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En . . . wat nu?
De kracht van meditatie
Nee, dit wordt geen zweverig stukje, dus sla het nu NIET meteen over.
Het woord mediteren betekent volgens van Dale: zich concentreren op zijn
innerlijk/diep nadenken.
Tijdens de revalidatie zullen misschien een aantal van jullie hiermee al in
aanraking zijn gekomen. Alleen wordt het dan vaak ontspanningsoefeningen
genoemd. Juist die ontspanning, voor zowel je lichaam en geest, kan positief
bijdragen aan je herstel.
Iedereen zit met vragen en vaak ook nog een stukje angst over wat je zo
plotseling is overkomen, niet alleen de patiënt, maar zeker ook bij de partner,
en andere dierbaren.
Door je elke dag even over te geven aan jezelf, je op je ademhaling te concentreren, je hoofd leeg te maken en helemaal
nergens aan proberen te denken (dit laatste is het moeilijkst), kom je weer bij jezelf.
Dit is ontzettend moeilijk, we weten allemaal dat je binnen de kortste keren weer afdwaalt naar alles wat je bezig houdt. Juist
daarom kan het goed zijn om je iedere dag even terug te trekken in een rustige omgeving. Zet je telefoon, computer enz. uit,
zodat je niet gestoord wordt. Zoek een rustig plekje in huis, waar ook je andere huisgenoten je niet storen. Neem een
houding aan waarbij je je goed voelt, dat kan zittend of liggend zijn. Zorg dat je je behaaglijk voelt en niet koud wordt. En dit
hoeft geen lange tijd te zijn, begin met 5 minuten per dag.
Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling, je kan een hand op je buik leggen om het te
voelen. Ontspan je voeten, enkels, knieën, en ga zo je lichaam verder af.
Probeer nu nergens aan te denken (alleen focussen) en focus alleen op je ademhaling. Probeer
bij iedere ademhaling verder te ontspannen.

adem in,
adem uit

Als je het genoeg vindt, open je je ogen en blijf je nog even zitten/liggen. Daarna kan je weer verder met je dagelijkse
dingen. In het begin zal je denken “dit wordt helemaal niets”, maar het is zoals met alles in je hele herstelproces, de
aanhouder wint. En je voelt je daarna vaak rustiger.
Je kan natuurlijk ook rustige muziek toevoegen als dat je helpt om beter te ontspannen.
Zonder dat we er erg in hebben mediteren we vaak onbedoeld al een aantal korte momenten per dag. Je gedachten dwalen
af naar niets, je staart gewoon voor je uit. Je kijkt naar buiten vanuit je stoel of luistert naar muziek waar je in op gaat. En als je
het zo bekijkt is er eigenlijk niets zweverigs aan.
Op Internet staan veel leuke sites en ﬁlmpjes om je op weg te helpen. Ik zeg gewoon “doen” en proberen. Meditatie kan
mede bijdragen om de balans in je leven terug te brengen, na de heftige ziekteperiode en sluit vaak mooi aan op het
revalidatieproces.
Nicolien van Oostveen
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Deborah de Nies en Jasper Bunskoek

Piek besmettingen legionella: in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis
12 september 2020 15:48
Aangepast: 12 september 2020 17:45
Het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen met een legionellabesmetting neemt ﬂink toe. Vooral
afgelopen zomer was sprake van een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
Dat blijkt uit cijfers van GGD's en het RIVM die datajournalist
Jasper Bunskoek van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws
heeft geanalyseerd.
Vooral in juli was er een piek, zag hij. "Die maand zijn 95 mensen
in het ziekenhuis opgenomen met legionella. Negentien van
hen kwamen terecht op de intensive care en vier zijn zelfs
overleden."
Dat zijn er veel in vergelijking met voorgaande jaren en in die
julimaand óók in vergelijking met corona. "Om een idee te
geven: het aantal mensen dat in juli met een legionellabesmetting in het ziekenhuis terechtkwam, is hoger dan het
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aantal mensen dat in dezelfde
maand met corona in het
ziekenhuis belandde.“

Aantal mensen met veteranenziekte per maand

Slopende ziekte
„Verontrustend", zegt Esther
Huygen over de cijfers. Ze is
voorzitter van de Stichting
Veteranenziekte, waarin lotgenoten
en nabestaanden zich verenigen.
"Dit is een slopende ziekte die
levens kost en levens verandert.
Mensen die het overkomt, houden
vaak nog lang klachten.“
Dat overkwam bijvoorbeeld
Desiree (41). Vorig jaar oktober
raakte ze besmet. Nu, bijna een
jaar later, heeft ze nog altijd
dagelijks koortsaanvallen
(zie blz. 4).

Hoe krijg je legionella?
De legionellabacterie groeit in stilstaand water dat tussen de 20 en 50 graden warm is. Wanneer kleine druppeltjes
met besmet water worden ingeademd, kan de bacterie schade aanrichten in de longen.
De druppeltjes kunnen komen van douches, jacuzzi's of tuinsproeiers, maar legionella is ook wel gevonden in
regenplassen. Veel gebouwen met douche- of zwemvoorzieningen, zoals sporthallen en zwembaden, lagen tijdens de
coronaperiode stil vanwege lockdownmaatregelen. Daarom waarschuwde premier Mark Rutte dit voorjaar voor het
risico op legionella.
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Stichting Veteranenziekte

'Veranderend klimaat boosdoener’
Omdat maar zelden een bron voor besmettingen wordt gevonden, blijkt het moeilijk om de stijging te verklaren. Volgens
legionella-expert Petra Brandsema van het RIVM zijn de coronamaatregelen niet de oorzaak van de piek in juli. "We zien tot
nu toe geen aanwijzingen dat de lockdown en de leegstaande gebouwen daarin een rol hebben gespeeld."
Het RIVM vermoedt dat de veranderende weersomstandigheden een belangrijke rol spelen in de stijging. "We zien vooral
een toename van het aantal patiënten als het een periode ﬂink warm is geweest en het daarna heeft geregend, van die
plensbuien."
Dit weer wordt in de toekomst vaker verwacht. Het baart het RIVM zorgen. "Dit is niet wat we willen zien, dat meer mensen
ziek worden door legionella. We hebben meer onderzoek nodig om te weten wat de bronnen zijn die belangrijk zijn bij de
verspreiding bij dat regenachtige weer.“
'Denk bij klachten ook aan legionella’
De impact van de ziekte als gevolg van een legionellabesmetting is voor veel mensen onbekend, stelt voorzitter Esther
Huygen van de Stichting Veteranenziekte. "Mensen denken niet zo snel aan legionella. Bewustzijn is belangrijk, zeker nu we
met een coronapandemie te maken hebben.“
Ze hoopt dat mensen bij griepverschijnselen ook gaan denken aan een mogelijke legionellabesmetting. "Elke dag die je er
eerder bij bent, kan een groot verschil maken in je revalidatieproces. Als je te lang wacht, kan het te laat zijn. Door berichten
die ons bereiken, vermoeden we dat een aantal personen met klachten pas na een negatieve coronatest is getest op
legionella. Eén van hen is overleden.“
Ook bij Tino Beentjes (58) uit Winkel dachten de artsen lange tijd aan corona. Pas na twee negatieve testen kwam legionella
in beeld.
Ziek door legionella

'Smerige' bacterie zette leven Tino (58) en Desiree (41) op zijn kop
12 september 2020 15:47
Aangepast: 14 september 2020 15:55
Het aantal mensen dat met een legionellabesmetting in het
ziekenhuis belandt, neemt toe. Zo'n besmetting hakt erin, weten
Tino (58) en Desiree (41). Beiden werden afgelopen jaar ziek en
ondervinden er nog altijd hinder van. "Het was gewoon een klap.
In een paar tellen was ik zeiknat van het zweet en had ik hoge
koorts."

© Tino Beentjes

Hij sloopt, maakt en repareert plafonds, heeft een eigen café en
draait graag plaatjes als dj. Tino Beentjes (58) uit het Noord-Hollandse
Winkel is zonder meer een energieke, actieve man. Maar een paar
weken geleden was dat energieke ineens weg.
"Het zweet brak me uit. In een paar tellen was ik zeiknat en had ik hoge koorts. Het was gewoon een klap. Ik kon niets meer.
Ik ben nog nooit zo ziek geweest van koorts.“
Geen corona
Hoge koorts. In deze tijd. Dan denkt iedereen meteen aan corona. Ook de artsen in het ziekenhuis. "Ze wisten voor 100
procent zeker dat het corona was. Maar de eerste test was negatief. En de tweede een paar dagen later ook."
De situatie van Tino werd er niet beter op: hij lag aan het zuurstof en had waanbeelden vanwege de hoge koorts. "Het leek
wel of ik een trip had. Ik zag op een gegeven moment het ziekenhuisbed op z'n kant staan.“
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Ziek door legionella

Leiding doorgezaagd
Een oudere arts stelde voor om Tino vanwege zijn symptomen ook te testen op legionella. En die testen bleken wel positief.
Hij heeft de bacterie waarschijnlijk opgelopen toen hij tijdens het slopen van een balkon een leiding moest doorzagen. "En
dat terwijl ik er juist heel erg kien op ben. Ik spoel leidingen door en trek wc's wel twintig keer door voordat ik ga slopen."
Het kan iedereen overkomen, wil Tino maar zeggen. Inmiddels werkt hij thuis aan zijn herstel. En dat is niet eenvoudig. "Ik
ben bekaf. Ik heb net in het café twee biljarts op hun plek gezet. Normaal is dat met mijn goede conditie geen probleem, nu
ben ik helemaal kapot. De rest van de dag lig ik op de bank. Dit is echt een hele vieze, smerige ziekte. Een slopertje.“
Tino hoopt snel weer actief te kunnen zijn, maar de klachten kunnen lang aanhouden.
Zo liep de 41-jarige Desiree uit Wageningen de ziekte vorig jaar
oktober op. Nu – een jaar later – staat haar leven nog altijd in het
teken van revalideren.
"Ik werd grieperig, ziek en koorts. Ik dacht zelf dat er niet zoveel aan
de hand was, maar mijn man belde 112 en toen lag ik al vrij snel in de
ambulance.“
© Desiree

Twee keer in het ziekenhuis
Van wat er daar gebeurde, weet Desiree niet veel.
"Vanwege de hoge koorts en de lage bloeddruk was ik
helemaal verward." Ze lag tien dagen in het ziekenhuis, maar
op de eerste dag thuis ging het opnieuw mis. "Ik ben de
volgende dag weer door mijn man naar het ziekenhuis
gebracht. Twee weken later mocht ik naar huis, ging het
's nachts opnieuw fout en werd ik weer naar het ziekenhuis
gebracht.“

© Desiree

Desiree bleef problemen houden. "Ik heb vijf antibioticakuren gehad en uiteindelijk nog vier maanden prednison." Nog altijd
is ze niet de oude. "Ik voel me een oud wijf. Ik heb een slechte concentratie en kan niet goed lezen. Dan ga ik letterlijk scheel
kijken. Ik heb elke dag koortsaanvallen, ik ben heel snel overprikkeld."
Enorme impact
Het heeft een enorme impact op haar leven en dat van het gezin. "Het huishouden kan ik niet doen. Ik kan maximaal tien
minuten autorijden. Het beperkt me heel erg. Ik kan niet werken en loop nog bij een revalidatiecentrum."
Hoe en waar Desiree de bacterie opliep, is onbekend. Net als bij veel andere patiënten is nooit een bron gevonden. Of ze
ooit weer de oude wordt, is ook nog de vraag. "Ik weet niet of ik nog van deze restverschijnselen af ga komen, omdat ik nog
in behandeling ben."
Verantwoording
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de meest recente cijfers die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws verzamelde bij de
25 GGD's en het RIVM.
Zij kregen tot en met juli van dit jaar bijna 240 meldingen binnen over mensen die in Nederland een longontsteking opliepen als
gevolg van een besmetting met de legionellabacterie. In de jaren ervoor waren dat er over dezelfde periode gemiddeld zo'n 170.
Er zijn weinig gemeenschappelijke bronnen bekend en de besmettingen zijn verspreid over het land vastgesteld. Cijfers over de
maand augustus zijn nog niet volledig, en daarom buiten het onderzoek gehouden.
Bron: RTL Nieuws
https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5182321/legionella-besmetting-veteranenziekte-toename-ziekenhuis-bacterie
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De stelligheid van het RIVM
RTL Nieuws had vorige week een reportage over het hoge aantal legionellabesmettingen in
juli. We weten als Stichting Veteranenziekte wat dit betekent voor de mensen die ziek zijn
en hoe dit hun leven in min of meerdere mate zal beïnvloeden. Het was ook goed om te
zien dat er direct kamervragen zijn gesteld.
Wij zijn als Stichting al jarenlang met het RIVM "in gevecht" over de bron van legionellabesmettingen. Wanneer iemand ziek
wordt gaat de GGD op zoek naar de bron van de besmetting en de besmetting wordt bij het RIVM gemeld. De uitkomst is al
jarenlang hetzelfde: in 95% van de gevallen wordt de bron niet gevonden. De frustratie hierover bij de patiënt is hoog en het
verwerkingsproces wordt ook vaak bemoeilijkt doordat het aan mensen knaagt en zorgt voor onzekerheid. "Ik kom blijkbaar
op een plek waar die bacterie was of nog steeds is, kan ik dan opnieuw ziek worden?"
De recente opmerkelijke stijging van het aantal besmettingen in juli en de reactie van het RIVM zijn de aanleiding om nog
eens te verwoorden waar volgens ons een probleem zit.
We geven 2 voorbeelden:
Voorbeeld 1: De afgelopen maanden was het aantal legionellapatiënten extreem laag en in juli ineens hoger dan normaal.
RIVM zegt dat het de lock-down niet is geweest, want er is geen bron gevonden die dit zou bewijzen. Verder zeggen zij dat
er in juli veel zware regenbuien zijn gevallen na een periode van warmte, dus dat moet de oorzaak van de piek wel geweest
zijn. Zijn daar dan bewijzen voor gevonden?
Waarom wordt de lock-down zo snel weggewoven als mogelijke oorzaak van de afwijkende aantallen legionellapatiënten in
de afgelopen maanden? Er is toch geen bron voor het hoge aantal besmettingen gevonden? Tevens waren er in de maanden
ervoor extreem weinig patiënten, ook precies gelijk aan de periode van de lock-down. Toeval?
Voorbeeld 2: Serotype 1 is de meest ziekmakende legionella-variant. Stel er zit 30.000 kve/l serotype 1 in de douches van
een sportaccommodatie en er zit 30.000 kve/l serotype 1 in de douches van het zwembad. Dit zijn extreem hoge aantallen.
Stel: we hebben een meneer die rookt en diabetes heeft, wat hem tot de groep van mensen die een hoger risico heeft om
legionellose op te lopen laat behoren. Volgens het RIVM is er geen tot weinig risico voor meneer om te douchen in de
sportaccommodatie, maar wel een risico om te douchen bij het betreffende zwembad. Dit kunnen wij als Stichting niet
volgen, omdat wij denken dat het voor meneer exact hetzelfde risico op ziek worden is.
Even een inhoudelijk uitstapje
Toch is dit wat het RIVM feitelijk zegt, want sportaccommodaties behoren tot de niet-prioritaire locaties en zwembaden tot
de prioritaire locaties. Sportaccommodaties moeten wel zorgen voor levering van deugdelijk drinkwater, maar hoeven niet te
bemonsteren, geen risico-analyse en beheersplan op te stellen en geen melding te maken wanneer zij dit soort hoge overschrijdingen van de legionellanorm hebben, omdat voor deze locaties niet eens een norm geldt. De zwembaden moeten dit alles wel
doen en de douches per direct sluiten of speciale ﬁlterdouchekoppen plaatsen wanneer er een overschrijding is van >1000 kve/l.
We hebben in Nederland al vele jaren het onderscheid tussen prioritair en niet-prioritaire locaties, gebaseerd op uitspraken
van het RIVM waar de meeste besmettingen zijn gevonden of uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken waar de meeste
besmettingen plaatsvinden. Maar uit dat onderzoek naar de bron wordt in 95% van de gevallen de bron niet gevonden, ook
in wetenschappelijk onderzoek niet. Waarom dan in Nederland dat onderscheid tussen prioritair en niet-prioritair?
Onze vragen
De redenatie die het RIVM volgt is lastig te begrijpen. Wat zij in feite zeggen is dat als de bron niet bewezen kan worden, dan
zal dat de oorzaak van de besmetting wel niet zijn. Dat zeggen zij in het voorbeeld van de hoge aantallen in juli en dat
zeggen zij bij het voorbeeld van prioritair versus niet-prioritair.
Even terug naar het voorbeeld van de hoge besmettingen in juli. De lock-down als oorzaak is niet bewezen maar regen in
combinatie met warmte is ook niet bewezen. Wij vragen het RIVM: geef toe dat jullie het niet weten maar dat de stijging
opmerkelijk is en ga uit van het voorzorgprincipe dat alle mogelijke bronnen de oorzaak zouden kunnen zijn en doe
vervolgens meer onderzoek om ook daadwerkelijk te vinden wat de oorzaak is.
Meer geld voor onderzoek blijkt meer dan noodzakelijk: onderzoek naar relatie legionella en warmte/regenval, maar ook
meer geld naar bronopsporing bij de patiënt. Het onderscheid prioritair/niet-prioritair dient onder de loep te worden
genomen en wij zouden het RIVM willen vragen om, totdat er meer bewijzen zijn, hun stelligheid te laten varen en vaker te
durven zeggen: Wij weten het ook niet, maar wij sommen voor u de mogelijke opties op.
Bestuurslid Stichting Veteranenziekte, Monique Bastmeijer
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In Memoriam

Lucas van Schaik werd tijdens de Nijmeegse 4--daagse getroffen door
de veteranenziekte. Als legionellaslachtoffer en internist werd hij een
zeer gewaardeerd adviseur van onze stichting. Helaas moest hij dit werk
een paar jaar geleden echt stoppen, waarbij hij wel aangaf te hopen dat
de strijd door onze stichting gecontinueerd zou worden.
We gaven samen met hem voorlichting op o.a. de gezondheidsbeurs.
Vooral studenten wist hij zeer te interesseren voor het onderwerp
legionella. Hij was betrokken en bevlogen bij vele onderwerpen!
We wensen zijn gezin en verdere familie veel sterkte met de verwerking
van dit verlies. Wij hebben mooie herinneringen aan hem.

Marianne Jacobs hebben we leren kennen in 2016. Zij was sinds haar legionellabesmetting in Frankrijk betrokken bij onze stichting en iedere lotgenotendag
aanwezig met haar man Bert om lief en leed met lotgenoten te delen.
Marianne stond voor haar mening en toen Marianne dit voorjaar aangaf om als
secretaris en daarmee bestuurslid zich te willen inzetten voor onze stichting
waren we zo blij. Met haar inzet en bevlogenheid, samen iets te kunnen
betekenen voor een ieder van ons, werd zij een welkome aanwinst voor het
dagelijks bestuur.

Live the life
You love
Loved the life
I lived

Helaas werd Marianne ziek, heel erg ziek. Binnen 3 maanden hebben wij
voorgoed afscheid van haar moeten nemen. Zelfs tijdens deze 3 maanden bleef
Marianne betrokken en drukte zij ons op het hart dat er veel te doen blijft en dat
ze het zo jammer vond daar niet meer aan bij te kunnen dragen.
Onrechtvaardigheid maakte haar nog strijdbaarder.
Wij zijn dankbaar voor haar inzet en haar manier waarop zij warmte deelde.
We wensen Bert en haar kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.
Wij zullen altijd klaar blijven staan voor hen als herinnering aan Marianne.

(dreigend) Arbeidsongeschikt?
Ben je op zoek naar een luisterend oor, feedback of hulp bij het
opbouwen van een verzuimdossier?
Ook daarvoor kun je bij ons terecht.
Wij brengen je dan in contact met een deskundige die ons hierbij
ondersteunt.
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Als lotgenoten wil je samen komen,

Het elkander moeten missen

Elkaar tot steun zijn tot en met.

Omdat reizen niet altijd gaat

Als lotgenoten samenkomen

Daarom 1x per jaar verbinden

Is daar die traan

Hetgeen waar de Stichting voor staat.

Maar zeker ook de pret

Nu wij dit jaar niet samen kunnen komen

Het elkaar weerzien

Is dat voor velen een gemis

Je bent er nog wat ﬁjn

Weet dat wij altijd zijn verbonden

Elkaar wederom te treffen

Waarachtig maar ook zeker wis.

Het weer even samen zijn
Want het delen van vreugde,

Stuur elkaar een kaartje

Het delen van verdriet

Laten weten dat je aan elkander denkt

Dat doe je in de regel zomaar niet

Iets laten weten via de nieuwsbrief
Als je iets wil delen of misschien iemand herdenkt

Je ongemakken delen maakt
het soms wat minder zwaar

Deel wat je kwijt wil nu het persoonlijk, even niet kan

Niet dat het dan plots weg is

Stuur het naar de stichting dan weten wij ervan

Maar het verlicht iets telkens weer

Wij verwerken het voor u in de nieuwsbrief tot een ieder het dan leest.

elk jaar.

Want door te delen helpen wij elkaar het meest.

Ommetje
Maak wandelen leuker met de app van de Hersenstichting. Houd je
hersenen ﬁt door elke dag een Ommetje te lopen. Download de
Ommetje-app van de Hersenstichting en prof. Erik Scherder helpt jou
bij het wandelen!
www.hersenstichting.nl

Oproep tot schrijven! Hoe gaat het nu met u?
Wat heeft de veteranenziekte voor u veranderd?
Graag ontvangen wij uw bericht, lang of kort, voor plaatsing
in de volgende nieuwsbrief.

Secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl
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Column Esther Huygen

Het is een mooie dag . . .
Dat denk ik zo vaak mogelijk, maar het is nu wel een heel bizarre tijd!
Zo begon ik mijn column van het afgelopen voorjaar en nog steeds klopt deze zin.
De pandemie waar we nog immer mee te maken hebben en de ingestelde regels om verspreiding van het virus te voorkomen
geven onrust. Onrust en zorgen bij de (ex-)legionellapatiënten. Extra vragen werden en worden gesteld en steun gezocht.
We hebben het besluit moeten nemen om dit jaar geen lotgenotendag te organiseren. We hopen daarom op diverse
bijdragen, ook van u, voor onze nieuwsbrief. Ook via Facebook kunt u nog steeds veel met elkaar delen. Om dit aan te vullen
zijn we bezig met het opzetten van een platform voor de lotgenoot (de patiënt en familie). Dit staat nog in de kinderschoenen, maar zodra er meer bekend is zullen we de informatie daarover met u delen. Dit zullen wij doen per e-mail.
Dus als u een wijziging heeft of onlangs een (nieuw) e-mailadres in gebruik genomen hebt, deel dit dan met ons, zodat we
ook ú kunnen bereiken.
Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief hebben we afscheid moeten nemen van Marianne, onze secretaris. Een mooie en ﬁjne
vrouw, die we zeer missen. Haar taken worden nu overgenomen door Diana, waar we heel blij mee zijn.
Het overlijden van Lucas van Schaik betekent ook een gemis. Ik leerde hem kennen in 2014 als een zeer ﬁjne, belezen en
betrokken man. Van hem kon je veel leren!
Ontzettend graag had ik u een nieuwsbrief laten lezen gevuld met allerlei verhalen en foto's, maar deze editie is echt wat
anders van opzet.
Belangrijk is het feit dat er een onderzoeksjournalist van RTL Nieuws is gestart met een artikel omtrent het hoge aantal
besmettingen afgelopen zomer. Er waren televisieopnames o.a. met een lotgenoot van ons t.w. Desiree. Zij heeft heel
moedig haar verhaal gedaan. Het item met vertegenwoordiging vanuit het RIVM gaf ons als stichting de aanleiding tot het
stuk van Monique met daarin onze reactie. Het onderzoek dat is gedaan zal ongetwijfeld een vervolg hebben. Dit durf ik wel
te beweren, aangezien er vele reacties bij de nieuwszender zijn binnen gekomen n.a.v. de uitzending en het artikel online.
Ook ziet u in deze nieuwsbrief een melding dat u met steeds meer werk- en ARBO-gerelateerde zaken bij ons terecht kunt.
Dit zullen we in de volgende nieuwsbrief en via onze website verder gaan toelichten.
De rubriek: En . . . wat nu?! wordt ook vervolgd! Er is nog van alles te doen door ons als stichting!
Denk aan uzelf en elkaar.
Graag tot ziens & hartelijke groet,
Esther Huygen, voorzitter

Colofon

Verschijning:
Verspreiding:
Druk:
Copyright:

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

Vier maal per jaar
Gratis
Drukkerij Kedde, Amsterdam
Stichting Veteranenziekte
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KvK te Alkmaar nr. 37086137

Stichting Veteranenziekte NL92 INGB 0008 2451 10
Donateurschap: € 26,50 per jaar (factuur)
€ 25,– per jaar (automatische incasso)
Oplage:
600 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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