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En . . . wat nu?

1

De legionellabacterie is bestreden

Om weer rustig te worden worden ademhalingsoefeningen gebruikt. 

Tot zeker zo’n 6 jaar na de legionella zorgden alleen de voornemens tot een

doorgang kregen. En langzamerhand liep er wel heel veel helemaal anders. 

Niet kunnen slapen, badend in het zweet in bed liggen, dwalen door het huis.

Boodschappen doen, tuinieren, een klusje rondom het huis of een wandeling.
Regelmatig kwam het voor dat er activiteiten kwamen te vervallen.

Wanneer het een verjaardag of ander feestje, familiebezoek of een uitje met 
vrienden betrof, was er vaak al de avond/ nacht voor het gebeuren, onrust. 

En dan moest het hoge woord er nog uit, ik denk dat ik liever niet ga . . .
Dan kwam daar allereerst het geruststellen. Het belangrijkste is om éérst weer
rustig worden. Dat betekent o.a. uitrusten van een onrustige nacht. 

Ook een douche of even in bad kan helpen om weer tot rust te komen.
Kortom, zorgen dat je weer volledig ontspannen wordt. 

activiteit al voor zoveel prikkels en onrust dat activiteiten regelmatig geen

Waar kwam die onrust toch door? En zal dit altijd zo blijven? Gedachtes waar je niet rustiger van wordt. Wij zijn gaan zoeken 
naar die onrust! en waar? die vandaan kon komen. Al snel werd het een en het ander duidelijk. Het was vooral de vermoeidheid! 
waar tegen gevochten werd, iets anders kon het niet meer zijn! Want je bent immers weer “beter”?!

Wij zijn het volgende gaan doen. Om het weekeinde een activiteit! En het andere weekeinde helemaal niks. Valt er een 
verjaardagsfeestje of ander feestje in ons “vrije” weekeinde dan gaan wij niet. Komt er iets op het programma dat wij niet 
willen missen? (de lotgenotendag bijvoorbeeld). Dan zeggen wij daar een eerder actief gepland weekeinde voor af! Dit zorgt 
soms wel eens voor een teleurstelling, maar niet meer bij ons. Deze regelmaat schept rust en heeft er voor gezorgd dat er 
eerder ruimte en energie is om iets te ondernemen. Neemt niet weg dat er nog steeds activiteiten niet doorgaan, maar wij 
hebben daar zelf de keuze en beslissing in. Want zoals verwacht loopt na de legionella alles anders! Voor ons werkt en bevalt 
dit tot op heden goed.

Diana (partner van een legionella lotgenoot)

Nicolien en Johan

Eerst maar naar de huisarts, deze kon er niets mee en verwees naar een fysiotherapeut. 
Maar de lijst met klachten was lang en complex en die zag er geen heil in. 
We hadden inmiddels via via een revalidatieboek met thuisoefeningen van een 
groot ziekenhuis bemachtigd. Hier ging mijn man met een ijzeren zelfdiscipline mee 
aan de slag. Een jaar later was hij zover, dat hij naar een kleine sportschool kon met 
heel veel begeleiding. Hier heeft hij goede fysieke resultaten geboekt. Wij denken 
dat veel lotgenoten hier tegenaan lopen. Daarom horen we middels deze rubriek 
graag wat jou heeft geholpen in de strijd voor herstel en tegen de restverschijnselen. 
Dit kan b.v. een (huis)arts zijn, een therapeut, misschien muziek, een natuur- of 
alternatieve therapie. De mogelijkheden zijn legio. Deel dit met ons, zodat het 
minder nodig wordt om je soms wanhopig af te moeten vragen wat te doen voor je 
herstel: “En . . . wat nu!”

Het was de laatste controle bij de longarts. Na het nieuws te hebben gekregen dat 
de foto’s er goed uitzagen, maar dat het totale herstel nog wel een poos zou gaan 
duren en, dat het ziekenhuis hier verder niets in kon betekenen, namen we afscheid 
van de arts.
Eenmaal thuis aan de keukentafel met koffie keken we elkaar aan “en . . . wat nu!” 

De schade is aangericht. En nu?



In de stroom van het licht, 

In diepe slaap, helen wij de ziel. 

Geduld dagen wij uit, 

Het schreeuwt om vergeving, 

Samen geklonken in deze kostbare wereld, 

Als het even niet mee zit, 

Rollercoaster 

Kwamen wij in onbekend water, 

Door tumult van de dag, 

Zagen we de lucht voorbij trekken, 

De invloed van het lijden, maakt kwetsbaar. 

Vrees en pijn zien te doorgronden, 

Ons lichaam herstellen, 

Het leven vurig blijven omarmen, 

Vervullen met liefde en vertrouwen, 

Onze aarde tastbaar maken. 

Worden wie je bent. 

Willy 
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Blij met het ontslag uit het ziekenhuis.

Veel oefening met Sudoku. 
De eenvoudigste versie om mee te starten. 
Opbouw van concentratie.

Wandelen. Zonder rollator eerst een stukje voor het huis heen en weer. 
Steeds verder de straat in tot er een blokje om ook mogelijk was. 
Iedere dag een klein stukje verder oefenen.

Begin weer met fietsen voor de conditie.

Revalidatiecentrum intake vragen. Daar wordt een compleet pakket aan training 
gegeven. Wat maar nodig is. Zoals: coördinatie, concentratie, logopedie, uithoudings-
vermogen, maar ook psychologische ondersteuning van de patiënt en de partner.

Maar nu begon een traject van trainen. 

Ontslagen uit het ziekenhuis

De lotgenoten kunnen dit ook via deze rubriek aan elkaar 
vertellen. Wat heeft hij/zij gedaan, geprobeerd en hoe 
verder?

We willen de lotgenoten oproepen tot het schrijven van 
hun manier van werken aan herstel na de legionella-
besmetting. Er zijn vele vormen van gevolgen die men 
ondervindt.

Van concentratieverlies en vermoeidheid bijvoorbeeld. 

Uit het ziekenhuis ontslagen en thuisgekomen volgt al snel 
de vraag: en wat nu?

Jullie weten zelf wat ik bedoel. Ook de manier waarop men 
verder acties moet nemen richting werkgever en Arbo-arts 
is een vraag die vaak gesteld wordt. Hoe pakken anderen 
dat aan?

Stuur uw bijdrage naar: 

   

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

En . . . wat nu?

 Stichting Veteranenziekte,

 voor en door elkaar!

En . . . wat nu?
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Stichting Veteranenziekte

Zo tegen het einde van de eeuwwisseling was onze stichting in oprichting.

Maand na maand, jaar na jaar is daar dan een eindresultaat, ieder z’n eigen verhaal.

Spontaan Ontstaan (ingezonden gedicht)

Voor velen van ons stuurde deze ziekte het leven in een andere richting.

Steeds weer verteld in een andere zaal.

In ieder geval: wij gaan ervoor!

Preventie overal, niemand meer in een dal, steevast op kennis en kalmte gericht, 

met elkaar.

kreeg de stichting gaandeweg een eigen hartelijk gezicht.

Als ervaringsdeskundige op beurzen de boodschap overbrengen op haastige bezoekers, 

Vaak was ons verhaal nog lang niet klaar!

In België in Evergem bij Gent helaas in mei 2019 een koeltoren van een fabriek door legionella besmet. 

Marcel Troost

Gelukkig deze bron snel bekend, mede na publieke opinie onder druk gezet.

vogelkleuren, een rondvaarttocht, tijdens high tea in een huifkar, in een dierentuin. 1 à 2
Tussen de panda’s en dolfijnen, stoomlocomotieven, romeinse gevechten, Avifauna

Al zo’n 20 jaar in Nederland lotgenotendagen, met deelnemers uit geheel Holland.

In de toekomst hopelijk alle koeltorens rein,

Stichting; van harte proficiat. Ga zo door.

keer per jaar in een intieme sfeer gingen we over hetzelfde onderwerp in groepen in de leer.

We werden kundig en mondig tijdens een presentatie telkens weer op een andere locatie met elkaar.

We gaan het overwinnen! Er is immers genoeg expertise te innen.

Zodat niemand meer onnodig langdurig ziek zal zijn.

Facebook

Vindt u het fijn om met lotgenoten in contact te komen?

“Lotgenoten Stichting Veteranenziekte“.

met anderen die lid zijn van deze besloten groep.

U moet zich wel aanmelden om “lid“ te worden.
Dit kunt u ook gemakkelijk doen via onze website.

Op de besloten Facebookpagina kunt u in contact komen

De Facebookpagina is een omgeving om ideeën, ervaringen, 
tips en problemen te delen.

Stichting Veteranenziekte heeft een Facebookpagina:

Het is aan u om dit voor u te laten werken! 

Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op een 
eenvoudige, directe manier contact met elkaar te hebben.
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Gezondheidsbeurs 6 - 9 februari 2020

Ook Yves en Diana hadden echt alles perfect voorbereid! Na het 
opbouwen, indelen, verplaatsen en inrichten waren de voorbereidingen 
aan de beurt. Aan alles werd gedacht zoals het testen van de beamer, 
maar ook een doos neer te zetten waarin alle “grijp“ folders zaten. Die 
doos kon donderdag, bij de start van de beurs worden gepakt.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn bewondering en 
waardering voor Esther uitspreken. Haar tomeloze energie, 
enthousiasme en inzet maakten echt het verschil! Zonder haar zou veel 
niet mogelijk zijn en ik wil haar daar graag voor bedanken! Ook Yves en 
Diana hebben zich niet onbetuigd gelaten, het was echt een superteam! 
Ik kijk terug op een mooie beurs, waarin de stichting heeft laten zien 
waar de stichting voor staat! Iedereen hartstikke bedankt en wat mij 
betreft hoop ik de volgende keer ook weer van de partij te mogen zijn.

Zoals gezegd, mijn taak was het helpen met de opbouw en afbouw. Zo 
was ik, samen met Simone, dan ook zondag aanwezig om te helpen met 
het afbouwen. Iets te vroeg, maar door de slechte weersvoorspelling 
(storm) werd in onderling overleg besloten iets eerder te stoppen. Het 
afbouwen ging echt razend snel, John liep de benen onder zijn lijf 
vandaan, net als alle anderen trouwens.

Op woensdag 5 februari heb ik samen met Yves, Diana en Esther de 
beurs helpen opbouwen. We hadden om ongeveer 11uur afgesproken 
maar bij aankomst waren Yves, Diana en Esther al vol energie hard aan 
het werk. Zoals afgesproken had ik een rek voor folders meegenomen, 
die ik mocht lenen van mijn werkgever. Onder het motto “eendracht 
maakt macht” hebben we onder het genot van een bakje koffie en thee 
alles uitgepakt en neergezet. Zoals ik Esther ken had ze alles onder 
controle en wist feilloos wat waarbij hoorde, dit maakte het opbouwen 
een heel stuk eenvoudiger.

Alex

Hartelijke groet,

Spannend wat deze dag zal brengen

Het begint al lekker druk te worden en we spreken mensen aan, geven folders, 
informatie en wisselen ervaringen uit. Peter laat niemand zomaar voorbij de stand 
lopen en spreekt werkelijk iedereen aan. Geweldig!!
Het viel mij op dat bijna iedereen wel weet dat je na een tijdje afwezigheid alle 
kranen moet laten lopen om de leidingen door te spoelen, maar daar houdt het 
wel een beetje op. Als je de andere gevaren benoemd waardoor je een 
besmetting kunt oplopen staan ze toch vaak erg verbaasd te kijken. 

De stand staat echt op een fantastische plek. Op een hoek, dicht bij een 
horecaplein waar veel mensen bijeenkomen. En dat willen we natuurlijk. Zo veel 
mogelijk mensen bereiken.

Het is de allereerste dag van de beurs. We zijn met een gezellig clubje. 



Stichting Veteranenziekte
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* Ik eet altijd heel gezond.
Ik kan niet besmet raken want:

* Mij overkomt dat niet hoor. Ik ben nooit ziek.

Ook emotionele verhalen gehoord van mensen die ook ziek zijn geweest. 
Je merkt dat het deze mensen nog vaak best hoog zit en dat ze er graag met je 
over praten. En dat zijn natuurlijk potentiele nieuwe leden voor de stichting. 
Maar gelijk beslissen om lid te worden is toch een stap merkte ik. Ze uitgenodigd 
om rustig op de site te kijken, en heb ze een inschrijfformulier meegegeven.

De gratis pennen en kladblokjes waren ook populair. Je zag de mensen al loeren. 
Willen geen informatie, maar wel die gratis pen. Hahaha.

En dat is waar je het voor doet. Mensen bewust maken van
de eventuele gevaren. Daar zijn we zeker in geslaagd vandaag.

Ook blijven de verbazende/komische opmerkingen voorbij komen.

* Ik ga nooit op vakantie.
* Ik drink nooit uit de kraan.

* Alleen oude mensen worden ziek, toch?
* Veteranenziekte. Komt dat alleen in het leger voor?

En er was tijd genoeg om met elkaar te kletsen, koffie te drinken en een hapje te eten en dan je ervaringen van die dag 
met elkaar door te nemen. Ook niet geheel onbelangrijk. Al met al een gezellige/nuttige dag geweest en heel veel 
mensen bewuster gemaakt. Top!!!

Sandra Rutjes

Menigeen dacht dat je legionella op kon lopen tijdens het eten van 
bijvoorbeeld kip. Ze hadden dus wel van nella gehoord, maar niet 
van de legio, die verwisselden ze met de salmo. Deze verwarring
kwam veel meer voor bij de ouderen dan bij de jongeren.

Vandaag, twee jaar geleden, was de zesde dag van mijn 10-daagse 
comaperiode na de legionellabesmetting.

Gaandeweg de dag werd het steeds drukker en ik heb met veel 
mensen, van jong tot oud, gesproken. Opvallend verschijnsel was, 
dat meer jongeren dan ouderen van legionella op de hoogte waren. 
Ook was er bij de jongeren meer belangstelling voor informatie. 

Na een oproep om vrijwilligers, die wilden meewerken op de 
gezondheidsbeurs, heb ik me aangemeld. Ik vond dat ik inmiddels 
voldoende was hersteld om een dag door te brengen bij de stand 
van de Stichting Veteranenziekte.

Gezondheidsbeurs 08-02-2020

Al met al een geslaagde, drukke en vermoeiende dag die voor herhaling vatbaar is.

Na wat uitleg over hoe je de ziekte op kan lopen, de ziekteverschijnselen, al dan niet gepaard gaande
met een comaperiode, enzovoorts, wilden de meesten toch wel wat informatiemateriaal meenemen.

Johan



Hier even een kort verhaaltje hoe ik de beursdag beleefd heb.

Ik heb best wel wat mensen gesproken, die interesse hadden voor wat je 
eraan kunt doen om legionella te voorkomen. Deze folder heb ik ook 
het meest uitgedeeld.

Er waren ook wel vragen; wat het met je doet als je het hebt gehad. Een 
dame van de Happy Nurse stand wilde hier wel wat meer over weten, 
dus heb ik haar het een en ander uitgelegd over de verschijnselen van 
de ziekte. Dat je eerst denkt dat het een gewoon griepje is, maar dat 
het steeds heftiger wordt, tot longontstekingen aan toe.

Het begon bij mij al goed, lopend vanaf het station naar de jaarbeurs 
toe werd ik al aangesproken door een vrouw of ik wel een kaartje had, 
want zij had er namelijk een over. Ik zei: “Nee, want ik sta zelf bij een 
stand.” Waarop zei mij vroeg: “Waar staat u dan mee?” Ik zei: “Bij de 
Stichting Veteranenziekte”. Waarop zei antwoordde: “Die ken ik niet.” 
Toen ik zei dat het om legionella ging, wist ze er alles van. Ze zei: “Ik 
werk dagelijks met die bacterie, dat is een hele mooie bacterie.” Ik zei 
tegen haar: “Nou, maar niet als je hem hebt gehad.” Toen ging ze er 
gauw vandoor. Achteraf gezien vond ik dit heel apart.
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Het was weer een geslaagde dag en ik hoop toch echt dat de mensen die ik gesproken heb, vooral diegenen die in de 
zorg werkzaam zijn, wat met de informatie kunnen doen, zodat legionella en de Stichting Veteranenziekte steeds meer 
bekendheid krijgen.

Carla Wilkens

Ik heb ook nog een leuk gesprekje gehad met een dame die voor het blad Plus werkt en ook te maken heeft met 
omroep MAX. Zij wilde maar wat graag de folders meenemen, om dit met hun redactie te bespreken, zodat het een 
onderwerp in hun magazine zou worden of via omroep MAX meer bekendheid zou krijgen.

Ik vond het ook heel erg leuk om weer een aantal lotgenoten te zien en te spreken en we hebben volgens mij ook 
allemaal genoten van de heerlijke lunch.

Verder was er nog een mevrouw, die wilde weten of een tuinslang bij haar tuinhuisje, die ’s zomers vol in de zon lag, 
ook gevaarlijk kon zijn. Ik heb haar de gevaren hiervan ook uitgelegd.

En dan veelal opname in het ziekenhuis, dat artsen soms niet direct door hebben wat er gaande is. En, zoals in mijn 
geval, dat er soms ook nog verkeerde medicatie wordt gegeven. En je er veel restverschijnselen aan kan overhouden.

Het viel me wel op dat met name de jongeren er meer voor open stonden dan de ouderen. Die gaven alleen af en toe 
commentaar over het feit dat we hun papierbak anders zouden vullen met dat folderwerk. En ook dat men niet zo 
geïnteresseerd was wat legionella nou eigenlijk was. En dat met name weer bij de ouderen.

Lieve groetjes,



Stichting Veteranenziekte

Ja, ook hier houdt het dagelijkse leven me volop bezig.
Graag voldoe ik aan je wens om een reactie te geven op de 
ervaringen opgedaan bij de Gezondheidsbeurs. Zelf ben ik 
aanwezig geweest op vrijdag en zaterdag.

Ik heb 14 jaar geleden een legionellabesmetting opgelopen en 
ben bijna een jaar uit de running geweest. Het gaat nu goed met 
me.

Beste Esther,

Bijzonder waren de contacten met de groep lotgenoten die 
gedurende de dag bezoekers van de beurs benaderden en 
probeerden relevante info te verstrekken. Vrij snel werden 
onderling contacten gelegd en uitgewisseld wat er was gebeurd, 
over het herstelproces, de restverschijnselen. We zorgden goed 
voor elkaar. Dat was mooi om te ervaren, te zien en te voelen. 
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Als groep hebben we toch velen ontmoet die op de een of andere manier in contact zijn gekomen met mensen die de 
veteranenziekte hebben opgelopen. Van horen zeggen, van naaste familieleden, dorpsgenoten, collega's. Opvallend 
bij ouderen was dat zij toch op de hoogte waren van de – ramp – in Bovenkarspel. Voor jongeren was dit anders.

Wat wel opvalt is hoeveel gevallen van legionella bij de beursgangers worden benoemd. Dit viel ook op bij anderen. 
Hé . . . hier is er weer een.

Rijkelijk is informatie verspreid over wat legionella is, wat je kunt doen als je thuiskomt van vakantie. De pennen en 
blocnotes van de stichting, met daarop gegevens van de website, zijn in menige tas beland.

Hartelijke groet, 

Het was voor mij een fijne ervaring informatie te geven over de stichting Veteranenziekte en wat zij kunnen bieden als 
je zoiets van dichtbij meemaakt. Daarbij was het gezellig met elkaar!

Gerrit van Gorkum

Wat mij raakte was een jonge vrouw, die vertelde dat haar broer 2 jaar geleden was overleden ten gevolge van een 
legionellabesmetting. Ook het verhaal van een grote man die 8 maanden geleden een besmetting had opgelopen. 
Zijn zoon en hijzelf hadden nog nooit van de stichting Veteranenziekte gehoord. Beiden zijn vertrokken met een tas 
met daarin volop informatie.

Vele verhalen gaan toch ook over mensen die terugkomen van een vakantie in zuidelijke warme landen. Vaak heb ik 
het verhaal verteld over welke zaken je kunt doen in hotel of camping om besmetting te voorkomen.

Stuur ze naar:

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.
Heeft u tips of ideeën voor ons?
Deel ze met ons!

Secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
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Oproep tot schrijven! Hoe gaat het nu met u? 

Secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

Wat heeft de veteranenziekte voor u veranderd?
Graag ontvangen wij uw bericht, lang of kort, voor plaatsing 
in de volgende nieuwsbrief.          

Het effect op de luisteraars ervoer ik telkens als kenterend wanneer ik vertelde Legionella-patiënt te zijn. Ieders 
interesse leek, dat vertellende te hebben, vele malen groter en mijn informatie genoot naar mijn idee grotere aftrek. 
Veel gesprekken leken zin te krijgen: misschien wel weer een besmetting weten te voorkomen of door de attributen 
misschien wel meer dan één.

Hoe dan ook, alles bij elkaar ben ik weer over grenzen gegaan. 

Voor mij was het staan op de beurs nieuw. Ondanks dat ik Legionella-ervaringsdeskundige ben, vond ik het vooruit-
zicht om mensen te benaderen best wel spannend. Voorafgaande nacht heb ik tijdens mijn onrustige slaap al diverse 
scenario’s doorgenomen hoe ik wat en aan wie zou gaan vertellen. Twijfels of ik mijn ervaring met Jan en alleman zou 
willen delen of eerder gereserveerd en alleen deskundig zou praten. 

leken aan te horen om vervolgens zonder al te veel gêne 2 pennen 

Yves

Elke dag overtuigde enthousiastelingen “onze” stand. De één voor een halve dag, de ander voor een hele en sommige 
zelfs voor 2 hele dagen. En onze beste voorzitter Esther niet te vergeten, zij was er elke dag! Wat wel zo prettig was, 
want Esther weet van alles veel en nog meer.

Ik bleek niet de enige die zich op het moment suprême ongerust maakte, toch wel fijn om naar elkaars onzekerheden 
te kunnen en mogen uitspreken.

Of ik iets wil schrijven over de Gezondheidsbeurs, jazeker:

Ten eerste was het heel fijn dat er tijdens de voorbereidingen naar de beurs toe zoveel vrijwilligers hun hulp aanboden. 
Vele handen, van zowel Legionellatisten, maar zeker ook energieke partners, maken licht werk. Iets wat best wel 
welkom is voor menig Legionellapatiënt (of is het ex-patiënt?).

Ook tijdens de opbouw en afbouw waren er voldoende handen. En wat geweldig dat alle helpende handen aangaven 
een volgende keer waar mogelijk weer te willen helpen. Een fijn vooruitzicht, dat wij op deze mensen en wie weet nog 
wel meer enthousiastelingen mogen en kunnen rekenen, wij zijn immers met z’n allen de Stichting!

Eenmaal over de drempel bleek het aanspreken van passanten heel erg mee te vallen, sterker nog het is leuk, boeiend, 
leerzaam, verontrustend, gezellig, vermoeiend, energiegevend, verbazend, soms zelfs irritant, emotioneel en nog 
zoveel meer. 
Ik stond preventief te zijn en in elke ontmoeting was mijn verhaal gericht op voorkomen van en bewustwording 
creëren van de bederfelijkheid van water.

Vergiste ik me, of leek het vertellen van mijn verhaal aan zoveel 

Afhankelijk van mijn gesprekspartner en de loop van het gesprek verbaasde ik mijzelf hoe gemakkelijk ik sprak over 
het feit dat ikzelf Legionella heb opgelopen en danig ziek ben geweest en daar 11 jaar later nog altijd hinder van 
ondervind. Iets wat ik in mijn alledaagse omgang veel minder makkelijk vertel.

verschillende mensen die telkens weer luisterden, op mijzelf een 
therapeutische werking te hebben?

Niet slechts energetisch, ook qua voldoening halen uit een slechte 
ervaring in 2008. Alles bij elkaar genomen voelt het goed, 
nee prima zelfs, wat we daar hebben gedaan.

Ook door het samen lachen, alleen al om de souvenirjagers die ons

en een blocnootje meevroegen of, nog leuker, stiekem pakten.



Stichting Veteranenziekte
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Het was voor sommigen binnen een kwartier al een uitgemaakte zaak 
hoe de bezoekers aan te spreken en anderen probeerden 
verschillende opstartopties. Maar gebleken is dat ieder op z’n eigen 
manier een invulling vond om in gesprek te komen. Het effect was er. 
Vele gesprekken en ook ontroerende ontmoetingen hebben er 
plaatsgevonden. 

Ook voor onszelf was er soms sprake van een confrontatie die we niet 
hadden verwacht. Al met al de ervaring, en niet te vergeten de 
informatie, die we hebben kunnen geven aan vele bezoekers, was een 
goede. En best bijzonder.

Wat een ongelofelijke dagen hebben we gehad. We hebben deze 
dagen een groep meegemaakt, die zo enthousiast invulling heeft 
gegeven aan de uren staan en voorlichting geven, dat we supertrots 
mogen zijn op ieder!

Je merkt het verschil als er medewerkers zijn die vanuit hun hart en 
eigen ervaring spreken. 

Nogmaals dank voor jullie inzet.

Mede namens het bestuur, 

Esther

Agenda 

Nieuwsbrief

De Nationale GezondheidsBeurs 
Facturatie 2020

Bestuursvergadering 
Januari / Februari Maart / April / Mei / Juni

Overleg werkgroep

Overleg marktpartijen
Voorbereiding lotgenotendag 2020
Jaarverslag 2019

Bestuursvergaderingen

Overleg adviesraad

Wijziging in uw gegevens?

Om met u contact te kunnen leggen op een 
eenvoudige en snelle manier, zullen we steeds vaker 
gebruik maken van e-mail. 

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.

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

Hartelijk dank!

secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

U kunt uw bericht, onder vermelding van uw naam, 
sturen aan:

 
Stichting Veteranenziekte
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In 2017 nog samen genieten van een prachtige 
en gezellige dag in Rhenen.Nanny Meunier

Helaas is Jaap Veldhuisen op 5 november overleden.
Hij was de laatste jaren erg achteruitgegaan. Ging nog wel 2 dagen per 
week naar de zorgboerderij, wat hij erg fijn vond. Bea heeft hem tot de 
laatste uur met liefde verzorgd.
Jaap was een van de eerste waarbij Legionella werd geconstateerd en 
heeft veel bijgedragen om te vertellen wat er allemaal op je pad komt.

Wij hebben samen met Bea vele fijne uurtjes gehad, bedankt daarvoor.
Bea heel veel sterkte in de toekomst.

In Memoriam

Een zeer moeilijke tijd heeft lotgenoot Teun van der Maarl doorgemaakt.
Wij willen hier stilstaan bij zijn overlijden op 11 oktober 2019 en memoreren wat hij 
betekende voor ons en onze stichting waar hij sinds 2014 bij betrokken was.
Samen met Jane, en soms ook dochter Rosemarie, was hij ieder jaar van de partij bij 
onze lotgenotendagen. Ook hielpen zij samen mee tijdens onze beursdagen waar 
zij veel gezelligheid en saamhorigheid brachten.

Regels ter afsluiting daarin:

Zijn verhaal over de legionellabesmetting staat in de nieuwsbrief van het voorjaar 
2015.

“Nu 2 jaar later lopen er nog vele onderzoeken naar een sluipmoordenaar in mijn 
lichaam die me uitput. We moeten dankbaar zijn voor water, het is van levensbelang, 
maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat er een einde komt aan de ziekte 
legionella, want dit is van levensbelang”

We hopen jullie weer te zien tijdens onze lotgenotendagen, want verdriet mogen we delen.

Met zijn tekst begon hij, misschien onbewust, een ambassadeurschap voor onze stichting. Hij was zeer gedreven om 
voorlichting te geven, waardoor hij altijd mee wilde werken als er een beroep op hem werd gedaan voor opnames 
voor de stichting en ook voor de tv.

Wij hebben afscheid moeten nemen van Teun en wensen Jane en Rosemarie samen veel sterkte in de toekomst.

Op dat moment konden we onmogelijk voorzien hoe zwaar zijn weg zou worden.

Beelden kunnen we terugkijken gelukkig. Als herinnering aan een zeer geliefde man. Zorgzaam en zo lang mogelijk 
strijdbaar en betrokken bij de stichting.

Op 02.02.2020 is Mevrouw Pia Dekkers - Kok na een ziekbed overleden. 

We hebben helaas in februari nog een verdrietig bericht ontvangen. 

Vielen na een bewogen leven stil.”

We wensen de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

(tekst van de rouwkaart)

Pia en Hans waren sinds 2003 betrokken bij de stichting.

“Bezige handen en een sterke wil,

Zij was sinds 24 december 2016 weduwe van Hans Dekkers, lotgenoot.
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  Vacature Penningmeester

en/of (aandoening specifieke) belangenbehartiging. 
Voor meer informatie over onze Stichting kunt u terecht

• stelt de begroting en de financiële jaarrapportage op

 per jaar;

  aanschaffing van goederen en materieel;

op onze website. 

Functie-inhoud:
• neemt deel aan ongeveer 4 bestuursvergaderingen 

Algemeen:

gericht op lotgenotencontact, informatievoorziening 

De functie is per direct beschikbaar.

• adviseert het bestuur inzake het financieel beheer;

De activiteiten van de Stichting Veteranenziekte zijn 

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

• tijdbelasting ca. 4 uur per 4 weken.

Wij zoeken iemand die:
• budgetten kan beheren;
• voorstellen kan beoordelen op hun financiële

• bestuursleden uitleg kan geven over financiële kwesties;

Wij bieden:

• een meerjarenbegroting en een financieel jaarverslag 

• goed overweg kan met zijn of haar computer en liefst in

Email: voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl
Voorzitter, Esther Huygen. 

  haalbaarheid;

• begeleiding en ondersteunende cursussen;

Aanmelden of meer informatie:

 kan opstellen;

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze

  bezit van een auto.

• een gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
• een onkostenvergoeding;

‘Legionella… een ramp!’

 
 
 
 
 
 
 
 

vertellen hun verhaal. 

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. 

U kunt dit boek nu online lezen! 

Nabestaanden, familieleden en slachtoffers zelf 

Ga naar https://www.stichtingveteranenziekte.nl/publicaties/boek



Het is een mooie dag . . .

Alle lezers van deze nieuwsbrief kan ik als tip meegeven: wanneer we weer op een beurs aanwezig zijn; kom langs en maak een praatje. 
Zie wat we doen voor u en voor elkaar. Daarbij willen we zelf natuurlijk ook genieten van de contacten en de gezelligheid.

Een die ingekleurd wordt door de herinnering aan een mooie maand.

enthousiast invulling heeft gegeven aan de uren staan en voorlichting geven dat ik super trots ben op ieder. 
Het was voor sommigen binnen een kwartier al een uitgemaakte zaak hoe de bezoekers aan te spreken en anderen probeerden 
verschillende opstart opties. Maar gebleken is dat ieder op z’n eigen manier een invulling vond om in gesprek te komen. Het effect was er. 
Vele gesprekken en ook ontroerende ontmoetingen hebben er plaatsgevonden. Ook voor onszelf was er soms sprake van een confrontatie 
die we niet hadden verwacht.
Al met al denk ik dat de ervaring, en niet te vergeten de informatie die we hebben kunnen geven aan vele bezoekers, een goede was. En 
ook ik vind het iedere keer bijzonder. Nooit een dag hetzelfde. Zoveel mensen en zoveel verhalen. En heel erg veel informatiefolders 
uitgegeven, waarvan er echt wel een paar gelezen gaan worden. Ik hoop dat er ook diverse op de scholen terecht komen waarvan er veel 
studenten aanwezig waren.

We hebben begin van deze maand als stichting een stand bemand tijdens de Gezondheidsbeurs
in Utrecht. Wat een werk is er verzet! Ik heb een groep meegemaakt deze dagen die zo

Colofon
Verspreiding: Gratis 

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

Druk:  Drukkerij Kedde, Amsterdam 

Verschijning: Vier maal per jaar 

  Stichting Veteranenziekte is een organisatie met

Copyright: Stichting Veteranenziekte 

   ANBI-erkenning, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. 
  KvK te Alkmaar nr. 37086137 

Column Esther Huygen

(zondag veel minder bezoekers dan gebruikelijk

Totaal 39.884 bezoekers                                                                                              

Donderdag :   9.612  (24,1 %)

i.v.m. weersverwachting)

Vrijdag  : 10.711  (26,9 %)

Zaterdag : 12.683  (31,8 %)

Zondag  :   6.878  (17,2 %) 

Conclusie: de officiële cijfers geven (nog) geen juiste weerspiegeling van de 
praktijk, helaas.

Na natuurlijk maar een relatief klein deel van de bezoekers gesproken te 
hebben, is het opvallend hoeveel daarvan zelf ziek zijn geweest of iemand nabij 
kennen die de besmetting hadden opgelopen. 

Ik neem hierbij meteen even de gelegenheid om de organisatie en bezetting 
even te noemen. Diana, Yves, Simone, Alex, Sandra, Peter, Carla, Hans, Jan, 

Er werd samen op de laatste middag besloten i.v.m. de storm die verwacht werd, dat de laatste middagploeg maar lekker thuis moest 
blijven en na het afbreken is iedereen van de zondagploeg tijdig en veilig thuisgekomen. Al met al een drukke, maar mooie tijd. En hierna 
weer op naar een volgend evenement. Tussendoor even op de bank met de kat op schoot. Ze was enigszins tekortgekomen, vond ze, en 
kan wel een extra aaitje gebruiken.

Esther Huygen, voorzitter

Graag tot ziens & hartelijke groet,

15 aanwezig en 4 die voor de volgende keer al genoteerd staan!

Ondertussen kunt u de tijd nemen om na te denken over onze nieuwe rubriek. ! De aftrap hebben we gegeven in deze En . . . Wat nu?
nieuwsbrief. Ik zie uw inzending graag tegemoet!

Michel, Jeanette, Gerrit, Nicolien, Johan, Willy, Marcel, Marly, Eggie en Hans.

Stichting Veteranenziekte NL92 INGB 0008 2451 10 
Donateurschap: € 26,50 per jaar (factuur)

Doelgroep:  Donateurs, externen, artsen, GGD en media

  € 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage:   600 exemplaren 

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