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Uitnodiging!
Jubileum congres/Lotgenotendag

Datum: 10 oktober 2019

Legionella? Help!
Staat legionella nog op de kaart?

Dagvoorzitter is de ambassadeur van Stichting Veteranenziekte: 
Andries Knevel

10:00 uur - 18:00 uur met tussendoor gelegenheid voor parkbezoek

Europalaan 1, 5171 KW, Kaatsheuvel

Informatie over het programma, de sprekers en toegangsprijzen zullen wij 
op onze website bekend maken.

Aanmelding kan via onze website of met verzending van bijgevoegde brief.
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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!

film!
Onze bedrijfsfilm is gerealiseerd door:

Filmstudio Viewz, Hasselt, België

Stichting Veteranenziekte

10

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

Jubileumcongres + Lotgenotendag 2019
aankondiging en voorbereiding

Mei - Juni
Bestuursvergaderingen
Vrijwilligersbijeenkomst datum n.t.b.
(afhankelijk van aantal nieuwe medewerkers)
Start registratie aanmeldingen 10.10.2019
Publicatie jaarcijfers
Nieuwsbrief voorbereiding

Juli - Augustus
Bestuursvergadering
Nieuwsbrief
Voortgang registratie aanmeldingen voor 10.10.2019
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Oproep tot schrijven
Hoe gaat het nu met u? 

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

Selfie voor het ministerie 
in Den Haag
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Het was een mooie en serene herdenking op 9 maart jongstleden 
Geleden,

20 jaar geleden, 
Dat was het wat onze lotgenoten en hun geliefde deden.

Tekst: Diana & Yves
Fotografie: Nico Windt

Een indrukwekkend mooi monument,
 een prachtige accommodatie;
Lieve oprechte woorden van 

onze voorzitter en 
de burgemeester van Stede Broec;

Ceremoniële muziek van 
de plaatselijke kapel;

Voorgedragen gedichten van en 
door Willy;

Treinen die met gepaste snelheid van 
en naar het nabijgelegen station 

de herdenkingsplaats passeerden;
Woorden en geluiden die met vlagen 

werden meegevoerd 
door de straffe wind vergezeld 

door een stralende zon.

* Troost,
Is wat een herdenking vaak biedt

Je leed mogen delen met diegene,
Jij daar ziet

Begrepen worden zonder woorden
Een traan onverstoorbaar laten gaan

Je heel even gesterkt te voelen,
Door daar samen te staan. *
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Column
ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ... . . .
Een hele zonnige dag, die mij met een glimlach laat terugdenken aan 
vele gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

Het jaar begon zeer fraai met de ontvangst van een groot bedrag à 
€ 1.500,- uit handen van de directie van Holland Water. Het bedrijf 
vierde in december 2018 het 15-jarig jubileum en deed dit met een 
financiële ondersteuning van onze stichting. Wij zijn als bestuur su-
perblij met dit bedrag, maar vooral met het feit dat zij ons al jarenlang 
ondersteunt en helpt om de problematiek van Legionella onder de 
aandacht te brengen. Wij zullen het bedrag van Holland Water dank-
baar gebruiken om het jubileumcongres te organiseren.

Het begin van het jaar stond vooral in het teken van de herdenkings-
bijeenkomst die we wilden organiseren in Bovenkarspel.

Het is de ramp van 20 jaar geleden. Voor de betrokkenen voelt het 
soms als gisteren. Deze ramp heeft voor velen een verandering van 
hun leven betekend. Op 9 maart waren we samen bij het monument 
in de bomentuin en hebben de slachtoffers van toen en later her-
dacht. Mooie bloemen zijn neergelegd en mooie woorden gespro-
ken.

Het voelde als een ongelofelijk moment toen op die storm- en regen-
achtige dag opeens de zon doorbrak tot het moment dat we aan de 
lunch zaten in restaurant Het Roode Hert.

Dank nogmaals aan Burgemeester Wortelboer en zijn vrouw en 
muziekvereniging Crescendo voor de muzikale ondersteuning. Zij 
konden gelukkig uit de wind zitten door de op korte termijn nog ver-
zorgde tent door café De Paus. Ik kijk met een goed gevoel terug op 
die ochtend samen met u.

O ja, de kat… Het lijkt alsof zij weet dat ik even niet te storen ben en 
zoekt een plekje in de zon. Zich in het zonnetje uitrekkend, alsof er 
niets belangrijker is dan een fijn warm plekje om te soezen! Natuurlijk 
ben ik het daar roerend mee eens, en dat plekje is nog veel fijner als 
je kan concluderen dat er veel mooie dingen hebben plaatsgevon-
den!

Eind maart hebben we een bezoek gebracht aan minister van Infra-
structuur & Water, Mevrouw Drs. C. van Nieuwenhuizen. Een open 
gesprek gevoerd, veel informatie gedeeld over hetgeen wij voorstaan 
als stichting, met een zeer geïnteresseerde minister. Een goede ont-
moeting, vinden wij.

Een belangrijk deel van onze aandacht gaat in onze vergaderingen 
van dit jaar naar de organisatie van het Jubileumcongres + Lotge-
notendag op 10.10.2019! Op allerlei manieren zult u allemaal uw 
betrokkenheid kunnen tonen en invulling kunnen geven met uw aan-
wezigheid op deze dag. U ziet op pagina 1 onze uitnodiging voor 
deze dag op een geweldige locatie!

We zijn zeer blij met onze ambassadeur Andries, die als dagvoorzit-
ter alle verschillende soorten  informatie en verhalen als geen ander 
met elkaar kan verbinden.

De datum heeft iedereen nu genoteerd en kan niemand meer ont-
gaan! Via Facebook, de nieuwsbrief en per post of e-mail, aan een 
ieder gericht die wij kennen als geïnteresseerd in onze activiteiten als 
Stichting, en voor elkaar als lotgenoot. Heeft u items, foto’s of aardi-
ge anekdotes van de afgelopen 20 jaar om te delen? Dan ontvangen 
we die graag en zullen we bekijken of we de dag en/of de nieuws-
brief ermee kunnen inkleuren.

Zo, nu denk ik dat de kat even een stukje moet opschuiven voor mijn 
stoel in dat fijne zonnetje.

Graag tot ziens & hartelijke groet,

Esther Huygen, voorzitter
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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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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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Het is een mooie dag ……


