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

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 levensbelang om acuut te worden opgenomen in het ziekenhuis...
Een zeer lange weg en herstelproces! Dit is een deel mijn
verhaal:

Vincent & ik

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 behoorlijk 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 belde 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 afvalbrengstation te brengen.

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 rinkelen. Die bewuste avond kwam een collega arts van de praktijk
mij onderzoeken. Ik moest zo snel mogelijk opgenomen worden! Dagboekfragment:

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.

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

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.

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

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’’.

‘’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.

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

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

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

Er kwam een ambulance en je bent nog zelf naar de brancard buiten gelopen.

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

In het ziekenhuis aangekomen op de spoedeisende hulp constateerde 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 uiteraard niet mee. Dagboekfragment:

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.

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.

Ze vertelde dat op de longfoto’s te zien is dat de longen ontzettend 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.

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...

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

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 + apparaten om je heen.

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

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

Zoals ik al zei Willy, die eerste week lag je heel kritiek + waren 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.

Voor zover ik nu weet, was ik in diepe slaap en niet bewust
van alles. Ik heb nog wel herinneringen dat er veel bloed geprikt 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 gelegen 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 nauwelijks 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 zweten. 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 duimtopje (linkerhand). Dagboek Fragment:

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 voelde 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 toegegaan 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. Overmand door verdriet zijn we toen weer bij je weggegaan. Die
middag + avond zal ik niet gauw vergeten. Ik was erg somber gestemd en negatief gestemd. Vader was eigenlijk de
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Hellen en Moniek wilde ik extra verzorgd worden, om er toch
een beetje goed bij te liggen. Het was behoorlijk warm en zweterig. 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.

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, langzamerhand 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 bijkomen naar de oppervlakte ging gepaard met veel pijn en
toen de beademing lager werd gezet, kreeg de adembeweging weer ruimte. Mijn eerste waarneming was dat er een verpleegkundige 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:

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 bewegen. Ik had veel pijnklachten en alles deed zeer. Mijn voetheffer 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 worden 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.

Maandag 4 september ging ’t weer wat beter. De mate waarin ze je beademen kon weer wat teruggevoerd worden. Het
ging naar 40%. Ze zeiden dat ze ook vanaf nu van plan waren 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.

Inmiddels was ik op de Longafdeling terecht gekomen. Ik was
alleen op een kamer want ik had er ondertussen een andere bacterie 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.

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 Vincent 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.

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 kunnen, 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.

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

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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zussen en vrienden, die mij gesteund hebben in dit moeilijke
proces.
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Tot slot hoop ik dat iedereen die net als ik in zo’n periode zit als ik

De ‘’overwinning’’ zit ‘m niet in het nooit vallen, maar telkens
zat, een hoop vragen heeft en antwoorden zoekt een beetje hoop en
op te staan als ik gevallen ben! Dat bedoel ik met veerkracht.
inzicht te hebben gegeven.

Wij ontmoeten elkaar vast wel weer op een lotgenotendag!
Beterschap en met vriendelijke groet,
Tot gauw,
Alex 
Lieve
groet,

Ik krijg nog steeds elke week fysiotherapie. Herstel verloopt ongelofelijk traag maar boek gelukkig nu nog steeds progressie, de aanhouder wint zullen we maar zeggen! Ondanks de progressie kan ik jammer 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 gelukkig helemaal weg.

Willy
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Even voorstellen:
Peter de Ruig

singen en de te nemen periodieke beheersmaatregelen.

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 installatietechniek; 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.

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.

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 drinkwaterbedrijf. 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 Nederland nog onbekend; ook bij mij. Na de ramp in Bovenkarspel
viel bij mij het kwartje en moest ik aan hem terugdenken.

Persoonlijke motivatie
In de loop der jaren heb ik tijdens legionella cursussen meerdere keren een gesprek gehad met cursisten die zelf ziek zijn
geworden na besmetting met de legionellabacterie en zijn opgenomen 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 ziekenhuis 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.

Voorlichting
De stichting Veteranenziekte houdt zich onder andere bezig
met voorlichting over legionella en de aan deze bacterie verbonden gevaren.
In mijn dagelijks werk ben ik bezig om mijn cursisten, hoofdzakelijk (toekomstige) installateurs van leidingwaterinstallaties, kennis bij te brengen over het ontwerpen, realiseren, controleren en onderhouden van leidingwaterinstallaties. Dat is
een puur technische benadering van leidingwaterinstallaties.
Hierbij worden o.a. de NEN 1006 en de Waterwerkbladen
gebruikt. Deze documenten zijn in de loop der tijd regelmatig
aangepast. Nieuwe ontwikkelingen binnen de installatietechniek, maar ook voortschrijdend inzicht in de legionella-problematiek werden verwerkt in deze documenten. Legionellapreventie is een vast onderdeel geworden van de opleiding van
installateurs.

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 persoonlijke verantwoordelijkheid.
Het gaat immers om de eigen gezondheid en die van anderen.

Kennis van technische zaken en protocollen is erg belangrijk.
In de ISSO-publicaties 55.1 (legionellapreventie) en 55.2
(zorgplicht) wordt een systematiek aangereikt voor het uitvoeren van de risicoanalyse, de benodigde installatieaanpas5
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Congres - Lotgenotendag Stichting Veteranenziekte
LEGIONELLA? HELP!
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 sprookjesachtige 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.

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

ISSO heeft een nieuwe publicatie over leidingwaterinstallaties
in woningen.

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

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 termijngevolgen legionellose”.

10.20 – 10.50 uur
Petra Brandsema – RIVM
Hoeveel mensen worden jaarlijks getroffen door legionellose?
Hoe zit het met de gevaren bij koeltorens en waterzuiveringsinstallaties?
10.50 – 11.20 uur
Irene van Veelen – ISSO
De uitkomsten van de enquête met betrekking tot drinkwaterveiligheid.

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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12.50 – 13.00 uur
Lotgenotendagen,
Tijdlijn door Techniek Nederland, ISSO en TVVL
Lunch van 13.00 uur tot 14.15 uur.
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U kunt dit boek nu online lezen!
Ga naar www.stichtingveteranenziekte.nl,
publicaties, boek.
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Esther Huygen, voorzitter 

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 vrijwilligers is ontzettend belangrijk.

Graag tot ziens & hartelijke groet,
Esther Huygen, voorzitter
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