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Ga niet thuiszitten en denken: het komt wel

Het is een schril contrast: de dauwdruppels die vandaag prachtig 
in de zon schitteren en de waterdruppels die de meeste aanwezi-
gen juist ernstig ziek hebben gemaakt. Kunnen legionellapatiënten 
hier onbevangen van genieten, staan ze wel eens onbevangen bij 
een fontein te mijmeren, is douchen nog wel hetzelfde? Kun je ei-
genlijk weer gelukkig worden na een legionellabesmetting? 
Het is zes oktober 2018, de jaarlijkse lotgenotendag die de stich-
ting Veteranenziekte organiseert. Vandaag komen zo’n honderd 
mensen bijeen in het Openluchtmuseum in Arnhem. Ze zijn zelf 
besmet geraakt of zijn hier om hun dierbare te ondersteunen. Le-
gionella: de bacterie die in water erg snel kan groeien en zelfs fa-
taal kan worden als je hem per ongeluk inademt.

Dit jaar zitten er opvallend veel jonge mensen en opvallend veel 
vrouwen in het museumrestaurant. Een klein deel van de patiënten 
heeft geen restverschijnselen, maar we kunnen ervan uit gaan dat 
misschien wel negentig procent nog steeds verschijnselen heeft, 
zelfs jaren na de besmetting. Maar welk pad volgt een legionella-
patiënt? Hebben zij tips voor lotgenoten, zijn er mensen die het 
alternatieve circuit hebben opgezocht, op hun voeding zijn gaan 
letten of bepaalde therapieën hebben gevolgd?

Focus op werk
‘Ik heb de focus op mijn werk gelegd en wilde zo snel mogelijk 
terug naar het team waar ik mee samenwerk. Ik wilde terug naar 
mijn eigen wereld. Ik heb fysiotherapie, ademhalingstherapie en 
dertien soorten pillen gehad. Maar ik had genoeg van die chemi-
sche rommel en ben twee jaar lang naar een acupuncturist ge-
gaan. Dat heeft denk ik ook geholpen.’ Haar stem klinkt hees, 
maar ze zit er parmantig bij en: ze werkt weer!

Zumba
Buiten op een bankje zit een vrouw in de zon: ‘Ik vond Zumba zo 
leuk, maar dat kan ik niet meer volhouden. Op een sportschool 
trainen met die apparaten, daar vind ik niets aan. Nu heb ik iets 
ontdekt wat ik kan: aquarobics. Dit is net als Zumba op muziek. Ik 
kan het drie kwartier volhouden, dan zwem ik wat baantjes en 
uiteindelijk ben ik total loss. Het is fijn dat ik de volgende dag thuis 
kan werken, want als ik naar mijn werk zou moeten, zou dat niet 
gaan.’

De beste tip, volgens John dan…
‘Zeg, ben jij op zoek naar goede tips?’ Ik zie John op zijn naam-
kaartje staan. ‘Ik heb de beste tip voor je,’ zegt hij. Hij ziet er 
energiek uit dus ik geloof hem direct. 
‘Meteen doorgestuurd worden naar een goed revalidatiecentrum,’ 
zegt John, ‘je leert hoe je ermee om moet gaan, krijgt ergotherapie, 
zelfs met je werk wordt het geregeld. Ik ben nooit uit het proces 
geweest en werk nu halve dagen. Bij mij werd echt alles geregeld.’ 
Hij wil alweer weglopen en ik kan nog net vragen naar welk cen-
trum hij is geweest. ‘Heliomare,’ antwoordt hij, ‘echt top!’

Stichting Veteranenziekte

In het restaurant voor aanvang van de presentatie ga ik bij een 
jonge vrouw aan tafel zitten: ‘Sorry, ik heb geen tips voor je, ik ben 
hier juist zelf om tips te krijgen van lotgenoten,’ zegt ze. ‘Mijn man 
kreeg legionella vlak nadat ik een openhartoperatie had onder-
gaan, dat was pittig met twee jonge kinderen. We zijn nu een jaar 
verder en wachten op uitsluitsel van de verzekeringsmaatschappij. 
De vraag is of mijn man naar een revalidatiekliniek kan, of ze het 
gaan vergoeden.’ 
Als dit radio zou zijn, zou je niets hebben gemerkt, maar de tranen 
stromen intussen over haar wangen. 

Lees verder op pagina 2
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Ga niet thuiszitten en denken: het komt wel

De meeste lotgenoten vinden het een moeilijk vraag: ‘Of ik een tip 
heb, nee die heb ik geloof ik niet,’ reageren ze. Maar, na even door-
vragen, is aan het eind van de dag toch een hele mooie lijst ontstaan:

20 TIPS VAN PATIËNT TOT PATIËNT
1 Wandelen, iedere dag een paar stappen verder: met stip op 

nummer 1;
2 Activiteit en rust doseren, als je bij je grens bent, ben je te ver 

gegaan;
3 Kennis over de ziekte opdoen, natuurlijk bij de stichting 

Veteranenziekte;
4 Sporten onder begeleiding op een sportschool;
5 Revalidatiecentrum;
6 Ergotherapie, hoe pak je de dagelijkse activiteiten weer op;
7 Fysiotherapie, ontdek je grenzen zodat je die kunt bewaken:
8 Ademhalingstherapie, leer beschadigde longen optimaal 

gebruiken;
9 Accepteren dat je sommige dingen op een andere manier moet 

gaan doen;
10 Acupunctuur, kies eens voor een heel andere benadering;
11 Haptonomie, want als je geestelijk sterker wordt, kun je 

lichamelijk meer aan;
12 Suikervrij eten, suiker is een energievreter en die energie heb  

je zelf hard nodig;
13 Het woord ‘snel’ voorlopig uit je leven bannen;
14 Dus ook: niet te snel weer aan het werk gaan;
15 Hazeslaapjes tussendoor;
16 Actief blijven, afleiding zoeken en jezelf een doel stellen, 

inclusief planning;
17 Je niet gek laten maken, niemand weet wat jij voelt;
18 Verstand op nul en doorgaan;

19 Hulptroepen inschakelen, durf hulp te vragen;
20 Als laatste een bijzondere tip van Alex Daatselaar: ‘Donder niet 

van de trap.’ Hij laat een gezwollen hand zien. ‘Gebroken,’ zegt 
hij, ‘direct na het wakker worden, spierverlies in mijn benen…’.

Dat is mooi pech voor Alex. Maar hoe zit het eigenlijk met de factor 
geluk? 
Nou, je moet dus geluk hebben gehad met een alerte huisarts; een 
snelle diagnose; een goed ziekenhuis; een behulpzame partner, 
buurman of tante; de juiste verzekeringsmaatschappij; de beste reva-
lidatiekliniek; een… Moedeloos word je ervan, want helaas is de 
gezondheidszorg zelfs in Nederland niet altijd goed geregeld.

Gelukkig
Dan spreek ik Jeannette van den Berg. Ze meldde zich aan na een 
oproep van de stichting over de uitbraak in Dubai. Want daar was ze 
winkelen. Daar houdt haar man ook zo van, voor veel vrouwen is 
dat al een gelukje. En dan zegt ze het opeens: ‘Ik ben gelukkiger dan 
ik was voordat ik legionella kreeg.’ Ze ziet er oersterk uit, een open 
blik. ‘Ik leef nu veel bewuster,’ zegt ze, ‘ik heb ervaren dat je leven 
van het ene op het andere moment anders kan zijn… of ophoudt, 
dat kan ook. Dus nu, het laatste half jaar, ben ik heel bewust op zoek 
naar waar ik vrolijk van word, wat ik graag wil doen’. Ze kijkt me aan 
en zegt vastberaden: ‘En weet je, dan ga ik dat dus gewoon doen.’

Beter worden is een kunst. Het is balanceren tussen actie en rust, tus-
sen acceptatie en vechtlust, tussen hulp vragen en zelf proberen. Of 
zoals een andere vrouw eerder vandaag zei: ‘Ga niet thuiszitten en 
denken: het komt wel. Want het komt niet. Niet vanzelf in ieder geval.’

Marjan de Groot, Tekstschrijver 
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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!



Misschien is dat altijd zo in een relatie?

Opgelucht

Stichting Veteranenziekte

‘Wil jij tips? Nou ga d’r maar even bij zitten dan.’ Iedereen aan tafel 
lacht en net als ik ga zitten zegt ze: ‘Maar nu niet, kom straks maar 
naar me toe, geef ik je een hele lijst.’ Het is mijn eerste ontmoeting 
met de goedlachse Diana Snijder, ze is hier samen met haar man 
Yves Roebers. Zelf heeft ze geen legionella, Yves heeft het in 2008 
opgelopen. ‘Maar ik ben wel ervaringsdeskundig,’ zegt ze en even 
lijkt het alsof ze dit zelf heel grappig vindt. 

Pas na de lunch vinden we elkaar weer: ‘We zitten de hele tijd naar 
je te seinen maar doe je nou net of je ons niet ziet, jij wilde toch 
tips?’ Diana lacht en slaat me op mijn schouder. ‘Ja sorry hoor, maar 
je kwam vanochtend op een heel slecht moment,’ vervolgt ze, ‘maar 
hier zijn mijn tips,’ en ze ratelt aan één stuk door: ‘Onthaasten, dat 
is het belangrijkste, niks moet, die tante die jarig is, kun je volgende 
week wel feliciteren, probeer om het weekend jezelf en je gezin vrij 
te plannen, werk met een tienweeks-rooster, dat houdt in dat je elke 
tien weken een lang weekend of midweek vrij plant om alleen maar 
leuke dingen te doen. Aandacht voor jezelf en voor elkaar.’

Zuinig
Diana heeft schildklierkanker gehad. Ik zie nu pas het litteken in haar 
hals, deze laat hierover geen onduidelijkheid: ‘Ik herkende heel veel 
dingen die precies lijken op de klachten die mensen die kanker heb-
ben of hebben gehad. Yves en ik hebben elkaars ziekteperiode niet 
meegemaakt. We zaten allebei in revalidatie toen we elkaar leerden 
kennen. Je weet allebei hoe fragiel, hoe kwetsbaar je bent. We zijn 
heel zuinig op elkaar. Dat is een van onze gemene delers. Soms 
vinden mensen het onhandig omdat je allebei wat mankeert, ik vind 
het prettig omdat je elkaars grenzen herkent. Yves werkt nog, ik ben 
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Vandaag,
Even elkaars bondgenoten,
Samen te delen, om te helen.
Zijn wij lotgenoten,
Toen, nu, morgen en later.
Van bron tot besmetting,
Lui water, Celsius en lucht.
Blijft het ongrijpbaar stromen,
Het nestelt in lijf en leden,
Weerstand bepaalt het lot,
Dan is leven misschien nog maar even. 

zijn mantelzorger, ik ben volledig afgekeurd. Ik doe alles thuis, ik 
beheer de agenda en als Yves thuiskomt staat het eten lekker klaar. 
Hij werkt vier dagen, woensdag is de break in de week, we kijken 
die dag of we gaan rusten of iets kunnen ondernemen.’ 
Yves: ‘We kunnen aan elkaar eerder zien of de ander moe is, eerder 
dan dat we het bij onszelf merken. Misschien is dat altijd zo in een 
relatie,’ zegt Yves waarop Diana hem gierend onderbreekt: ‘Nou… 
ik kende het niet!’

Haptonomie
‘Weet je wat ik iedereen zou willen aanraden,’ zegt Yves, ‘haptono-
mie! Dan ga je terug naar je gevoel. Je bent uit balans en met hapto-
nomie, als je een klik hebt met iemand, word je mentaal sterker. Dat 
is onze ervaring. Je bent helemaal uit het veld geslagen, een zuchtje 
en je valt weer om, het is heel fijn om mentaal weer wat sterker te 
worden, dan kun je lichamelijk ook weer meer aan.’
Yves heeft binnen het bedrijf waar hij werkt diverse functies gehad. 
‘Mijn werkgever is ingesteld op fulltime werken. Ik werk nu parttime. 
En als parttimer krijg je ‘klusjes’. Dus je wil jezelf ook weer laten 
zien, je moet jezelf steeds bewijzen. Het voelt niet prettig om te zeg-
gen dat je wat mankeert, makkelijker is het om te zeggen dat je part-
time werkt.’
‘Soms gooien we de deuren en de gordijnen dicht en hebben we ons 
dagje,’ zegt Diana en ze voegt eraan toe: ‘het is niet anders’. Ik denk 
zomaar dat Yves en Diana het zelfs nog gezellig hebben als ze alle-
bei een slechte dag hebben. Wat een heerlijk stel!

Marjan de Groot, Tekstschrijver 
www.wordcare.nl

Tart het de rekbaarheid, 
van ons bereikbare bestaan.
Zo teer en kwetsbaar, 
Open moet het zijn,
Staan we ook stil bij het moment,
Bij degenen die zijn heen gegaan.
In liefde omarmen we de herinnering,
De tijd heelt de wonden soms,
Verlies en rouw delen wij allen.
Bij elkaar zijn om te voorkomen,
beter dan genezen!
Adem, lucht op…      

Willy



Stichting Veteranenziekte

4

Hallo Lotgenoten,
Legionella overleven is één ding maar welke gevolgen het heeft en 
welke restklachten houd ik er aan over? Gevolgen voor het langere 
termijn, toekomst, etc, etc. Allemaal vragen die mij bezig hielden na 
dat ik goed en wel kon beseffen wat mij was overkomen.

Zeker nieuwe lotgenoten zullen opzoek gaan naar antwoorden daar-
om wil ik mijn ervaring delen in de hoop dat mensen er iets aan 
hebben.  

Ik zal in het “kort” mijn verhaal vertellen. (Mijn eerste ingezonden 
verhaal kunt u lezen in de nieuwsbrief van het 19e jaargang, num-
mer 59). Mijn naam is Alex en was 48 jaar toen ik door legionella 
besmet werd. 
Het begon bij mij met vage klachten zoals een vreemd gevoel aan 
mijn huid, hoofdpijn en wat benauwd. Daags erop werd dit opge-
volgd door koorts aanvallen en had ik het gevoel steeds minder lucht 
had, kortom mijn conditie nam ziender ogen af. Na bij een huisarts 
te zijn geweest werd er geconstateerd dat ik een beginnende long-
ontsteking zou hebben. Ik kreeg een antibiotica kuur mee naar huis. 
De volgende dag ben ik samen met mijn partner weer terug naar de 
huisarts gegaan want mijn toestand werd er zeker niet beter op. Op 
aandringen van Simone bij de huisarts kreeg ik een doorverwijzing 
naar het ziekenhuis.

Eenmaal aangekomen bij het ziekenhuis had ik amper nog de kracht 
om op eigen benen te staan en werd er snel door een medewerker 
een rolstoel geregeld. Na enige onderzoeken verder belandde ik op 
de opname afdeling waarna ik doorging naar de longafdeling. Ik had 
in ieder geval dubbele longontsteking en werd zelfs nog even van 
TBC verdacht, echter werd dit al snel uitgesloten. Ik werd steeds 
benauwder en had inmiddels het maximale zuurstof percentage be-
reikt wat er op de longafdeling mag worden gegeven. 

Met spoed werd ik naar de IC-afdeling gebracht, mijn toestand werd 
immers steeds beroerder. Praten was inmiddels ook al niet meer mo-
gelijk. Op de IC-afdeling werd er een Legionella snel-test  uitgevoerd 
waarna er duidelijk werd wat de oorzaak was. 

Na slechts een paar uur op de IC-afdeling te hebben gelegen werd er 
besloten mij in slaapcoma te brengen gegeven het feit er steeds meer 
lichaamsfuncties begonnen uit te vallen. 

Simone en mijn zoon Guido konden nog snel afscheid nemen, ech-
ter ik zelf had geen realiteitsbesef meer en hield me bezig met hele 
andere zaken (werk gerelateerd). Simone kreeg van de arts te horen 
dat de aankomende nacht bepalend zou zijn of ik het überhaupt zou 
redden, de verwachting lag namelijk erg laag!
Uiteindelijk werd ik na bijna twee weken uit de coma gehaald. Wat 
een drama!!

Legionella besmetting

Ik weet nog goed dat ik ongelofelijke aandrang had om “gewoon” 
even te kunnen gaan zitten! Nu was ik zelf uiteraard van alle feiten 
niet bewust maar het frustreerde me enigszins dat dat niet meer luk-
te! De zuster gaf toen aan dat het daar nog wat te vroeg voor was??  
Zo ook de frustratie die ik had niet te weten of het dag of nacht was 
en zelfs te weten hoe laat het was! Er was wel een klok (12h) in mijn 
kamer maar mijn zicht was nog erg beperkt. Zo ben ik ook erg ge-
steld op mijn privacy, dat “iedereen” zomaar naar binnen en naar 
buiten loopt en vaak nog zonder wat te zeggen gaf me een onbeha-
gelijk gevoel. Langzaam aan werd mij toen ook duidelijk dat ik ook 
nog met mijn handen vastgebonden aan het bed lag?? (Had namelijk 
de beademing en diverse slangen in onderbewuste momenten los en 
eruit getrokken). Voor een control freak net even iets te veel van het 
goede. Ik krijg het al benauwd wanneer mijn boordje van mijn over-
hemd te strak zit laat staan dat ik vastgebonden aan het bed ben en 
volop aan slangen en beademing vastzit. Ook kan ik me de momen-
ten herinneren dat ik telkens misselijk werd van de zakjes voeding 
die ik toegediend kreeg. 

Op een gegeven moment werd ik losgekoppeld van de beademing 
en werden mijn handen losgemaakt van het bed. Eindelijk...lucht en 
bewegingsvrijheid....dacht ik. 

Ik kan me nog als de dag van gisteren, de lange onafgebroken perio-
des van de vele momenten herinneren waarin ik onophoudelijk 
moest hoesten en braken tot het gevoel kwam te stikken. Mijn bewe-
gingsvrijheid werd in beslag genomen door het vasthouden van de 
braakbakjes voor de rest was ik nog nergens toe in staat. Door de 
delier zag en hoorde ik ook dingen die ik later niet meer kon rijmen. 

Langzaam maar zeker ging het steeds iets beter en werd ik terug naar 
de longafdeling gebracht. Nu inmiddels meer doordrongen dat deze 
periode mij fysiek en ook zeker mentaal zwaar had aangetast. 

Naast trillende handen, nog steeds misselijk en ook het los staan en 
lopen ging niet meer. Ik had in die periode ongeveer 29 kg aan mas-
sa en vooral spierkracht verloren! Op deze afdeling kreeg ik wel fy-
siotherapie, aan de hand en met rollator “lopen”. Traplopen wel ge-
probeerd maar dus ook niet meer verantwoord mogelijk. Toch werd 
ik na verloop van tijd naar huis gestuurd. De arts gaf aan dat ik nog 
een jonge vent was en verwachte dat ik relatief snel redelijk zou 
herstellen.

Thuis, in de woonkamer had ik bij aankomst een hoog/laag bed, rol-
lator en een rolstoel klaar staan. Redelijk snel kreeg ik fysiotherapie 
aan huis. Mijn klachten toen uitte zich voornamelijk in, trillende 
handen, slecht kunnen lezen door zwakke concentratie en heel wei-
nig energie. Ik kon alleen d.m.v. de rollator slechts hele korte stukjes 
verplaatsen. Mijn zeer matige algehele conditie waaronder ook mijn 
mentale had ook een behoorlijke klap te verwerken! 
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Zo sterk als ik fysiek maar ook mentaal voorheen was, zo slap was 
ik nu met een mentale status van een wrak! Voor zover mogelijk tus-
sen de uren slaap door geprobeerd om via het internet naar erva-
ringsdeskundige te zoeken, ik maakte me nogal wat zorgen voor 
mijn en onze toekomst!

Wel informatie op het internet kunnen vinden maar weinig echte 
vergelijkbare ervaringen aangetroffen. Daarnaast koste het me veel 
energie alles te kunnen lezen en ook te onthouden. Simone vond de 
site van de Stichting Veteranenziekte. Daar heb ik echt veel aan ge-
had! We waren er zeer hartelijk ontvangen tijdens een lotgenoten-
dag. Ik heb toen diverse lotgenoten kunnen spreken en enigszins 
hoop uit kunnen putten!!
Uiteindelijk na een relatief korte periode thuis te zijn geweest ben ik 
via de revalidatiearts van het ziekenhuis doorverwezen naar een re-
validatiecentrum. Thuis ging namelijk niet meer. Uiteindelijk, en ook 
dat ging niet zonder slag of stoot ben ik vier maanden in het revali-
datiecentrum (MRC te Doorn) opgenomen geweest. Aansluitend 
heb ik daar ook nog twee maanden dagtherapie gevolgd.

Het motto wat ik vaak tijdens mijn revalidatie voor ogen heb gehad 
is ...no pain, no glory dus zonder inzet geen resultaat! Het was echt 
een hele zware periode maar heb ook vele leuke momenten daar 
gehad, zo heb ik nog steeds met een aantal mede patiënten een heel 
goed contact.

Na vele therapieën op het MRC te hebben deelgenomen werd mijn 
conditie iets beter. Ik kon zelfs weer korte stukjes met de stok lopen, 
kon ik ook weer wat stukjes lezen waarbij ik dan ook nog kon ont-
houden wat ik had gelezen! Mentaal blijf ik moeite houden met de 
confrontatie. PTSS neemt dan vaak de overhand. De behandeling 
EMDR had bij mij helaas weinig effect.

Status nu, oktober 2018, bijna twee jaar later. 
Ik krijg nog steeds elke week fysiotherapie. Herstel verloopt ongelo-
felijk traag maar boek gelukkig nu nog steeds progressie, de aanhou-
der wint zullen we maar zeggen! Ondanks de progressie kan ik jam-
mer genoeg nog niet zonder de stok. Conditie wordt ook steeds iets 
beter maar ben fysiek nog relatief licht belastbaar. Mij energieniveau 
is dan ook nog redelijk onder de maat. Verder heb ik nog veel last 
van pijn in gewrichten in mijn heupen en knieën door verminderde 
spierkracht/aansturing. Mijn evenwicht is helaas ook nog niet zoals 
het was. Het schrijven van een brief vergt ook de nodige aandacht 
daar ik soms gewoon woorden vergeet te schrijven?? Ook heb ik nog 
steeds last van een nog onbekende allergie welke ik pas sinds ik de 
legionellaperiode heb gekregen. Het trillen van mijn handen is ge-
lukkig helemaal weg. 

Al met al........had het beroerder kunnen aflopen toch?
Op advies van de bedrijfsarts hebben we een WIA aanvraag gedaan. 
In het voortraject heb ik regelmatig contact met de bedrijfsarts en 
mijn casemanager gehad die ook heel veel voor mij heeft gedaan. Er 
zijn diverse onderzoeken en rapportages gemaakt. Net voor de  

vakantieperiode begon, hebben we het gehele traject voor de 
WIA aanvraag positief afgerond welke mij dan ook voor 70,3%  is 
toegekend. 

De WIA looptijd betreft een periode van twee jaar zodat ik gelegen-
heid heb te kunnen proberen eruit te halen wat er nog meer in zit. 
Tussentijds zullen er evaluaties plaatsvinden en na de looptijd van 
twee jaar zal er een definitieve uitslag volgen. Ik ben nu gelukkig 
alweer voor drie dagen aan het werk maar hoop in de toekomst dat 
nog verder te kunnen uitbreiden. Ik heb gelukkig een fantastische 
werkgever die graag aan alle kanten zijn medewerking verleent. Zo 
zijn mijn werkzaamheden wat meer aangepast op mijn huidige mo-
gelijkheden.  
Mijn toekomst – het blijft een vraagteken in hoeverre ik zal herstel-
len maar hoop uiteindelijk toch zonder de stok te kunnen lopen, 
“volledige” dagen te kunnen werken en misschien zelfs weer te kun-
nen fietsen of motor rijden. 

Mijn tips, neem je tijd om te herstellen! Voor iedereen zal het een 
persoonlijke ervaring zijn maar ondanks dat er gelukkig veel kennis 
is om te “genezen” van Legionella is er tegelijkertijd heel weinig be-
kend hoe hiervan te herstellen! Helaas is mijn ervaring dat nog 
steeds veel (revalidatie) artsen de impact van een coma periode als 
ook hoe te herstellen hiervan in veel gevallen te wensen overlaat. 
Het kost nu eenmaal veel tijd om zowel mentaal als ook fysiek op 
een “acceptabel” niveau te komen. Positief blijven helpt altijd.

Tot slot hoop ik dat iedereen die net als ik in zo’n periode zit als ik 
zat, een hoop vragen heeft en antwoorden zoekt een beetje hoop en 
inzicht te hebben gegeven.

Beterschap en met vriendelijke groet,

Alex 

Hoe gaat het nu met u?
Wat heeft de veteranenziekte  
voor u veranderd?

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

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

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Oproep tot schrijven



Een zonovergoten dag in oktober! Het is een mooie locatie met een bijeenkomst in  
de kasteelboerderij van het Nederlands Openluchtmuseum.
Ook nu bleek hoe belangrijk deze bijeenkomsten zijn voor mensen die legionella-
besmetting hebben opgelopen. Er wordt natuurlijk veel informatie verstrekt,  
maar de informele gesprekken die lotgenoten onderling hebben zijn misschien nog  
wel belangrijker. Onze huisfotograaf maakte een reportage van deze geslaagde dag.
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Lotgenoten ontmoeten elkaar op 6 oktober 2018
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Lotgenoten ontmoeten elkaar op 6 oktober 2018

Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem

Foto’s: Nico Windt
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Voorbereiding herdenking te Bovenkarspel
Voorbereiding 20-jarig jubileum 2019

In 19 jaar 37 lotgenotendagen waarvan steeds weer duidelijk blijkt 
dat er behoefte aan is. Kwamen we in het begin van de stichting met 
ingezette bussen uit Noord Holland, is het nu nog steeds rond de 
100 personen een dag die toch belangrijk is voor de contacten met 
lotgenoten. Onze eerste lotgenotendag was op 24 november 2001. 
Daarna hebben we er heel wat meegemaakt met steeds weer nieu-
we gezichten.

Toen was er een klankbordgroep en heb ik mij ook daarvoor be-
schikbaar gesteld. Zo werden wij ook eens per jaar uitgenodigd bij 
de bestuursvergaderingen. Later ben ik als lid van de klankbord-
groep in het bestuur gekomen en vind het belangrijk om dat te doen.
Met het huidige bestuur vergaderen we een keer per maand maar 
door de legionella besmetting moet ik ook wel eens passen omdat 
het me te veel wordt.

Hans Bakker 

Lotgenotendagen,  
een lange historie.

‘Legionella… een ramp!’
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 slachto�ers zelf vertellen hun verhaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

Extra handen 

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!
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Esgli-congres: toename van legionella in heel Europa
Meer aandacht voor waterzuiveringsinstallatie en koeltorens nodig

De legionellabacterie roept nog veel vraagtekens op. Dat merkte 
Monique Bastmeijer, bestuurslid bij de Stichting Veteranenziekte op 
tijdens het Esgli-congres in Lyon. Conclusies: in heel Europa stijgt 
het aantal legionellagevallen, en er moet meer aandacht komen 
voor waterzuiveringsinstallaties en koeltorens.

De afgelopen periode is veel geschreven over het stijgend aantal 
legionellabesmettingen in 2017 en over het feit dat deze trend zich 
lijkt door te zetten in 2018. Op het Esgli-congres in Lyon, dat in 
augustus plaatsvond, kwam aan de orde dat het aantal gevallen in 
Europa is gestegen met 30 procent. Daarbij werd onder andere 
ingezoomd op Denemarken, waar het aantal legionellabesmettin-
gen nog sterker is gestegen. In 2017 werden hier 59 procent meer 
besmettingen geregistreerd dan in 2015/2016. Deze stijging is niet 
te verklaren vanuit een grote uitbraak, want het gaat louter om 
geïsoleerde gevallen. De grote toename is ook niet te verklaren 
vanuit een betere screening van patiënten, want die is niet zo sterk 
veranderd ten opzichte van 2015/2016. Wat de stijging wel heeft 
veroorzaakt, is nog onbekend en  wordt onderzocht. 

Patroon
In Nederland hebben we in 2016/2017 twee grotere uitbraken 
gezien, beide gerelateerd aan afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bij 
een uitbraak in Boxtel werden in de periode van oktober tot en met 
december 2016 vier omwonenden en twee werknemers ziek. In de 
periode van juli tot en met november 2017 werden zeven omwo-
nenden en een bezoeker ziek. In 2016 en 2017 zijn in de omgeving 
waar de ziektegevallen zijn geconstateerd zes koeltorens, een 
fontein, een waterzuiveringsinstallatie en de woningen van 
patiënten bemonsterd. Uiteindelijk is een verspreidingsmodel 
toegepast zoals dat ook bij de Q-koorts-epidemie is gebruikt. Op 
deze manier kon de meest waarschijnlijke plek van de bron worden 
gevonden, en daarmee uiteindelijk ook de daadwerkelijke bron: de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

In de omgeving van Eindhoven was sprake van eenzelfde patroon, 
met losstaande besmettingsgevallen over een langere periode, 

binnen één regio. In het noorden van de stad werd een waterzuive-
ringsinstallatie gevonden die vergelijkbaar was met die in Boxtel. In 
2012 is het productieproces in deze installatie aangepast om er 
biogas te gaan maken, en in 2013 liep het aantal patiënten op. De 
overeenkomsten tussen beide waterzuiveringsinstallaties zijn dat ze 
worden gebruikt door de vleesverwerkende industrie (wat de 
invloed van proteïnerijk water en mest met zich mee kan brengen), 
er met water met een temperatuur van 30 tot 35oC wordt gewerkt, 
ze gebruikmaken van modderfilters met ultrafiltratie, ze energiebe-
sparend zijn, en dat ze biogas produceren (groene energie). 
Na het afdekken van de bassins werden geen besmettingen meer 
geconstateerd die aan een van beide locaties konden worden 
gekoppeld. De besmettingshaard had een afstand tot 3 kilometer 
van de locatie bereikt, mogelijk zelfs een afstand tot 10 kilometer.

Risico 
De vraag is uiteraard welke preventieve maatregelen moeten 
worden genomen. Uit onderzoek naar afvalwaterzuiveringsinstal-
laties in Duitsland is geconcludeerd dat het volgende kan worden 
gedaan om het risico op besmetting te verlagen: monitoring, UV- 
behandeling van behandeld afvalwater, de tanks afdekken, en ze 
beluchten met pure zuurstof. Het lijkt goed om ook deze waterzui-
veringsinstallaties mee te nemen als naar de bron van besmettingen 
wordt gezocht. 

Hetzelfde geldt voor koeltorens. Nieuwe koeltorens moeten 
worden gemeld, maar de vraag is of dit altijd gebeurt. Bestaande 
koeltorens hoeven niet te worden gemeld, maar als naar de bron 
van een besmetting wordt gezocht, zou het zeer wenselijk zijn om 
alle koeltorens in Nederland in kaart te hebben. Duitsland heeft 
naar aanleiding van een uitbraak in Warstein inmiddels wel de 
verplichting ingevoerd om zowel bestaande als nieuwe koeltorens 
te melden. In Zweden, zo bleek tijdens het congres in Lyon, hoeven 
koeltorens helemaal niet te worden gemeld en is onderhoud ook 
niet verplicht. Er gaan geluiden op in dit land om te onderzoeken of 
dit alles niet alsnog verplicht moet worden gesteld. 

Lees verder op pagina 10
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Wijziging in uw gegevens?

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

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

Hartelijk dank!

Esgli-congres: toename van  
legionella in heel Europa

Thuis
Tijdens het congres werd ook gesproken over besmettingen die 
thuis worden opgelopen. In Tsjechië hebben onderzoekers de 
situatie in flatgebouwen in kaart gebracht. Daarbij liepen ze tegen 
de volgende zaken aan: er is een centrale bron met levering van 
warm water, leidingen die over lange afstanden lopen, temperatu-
ren van het water zijn niet goed in balans (er zijn geen inregelven-
tielen), mensen worden aangemoedigd om water te besparen (wat 
tot lagere waterconsumptie en een te lage temperatuur van warm 
tapwater leidt), en er is het probleem rond leegstaande flats. Het 
onderzoek heeft als conclusie dat de legionellabacterie die er werd 
gevonden geen risico vormt voor het publiek in het algemeen, 
maar wel voor mensen die vatbaar zijn doordat ze een zwakke 
gezondheid hebben. Artsen zouden patiënten met bijvoorbeeld 
COPD, suikerziekte en andere aandoeningen erop moeten wijzen 
dat ze vatbaarder zijn voor legionellabesmetting. Ook is het in dit 
kader van belang dat artsen extra alert zijn op bepaalde sympto-
men als patiënten het spreekuur bezoeken. 

In Barcelona is onderzoek gedaan naar drie installaties die onder 
het ‘laag risico’-regime vallen. Het doel hiervan was om de 
achterhalen of deze installaties daadwerkelijk een laag risico met 
zich meebrengen. Een van de installaties was een terrasvernevelaar 
die in verband werd gebracht met een besmettingsgeval. Kritieke 
punten die werden ontdekt, waren dat de watertanks van 5 liter 
nooit werd geleegd, het water een temperatuur had van boven de 
25oC en er geen onderhoud plaatsvond. Bij de ene tank werden 
230.000 kve Legionella Pneumophila serotype 1 gevonden, de 
andere tank was smetvrij. De eigenaar kreeg de volgende aanbeve-
lingen: desinfectie van de tanks, de tanks dagelijks legen en drogen, 
een beheersplan opstellen met betrekking tot periodieke controle, 
review, desinfectie en schoonmaken, en bemonstering. 

Halt
Tijdens het congres werd wederom duidelijk dat er rond de 
legionellabacterie, net zoals dat voor veel andere bacteriën geldt, 
nog talloze vraagtekens bestaan. Er wordt veel onderzoek gedaan, 
en hopelijk zal dit binnen afzienbare tijd leiden tot grote stappen in 
preventie en bronopsporing. Daarmee zou de stijging in het aantal 
patiënten een halt kunnen worden toegeroepen, en het zou zelfs 
tot een verlaging ervan kunnen leiden. Zoals bij veel zaken geldt: 
hoop doet leven.

Vervolg van pagina 10

Op een mooie koude 
winterdag in januari
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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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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:  650 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

De zomer is nu echt voorbij en vandaag is een dag gevuld met 
herfstkleuren en kijk ik terug op een mooie dag in Arnhem.

In verhalen meegenomen worden tijdens gesprekken 
met lotgenoten.

Verhalen die aangeven hoe het leven veranderd is; verandering na 
ziekte van henzelf of van hun partner. Het is een mooie taak van 
onze Stichting om, door het organiseren van lotgenotencontact, pa-
tiënten, ex-patiënten en partners bij elkaar te brengen. Afgelopen 6 
oktober in het Nederlands Openluchtmuseum zijn weer mooie con-
tacten gelegd tussen de vaste gasten en nieuwe deelnemers. Men 
kan elkaar echt helpen! Wat men doormaakt kan moeilijk zijn en 
zwaar, maar vaak is er de ombuiging te zien naar een positievere kijk 
op de toekomst. Dat blijft bijzonder om mee te maken. In de repor-
tage van deze dag heeft u tips kunnen lezen en u kunt even de dag 
herbeleven met de foto’s in deze nieuwsbrief. Dit is slechts een klei-
ne selectie, meer is te vinden op onze website.
Ik ben trots op iedereen die meewerkt aan deze dagen, aan onze 
stichting en aan bewustwording in de maatschappij van de ziekte en 
de risico’s. We blijven informeren en de bewustwording stimuleren; 
dichtbij in ons gezin, op school, sport of in de politieke arena. 

Voor ons als bestuur breekt er een periode aan  
met veel verschillende aspecten. Een jaar met  
veel betekenis voor ons allemaal. 

Belangrijk is de herdenking van de ramp 20 jaar geleden in  
Bovenkarspel, aankomend voorjaar. Er zal informatie volgen over de 
datum en locatie waar we met u als lotgenoot en andere getroffenen 

bij elkaar zullen komen. Om niet te vergeten wat de ramp betekend 
heeft voor velen, maar zeker ook om naar de toekomst te kijken met 
elkaar.
Het komende jubileumjaar organiseren we nog een lotgenotendag, 
in de vorm van een congres. Iedere 5 jaar is er een congres voor de 
zakelijke contacten en partijen die zich met Legionella bezighouden 
in de breedste zin van het woord. Nu willen we dat doen met u en 
andere geïnteresseerde partijen. 
Noteer alvast de datum 10 oktober 2019 in uw agenda! De locatie 
is heel mooi en meer nieuws zal volgen!

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 op (één van) onze volgende  
evenementen.
Esther Huygen, voorzitter 

Column
ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ……


