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Verhaal Andries Knevel
“Houdt om te beginnen maar rekening

Toen in ik dit najaar op een congres van medisch specialisten over
Legionella en de restklachten sprak, nam ik de gelegenheid te baat
om de aanwezige longartsen en intensivisten te vragen hoe het
met me ging en wat ik kon doen.

met het feit dat je minimaal twee jaar
hersteltijd nodig hebt”

Hun eensluidende diagnose (op afstand uit de zaal gegeven)
luidde: U lijdt aan PICS. Het Post Intensive Care Syndroom.
En toen ik in de auto heel snel op Internet dit woord opzocht werd
ik niet blij. Ik herkende de klachten, maar las ook dat deze twee
jaar na ontslag misschien wel zouden verergeren.
En het artikel was ook niet erg hoopvol over een definitief herstel.
PICS dus, omdat ik lang op de IC heb gelegen en ook nog eens een
keer in een kunstmatige slaap ben gebracht.
En tja, of het nu de restverschijnselen van de Legionella zijn, of dat
het verschijnselen van PICS zijn (ik denk dat het wat door elkaar
loopt), ik zit er wel mee.

zei een bevriend longarts tegen me.
Ik sprak hem een aantal maanden geleden, op een moment dat ik
voelde dat ik niet verder herstelde.
Even de feiten: op 1 november 2016 werd ik in het ziekenhuis
opgenomen. Ik lag 23 dagen op de IC en werd vier dagen in een
kunstmatige slaap gehouden en beademd.
Op 1 december 2016 kwam ik thuis en begon ik aan mijn herstel.
De eerste drie maanden ging dat heel snel. Toen ik thuis kwam,
kon ik helemaal niets en na ruim drie maanden ging ik voorzichtig
een beetje aan het werk.
Het herstel zette in een veel lagere versnelling door, maar sinds de
zomer van 2017 hapert het herstel. Ik ga eigenlijk niet meer vooruit
en heb nu goede en slechte dagen.
Ik werk inmiddels twee dagen in de week, preek op zondag, pas
een dag op bij de kleinkinderen en zit een dag achter mijn bureau
te werken, maar dat is het dan ook wel.
Wat zijn mijn klachten? Ze zullen de lezers van dit blad heel bekend voorkomen.
In de eerste plaats plotselinge extreme moeheid, en dan word ik
ook wat kortademig. En verder: spierzwakte in mijn benen, huidproblemen, ontstekingen die volkomen nieuw voor mij zijn en
slaapproblemen.
Waar heb ik geen last van? Dat zijn geheugenproblemen, concentratiestoornissen, leesproblemen en mentale problemen. Ik vind
nog steeds dat het glas half vol is.

Overigens voor de goede orde, met een blijmoedige geest, want ik
ben dankbaar dat ik er voor mijn vrouw kinderen en kleinkinderen
mag zijn, en heb vrede met de situatie.
Alhoewel?
Mijn vraag is eigenlijk: wat zijn ervaringen van andere slachtoffers
van Legionella met het herstelproces. Ik zou daar graag veel
verhalen over horen, omdat ik vind dat hierover veel te weinig
informatie te vinden is.
Hierbij dus mijn oproep: schrijf op hoe het ging, hoe het gaat en
wat uw tips zijn.
Daar helpt u mij mee, en vele anderen,
Andries Knevel 

Maar waar ik tegen aan gelopen ben is het feit
dat er zo weinig bekend is over het herstelproces
na een Legionella besmetting.
Ik weet nu alles over preventie. En ik weet ook
alles over de klachten die optreden bij een Legionella. Maar ik kan op het Internet bijzonder
weinig vinden over herstelprocessen en de vraag
hoe je zelf aan je herstel kunt werken.
Hoe ik dat doe?
Een aantal keren per week loop ik, met mijn
echtgenote, vier kilometer in het bos. Ik probeer,
hoe moeilijk dat ook gaat, een aantal uren slaap
te pakken, ik probeer een balans te vinden en te
houden tussen rust en werk en sinds kort neem
ik ook maar een multivitaminen preparaat met
veel mineralen. Maar dat is het dan ook wel.

Lotgenotendag zaterdag 6 oktober 2018
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‘De artsen wisten natuurlijk niets

‘Ik was zo voorzichtig met water.’

van legionella.’

‘Ik ben de klos geweest. In Bovenkarspel.’ Een tengere, breekbaar
uitziende dame staat met haar buurvrouw nog even van het zonnetje te genieten voordat ze de zaal ingaan waar de lotgenotendag
2017 van de Stichting Veteranenziekte geopend zal worden.

Hoe is het eigenlijk voor de partner van de lotgenoot: het zorgen,
het regelen, het leven dat plotsklaps een andere wending heeft
gekregen?
‘Mijn man haalt even suiker,’ mevrouw Muller lacht en ontwijkt
handig de vraag. Het is rumoerig in de Kalahari zaal tijdens de
lotgenotendag 2017 van de Stichting Veteranenziekte en ze moet
moeite doen boven het geroezemoes uit te komen. Op de vraag hoe
het voor haar is, als partner, antwoordt ze ook in tweede instantie
ontwijkend. ‘Het is blijvend, die moeheid en zijn balans, hij valt wat
vaker.’
Ze is sinds 2006 aan het mantelzorgen. ‘Ja dat blijft.’ Veel meer lijkt
ze over de impact die de ziekte van haar man met zich meebrengt
niet kwijt te willen.

Op de vraag hoe het met haar gaat haalt ze aanvankelijk haar schouders op, meer gelaten dan onverschillig.
‘Het gaat,’ zegt Frea Esmeijer zachtjes, ‘ik mag niet mopperen’. Maar
ze voegt er direct aan toe: ‘Nou eigenlijk mag ik wel mopperen.
Maar weet je wat het is, je went aan alle mankementjes.’ Frea is
moeilijk te verstaan, ze klinkt zwak.
‘Ik zou die dag eigenlijk niet gaan. Die dag van de Flora. Maar door
de buurvrouw ben ik toch gegaan.’

Als haar man, Henk Muller terugkomt met de suiker, zegt hij dat de
lotgenotendag een warm bad is. ‘Het is erkenning en informatie. Het
is iets anders dan de eerste keer. Toen was er iemand die vertelde
wat je allemaal had. Ik kon voor mezelf afvinken, en dat was herkenning. Omdat de buitenwacht heel vaak niet weet waarover het gaat.’
Wist hij voordat hij ziek werd iets van legionella af? ‘Nee, tuurlijk
niet,’ zegt hij resoluut.
En de artsen? ‘Nee, tuurlijk niet.’ Hij haalt zijn schouders op alsof
hij de vanzelfsprekendheid waarmee hij het zegt zelf ook niet kan
begrijpen.

Frea praat in korte zinnen, na iedere zin houdt ze even pauze, ze
heeft zichtbaar moeite met ademhalen. ‘Ik weet dat ik langs de
whirlpools ben gelopen. Maar met die dingen heb ik niets. Toen
ben ik naar huis gegaan. Tot aan de Randweg heb ik gefietst en daar
houdt voor mij de wereld op. Ik was niet goed. Ik heb een dag of
twee thuisgelegen. Toen zijn de buren gaan kijken. Want die zagen
mij niet lopen met mijn hond. Ik ben naar Hoorn gebracht. Ik kan
me er niets van herinneren. Toen van Hoorn naar Zaandam en daar
heb ik zestig dagen aan de beademing gelegen. Toen ben ik overgeplaatst naar Arnhem. Ik kon niets. Niet lopen. Niets.’

‘En bovendien was het in Frankrijk, dus dát was ook nog eens moeilijk, de communicatie. Ik was alleen maar ziek. Ik wilde naar huis.’
Esther Huygen, voorzitter van het bestuur geeft aan dat ze wil beginnen. Meneer Muller lacht vriendelijk en gaat er lekker voor zitten.
Hij heeft zichtbaar zin in de dag. En zijn vrouw, die kan vandaag met
haar eigen lotgenoten praten. Want mantelzorgers zijn er vandaag
genoeg.

Haar buurvrouw Petra Vedder is vandaag mee. Ze is niet vanaf het
begin betrokken bij de ziekte van Frea. ‘Pas twaalf jaar,’ zegt ze. ‘Als
er iets is, dan zijn we er voor elkaar. Deze dagen zijn belangrijk, ik
ga mee om Frea te ondersteunen. Ze heeft best wel een heftige tijd
gehad. Misschien horen we vandaag wat nieuwe informatie waar ze
iets aan heeft.’

Henk Muller 
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Lotgenotendag 2018
Stichting Veteranenziekte
Frea: ‘Ik heb veel aan de Stichting gehad en aan het contact met
lotgenoten. Zeker in het begin met al die rechtszaken. Er moet veel
meer preventief worden gedaan. Er komt nog steeds regelmatig legionella voor. Ik denk: hoe is het mogelijk? Ik wist wat het was. Ik
heb dat gedoe in Pennsylvania gevolgd. Vanaf dat moment ben ik zo
voorzichtig met water geweest.’

Beste meneer, mevrouw, lotgenoot/
donateur, sponsor,
Ook in 2018 organiseren wij weer een
Lotgenotendag. Lotgenotencontact in een
ongedwongen en informele sfeer tijdens een
leuke activiteit zal tijdens deze dag weer het
belangrijkste ingrediënt zijn. Naast lotgenotencontact zullen weer sprekers uitgenodigd
worden en zal er tijd zijn voor vragen.

De buurvrouw lacht, een lach die klinkt alsof ook zij niet kan geloven dat iemand die zich zo bewust is van legionella en die maatregelen treft, dat juist die persoon er door getroffen wordt. ‘Zelfs als ik
een weekend weg was geweest, ging ik thuis kranen opendraaien,
zegt mevrouw Esmeijer, ‘ik had niet gedacht dat ik ooit van mijn
leven legionella zou krijgen.’
Frea Esmeijer en
Petra Vedder 
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De voorbereidingen voor 2018 zijn inmiddels in
volle gang. We nodigen u langs deze weg alvast
uit voor 6 oktober 2018. Noteer deze datum
alvast in uw agenda. Nadere info volgt.

u?

Organisatie Lotgenotendag
Stichting Veteranenziekte 2018

Wat h eeft d e ve
teran enziekte
voo r u veran d e
rd?

Wijziging in uw gegevens?

Wilt u uw verhaal delen over uw herstel en anderen
hiermee helpen?

Is uw adres gewijzigd of uw bankrekeningnummer?
Zijn er andere zaken die wij moeten weten?
Graag ontvangen wij bericht van u en bij voorkeur
per e-mail.
Om met u contact te kunnen leggen op een
eenvoudige en snelle manier, zullen we steeds
vaker gebruik maken van e-mail.
U kunt uw bericht, onder vermelding van
uw naam, sturen aan:
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Graag ontvangen wij uw bericht, lang of kort, voor plaatsing in de
volgende nieuwsbrief:

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

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Hartelijk dank!
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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
Sponsorpakket D is een uitbreiding op Sponsorpakket C. Voor € 1.000,- per jaar zullen wij,
naast de onderdelen zoals opgesomd in pakket C, een vermelding plaatsen van u als sponsor
(naam c.q. Logo) in onze stand op eventueel te bezoeken beurzen en andere bijeenkomsten.
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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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

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

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.

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;
Aanmelden of meer informatie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze
Voorzitter, Esther Huygen.
Mailadres: voorzitter@stichtngveteranenziekte.nl
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Chronisch ziek en werk
een langere hersteltijd na een inspanning. Desondanks hoeft een
chronische ziekte zeker geen belemmering te zijn om te werken.
Als u werknemer bent en een of meer chronische aandoeningen
heeft, krijgt u waarschijnlijk te maken met een bedrijfsarts en/of
een verzekeringsarts. Deze artsen begeleiden u om, indien mogelijk, met uw ziekte te blijven werken of weer aan het werk te gaan.
Zij maken daarbij gebruik van de richtlijn Chronisch Zieken en
Werk. Uitgangspunt van de richtlijn is dat zij samen met u, en met
anderen zoals uw behandelend arts, of werkgever, bepalen welke
ondersteuning of maatregelen u daarbij het beste kunnen helpen.
De informatie uit de patiëntenversie van deze richtlijn geeft u
handvatten om uw eigen inbreng te versterken.

Als Stichting Veteranenziekte krijgen wij met regelmaat vragen
m.b.t. Chronisch ziek en werk. Mensen die chronisch ziek zijn
kunnen moeite hebben om aan het werk te komen of blijven. Voor
vragen en ondersteuning gerelateerd aan dit onderwerp verwijzen
wij graag naar de Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie
Nederland vertegenwoordigt 170 patiëntenorganisaties en maakt
zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

De Patiëntenfederatie Nederland geeft op haar website informatie
m.b.t. Chronisch ziek en werk. Daarnaast delen ze ervaringen en
geven ze tips voor mensen met een chronische ziekte. Bezoek
de website van de Patiëntenfederatie Nederland en kies onder
thema voor Chronisch ziek en Werk. Ook kunt u het Nationale
Zorgnummer bellen onder: 0900 2356780 (20ct/gesprek) of
mailen naar: info@patientenfederatie.nl. Zij geven u onafhankelijk
advies en betrouwbare informatie.

Werknemers die door een chronische ziekte of beperking
uitvallen, kunnen in de praktijk vaak lastig terugkeren in het
arbeidsproces. Uit onderzoek blijkt dat zij minder vaak een
betaalde baan hebben dan mensen die gezond zijn. Ook voor
mensen met een ziekte of beperking geldt dat werk belangrijk is.
Om geld te verdienen, maar net zo goed voor sociale contacten en
het gevoel nuttig te zijn.
Een chronische ziekte kan van invloed zijn op uw werk. Door de
ziekte voelt u zich bijvoorbeeld sneller moe. Of heeft u pijn of

Bron: Nieuwbrief / Website Patiëntenfederatie Nederland 

Op een mooie koude winterdag
in januari

!
m
l
fi

De bedrijfsfilm gaat vorm krijgen. We zijn
in goede handen bij Levi, cameraman van Viewz.
U allen al bekend van de laatste lotgenotencontactdag waar
hij aanwezig was samen met Jeroen, cameraman en regisseur.
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‘Legionella… een ramp!’

Agenda 2018

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
januari
Bestuursvergadering
Voorbereiding bedrijfsfilm
februari
Bestuursvergadering
Nieuwsbrief Q1, 2018
maart
Bestuursvergadering
Opstarten campagne
april
Bestuursvergadering
mei
Bestuursvergadering
juni
Netwerkbijeenkomst 1 juni
Bestuursvergadering
Jaarcijfers publicatie

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

Bijdrage 2018
Geachte donateur,

Graag ontvangen wij uw bijdrage ad Euro 26,50
op bankrekening nr. NL92INGB0008245110
t.n.v. Stichting Veteranenziekte te Assendelft.

Ook dit jaar vragen we u om een bijdrage voor onze stichting.
Als patiëntenvereniging willen we belangrijke lotgenotendagen
blijven organiseren.
Tevens zorgen wij voor diverse vormen van voorlichting,
mondeling en via onze folders, o.a. over de gevolgen als men door
een legionella besmetting ziek is geworden, maar ook over hoe te
proberen dit te voorkomen.

Graag o.v.v. uw (bedrijf)naam, bijdrage 2018
Wij zullen onze donateurs hierover ook nog per e-mail informeren. Als u geen e-mail van ons ontvangen heeft, dan is uw
e-mailadres (nog) niet bekend bij ons en vragen wij u deze
vermelding als brief voor betaling van uw bijdrage in 2018 te
zien. Voor sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorpakketten en naar onze website. En voor diverse mogelijkheden voor
presentatie of voorlichting kunt u natuurlijk ook contact met ons
opnemen via ons contactformulier.

Lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging!
De website en sociale media hebben de toegankelijkheid vergroot.
De bereikbaarheid van onze stichting is van groot belang voor ieder. Ook voor diegene die (nog) geen donateur is en vragen heeft.
Dit jaar is onze landelijke lotgenotencontactdag in oktober waar
we lotgenoten en hun partners wederom in contact brengen met
andere slachtoffers. Een mooie dag beleven en ook de steun die
men aan elkaar geeft is van onschatbare waarde gebleken.
Veel lotgenoten die chronisch ziek zijn geworden door de opgelopen legionella besmetting hebben een moeilijke tijd.

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw donatie voor
2018!!!
Bestuur Stichting Veteranenziekte
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Netwerkbijeenkomst in Noordeloos!
1 juni 2018
De Stichting Veteranenziekte wil graag de dialoog met de legionellawereld gaande houden.
Met patiënten, lotgenoten, artsen, de overheid,
maar ook zeker de advieswereld op het gebied van legionellapreventie.
Wij willen in een informele setting het gesprek met u voortzetten over wensen en ideeën.
Wat leeft er allemaal op dit moment.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn of kunnen zijn op het advieswerk en op het beleid.
Daarbij is kennis delen en samenwerken heel belangrijk vinden wij.
Graag presenteren wij aan u wat onze activiteiten zijn en waar we aan werken voor de toekomst.
Locatie:
Maria Johanna Hoeve
Nieuwendijk 20
4225 PE Noordeloos
Ontvangst:
vanaf 9.30 uur
10.00 - 12.30 Bijeenkomst
12.30 - 13.30 uur Lunch
14.00 - 15.30 uur Golfclinic voor beginners en gevorderden (opgeven graag)
15.30 Borrel als afsluiting.
Er zijn géén kosten verbonden aan deze bijeenkomst alleen wel de vraag om z.s.m. te laten weten
dat u aanwezig wilt zijn i.v.m. beperkt aantal beschikbare plaatsen en ruimte.
Graag aanmelden per e-mail: secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Hartelijk dank & graag tot ziens!
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Artikel uit vakblad ‘Legionella’
Negende internationale conferentie legionella in Rome

“Het gedrag van de aerosolen is nog steeds iets
wat niet goed bekend is”
Tijdens de negende internationale conferentie over legionella in
Rome eind september, speurde onafhankelijk legionella-expert
Monique Bastmeijer naar nieuws en ontwikkelingen. Ze kwam
terug met vijf internationale trends en aandachtspunten met
betrekking tot legionella.

riën in de aerosolen bevinden kunnen de effecten verschillend zijn.
Bij patiënten die ziek zijn geworden door koeltorenbesmettingen
gaat het bijvoorbeeld bijna altijd om Legionellose. En bij bubbelbaden is het vaak zo dat mensen die in het bad zaten de Pontiac
Fever (griepvariant) krijgen, terwijl mensen die in de buurt waren en
zo blootgesteld zijn juist Legionellose krijgen. De wijze van overdracht is dus van invloed op de soort infectie die je kan krijgen. Dit
komt door het gedrag van de aerosolen, die groter en kleiner kunnen
worden door allerlei omstandigheden, zoals luchtvochtigheid. Het
gedrag van de aerosolen is nog steeds iets wat niet goed bekend is.
Daar zal meer begrip over moeten komen. Verder wordt gesteld dat
niet de hoeveelheid bacteriën bepalend is, maar de blootstelling aan
de bacterie zorgt voor besmetting.

Monique Bastmeijer is directeur van IMIQ Advies. Haar bureau staat
bekend als een onafhankelijke partij in de wereld van legionella.
“De internationale conferentie over legionella in Rome is de jaarlijkse thermometer voor de stand van zaken op ons vakgebied. Met
wetenschappers, bestuurders en ondernemers kunnen we praten
over legionella en oplossingen”, aldus Bastmeijer. Zij noteerde vijf
belangrijke trends en aandachtspunten tijdens dit evenement.
1. Het gedrag van de aerosolen is nog steeds iets wat niet goed
bekend is.
2. Wanneer een cluster (twee of meer) van patiënten aan een
accommodatie wordt gekoppeld, moet er actie komen.
3. Veel gevallen van veteranenziekte worden niet ontdekt als de
vraag om diagnose-testen alleen maar afhankelijk is van de
beslissing van artsen.
4. Met sneltesters kun je in hoge snelheid veel monsters inzetten
en heb je in korte tijd een hoge analyse-hoeveelheid.
5. Communicatie is een van de belangrijkste zaken bij een uitbraak.
Besmetting door de legionellabacterie
Aerosolen zijn ondubbelzinnig een bron van besmetting met legionella voor mensen. Er zijn diverse manieren waarop aerosolen (fijne
waterdruppels) zich verspreiden. En wanneer zich legionellabacte9
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European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):
Accommodatie follow up bij besmettingen
Wanneer er een cluster (twee of meer) van patiënten aan een accommodatie wordt gekoppeld, dan moet er actie komen. Er moeten
maatregelen genomen worden om besmetting ongedaan te maken,
de gezondheidsinstanties moeten de follow-up bijhouden en er moet
aan het ECDC gerapporteerd worden. Het blijkt dat 25 procent van
de accommodaties, ondanks aangegeven genomen maatregelen,
toch opnieuw gekoppeld wordt aan een nieuwe casus. Een nieuwe
casus doet zich binnen twee jaar na de eerdere casus voor. Een
aanbeveling voor beleid in de toekomst is dat de accommodaties
die betrokken zijn geweest bij rapportages aan het ECDC blijvende
speciale aandacht zouden moeten krijgen.

zouden wij in Europa ook een hoger aantal gevallen van Legionellose hebben wanneer we dezelfde testmethoden zouden inzetten
als Nieuw-Zeeland?

Roundtable: Wat zeggen de experts?
Er vond een rondetafelgesprek plaats met enkele experts op het gebied van legionellapreventie uit verschillende landen. Uit dit gesprek
kwam een aantal zaken naar voren:
• Communicatie is een van de belangrijkste zaken bij een uitbraak.
• In het kader van legionellapreventie wordt onderhoud gezien als
heel belangrijk.
• Training en bewustwording van personeel. Als je geacht wordt te
spoelen moet je dat ook doen. Bij het uitlezen van de programma’s zie je in de praktijk dat het niet gebeurt.
• Wat ook zorgen baart is het feit dat steeds vaker gebruik wordt
gemaakt van kant-en-klare wasdoeken. De waterkraan komt er
steeds minder aan te pas in zorginstellingen.
• Er zal interdisciplinair moeten worden samengewerkt om legionellapreventie te laten slagen.
• Ook opfriscursussen zijn van groot belang.
• Volg wetgeving en richtlijnen. Maar dan rijst ook gelijk de vraag:
hebben we wel de beste richtlijnen. Kan dat niet beter?
• Artsen moeten diagnosticeren. Eerste vraag: wat is de ziekte, kan
ik het behandelen met antibiotica en wat is dan de juiste antibiotica? Tevens moet de vraag opkomen: is er sprake van een publiek
gezondheidsrisico?
• We moeten ook bij sporadische cases kijken naar de bron en een
uitbraak-team hebben, zodat je kan optreden.
• Eigenaarschap is heel belangrijk. Ook het management moet de
noodzaak en het belang zien van legionellapreventie.

Legionellose in Nieuw-Zeeland en wat kan dat zeggen over Europa?
In Nieuw-Zeeland is de meest voorkomende reden van longontsteking in voorjaar en zomer Legionellose. Negentien procent van de
mensen die met longontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen in voorjaar en zomer hebben Legionellose. Er is een duidelijke
seizoenspiek te zien, zelfs beter te voorspellen dan griep. Europa
heeft een gemiddelde van 1.4 gevallen per 100.000 mensen/per jaar
en Nieuw-Zeeland heeft 5.2 gevallen per 100.000 mensen/per jaar.
In Nieuw-Zeeland komt veel vaker dan in andere landen legionella
Longbeachae voor. Dit is een legionella-soort die vooral voorkomt in
compost en potgrond. Mensen worden geadviseerd met handschoenen aan te werken en eventueel een mondkapje en niet met de handen aan het gezicht te komen terwijl ze in de tuin aan het werk zijn.
Nieuw-Zeeland gebruikt nucleic Acid Detection Tests, die een hoge
gevoeligheid hebben en een hele specifieke en snelle uitslagtijd.
Deze tests herkennen alle soorten en serotypes. Zij bevelen aan om
deze methode vaker te gebruiken.
In Nieuw-Zeeland worden de sputummonsters PCR getest op legionella. PCR-positieve sputummonsters worden vervolgens gekweekt
op legionella. Nieuw-Zeeland is met deze manier van werken begonnen in november 2010 en je ziet in de grafieken een enorme
stijging in detectie.
Uitspraak tijdens congres: “Veel gevallen van veteranenziekte blijven niet ontdekt als de vraag om diagnose-testen alleen maar afhankelijk is van de beslissing van artsen.” De vraag blijft dus hangen:
10
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Test-analyse methoden
Een goede bacteriële tester voldoet onder andere aan de volgende
aspecten:
• Typeringskwaliteiten, onderscheidingskracht
• Reproductie en stabiliteit over lange tijd
• Kosteneffectiviteit
• Snelheid en gemak van toepassing
• Toegankelijkheid en makkelijk mee te nemen

eerste uren van een uitbraak, zodat je de blootstelling van grote
groepen mensen aan de bron kunt beperken of stopzetten. Bij gebruikmaking van kweekplaten kun je soms geen groei krijgen, door
bijvoorbeeld veel andere bacteriesoorten die aanwezig zijn in een
monster, zodat de kweek overgroeit raakt. Met sneltesters kun je in
hoge snelheid veel monsters inzetten en heb je in korte tijd een hoge
analyse-hoeveelheid. Daardoor is snelle ingreep mogelijk.
De voordelen zijn dat je water niet hoeft te filtreren, niet op platen
hoeft te zetten, geen wachttijd hebt van zeven dagen en kleinere
hoeveelheden water nodig hebt. Makkelijk in gebruik, ook voor
mensen die geen laboratorium-ervaring hebben.
De algemene methode voor legionella-analyse is ISO 11731. Deze
is vastgesteld in mei 2017. In Nederland is bij de aanpassing van
de Regeling legionellapreventie deze methode ook voorgeschreven voor testen in laboratoria op legionella. De laboratoria krijgen
echter wel een overgangstijd van een jaar, dus officieel hoeft deze
methode pas per 1 januari 2019 definitief te zijn ingevoerd. Dit is
de conventionele en gedegen manier van bemonsteren. De nieuwe
sneldetectie-methoden zijn een welkome aanvulling op de conventionele analyse. De ene methode hoeft de andere niet uit te sluiten.
Het zou mooi zijn wanneer je met beide analyse-methoden in de
hand een betere preventie krijgt bij uitbraken en op deze manier
ziektegevallen kunt voorkomen dan wel beperken.

Het mooist zou zijn als we uiteindelijk op basis van genen-typering
risico-analyses kunnen gaan maken en risico-management kunnen integreren. Op dit moment zijn nog steeds snelle en gevoelige
screening methodes beperkt.
Als we kijken naar de koeltorenbesmetting in Ulm 2010/2011, dan
duurde het 26 dagen vanaf het moment dat er monsters werden genomen tot het moment dat bekend werd welke koeltoren de bron
was. Er ging in het begin ook al veel tijd verloren, doordat er eerst
sporadische patiënten waren en er niet gereageerd werd. Tot het moment van herkennen was er dus al enige tijd overheen gegaan. Toen
moest het bemonsteren opgestart en uitgevoerd worden en moest
bevestigd worden om welke soort en type het ging.
Het gebruik van sneltesters kan als preventie goed helpen in de

We zijn als Stichting bestuur altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die een bijdrage willen leveren voor onze lotgenoten. U kunt hierbij denken aan:
• Arboarts
• Maatschappelijk werker
• Medewerker secretariaat
• Medewerker informatievoorziening

• Nieuwsbrief coördinator
• Evenementen organisator
• Evenementen begeleider

WE VRAGEN DUS EXTRA HANDEN!
Vrijwilligers die ons met diverse werkzaamheden kunnen helpen.
Twijfel niet en neem contact met ons op om te bespreken wat u voor ons wilt doen!
Hartelijk dank alvast!
11
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Het is een mooie dag ……
als bestuur een belangrijke stap om u in de toekomst nog beter te
kunnen voorzien van informatie.
Het jaar 2019 zal in het teken staan van het 20-jarig bestaan en
het Congres voor onze sponsoren, donateurs die legionella in hun
portefeuille hebben + lotgenoten en partners in oktober.
Ziet u een mogelijkheid om een presentatie te geven? Zelf of door
ons te organiseren? Laat het weten. Het is de beste manier gebleken
om Legionella en de Veteranenziekte onder de aandacht te brengen.
Andries Knevel heeft als ambassadeur voor onze Stichting al veel
gedaan om ons werk te noemen. Zelfs in deze periode waarin hij
zelf ook nog steeds werkt aan herstel. En waar zijn toch al die vrij
willigers die ons land rijk is? Iedereen die ons met diverse werkzaamheden kan helpen! U hebt al een drukke agenda, en zet zich al in op
vele fronten, maar toch vraag ik het nog eens.
Onze lotgenoten en/of partners roep ik op. Want wie weet beter wat
de veteranenziekte is in de praktijk!
Wilt u telefoongesprekken voeren met lotgenoten die hun verhaal
willen delen? Contact zoeken met lotgenoten om met elkaar in gesprek te komen en te blijven? Of wilt u ons secretariaat ondersteunen
met het opstellen van berichten? Helpen met het beantwoorden van
de vele vragen? Folders verspreiden bij verenigingen, de huisartsen
en ziekenhuizen? Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de hulp bij
het tot stand komen van deze nieuwsbrief.

Koud is het, maar met een winterzonnetje erbij is een wandelingetje
fijn en denk ik aan de afgelopen maanden, en kijk de toekomst in
met veel vertrouwen.
U heeft zich ongetwijfeld afgevraagd waarom de wintereditie van de
nieuwsbrief nog niet in de bus was gegooid! De column van deze
keer zal zich vooral vullen met de diverse lopende zaken.
Wat ons onder meer bezig houdt is het beantwoorden van de vele
vragen die we vrijwel dagelijks binnenkrijgen via onze website. Het
is een eenvoudige manier voor velen om ons te benaderen. En er zijn
zeer verschillende vragen.
Soms ook vragen waar het antwoord al voor te vinden is op onze site,
maar het is een laagdrempelige methode om direct contact te leggen.
Ook bieden we op deze manier de mogelijkheid ons te benaderen
met niet alleen de vraag, maar ook vervolgens met het verhaal.
Het is vaak de eerste stap naar lotgenotencontact en donateur worden. Als men donateur worden nog niet nodig vindt (vinden wij jammer natuurlijk) hopen wij wel behulpzaam te zijn geweest.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over mijn verwachting voor de
lotgenoten dag. 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. Dit is zeker gebeurd!
Verschillende films zijn gemaakt en zullen in de toekomst ingezet
gaan worden. Hoe en wanneer vertellen we later.
Eerst gaan we een netwerkbijeenkomst houden voor onze zakelijke
contacten en vervolgens gaan we de lotgenotencontactdag organiseren van dit jaar. Meer nieuws hierover heeft u al kunnen lezen en zal
nog volgen natuurlijk.
De komende maanden vervolgen we ook onze gesprekken met
diverse partijen voor het opstarten van onderzoek naar de lange
termijn gevolgen van een legionella besmetting. Dit is voor ons

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 
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