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Als Cynthia en Vincent niet hadden ingegrepen, dan...

Ik ben mijn zus en broer ontzettend dankbaar dat zij het 
juiste deden op dat cruciale moment. Het was van levens-
belang om acuut te worden opgenomen in het ziekenhuis...

Een zeer lange weg en herstelproces! Dit is een deel mijn 
verhaal:

Het is augustus 2006. Het begon als een griepje met hoesten 
en proesten en wat al niet meer. Ik was een dagje op visite in 
Amersfoort bij mijn broer Johnny en neef Joey. Het was mij in 
de rug geschoten en begon op dat moment ziek te worden. In 
die week die er op volgde voelde ik me slechter worden, het 
ging steeds beroerder met mij.

Mijn alarmbellen gingen nog niet rinkelen. Ik was wel behoor-
lijk in de war. Ik ging nog wel naar de supermarkt, maar het 
ging moeizaam en stroef. Het kwam hoe dan ook niet in mij 
op om dat moment de huisarts te raadplegen. Die vrijdag bel-
de mijn zus Cynthia op in verband met een klus die zij voor mij 
zou gaan doen. Dagboekfragment:

Vrijdag 18 augustus belde ik je rond half elf op. Eerst nam 
je niet op. Maar ik belde meteen nog een keer, want ik wist 
bijna zeker dat je er moest zijn. Ik zou namelijk met Ada bij 
je langskomen om spullen op te halen en die naar ’t afval-
brengstation te brengen.

Toen nam je wel op. Nou Willy, ik schrok ontzettend, want je 
kon nauwelijks meer praten, was heel zwaar aan ’t ademen + 
aan ’t kreunen van de pijn.

Ada en ik stapten meteen in de bus en reden naar je toe. 
Toen we bij jou kwamen zag ik meteen dat je ontzettend 
ziek was. Je ging weer in bed liggen en ik belde meteen de 
huisarts.

Ik was heel bezorgd + ook een beetje paniekerig tegen de 
assistente, even later kreeg ik de huisarts en ik zei ‘’U moet 
nu komen of ik bel een ambulance’’.

Hij zei dat ie er zo snel mogelijk aan zou komen.

Voordat hij er was kwam Johnny ineens aan de deur. Hij had 
je ook gebeld en was ook erg geschrokken + dus meteen 
gekomen.

’n Kwartier later was de huisarts er en die ging je onderzoe-
ken (huisarts Lanting).

Hij zij tegen je dat je een flinke griep had en dat daar long-

ontsteking bij was gekomen. Hij zei dat je een antibiotica-
kuur zou krijgen, paracetamol + een apparaatje waarmee je 
beter kon ademen: een soort pufapparaatje. Je had ontzet-
tend ademgebrek. Het leek wel een soort hyperventilatie. De 
huisarts vond het niet zorgelijk. Die middag kwam hij nog 
wel even kijken.

Vincent & ik

Wat ik mij nu wel achteraf enigszins realiseerde dat ik nog 
nooit van mijn leven zo ziek was geweest, echt menens dus. 
Voor mijn huisarts gingen de alarmbellen ook nog niet rinke-
len. Die bewuste avond kwam een collega arts van de praktijk 
mij onderzoeken. Ik moest zo snel mogelijk opgenomen wor-
den! Dagboekfragment:

Vincent belde de huisartsenpost voor een slaappil. De arts 
kwam samen met een verpleegkundige bij jou thuis. Ze on-
derzochten jou en constateerden dat je meteen naar het zie-
kenhuis moest, want ’t ging echt niet goed met je.

Later heeft deze arts Vincent nog gebeld en gezegd dat je op 
dat moment ’s nachts

‘’alle symptomen vertoonde van iemand die stervende is’’. Er 
was geen bloeddruk waar te nemen, koorts, koude handen 
en misschien nog wel meer, maar hij wist dat zo goed omdat 
hij dit vaker had gezien in ’t land waar hij vandaan kwam.

Vincent wist ’t niet zeker maar hij vermoedde dat de man uit 
Afghanistan of Irak kwam.

Er kwam een ambulance en je bent nog zelf naar de bran-
card buiten gelopen.

In het ziekenhuis aangekomen op de spoedeisende hulp con-
stateerde de arts vrijwel meteen een Legionellabacterie infec-
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tie. Vrij kort daarna werd ik in een kunstmatig coma gebracht. 
Een lang verblijf in Rijnstate in Arnhem was het gevolg het 
betekende dat ik moest ’’vechten’’ voor mijn leven. Iedereen 
in mijn omgeving was van slag en verdrietig. Ik kreeg het uiter-
aard niet mee. Dagboekfragment:

Daarbij zei hij (verpleegkundige) ook nog dat ’t namelijk 
heel zorgelijk + kritiek was hoe je er bij lag. De longen zijn 
héél ziek, zei hij.

Ik moet je eerlijk zeggen Willy, op dat moment drong ’t nog 
niet zo goed tot me door dat je op ’t randje van de dood 
zweefde...

Het was eigenlijk heel onwerkelijk voor mij dat ik je de dag , 
oh nee , de vrijdag, daarvoor ziek thuis zag en 2 dagen later 
zó ziek in ’t ziekenhuis zie liggen, met al die machines + ap-
paraten om je heen.

Je werd op dat moment in ’t begin, voor 85 % beademd, je 
kreeg heel veel medicijnen toegediend, o.a. 3 soorten antibi-
otica, morfine, en heel veel slaapmedicatie. In deze toestand 
kon je echt niet bij bewustzijn zijn.

Voor zover ik nu weet, was ik in diepe slaap en niet bewust 
van alles. Ik heb nog wel herinneringen dat er veel bloed ge-
prikt werd en andere behandelingen werden uitgevoerd. Veel 
later kreeg ik het wat meer mee, onder andere de wond op 
mijn linkerhand van het infuus. Die was gaan ontsteken en 
een grote bult aan het worden. Op de High care & Medium 
care ondervond ik de eerste pijn van de beademingstube. Het 
was dan ook een verademing dat na zoveel tijd in coma gele-
gen te hebben, dat dat apparaat eruit werd gehaald. Dat was 
een hele bevrijding. Echter was de tube zo acuut ingebracht 
dat het mijn stembanden beschadigd heeft. Ik was toen nau-
welijks bij bewustzijn maar in mijn beleving (droom) kwam 
wel voor dat er veel mensen aan mijn bed stonden en of bezig 
waren. Ook ervoer ik dat veel moest woelen en vooral zwe-
ten. Mijn hoofd werd met washandjes gekoeld, dat was een 
heerlijk gevoel. Ik heb helaas wel doorligplekken achter op 
mijn hoofd opgelopen, dat zijn onder andere de littekens van 
mijn Veteranenziekte. Alsmede het verliezen van mijn duim-
topje (linkerhand). Dagboek Fragment:

Nu, even terug, naar dinsdag, de 22ste Vader + Moeder 
en ik hebben toen voor ’t eerst een gesprek gehad met de 
dokter (één van de vele doktoren die bij jouw behandeling 
betrokken zijn). Deze arts vertelde dat er inderdaad 100% 
zeker een Legionellabacterie-infectie is vastgesteld.

Ze vertelde dat op de longfoto’s te zien is dat de longen ont-
zettend ontstoken zijn. Ze benadrukte nog een keer dat je 
situatie heel kritiek en zorgelijk is. Ook zei ze dat ze er alles 
aan doet om je beter te maken.

Mamma en Pappa en ik waren door dit gesprek heel verdrie-
tig. Na ’t gesprek hebben we nog een tijdje bij je gestaan.

Het maakte veel los bij iedereen en de zorgen waren groot. 
De behandeling wilde maar niet aan slaan, het geen beteken-
de dat de beademing naar 100% moest gaan. Dagboekfrag-
ment:

Zoals ik al zei Willy, die eerste week lag je heel kritiek + wa-
ren we heel bezorgd. Dat werd eigenlijk nog erger toen we 
die vrijdag 25 augustus om half 4 een gesprek kregen met 
2 doktoren. Vader en Moeder, Johnny, Vincent en ik waren 
daarbij.

Het was echt een dramatisch, schokkend gesprek want zij 
vertelden dat je ziektesituatie écht héél zorgelijk was, dat de 
behandeling nog niet goed aansloeg en dat ze er echt voor 
vreesden of je nog wel beter zou worden. Ze gaven je nog 
maar 10% kans op genezing.

Nou, ’t leek wel een soort Doodvonnis. Iedereen van ons 
was helemaal lamgeslagen en ontzettend verdrietig. Op dat 
moment, Willy, dacht ik, en volgens mij de anderen ook dat 
je dood zou gaan. Pijn dat ‘t doet van binnen, Willy, ik voel-
de toen extra goed hoeveel ik van je hou, hoe belangrijk jij 
bent in mijn /onze levens en dat we je zo zouden missen als 
je er niet meer zou zijn.

Na dat gesprek zijn we twee aan twee nog naar jou toege-
gaan ik samen met Vincent-. Op dat moment zag je er zo 
ziek uit, ook helemaal opgezet in je gezicht + lichaam van 
al ’t vocht dat door de weefsels wordt vastgehouden. Over-
mand door verdriet zijn we toen weer bij je weggegaan. Die 
middag + avond zal ik niet gauw vergeten. Ik was erg som-
ber gestemd en negatief gestemd. Vader was eigenlijk de 
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enige die middag (en Vincent) die nog geloofde dat je echt 
een kans had, en hij zij ook: 10% is niet niks; ’t is een kans 
en zo is ’t ook.

Het ziekteproces ging zeer moeizaam. Mijn herinnering gaan 
terug tot het moment dat mijn Vader en Moeder op bezoek 
waren en ik zeer verdrietig was en moest huilen, langza-
merhand werd het duidelijk dat het beter worden nog lang 
ging duren. In die periode kreeg ik hartritmestoornis en een 
klaplong. Het was in het ziekenhuis snel verholpen, aldus het 
dagboek. Ik was niet bewust van de behandeling maar toen 
het na een tijdje weer iets beter met mij ging, voelde ik wel 
de aanwezigheid van de mensen om mij heen. Het weer bij-
komen naar de oppervlakte ging gepaard met veel pijn en 
toen de beademing lager werd gezet, kreeg de adembewe-
ging weer ruimte. Mijn eerste waarneming was dat er een ver-
pleegkundige de tube aan het herstellen of vervangen was, 
dat weet ik even niet meer. Ik werd toen van de Medium care 
naar de Intensive care gebracht. Dagboekfragment:

Maandag 4 september ging ’t weer wat beter. De mate waar-
in ze je beademen kon weer wat teruggevoerd worden. Het 
ging naar 40%. Ze zeiden dat ze ook vanaf nu van plan wa-
ren om je wat minder slaapmedicatie te geven en wat meer 
dus naar de oppervlakte te brengen, dus nog niet helemaal 
bij bewustzijn, daar is ’t nog te vroeg voor.

Dinsdag 5 september was heel bijzonder want ’sMiddags 
hadden Vader + Moeder al gezien dat je wat meer reactie 
liet zien + met je ogen knipperde en ’s avonds waren Vin-
cent en ik bij je en ook wij zagen dat je op ons reageerde. Je 
deed echt je ogen een paar keer een stukje open en af en 
toe knipperde je ook. Je ogen kijken wel heel wazig dus is ’t 
voor ons niet zo duidelijk of je ook ons ziet. Misschien voel + 
hoor je ’t meer. Ik ben heel benieuwd of je je hier straks nog 
wat van kan herinneren.

Rond die tijd ging de beademing er ook uit, dat was voor mij 
een opluchting. Het bewegen ging op dat moment niet goed. 
Ik lag al een hele tijd in coma en bij bewust zijn komen was 
een hele toer. Mijn stem was er niet meer. Ik kreeg op een 
avond van een lieve verpleegkundige een raketijsje, dat vond 
ik fantastisch. In het beginstadium realiseerde ik mij nog niet 
dat ik in het ziekenhuis was beland. Langzaam herinnerde ik 
Cynthia, Vincent en mijn ouders. Toen ik bezoek kreeg van 

Hellen en Moniek wilde ik extra verzorgd worden, om er toch 
een beetje goed bij te liggen. Het was behoorlijk warm en zwete-
rig. Via een letterbord kon ik communiceren. Het was best lastig 
om iets duidelijk te maken, maar iedereen was heel positief over 
hoe het met mij ging.

Ik was begonnen met een boterhammetje te leren eten, ik weet 
nog dat de verpleging om mij heen stond toen dat gebeurde. Op 
een ochtend kwam de fysiotherapeut om mij te helpen met be-
wegen. Ik had veel pijnklachten en alles deed zeer. Mijn voethef-
fer van mijn linkerbeen was uitgevallen. Een tijdje later ging het 
praten iets beter maar het klonk wel als de ‘’vieze man’’, hoorde 
ik steeds van de verpleging.

Op een gegeven moment kwam ‘s ochtends een revalidatiearts. 
Ik probeerde haar te vragen of ik weer helemaal beter zou wor-
den en alles weer zou kunnen. Ik lag op er dat moment heel 
beroerd bij. Mijn gedachte gingen toen naar: ‘’Of ik ooit weer 
de Nijmeegse Vierdaagse zou kunnen lopen’’. Ik had namelijk in 
1997 met Hellen de vierdaagse gelopen. Voor de revalidatie-arts 
kwam het iets te vroeg om daar een prognose over te geven.

Inmiddels was ik op de Longafdeling terecht gekomen. Ik was 
alleen op een kamer want ik had er ondertussen een andere bac-
terie bij gekregen, vandaar de afzondering. Het bewegen ging 
nog heel moeilijk. Ik werd vaak uit bed gehaald en in een rolstoel 
geplaatst, want op dat moment kon ik nog niet lopen.

Met de fysiotherapeut ging ik voorzichtig met een looprek de 
beweging weer oppakken, dat deed mij zeer goed. Ik had geen 
katheter meer, wat ook een opluchting voor mij was. Op een 
avond heeft Vincent mij geholpen naar het toilet. Het was niet 
makkelijk maar het voelde fantastisch om het zelf weer te kun-
nen, al koste het mij de nodige moeite. Ik had het er graag voor 
over. Het drong steeds meer tot mij door dat ik door het oog van 
de naald was gekropen.

Iedereen om mij heen was zeer verheugd over mijn herstel, al 
stond ik nog aan het begin. Ik had nog een lange weg te gaan. Ik 
was zeer stijf en stram, het spreken was niet nog helemaal terug. 
Revalidatie was zeer welkom en puur noodzakelijk.

Revalidatie Klimmendaal in Arnhem

Het was een grote overgang en ik vond het heel spannend om 
naar het revalidatiecentrum te gaan. Zoals ik al schreef zat ik in 
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de rolstoel. Ik voelde me erg onthand en had moeite met het 
accepteren van deze situatie. Want het betekende dat er veel 
werk aan de winkel was. Ik verruilde mijn looprek voor een 
rollator om kleine stukjes te wandelen. Het verblijf wende 
snel. Hier in vogelvlucht de behandeling:

Ik begon met de fysiotherapie. Ik kreeg een schema van Ma-
yda Wassink met oefeningen die ik met name op bed kon 
doen. Daarnaast kreeg ik ergotherapie voor de nodige hulp-
middelen. Ik had een trombosebeen opgelopen en moest dus 
het aantrekken van een steunkous (tot de lies) onder de knie 
krijgen. Wat best een hele klus was. Ik ging rolstoeltennissen 
met een ballon. Mijn linkervoet kreeg een enkel- voetorthese 
aangemeten om het lopen weer mogelijk te maken. Voor het 
zwemmen wat ik heel graag wilde was het nog te vroeg. Dit 
in verband met het linker topje van mijn duim, die af begon te 
sterven. Hij werd zwart.

Mayda, de fysiotherapeut was een hele goeie. Streng doch 
rechtvaardig. Ze hamerde terecht op veel oefening en ze had 
fijne oefeningen met de Fysio bal. Ik startte met de hometrai-
ner en het roeiapparaat. Langzaam aan ging ik deelnemen 
aan de loopgroepen van niveau 1 en 2. 

Dit waren oefeningen om weer correct te kunnen lopen. Die 
gingen met vallen en opstaan. De oefeningen hielden in dat ik 
iets moest oprapen, traplopen en vanuit een stoel op moest 
staan. In een later stadium begon ik bij de ergotherapie voor-
zichtig met het weer aanleren van fietsen. Toen beleefde ik 
voor het eerst de vrijheid van bewegen. Ik vergeet te vertellen 
dat ook de logopedie onderdeel uitmaakte van het program-
ma. Het spreken/praten had nog geen volume en had meer 
klank en body nodig.

Ik ben Klimmendaal heel dankbaar voor de fantastische zorg 
die ze geboden hebben. Wel staat voorop dat ik er zelf ook 
hard aan gewerkt hebt met de motivatie om er weer boven 
op te komen. Uiteraard ook met hulp van mijn ouders, broers, 

zussen en vrienden, die mij gesteund hebben in dit moeilijke 
proces.

Anno 2019, nu ik dit alles zo opschrijf, gaat het redelijk tot 
goed met mij. Het is nu 13 jaar geleden dat ik de Veteranen-
ziekte heb opgelopen. De restverschijnselen zijn in zekere 
mate nog aanwezig. De impact toen, maar ook nu nog, was 
enorm groot. Ik weet tot op de dag van vandaag niet waar ik 
de bacterie opgelopen heb. De camping in Aalten, de sauna 
in Velp, thuis? Wij zullen het nooit weten...

Wat ik nog wil schrijven is dat destijds, in 2006, mijn vrienden 
Hellen & Moniek informatie hebben aangevraagd bij de stich-
ting Veteranenziekte. Ik heb dat altijd zorgvuldig bewaard, 
maar heb daar tot voor kort niks mee gedaan... Tot ik een 
aantal jaren geleden als een soort ’’jubileum’’ mij aan wilde 
sluiten bij de Stichting. Ik heb inmiddels een aantal mooie 
lotgenotendagen bezocht en kort geleden de Herdenking in 
Bovenkarspel bijgewoond, wat ik zeer aangrijpend vond. 

Het was oh zo goed om het te delen. In een van de oude 
nieuwsbrieven van de Stichting Veteranenziekte stond een 
mooie Quote, die mij is bij gebleven;

Our Greatest Glory Is Not in Never Falling, But in Rising 
Every Time We Fall.

  Confucius

551 v.Chr – 479 v.Chr

De ‘’overwinning’’ zit ‘m niet in het nooit vallen, maar telkens 
op te staan als ik gevallen ben! Dat bedoel ik met veerkracht.

Wij ontmoeten elkaar vast wel weer op een lotgenotendag! 
Tot gauw,

Lieve groet,

Willy

Oproep tot schrijven

Wat heeft de veteranenziekte
voor u veranderd?
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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

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

Hoe gaat het 
nu met u?
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Peter de Ruig

Ik ben Peter de Ruig, 61 jaar jong, getrouwd met Anja en   
vader van 2 zoons die inmiddels zijn uitgevlogen.
Ik woon in Den Haag en werk sinds 1987 als docent installa-
tietechniek; op dit moment nog bij Kenteq.
Door Michael van Gool ben ik gevraagd voor de Adviesraad 
van de Stichting Veteranenziekte. Na een eerste aarzeling heb 
ik ja gezegd en hoop dat ik een nuttige bijdrage kan leveren.

Eerste kennismaking met legionella
Ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw had ik een gesprek 
onder vier ogen met een hoofd inspectie van een drinkwa-
terbedrijf. Hij durfde toen te beweren dat er jaarlijks mensen 
overleden door het gebruik van drinkwater. Op mijn vraag 
hoe dat kon wilde hij niet verder ingaan. De naam legionella 
werd door hem niet genoemd. Legionella was toen in Neder-
land nog onbekend; ook bij mij. Na de ramp in Bovenkarspel 
viel bij mij het kwartje en moest ik aan hem terugdenken.

Voorlichting
De stichting Veteranenziekte houdt zich onder andere bezig 
met voorlichting over legionella en de aan deze bacterie ver-
bonden gevaren.
In mijn dagelijks werk ben ik bezig om mijn cursisten, hoofd-
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ties, kennis bij te brengen over het ontwerpen, realiseren, con-
troleren en onderhouden van leidingwaterinstallaties. Dat is 
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Hierbij worden o.a. de NEN 1006 en de Waterwerkbladen 
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(zorgplicht) wordt een systematiek aangereikt voor het uit-
voeren van de risicoanalyse, de benodigde installatieaanpas-

Even voorstellen:

singen en de te nemen periodieke beheersmaatregelen.

Maar naast de techniek is er is nog een belangrijke factor; 
de menselijke factor. Deze wordt vaak niet genoemd en is in 
mijn ogen ook de lastigste. Mensen aanleren wát ze moeten 
doen en hóe ze het moeten doen lukt meestal wel. Maar bij 
een hoge werkdruk is het de vraag of ze alles ook echt gaan 
doen zoals het geleerd is. Dit hangt ook af van de persoonlijke 
motivatie.  

Persoonlijke motivatie
In de loop der jaren heb ik tijdens legionella cursussen meer-
dere keren een gesprek gehad met cursisten die zelf ziek zijn 
geworden na besmetting met de legionellabacterie en zijn op-
genomen in een ziekenhuis.
De eerste was werkzaam bij een drinkwaterbedrijf. Tijdens 
een kampeervakantie in Frankrijk werd hij doodziek. Zijn 
vrouw heeft hem in de auto gezet en is direct naar een zieken-
huis in Nederland gereden. Volgens de behandelende artsen 
was het kantje boord.
Daarna o.a. nog de verhalen gehoord van een huismeester 
van een gemeentelijke sporthal en een installatiemonteur.
Deze verhalen uit eerste hand hebben grote indruk op mij 
gemaakt. Je gaat toch anders denken als je weet wat voor een 
leed kan worden veroorzaakt.

Tijdens cursussen maak ik o.a. gebruik van de video van de 
Stichting Veteranenziekte.
Een persoonlijk relaas van een ervaringsdeskundige zien 
maakt indruk. En dat is ook de bedoeling.
Of je nou als monteur werkt aan een leidingwaterinstallatie of 
je moet er als zorgmedewerker gebruik van maken, je moet 
kennis van legionella hebben én de juiste motivatie hebben 
om die kennis ook daadwerkelijk toe te passen in je werk.
Je werkt niet alleen voor je inkomen; je hebt ook een per-
soonlijke verantwoordelijkheid.
Het gaat immers om de eigen gezondheid en die van ande-
ren.

Oproep tot schrijven
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Een goede traditie moet je voortzetten! Zeker in ons 20-jarig jubileumjaar!

Wij combineren dit jaar ons 5-jaarlijks congres met onze jaarlijkse lotgenotendag en gaan er een hele 
mooie, waardevolle dag van maken. Op 10 oktober 2019 organiseren wij het congres op een sprookjes-
achtige locatie, namelijk De Efteling onder leiding van onze dagvoorzitter: Andries Knevel. Wij nodigen 

u dan ook van harte uit om deel te nemen aan ons congres.

UITNODIGING
Congres - Lotgenotendag Stichting Veteranenziekte

LEGIONELLA? HELP!

 

PROGRAMMA

Ontvangst: vanaf 09.00 uur – 10.00 uur met koffie/thee en 
lekkernijen.

10.00 – 10.20 uur
Inleiding Esther Huygen – voorzitter Stichting Veteranenziek-
te:
Wat is er de afgelopen 20 jaar gebeurd?

10.20 – 10.50 uur
Petra Brandsema – RIVM
Hoeveel mensen worden jaarlijks getroffen door legionellose? 
Hoe zit het met de gevaren bij koeltorens en waterzuiverings-
installaties?

10.50 – 11.20 uur
Irene van Veelen – ISSO
De uitkomsten van de enquête met betrekking tot drinkwa-
terveiligheid.

ISSO heeft een nieuwe publicatie over leidingwaterinstallaties 
in woningen.

11.20 – 11.50 uur
Ana Maria de Roda Husman/Harold van den Berg – RIVM
“Alternatieve bronnen van legionellabacteriën”.

11.50 – 12.20 uur
Eva Bastmeijer en Andries Knevel – namens Bestuur Stichting 
Veteranenziekte.
Onderzoek door Stichting Veteranenziekte: “Lange termijn-
gevolgen legionellose”.

12.20 – 12.50 uur
Dennis Gommers – werkzaam op de Intensive Care van het 
AMC.
De gevolgen van Intensive Care opname en coma.
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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!
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UITNODIGING
Congres - Lotgenotendag Stichting Veteranenziekte

LEGIONELLA? HELP!
12.50 – 13.00 uur
Tijdlijn door Techniek Nederland, ISSO en TVVL
Lunch van 13.00 uur tot 14.15 uur.

Keuze:
14.15 – 16.15 uur
Parkbezoek Efteling.

of

14.15 – 16.15 uur
Workshop: Gezamenlijke discussie en creatie mindmap met 
betrekking tot beheersing van vernevelende installaties (o.a. 
waterzuivering, fonteinen, koeltorens, mistapparaten, wasstra-
ten, sproei-installaties sportlocaties).

16.15 uur – 16.45 uur
Terugkoppeling uitkomsten workshop vernevelende installa-
tie en uitreiking Legionella Award.

16.45 uur tot 18.00 uur
Afsluitende borrel.

AANMELDEN VOOR HET CONGRES via onze website Of 
stuurt u een e-mail naar: eva@stichtingveteranenziekte.nl 
of secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
Lotgenoten (aangesloten bij onze stichting en bijdrage voor 
2019 is gedaan): mogen gratis deelnemen en mogen een 
extra gratis ticket aanvragen.
Donateurs privé: € 26,50
Extra persoon €26,50, maximaal 2 kaarten per donateur
Donateurs zakelijk: € 26,50
Extra persoon € 125,00
Overige deelnemers: € 125,00

Augustus - September
Nieuwsbrief
Bestuursvergaderingen
registratie aanmeldingen 10.10.2019

Oktober
Jubileumcongres + lotgenotendag 2019

November - December
Bestuursvergadering
Vrijwilligers overleg
Nieuwsbrief

Voorbereiding 2020

Stichting Veteranenziekte

8

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!

film!
Onze bedrijfsfilm is gerealiseerd door:

Filmstudio Viewz, Hasselt, België
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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

film!
Onze bedrijfsfilm is gerealiseerd door:

Filmstudio Viewz, Hasselt, België
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Vervolg van pagina 10

Op een mooie koude 
winterdag in januari

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@stichtingveteranenstichting.nl

Op deze manier houden wij een correcte administratie 
t.a.v. het donateurs, en sponsorenbestand.

Hartelijk dank!
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Column
ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ... . . .
Wel een dag met een zeer wisselend uiterlijk.  Regen, wind 
en zon. 

Eigenlijk zo’n dag waarop je even niets doet. Om lekker op de 
bank te gaan zitten met een goed boek en de kat opgekruld 
bij de voeten.  Nu is dat wel een heel idyllisch plaatje. De kat 
ligt lekker buiten. In het beetje zon, uit de wind, als een koning 
in zijn rijk. 

’s Morgens het licht nog even aan, alvorens naar het werk te 
gaan en je merkt dat het ’s avonds ook weer wat sneller don-
ker wordt.  Het geeft het einde aan van de vakantietijd voor 
velen. Ik hou erg van de zomermaanden en de lange avonden.  
Nu schrijf ik alweer voor de editie van het 3e kwartaal van dit 
jaar!  Wat gaan de maanden toch snel voorbij. Ze zijn gevuld 
met steeds weer nieuwe gesprekken, nieuwe contacten en 
daarmee nieuwe ideeën.

Als adviseur van onze stichting verwelkomen we Peter de Ruig 
om ons bij te staan. Erg blij zijn we met weer een deskundige 
die onze vragen kan beantwoorden. Hij stelt zich voor aan u 
in deze editie.

Ik ben zeer ontroerd door het verhaal van Willy. Hij heeft ge-
ruime tijd gewerkt aan zijn verhaal om het te kunnen delen 
met u allemaal. Ik heb bewondering voor zijn moed dit te 
doen. Hieruit blijkt weer dat de impact van de Veteranenziek-
te op de patiënt en de mensen erom heen ontzettend groot is.

Tijdens de zomer zijn de werkzaamheden gewoon door ge-
gaan in de aanloop naar het Congres/Lotgenotendag op 10 
oktober 2019. U heeft ongetwijfeld o.a. onze spots voorbij 
zien komen via Facebook! Velen hebben zich reeds aange-
meld om op deze bijzondere dag erbij te zijn. Fantastisch 
dat we zoveel enthousiaste reacties krijgen. U vindt in deze 
nieuwsbrief het programma. Dat is ook in te zien via onze 
website waar u ook nog steeds kunt aanmelden natuurlijk!

Op allerlei manieren zult u allemaal uw betrokkenheid kun-
nen tonen en invulling kunnen geven aan deze dag door deel 
te nemen aan de discussie, vragen en antwoorden uit te wis-
selen. De datum heeft u nu (nogmaals) genoteerd en kan nie-
mand meer ontgaan.

We maken er samen met u als lotgenoot en of zakelijke part-
ner een mooi dag van!

Dat momentje waarop ik op die bank plof met een goed boek 
komt wel na 10 oktober!

En dat durf ik wel uit te spreken voor ons gehele bestuur, dat 
hard aan het werk is om voor u een geslaagd evenement te 
organiseren. Voor ieders inzet heb ik bewondering en ben ik 
zeer gelukkig mee. De inzet van zo’n betrokken groep vrijwil-
ligers is ontzettend belangrijk.

Graag tot ziens & hartelijke groet,

Esther Huygen, voorzitter

Stichting Veteranenziekte
NIEUWSBRIEF

Jaargang xx
nummer xx
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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 
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