu hoop ik altijd op een mooie dag, maar de invulling en het sla
gen van de dag is grotendeels afhankelijk van uw bijdrage. Ik mag
nu wel zeggen dat de extra glans zeker aanwezig was! Een verslag
heeft u gelezen op de voorpagina en mooie foto’s zijn gemaakt.
Meer kunt u vinden op onze website.
Niet alleen was het een zonovergoten dag! We hebben veel kun
nen bespreken met elkaar. Nu hadden we ook vertegenwoordigers
van diverse bedrijven, donateurs en sponsoren gevraagd aanwezig
te zijn om in gesprek te kunnen gaan met u als slachtoffer van een
legionella besmetting. Wat betekent het nu echt?! Ik ben blij dat
menigeen gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. Vertegen
woordiging van Holland Water, Envaqua groep, TVVL, Aqua free,
Xigna.
Materiaal is voor de Stichting verzameld door de filmploeg van
Viewz om te gebruiken voor presentatie en voorlichting.
Net als de interviews die zijn vastgelegd door Marjan, Wordcare.
Er waren ook weer nieuwe lotgenoten aanwezig. Deze hebben
hun weg gevonden naar u allemaal. Voor het verzamelen van ken
nis, verhalen en herkenning. Dit geeft mij weer de extra motivatie
om in de toekomst van de Stichting te investeren.
Andries Knevel wilt zich inzetten als ambassadeur voor onze
Stichting. Hij heeft als lotgenoot en als spreker een vermoeiende

dag gehad tijdens ons treffen. Ik wil hem hiermee nogmaals
bedanken voor zijn inzet en bereidheid om zijn persoonlijke
verhaal te delen. Het is een mooie manier geweest om elkaar te
leren kennen.
Het belang van elkaar ondersteunen is weer gebleken.
Irene van Veelen, adviseur van onze Stichting, werkzaam bij ISSO,
was ook aanwezig. Zij had een heel duidelijk verhaal in het
Vakblad Legionella.
Het nieuwe blad, betrokkenen waren ook aanwezig, heeft al veel
nieuws gedeeld over legionella, preventie, onderhoud maar ook
over de Veteranenziekte en onze Stichting. Dit zien wij als een
steuntje in de rug voor ons werk.
In de zomermaanden hebben we ook de eerste stappen gezet ter
inventarisatie naar de mogelijkheid tot het opstarten van onder
zoek door verschillende partijen, naar de chronische gevolgen van
een legionella besmetting. Zodra daar meer nieuws over is, dan
delen we dat met u natuurlijk.
De komende maanden is er genoeg te doen voor ons als bestuur.
Hiervoor vragen we nog altijd extra handen. Vrijwilligers die ons
met diverse werkzaamheden kunnen helpen. Twijfel niet en neem
contact met ons op om te bespreken wat u voor ons kunt doen.

Colofon

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

We willen als Stichting de discussie gaande houden betreffende
veiligheid en oplossingsgericht denken en werken om zoveel
mogelijk slachtoffers te voorkomen.
Hartelijke groet & tot ziens,
Esther Huygen, voorzitter 

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 preventieve maatregelen.

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

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

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