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Even voorstellen: nieuw bestuurslid

Hans Bakker bij het standbeeld van Toon Hermans.
Ik ben Hans Bakker en donateur van de Stichting Veteranenziekte
al sinds het jaar 2000. Ik heb zelf de legionella besmetting
opgelopen tijdens een rondreis door Italië. Op internet gezocht
wat legionella inhield en zo ben ik bij de Stichting Veteranenziekte
terecht gekomen. Dus na Bovenkarspel was ik denk ik een van
de eersten die donateur werd die de legionella elders had
opgelopen. In die tijd werden de lotgenotendagen drukbezocht
met gemiddeld 150 personen en dat ook nog eens twee keer per
jaar. Ik ben lid geworden van de klankbordgroep om zo mijn
bijdrage aan de stichting.
Maar hoe gaat dat in een vereniging of stichting, bestuurswisselingen
en het overlijden van Nico, waar ik altijd veel steun aan had,
brachten toch wel veranderingen aan. De klankbordgroep werd
er steeds minder bij betrokken en dat was niet zoals het was
afgesproken.

We kregen een nieuwe voorzitter en drie nieuwe bestuursleden.
Esther, de voorzitter heeft ons toen uitgenodigd voor een bijeenkomst in Breukelen en daar heb ik toen aangeboden om als
afgevaardigde van de klankbordgroep in het bestuur te willen
komen. Met goed vinden van de toen aanwezige klankbordgroep/
ervaringsdeskundigen.
De eerste bestuursvergaderingen heb ik intussen meegemaakt
en er komt best veel op je af. Door de legionella ben ik best wel
gauw moe en de concentratie laat het soms ook afweten. Maar
met wilskracht en de nodige inspanning probeer ik er het beste van
te maken.
Groet,
Hans Bakker 
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Ingezonden verhaal
OP ZOEK NAAR EEN ANDER LEVEN?
Een week na een heerlijke tennisvakantie in 2005 werd ik van het
ene op het andere moment ziek en kreeg de Veteranenziekte.
Daarover schreef ik mijn ervaringen in het boek Legionella... Een
ramp! Ik hield, zoals zo veel van onze leden, langdurige klachten
over: me niet goed kunnen concentreren, erge pijn in mijn beenspieren, zeer vergeetachtig, als ik een klein beetje ziek was (wat
vaak gebeurde) voelde ik me dood- en doodziek. Ik raakte steeds
meer vermoeid. Als ik ‘s morgens wakker werd had ik het gevoel
dat ik ‘s nachts 13 marathons had gelopen. Zomer 2009 werd het
etiket Chronisch Vermoeidheidsziekte CVS/ME op me geplakt en
ik vond het vreselijk. Ik wilde geen chronische ziekte, ik wilde
niet vermoeid zijn en ik wilde al helemaal geen syndroom! Maar
ondertussen kon ik me nauwelijks meer handhaven.

opeens zeer verklaarbaar: bij dreigend gevaar stuurt je lichaam
alle energie naar je benen, zodat je kunt vluchten. Maar mijn
benen renden niet, ik kon me immers nauwelijks meer bewegen.
De pijn was de verzuring van mijn spieren. En nu werden ook mijn
concentratieproblemen en vergeetachtigheid verklaarbaar. Want
het lichaam trekt bij dreigend gevaar ook daar de energie
weg, je moet immers rennen voor je leven. Ook het feit dat ik
na de Veteranenziekte opeens allergisch werd voor parfum,
conserveringsmiddelen en nikkel passen in dit plaatje. Je immuunsysteem raakt ook ontregeld. Ik moest echt niet even ergens
onbedachtzaam mijn handen wassen met een parfumhoudend
lekker geurend zeepje, want dan hingen wekenlang de vellen huid
aan mijn handen.

Ik heb in de jaren daarna ook weer allerlei therapieën gedaan,
alternatief, regulier, alle soorten pillen en poeders en vieze
drankjes geslikt. Kreeg ook nog hartritmestoornissen. Ik heb
onderzoeken naar mijn slapeloosheid gehad in het slaapcentrum
van het ziekenhuis in Ede en in Den Haag. Alles helpt een beetje
maar niet genoeg en zeker niet blijvend. Ik moest er maar mee
leren leven, zoals zo velen van ons. Voorjaar 2012 raakte ik telkens
mijn stem kwijt en hoestte enorm. Weer naar de dokter, door
verwezen naar de KNO arts. Niets ernstigs, maar de maag geeft
zuur op, dat gaat terug in de keel, ontsteekt daar en zo verlies je je
stem. Oorzaak? Waarschijnlijk stress! Dus iedere dag pillen met
maagzuurremmers en een onderzoek met bariumpap naar de
maag in het vooruitzicht. Ik had er helemaal geen zin in, echt niet.
Nog meer pillen! Ik heb na twee dagen de pillen teruggebracht
en mijn arts verteld dat ik eerst iets aan mijn stress wilde gaan
doen, dat leek me zinniger dan weer een onderzoek. Terug naar
de oorzaak van mijn problemen.

In juli 2012 heb ik gedurende een lang weekend de training
bij Ander Leven gevolgd. Zij noemen hun training het Alexander
Concept. Helga is een zeer betrokken en vaardige trainster.
Ze hamert er op dat het een training is en geen therapie. Hun
methode is niet gericht op wat er in het verleden met je is
gebeurd, maar om de patronen in het heden te stoppen. Zij zijn
er van overtuigd dat het lichaam een zeer groot zelfherstellend
vermogen heeft en dat deze training het onbewuste brein weer op
de goede rails zet. En inderdaad, het werkt! Met het Alexander
concept kun je de onbewuste stressrespons BEWUST stoppen;
lichaam en geest zijn één! In de training kijk je naar de werking
van het brein, naar wat er in je lichaam gebeurt en naar de
constante wisselwerking tussen lichaam en geest. Dat geeft inzicht
in je lichamelijke klachten en dan ga je begrijpen dat je brein signalen aan je lichaam geeft, waardoor een fysieke of emotionele
reactie ontstaat: en daarmee staat de vicieuze cirkel voor je
deur. Die leer je te doorbreken door op een eenvoudige manier
rechtstreeks te communiceren met het onbewuste brein. Dit stopt
de chronische stressrespons en het herstel begint. Je komt er
ongeveer op een brancard binnen en loopt na drie dagen zelf
fluitend de deur weer uit. Iemand zei, het is te mooi om waar te
zijn en voegde er toen aan toe: het IS mooi en het IS waar. Het is
heel fijn dat je partner (of een goede vriend of vriendin) mee mag
komen, die is tijdens de hele training overal bij aanwezig.

Via mijn ontspanningstherapeute kwam ik bij Ander Leven terecht,
www.anderleven.nl. En toen ik oprichter Helga Verhoeven hoorde
vertellen, dat na een ernstige ziekte het lichaam steeds weer in
de stressrespons kan schieten en daar niet meer uitkomt, viel bij
mij het kwartje. Helga vertelde dat allerlei lichaamsprocessen
daardoor hun taken niet goed meer kunnen volbrengen, wat
uiteindelijk tot ernstige chronische problemen leidt. Dat is het,
dacht ik, dit gebeurt nu al zeven jaar lang in mijn lichaam, sinds
de Veteranenziekte in 2005. CVS/ME is het gevolg van deze
stressrespons.

Thuis heb ik de training, die twee tot drie minuten duurt, flink
beoefend en ik voelde me al heel snel een stuk beter. Ik stopte
met slachtoffer doen, want dat ga je uiteindelijk toch een beetje
doen, als je al jaren met je gezondheid tobt. De training is heel
gemakkelijk te leren, het is echt niet moeilijk, iedereen kan het.
Het is zeer beslist geen spiritueel gebeuren, maar zet je juist met
beide benen letterlijk op de grond. Het is nu vier jaar geleden dat
ik de training heb gedaan. Ik ben weer vitaal, gezond, slik geen
pillen meer, ben gestopt met de griepprik, tennis zelfs weer, doe

Ik had het soms ook zo benoemd; bij hele kleine ongemakken
kreeg ik allerlei stressverschijnselen, zoals een bonkend hart en
uit balans raken en het duurde soms uren voor ik weer uit de
stressstand schoot; harde geluiden, minieme tijdsdruk, ik kon het
werkelijk niet meer verdragen. De pijn in mijn bovenbenen bleek
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mijn werk weer met plezier, kom hooguit twee of drie keer per jaar
met kleine klachtjes bij de huisarts. Zo nodig haal ik de training die
ik geleerd heb uit de kast en zet mezelf dan weer goed op de rails.
Tijdens de training leren ze je dat je zelf je eigen geneesheer bent,
en zo voelt het meestal ook, mijn lichaam is weer onbewust
bekwaam. Ik heb mijn ‘pilletje’ altijd bij me.
Toen ik een paar weken na de training mijn huisarts bezocht met de
brochure van Ander Leven in mijn handen, ging hij op het puntje
van zijn stoel zitten. Wat is er met jou gebeurd? Zo heb ik je nog
nooit gezien! Je ogen sprankelen weer! Klopt, zei ik, Ander Leven!!
Misschien herken je je eigen problemen in mijn verhaal. Als je wilt
weten of de training iets voor jou zou kunnen zijn, bel me gerust
op. Ik wil er graag over vertellen. Ik ben nog steeds ongelooflijk blij
en dankbaar dat ik deze training heb gedaan. En kijk vooral op hun
website: www.anderleven.nl.

Vlinders vinden rust in de rozentuin.

Sanny de Zoete,
sdezoete@planet.nl
015-2135520 

Facebook

Agenda 2016

Vind u het fijn om met lotgenoten in contact te komen.
Stichting Veteranenziekte heeft nu een Facebookpagina
“Lotgenoten Stichting Veteranenziekte’.

02 september 2016
Bestuursvergadering samen met adviesraadleden
Nog te bepalen datum
Bestuursvergadering samen met ervaringsdeskundigen
14 oktober 2016
Bestuursvergadering
Inloopmiddag bedrijven/sponsoren
Op de besloten Facebookpagina kunt u in contact komen
met anderen die lid zijn van deze besloten groep.
De Facebook pagina is een omgeving om ideeën,
ervaringen, tips en problemen te delen.

05 november 2016
Lotgenotendag
18 november 2016
Bestuursvergadering

U moet zich wel aanmelden om ‘lid‘ te worden.
Dit kunt u ook gemakkelijk doen via onze website.
Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op een
eenvoudige, directe manier, contact te hebben met elkaar.
Het is aan u om dit voor u te laten werken!

09 december 2016
Bestuursvergadering
Voorbereiding Vakantiebeurs 2017

3

Stichting Veteranenziekte

Lotgenotendag
Op zaterdag 4 juni 2016 vond de landelijke lotgenotendag van de Stichting Veteranenziekte plaats bij de kasteeltuinen te Arcen. Met een
kop koffie of thee en een heerlijke klassieke Limburgse vlaai werd de lotgenotendag gestart. In de ochtend hebben wij groepsgesprekken
gevoerd waar de lotgenoten lief en leed met elkaar konden delen.

Wij willen de lotgenoten nogmaals bedanken vo
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4 juni 2016
Rond het middaguur konden de lotgenoten genieten van de prachtige tuinen inclusief de mooie waterpartijen. Het weer was perfect
getimed waarbij de zon zeer nadrukkelijk aanwezig was. Aan het einde van de middag hebben wij gezamenlijk de dag met elkaar
afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.

Hartelijk dank Nico!

Het huidige bestuur.

en voor deze indrukwekkende dag!
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TVVL congres 27 juni
Stichting Veteranenziekte in panel voor discussie over initiatiefnota VVD
zoveel hoeft te kosten als er goede installaties worden aangelegd
en slim beheerd wordt. En dat legionellapreventie een onderdeel
is van drinkwaterveiligheid, waar regels voor zijn die al 90% van
alle regels over legionellapreventie bevatten. We hebben laten
weten dat we vinden dat veel te weinig wordt gedaan om de
daadwerkelijke bron van besmetting van een patiënt te vinden.
Wanneer we in 80% van de patiënten niet weten waar zij
legionellose hebben opgelopen, dan is dit een pijnlijke conclusie.
Zeker wanneer we bedenken dat er gemiddeld maar 1,5 monster
bij mogelijke bronnen per patiënt wordt genomen. Het moet toch
mogelijk zijn om na 16 jaar brononderzoek te komen tot een
effectiever methode zou je zeggen. Is er geen innovatie mogelijk
op dit gebied? Gewoon blijven doen wat je al 16 jaar doet, zonder
vooruitgang, zou toch moeten leiden tot het bedenken van nieuwe
manieren van bronopsporing?

Van de inhoud op het gebied van legionellapreventie moest
Dhr. Ziengs het niet hebben tijdens zijn presentatie over de nota.
De inhoud heeft hij niet echt toegelicht. Hij had het over het
onderwerp “regeldruk” wat in zijn portefeuille zit. Daar had hij
onderwerpen voor nodig. Maar de onderwerpen werden niet
aangeleverd, zo vertelde hij tijdens zijn presentatie. Toen kwam hij
via de Recron in aanraking met legionellapreventie en dat
vond hij wel een goed onderwerp om de regeldruk te gaan
verminderen.
Wij hebben geprobeerd duidelijk te maken als Stichting dat verantwoordelijkheid nemen van alle partijen bij legionellapreventie het
belangrijkst is. We hebben laten horen dat de dingen die gezegd
worden door de recreatiebranche in het filmpje van Omroep
Gelderland sterk overdreven en onjuist zijn. De zaal had daar ook
de nodige opmerkingen over.

Voor de discussie was voor ons gevoel te weinig tijd en het
onderwerp doe je dan altijd weer tekort vind je dan. Er had voor
de hele discussie wel meer tijd mogen zijn.

We hebben laten weten dat juist de recreatiebranche extra
waakzaam moet zijn, omdat legionellose nu eenmaal een
reizigersziekte is. We hebben laten weten dat legionella
besmettingen geen herinneringen zijn uit een ver verleden, maar
dat we er tot op de dag van vandaag mee te maken hebben.
We hebben laten weten dat legionella preventie helemaal niet

Maar we zullen verder gaan als Bestuur om steeds weer alle
aspecten van het onderwerp naar voren te brengen en er voor te
zorgen dat legionellapreventie op de agenda blijft.

Dhr. Ziengs geeft toelichting over initiatiefnota
Legionella regelgeving.

Paneldiscussie onder leiding van Tom van ‘t Hek.
Bron: Facebook/TVVL

Bron: Facebook/TVVL
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Legionella
DICHTBIJ VOOR IEDEREEN!

dichtbij dus. Steeds meer mensen uit dezelfde regio komen op je pad.
Je probeert te luisteren en te helpen waar het kan. Het maakt mijn
drijfveer alleen maar groter.

Sinds jaar en dag ben ik werkzaam op het gebied van waterveiligheid
en waterhygiëne. Voordat legionella in Nederland een item was, met
name op het gebied van zwem- en badwater en vanaf Bovenkarspel
ook op het gebied van legionella. Inmiddels is drinkwaterveiligheid en
drinkwaterhygiëne mijn specialisatie. In het begin was mijn drijfveer
voornamelijk mijn interesse in het vakgebied. Inmiddels is mijn drijfveer veel groter. Naast de interesse in het vakgebied word ik gedreven
door de zorg voor alle mensen die te maken hebben, of hebben gehad,
met een legionellabesmetting. En ja, wat is het dichtbij.

Zaterdag jl. bracht ik een bezoek aan een kleinschalig festival. Ik nam
een biertje met op de achtergrond goede muziek. Je praat wat
met vrienden. Ik kwam aan de praat met iemand die bij onze groep
hoorde, maar met wie ik nog niet eerder gesproken had. Hij vertelde
dat hij een zware tijd achter de rug had. Naast privé omstandigheden,
een langdurige ziekte. Hij vertelde en langzaam begon ik symptomen
te herkennen. Hij was ongeveer van mijn leeftijd en durfde niet uit te
spreken waar het precies om ging. Totdat ik vroeg......legionella?
Hij keek mij aan? Eindelijk iemand die het begreep?? Iemand die het
serieus nam? Iemand die zijn klachten herkende? Iemand waaraan hij
kon vertellen? Ik vertelde over de stichting en over onze lotgenoten.
Hij was blij met de herkenning.

Enkele jaren terug werd er bij het 4 jarige dochtertje van een goede
vriend een tumor geconstateerd in haar hoofd. Ze kwam terecht op de
afdeling oncologie in het AZC te Amsterdam. Een zeer langdurig
traject met uiteindelijk, na een meerjarig ziekbed, een goede afloop.
Bij elk bezoek aan haar, thuis in haar woonplaats en in Amsterdam,
voel je je machteloos. Heel machteloos. Met name dat gevoel heeft
mij doen besluiten mij aan te melden bij de adviesraad van onze
Stichting. Via daar hoopte, en hoop ik ook nu nog, wel een steentje te
kunnen bijdragen, en mensen te kunnen helpen, op een gebied waar
ik wellicht wel kan bijdragen met mijn opgedane kennis.

Hoe kortbij is legionella? Hoe kan het dat mensen nog steeds moeilijk
terecht kunnen met hun verhaal? Hoe kan het dat, in sommige
gevallen de ziekte nog steeds niet tijdig herkend wordt? Hoe kan het
dat er gesproken wordt over regeldruk m.b.t. legionella preventie als je
steeds korter bij, steeds meer mensen spreekt die in aanraking zijn
geweest met een besmetting. Direct of indirect? Ik ben blij met mijn
keuze voor de Stichting. Eindelijk kan ik bijdragen. Bijdragen door
bijvoorbeeld simpelweg mensen te verbinden. Hiervoor dank ik de
stichting en alle lotgenoten. Mijn passie en mijn drijfveer is groter,
maar vooral meer gegrond dan ooit. Legionella..... Zo dichtbij!

Tijdens mijn eerste lotgenotendag bij de stichting sprak ik met onze
lotgenoten. Je hoort verhalen over wat deze mensen hebben mee
gemaakt en nog steeds meemaken. Ondanks mijn kennis van het
vakgebied schrik je hier van. Je hoort de verhalen maar je hoort het
niet van dichtbij. Althans dat denk je. Tijdens de inloop van deze
lotgenotendag introduceerde Fred mij aan een aantal mensen uit mijn
regio. Ze bleken uit dezelfde regio, en ja, zelfs uit hetzelfde dorp. Heel

Paul Debets
Bestuur Stichting Veteranenziekte 

DATUM TE NOTEREN!

Lotgenotendag zaterdag 5 november 2016
Locatie: regio Zwolle (Overijssel)
Om u per e-mail te kunnen bereiken en contact met u te houden, vragen wij u,
als u dat nog niet heeft gedaan, een e-mailberichtje aan ons te sturen:
secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
Wilt u hierbij uw naam en adres vermelden?
Wij nemen uw nieuwe of gewijzigde gegevens op in ons overzicht van lotgenoten en
donateurs/sponsors om sneller en eenvoudiger meer met u te kunnen communiceren.
Hartelijk dank bij voorbaat!

Meer informatie zal volgen!!
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ESTHER HUYGEN

Het is een mooie dag ……
Onlangs heb ik een verhaal mogen vertellen tijdens een bijeenkomst
in een ziekenhuis. Het doet goed om diverse partijen van zowel
ziekenhuis/zorginstellingen/techniek etc. met elkaar te zien en
horen discussiëren over manieren om legionella besmettingen te
voorkomen. De organisatie van het treffen was in handen van Hans
Bierstekers (Viega).

Zomerdag met veel mooie gebeurtenissen. Een fijne temperatuur om
heerlijk buiten te zitten, lekker eten en gezellig kletsen met een
terugblik op een goed 1ste half jaar.
Het bestuur van onze stichting heeft zich gewijzigd. Hierover heeft
u al iets kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. Het is fijn om te
kunnen melden dat we 3 nieuwe bestuursleden hebben sinds april
2016. U kent hen al natuurlijk.

De discussie in het panel over de initiatiefnota van de VVD tijdens
het congres georganiseerd door TVVL werd goed benut om aan te
geven wat wij als stichting uitdragen.

Na een aanloop als adviseurs voor onze stichting zijn nu als
bestuursleden toegetreden: Paul Debets en Michael van Gool. Hans
Bakker is als bestuurslid toegetreden na geruime tijd als ervaringsdeskundige voor onze stichting allerlei activiteiten te hebben
ontplooid. De lotgenoten dag op 4 juni jl. bij de kasteeltuinen te
Arcen, was voor ons als bestuur een aftrap naar weer een nieuwe
fase in het bestaan van de stichting.

Ons standpunt:
We willen als Stichting de discussie gaande houden betreffende
veiligheid en oplossingsgericht denken en werken om zoveel
mogelijk slachtoffers te voorkomen.
Ik wens u een mooie zomer!

Oude bekenden en nieuwe gezichten. Een zeer diverse groep, die
er oprecht trots op mag zijn dat ze zo veel voor elkaar kunnen
betekenen! Ook was het gewoon erg gezellig in een mooie
omgeving. Het weer werkte goed mee gelukkig, dus goed toeven
daar in het Limburgse land. Ik zie u graag op 5 november tijdens het
volgende uitje waarover u later meer geïnformeerd zal worden.

Groet,
Esther Huygen, voorzitter 

Het nieuwste is het in gebruik nemen van de facebookpagina.
We zien al dat velen elkaar vinden en informeren. Behalve dat
lotgenoten elkaar vinden, willen we natuurlijk graag dat eenieder
donateur gaat worden.

Colofon

Verschijning: Vier maal per jaar
Verspreiding: Gratis
Druk:	Drukkerij Kedde, Amsterdam
Copyright:	Stichting Veteranenziekte

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 preventieve maatregelen.

Stichting Veteranenziekte is een organisatie met
ANBI-erkenning, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.
KvK te Alkmaar nr. 37086137

Stichting Veteranenziekte NL92 INGB 0008 2451 10
Donateurschap:
€ 26,50 per jaar (factuur)
€ 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage: 	700 exemplaren
Doelgroep:
Donateurs, externen, artsen, GGD en media

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