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November 2016 kwam ik thuis na een heerlijke vakantie in 
Dubai. De volgende dag kreeg ik hoge koorts en aangezien 
het niet als een griep voelde ben ik op vrijdag direct naar de 
huisarts gegaan. Hij kon niets vinden en zei: “we kijken wel 
even hoe het in het weekend gaat”, anders kom je maandag 
maar terug. Op zaterdag had ik 41 graden koorts, de huis-
artsenpost adviseerde telefonisch nog maar een Ibuprofen te 
nemen. Zondag mochten we naar het ziekenhuis komen en 
werd een longontsteking geconstateerd. Met een antibiotica-
kuurtje naar huis gestuurd maar de hoge koorts bleef. Dins-
dag is er Legionella geconstateerd en werd ik na 6 dagen tus-
sen 40 - 41 graden opgenomen in het ziekenhuis. Wat voelde 
ik mij beroerd. 

Ik ben ontzettend boos geweest op de huisarts en internist. 
Ik ben geen type die voor ieder wissewasje naar de huisarts 
gaat en hij had mij daarom serieus moeten nemen dan was 
de schade minder geweest. De internist antwoorde op mijn 
vraag waarom er niet eerder op Legionella was getest: Ach 
mevrouw, we gaan ook niet iedereen die benauwd is op Lon-
gembolie testen, en u was “gevalletje” twee in 2016 met Legi-
onella, dus daar denken we niet zo snel aan. 

Het is een lang proces geweest om te komen waar ik nu ben. 
Als ik nu terugkijk besef ik pas hoe erg het is geweest. Ver-
moeidheid, concentratiestoornis, geheugenstoornis, etc. Als ik 
boodschappen had gedaan, wel 10 keer in mijn portemonnee 
kijken of ik mijn bankpasje er wel in had gestopt.  Mijn hand-
tas gewoon een keer bij de kassa laten staan (gelukkig een 
eerlijk persoon die ‘m naar de klantenservice had gebracht). 
Ik had echt het idee dat het niet meer goed zat in mijn hoofd 
en dat was voor een “controlefreak” als ik echt verschrikkelijk. 

Ik ben naar de huisarts gegaan voor hulp. Hij stuurde mij naar 
een fysiotherapeut die ook gespecialiseerd was in psycho-
somatische aandoeningen. Hij adviseerde mij te gaan lopen 
(niet wandelen, maar lekker doorstappen). Ik ben iedere dag 
heel veel gaan lopen in een mooi natuurgebied (zelfs in de 
stromende regen), daar op een bankje gezeten en lekker naar 
de vogeltjes geluisterd (het was echt mijn bankje geworden, 
als iemand anders daar al zat baalde ik daar enorm van). Later 
heb ik ook nog hulp gehad een POH GGZ. Voor mijn vakan-
tie naar Dubai was mijn moeder overleden, daar heb ik veel 
stress van gehad. Tijdens mijn ziekte heb ik dit niet verwerkt, 
zoals de POH zei “je lichaam kan niet twee dingen tegelijk”. 

Ondanks dat ik zo nu en dan nog steeds last heb van ver-
moeidheid en nog dingen vergeet, kan Ik nu na bijna 2 jaar 
zeggen dat het goed met me gaat. 

Het heeft me uiteindelijk ook iets moois 
opgeleverd. Ik leef nu veel bewuster en denk na 
over waar ik vrolijk van word en graag wil doen.  
Ik vind bijv. een strandvakantie heerlijk (lekker op een ligbedje 
met een stapeltje tijdschriften). Mijn man houd hier niet zo 
van dus ben ik alleen gegaan. Ik vond het doodeng en met 
een knoop in mijn maag zat ik op Schiphol. Bij aankomst 
op mijn bestemming voelde het meteen goed. Tijdens een 
strandwandeling voelde ik mij zo sterk en zelfverzekerd en 
dacht: wauw, dit wordt mijn jaarlijkse uitje. Ik ben inmiddels al 
twee keer geweest.

Als ik niet ziek was geworden had ik dit nooit bedacht en ge-
daan. 

Carpe diem

Jeanette van den Berg

Achter de wolken schijnt de zon.
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Oproep tot schrijven

Stichting Veteranenziekte

5

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
Hoe gaat het nu met u? 

Wat heeft de veteranenziekte 
voor u veranderd?
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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

Wij zijn als Bestuur van de Stichting voortdurend bezig om 
te zorgen dat het onderwerp legionella op de kaart blijft. Wij 
hebben de afgelopen periode het voorrecht gehad om veel en 
goed contact te hebben met het actualiteitenprogramma Zem-
bla. Wij hebben onze inbreng mogen hebben bij het maken 
van een uitzending, die geheel gewijd was aan legionella en op 
12 december jl. is uitgezonden. De uitzending is in zijn geheel 
terug te kijken via onze website (www.stichtingveteranenziek-
te.nl).

Verder hebben wij ons interne onderzoek afgerond naar de 
lange termijngevolgen van een legionellabesmetting. Wij heb-
ben dit onderzoek uitgevoerd omdat wij de patiënten een stem 
wilden geven. De individuele verhalen kenden wij als bestuur 
van de Stichting allemaal, maar wij wilden dat de impact van 
deze ziekte ook in de maatschappij breder bekend wordt. 
Van de 86 patiënten, die aan de telefonisch enquête hebben 
meegewerkt heeft 90% last van restverschijnselen, waaronder: 
vermoeidheidsklachten, pijn aan spieren en gewrichten, con-
centratieproblemen, problemen met geheugen of vergeetach-
tigheid en psychische klachten. Het hele rapport is te lezen op 
onze website.

Op dit moment zijn we bezig om de gegevens te verzamelen 
voor een onderzoek naar lange termijngevolgen wat uitge-
voerd zal worden door een arts-onderzoeker van het AMC, in 
samenwerking met RIVM en Streeklab Haarlem.

Wanneer u benaderd wordt door ons om een vragenlijst in te 
vullen voor dit onderzoek dan zouden wij u willen vragen om 
hieraan mee te werken. We hebben ons eigen onderzoek ge-
had en hebben u daar om input voor gevraagd. We vragen u 
nu opnieuw om vragenlijsten in te vullen, maar dan voor een 
wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer onderzoeken worden 
uitgevoerd, hoe meer kennis we krijgen en hoe meer we de 
buitenwereld kunnen laten weten over de impact die de ziekte 
heeft.  We hebben echter wel uw hulp hierbij nodig, ook al 
snappen wij dat het voor u soms belastend voelt om alle vragen 
te beantwoorden.

Mocht u mee willen werken, maar u heeft nog niets gehoord, 
dan mag u gerust een mailtje sturen aan ons als bestuur. Dan 
weten we dat wij u kunnen benaderen.

Monique Bastmeijer, 

bestuurslid Stichting Veteranenziekte

Belangrijke ontwikkelingen 
in de afgelopen maanden

Voorbereiding Herdenking
Voorbereiding Congres + Lotgenotendag 2019

Januari
Bestuursvergadering
Voorbereiding herdenking
Voorbereiding onderzoek
Nieuwsbrief

Februari
Bestuursvergadering
Start Inschrijving herdenking
Donaties / incasso

Maart
9 maart 2019 Herdenking
Bestuursvergadering 
Presentatie

April
Bestuursvergadering
Promotie en presentaties

Mei
Bestuursvergadering
Vrijwilligers bijeenkomst

Juni
Bestuursvergadering
Publicatie jaarcijfers 
Nieuwsbrief
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Agenda 
2018

Voorbereiding herdenking te Bovenkarspel

Voorbereiding 20-jarig jubileum 2019

Voorbereiding onderzoek

oktober
Lotgenotendag

Bestuursvergadering

Enquête afronding

november
Nieuwsbrief

Bestuursvergadering

december
Bestuursvergadering

Jaarafsluiting

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 slachtoffers 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!

Agenda 
2019
20-jarig jubileum!
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Op 9 maart 2019 zullen wij als Stichting Veteranenziekte 
een herdenkingsbijeenkomst organiseren bij de Bomentuin 
aan de Spoorsingel (ter hoogte van nr. 72) in Bovenkarspel.

Wij zullen elkaar ontmoeten om 11.00 uur en herdenken 
dat het 20 jaar geleden is dat de legionellaramp zich vol-
trok. 

Wij nodigen u van harte uit om bij deze herdenking aan-
wezig te zijn.

Na deze herdenking zullen wij aansluitend een kop koffie 
met versnaperingen nuttigen in:

 Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst legionellaramp                 
Bovenkarspel 9 maart 2019

Donatie
Geachte Meneer, Mevrouw,

 lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging!

Als patiëntenvereniging willen we belangrijke lotgenotenda-
gen blijven organiseren.Wij zorgen voor diverse vormen van 
voorlichting, mondeling en via onze folders,o.a. over de gevol-
gen als men door een legionella besmetting ziek is geworden.

Mogen wij u vragen om uw vrijwillige bijdrage voor 2019? 

De bereikbaarheid van onze stichting is via onze website en Fa-
cebook van groot belang voor ieder. Ook voor diegene die (nog) 
geen donateur is en vragen heeft.

Dit jaar houden we 2 belangrijke bijeenkomsten. De stichting be-
staat 20 jaar en is nog steeds nodig voor onze lotgenoten. Deze 
brengen we met elkaar in contact en bezorgen we een mooie 
dag natuurlijk!

Maar vooral informatie en steun krijgen van elkaar en uitgeno-
digde sprekers horen is van onschatbare waarde.Veel lotgenoten 
die ziek zijn geworden door een legionella besmetting hebben 
een moeilijke tijd.

 Behalve deze lotgenotencontactdagen organiseren wij ook bij-
eenkomsten voor  andere belanghebbenden waarbij het geven 
van voorlichting heel belangrijk is.En we zetten ons in voor het 
doen van onderzoek naar de lange termijn gevolgen van de Ve-
teranenziekte.

Graag ontvangen wij uw bijdrage ad Euro 26,50 op onze bank-
rekening nr. NL92INGB0008245110 t.n.v. Stichting Veteranen-
ziekte te Assendelft o.v.v. Bijdrage 2019 met uw naam en woon-
plaats graag. Als u ingestemd heeft met automatische incasso zal 
het bedrag ad Euro 25,00 rond 18 februari 2019 worden afge-
schreven.

 Het realiseren van onze toekomstplannen is mede afhankelijk 
van uw steun! Voor sponsoring verwijzen wij naar onze web-
site. En voor diverse mogelijkheden voor presentatie of voor-
lichting kunt u natuurlijk ook  contact met ons opnemen telefo-
nisch, per e-mail of via ons contactformulier.

 Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw donatie!!!

Met vriendelijke groet,

 Esther Huygen, voorzitter

 

      

 

 

 

 

Het Roode Hert, Hoofdstraat 235 te Bovenkarspel (op 800m van deze 
herdenkingsplaats).
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We verzoeken u om aanmelding te doen via de startpa-
gina van onze website www.stichtingveteranenziekte.nl

Hierdoor weten wij ongeveer hoeveel lotgenoten aan-
wezig zullen zijn en mee gaan naar het restaurant.
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Column
ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ... . . .

Met buiten een sneeuwvlokje en een voorzichtig winterzon-
netje dat naar binnen schijnt ben ik aan tafel gaan zitten om 
een stukje te schrijven. Kopje koffie erbij en de kat naast me 
op de stoel. Die lijkt totaal ongeïnteresseerd, maar heeft iede-
re beweging in de gaten. Goed geïnstalleerd dus om de zelf 
opgelegde deadline te halen.

Ik hoop dat ieder van u een goede decembermaand had met 
familie of vrienden en de jaarwisseling goed heeft kunnen vie-
ren.

Graag kijk ik even terug naar de afgelopen maanden met u. 
Ongetwijfeld heeft u gekeken naar de uitzending van Zem-
bla. Wij zijn erg blij met de manier waarop er verschillende 
thema’s aan bod kwamen. De reacties zijn los gekomen en 
er zijn wel wat kussentjes opgeschud mogen we wel zeggen. 
Ook diverse personen in Den Haag hebben zich laten horen. 
Daar zijn we als onafhankelijke partij die zich inzet voor onze 
lotgenoten en goede voorlichting wil geven, ook in het kader 
van preventie, zeer blij mee. We blijven dit natuurlijk op de 
voet volgen!

In december was ik voor een presentatie uitgenodigd in Brus-
sel. Verschillende marktpartijen wilden tijdens het volgen van 
een workshop van ATIC BE, graag van mij uit Nederland ho-
ren over de impact van een legionellabesmetting. Natuurlijk 
heb ik daar gehoor aan gegeven. Misschien gaat men nu ook 
in België stappen zetten en kijken hoe lotgenoten samen ge-
bracht kunnen worden.

Wat een vliegende start heeft dit nieuwe jaar gemaakt! En het 
wordt een bijzonder jaar voor de stichting die nu 20 jaar be-
staat. 

Mogen we het dan hebben over het vieren van een jubileum? 
Het is eigenlijk gek dat je viert dat de stichting nog nodig is. 
Maar toch.

Ons bestuur is alweer bij elkaar gekomen voor overleg en ik 
mag wel constateren dat er weer genoeg ideeën en wensen 
zijn voor dit jubileum jaar 2019. Noodzakelijk is nog steeds de 
vraag of er vrijwilligers mee willen helpen. Laat weten wat u 
eventueel wilt doen. En belangrijk is dan natuurlijk dat belast-
baarheid zeer persoonlijk is. De balans in werkzaamheden is 
door u zelf te organiseren. De werkzaamheden voor de stich-
ting geven veel voldoening. En ook positieve energie weet ik 
ondertussen. Vele kleine acties kunnen een grote uitwerking 
hebben. Neem gewoon contact met ons op en we bespreken 
het.

De eerste bijeenkomst die we organiseren dit jaar is van groot 
belang vinden we. Het betreft de herdenking van de ramp in 
Bovenkarspel in 1999. Het is alweer 20 jaar geleden, maar 
voor velen nog immer een trieste herinnering. Of zelfs nog 
een dagelijkse herinnering door de gevolgen van de ziekte.

We komen bij elkaar in de Bomentuin op 9 maart 2019. Lotge-
noten, donateurs en overige geïnteresseerden. U vindt in deze 
nieuwsbrief en via de site meer informatie hierover.

U zult ook al hebben genoteerd in uw agenda dat we een lot-
genotendag + congres organiseren op 10 oktober 2019.

Wij zijn enthousiast! Hierover gaat u binnenkort wel meer in-
formatie vinden zoals waar, hoe en wat.  

De kat trekt mijn aandacht in de keuken dus rond ik dit stukje 
voor deze wintereditie af.

Graag tot ziens & hartelijke groet,

Esther Huygen, voorzitter
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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 
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