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LEGIONELLA BESMETTINGEN SCHIJNDEL

Ik neem u mee om een kijkje achter de schermen te geven, 
wat er komt kijken voor de vrijwilligers van StVZ, wanneer er 
een uitbraak in de media komt. Voordat wij goed en wel 
beseften dat het werkelijk om een legionella uitbraak ging, 
belde het Brabants Dagblad al met een stortvloed aan 
vragen. Na overleg met de Voorzitter, is besloten dat de 
secretaris de media te woord zou staan. Wij doen dit 
bestuurswerk als vrijwilligers en dan is het af en toe passen 
en meten wie doet wat? waar? en wanneer? naast een 
drukke baan.

Tijdens het interview met het Brabants Dagblad wilden o.a. 
ook Hart van Nederland, Zembla, RTL etc. StVZ graag 
spreken. Dat maakt het best hectisch, wanneer ze dat 
allemaal tegelijkertijd willen. Om aan te geven hoe sommige 
media te werk gaan en aan informatie komen, wil ik graag 
het volgende met u delen. Diverse reporters, hebben niet 
alleen het bestuur maar ook lotgenoten benaderd, 
lotgenoten die in het verleden al eens eerder geïnterviewd 
waren maar ook o.a. via StVZ lotgenoten op Facebook 
(sommige mensen hebben hun privé tel.nrs op openbaar 
staan).

Een interview voor de camera bleek gewenst, met de 
voorzitter en een lotgenoot. Het “liefst” met een 
overlevende van de grote legionella uitbraak te 
Bovenkarspel, die daar dan iets over verteld….. 

Nadat zij tijdens deze vraag de nadruk legden op een 
uitspraak van de GGD hart van Brabant, die op hun beurt de 
vrees hadden uitgesproken dat deze dode en 10 opnames 
wel eens het topje van de ijsberg zou kunnen zijn, bestond 
bij ons het vermoeden dat men aan het speculeren was. 
Daarop is besloten het interview te annuleren. 

StVZ heeft baat bij naamsbekendheid, echter de manier 
waarop, houden wij graag integer en doelgericht. Wij 
hoopten met de media in 1 keer alle betrokkenen in 
Schijndel te kunnen bereiken. De mensen verwijzen naar 
onze patiëntenorganisatie zodat er direct passende 
informatie kan worden gegeven en men sneller aan het 

herstel beginnen kan. Om 18u ‘s avonds was live op 
radio NPO1 een interview met StVZ te horen. Hierin kon 
het bestaan en belang van onze patiëntenorganisatie en 
het aangeven van de website gelukkig wel worden 
benoemd. Zo snel als alle hectiek daar was, zo snel was 
zij ook weer achter de rug. 

De week aansluitend werden de ontwikkelingen rondom 
de legionella besmettingen en brononderzoek in 
Schijndel nog wel in het Brabants Dagblad vermeld, in 
het algemene journaal is nog vermeld dat de bron niet is 
waargenomen. Onze voorzitter heeft contact gehad met 
de GGD hart van Brabant, zij hebben een link geplaatst 
van onze patiëntenorganisatie op hun site, echter 
wanneer je deze zoekopdracht nu intoetst bij de GGD 
hart van Brabant, is er helaas geen doorverwijzing. 

StVZ hoopt dan 
ook dat alle 
betrokkenen van 
de besmetting in 
Schijndel, wel de 
juiste hulp en 
informatie 
hebben gekregen 
die van belang is 
bij het herstel. 

 
Op LinkedIn werd n.a.v. het interview met StVZ in het 
Brabants Dagblad, nog gemeld dat er kamervragen zijn 
gesteld. Er heeft (nog) geen terugkoppeling 
plaatsgevonden wat wij als bestuur jammer vinden.

Voor degene, die het gemist hebben, de volledige 
berichtgeving over de uitbraak in Schijndel, het 
interview in het Brabants Dagblad en een 
krantenbericht uit Grobbendonk, België, waar 1 week! 
na Schijndel ook een legionella uitbraak was, met helaas 
ook 1 dode en minstens 12 besmettingen, staat te lezen 
op www.StVZ.nl. of neem contact op met het 
secretariaat.

 

1

Op 18 november 2021 werd op radio en tv bekend gemaakt, dat er in Schijndel een legionella 
uitbraak was. 1 dode viel al te betreuren en minstens 10 mensen lagen in het ziekenhuis.



Daar dacht ik anders over. Ik schakelde de 
bestuursleden Diana en Nicolien in en met hun 
overredingskracht en enthousiasme kon Esther niet 
anders dan overstag. En dus zit ik op deze 
vrijdagmorgen met Esther te ‘zoomen’. We drinken 
samen koffie en zo voelt het alsof we knus bij elkaar 
aan de keukentafel zitten. In werkelijkheid ligt er 175 
kilometer koud asfalt tussen ons in. 

Esther, kun jij je het 
moment nog herinneren 
waarop je besloot bij het 
bestuur te gaan?

“Ja, ik weet het nog 
precies. In 2005 werd 
mijn partner ziek. Via de 
artsen kreeg ik weinig 
informatie. Maar ik 
wilde meer weten. Dat 
wil iedereen. Dus ging ik 
thuis, met mijn man nog 
op de Intensive Care, 
googelen. Zo kwam ik bij Stichting Veteranenziekte 
terecht. 

Het eerste wat ik in beeld kreeg was het monument in 
Bovenkarspel. Daar schrok ik zo verschrikkelijk van. 
Het zal toch niet waar zijn dat ik mijn man verlies… Ik 
kom op die website en het eerste wat ik in beeld krijg 
is een herdenkingssteen! Ik heb niet verder gekeken, 
heb meteen die computer uitgegooid. Het bevestigde 
wat misschien kon gebeuren. En dat beeld, dat gevoel 
dat ik dat moment had, dat ben ik nooit meer 
kwijtgeraakt…

Later ben ik me toch gaan inschrijven en ben donateur 
geworden, om zo meer informatie te ontvangen. Het 
duurde even voordat ik genoeg ruimte had in mijn 
hoofd, maar toen ben ik alles gaan lezen. Af en toe viel 

de oproep me op, in de nieuwsbrief. Ze zochten 
nieuwe bestuursleden. Dat legde ik steeds naast 
me neer. In 2013 vroeg John, mijn man, of dat niet 
wat voor mij was.” En ze voegt er lachend aan toe: 
“Daar heeft hij nu nog steeds spijt van.”

Ik vermoed dat haar man juist nu de kamer in 
komt lopen, want Esther kijkt even grijnzend op 
voor ze verder gaat: “Ik dacht waarom ook niet, ik 

werkte sinds kort vier 
dagen in plaats van 
vijf. Dus ja, ik had wat 
tijd. In september 
2014 woonde ik de 
eerste vergadering bij 
en werd mij gevraagd 
of ik mijn verhaal 
wilde vertellen tijdens 
het congres. Het was 
spannend om zoiets 
persoonlijks te delen, 
maar het mooie was 
dat mensen uit de 

technische hoek mij jaren later nog herkenden 
naar aanleiding van mijn optreden. Zij kregen, 
eigenlijk voor het eerst, een inkijkje in de mens 
achter hun techniek. Het gaf hun werk verdieping. 
Al vrij snel stapte de voorzitter op en heb ik het 
overgenomen. Dat ging wel een beetje snel, van 
gewoon bestuurslid naar voorzitterschap.”

Had je daardoor vaak het gevoel dat je bepaalde 
zaken graag eerder had willen weten zodat je het 
anders had kunnen doen?

“Continue”, antwoordt Esther resoluut. “Je leert 
gaandeweg. De rol die ik meende te vervullen lag, 
natuurlijk, op het vlak van de patiënt, maar….       
Lees het vervolg op www.StVZ.nl
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Esther Huygen: De vrouw achter de Stichting
Ze is voorzitter van het bestuur, de motor van de Stichting Veteranenziekte (StVZ) en de vrouw naast de 
lotgenoten. Op iedere lotgenotendag probeer ik Esther te interviewen. Keer op keer stuurt ze me weg. Met 
weinig woorden maar met allerlei gebaren, alsof ze zeggen wil: ‘Het gaat niet om mij’. 

 

 

 



In Memoriam
Het spijt ons te moeten meedelen dat de heer 
Theo Voet is overleden op 23 november 2021. Hij 
wilde nog aanwezig zijn op onze dag samen begin 
november. Helaas was dat niet mogelijk voor hem. 
Al sinds 2010 waren hij en zijn vrouw aangesloten 
bij de stichting. We zullen met hem zijn aardige 
berichtjes en aanwezigheid erg missen. We wensen 
zijn vrouw Ingrid erg veel sterkte in deze en 
komende tijd.
 

Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van de kracht.

Ik heb de berg beklommen 
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, geliefden, 

ik ben in vrede gegaan.
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Van de Penningmeester,
Geachte Meneer, Mevrouw,
Lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging!

Als patiëntenvereniging willen we de o zo belangrijke lotgenotendagen blijven organiseren. Tevens verzorgen wij 
diverse vormen van voorlichting over de gevolgen, wanneer men door een legionella besmetting ziek is geworden.

Dit doen wij niet alleen op b.v. beurzen en scholen, maar ook via onze folders en website. Ook investeert StVZ in 
het waardevolle één op één contact met u, de lotgenoot, de partner, of andere belanghebbende, om u zo goed 
mogelijk te kunnen bijstaan. 

Mogen wij u daarom vragen om uw vrijwillige bijdrage voor 2022?

Graag ontvangen wij uw bijdrage ad Euro 26,50 op onze bankrekening nr. NL92INGB0008245110 
t.n.v. Stichting Veteranenziekte te Amerongen,  o.v.v. Bijdrage 2022 met uw naam en woonplaats graag.

Als u heeft ingestemd met automatische incasso, zal het bedrag ad Euro 25,00 in de laatste week van 
februari 2022 worden afgeschreven.

 

Nieuwe maken

zie foto kaart

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht.

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan.

Huil daarom niet, geliefden, ik ben in vrede gegaan.

Het spijt ons te moeten meedelen dat de heer Theo 
Voet is overleden op 23 november 2021. Hij wilde 
nog aanwezig zijn op onze dag samen begin 
november. Helaas was dat niet mogelijk voor hem. 
Al sinds 2010 waren hij en zijn vrouw aangesloten 
bij de stichting. We zullen met hem zijn aardige 
berichtjes en aanwezigheid erg missen. We wensen 
zijn vrouw Ingrid erg veel sterkte in deze en 
komende tijd.
 

In Memoriam
Het spijt ons te moeten meedelen dat de heer Theo Voet is overleden op 23 november 2021. Hij wilde nog 
aanwezig zijn op onze dag samen begin november. Helaas was dat niet mogelijk voor hem. Al sinds 2010 
waren hij en zijn vrouw aangesloten bij de stichting. We zullen met hem zijn aardige berichtjes en 
aanwezigheid erg missen. We wensen zijn vrouw Ingrid enorm veel sterkte in deze en komende tijd.

 

 

 

 

Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van de kracht.

Ik heb de berg beklommen 
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, geliefden, 

ik ben in vrede gegaan.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die ik 
met hem mocht beleven, heb ik met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man

Hulst, 27 juli 1949 Terneuzen, 23 november 2021
echtgenoot van

Ingrid Maria René Gijsel

Theo Voet
Theophiel Petrus Valentijn
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Lotgenotendag

Voor een legionellapatiënt staat de datum van ziek 
worden met een dikke zwarte streep op de kalender. 
Ook in die van hun familie overigens. Want deze 
bacterie blijft je lang, heel lang, achtervolgen. 
Vermoeidheid, pijn, karakterveranderingen en 
concentratieproblemen, het is een bescheiden greep 
uit de lange rij restverschijnselen. Hoe doen mensen 
dat? Hoe kom je iedere dag je bed weer uit als je 
nog minder energie hebt dan je bejaarde moeder? 
Hoe breng je dit op als je leven er ineens 100% 
anders uitziet? Hoe voorkom je dat je gillend gek 
wordt wanneer je geen idee hebt of je ooit weer je 
oude zelf wordt? 

Vandaag, in het imposante Slot Zeist, gaan we op 
zoek naar de overlevingsstrategie van deze groep 
enorm sterke mensen. Want wat opvalt is dit: ze zijn 
niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten.

Vrijwilligerswerk
Voor Tamara was het ook zoeken naar een nieuwe 
invulling. Haar werk in de handhaving is geen optie 
meer. Tamara is moe, heeft pijn en vecht tegen de 
somberheid. Toch heeft ze een manier gevonden. 
Kon ze een jaar geleden nog niet op het woord 
‘doperwten’ komen, - die kleine groene balletjes – 
nu kookt ze voor oudjes. ‘Ja, daar voel ik me het 
beste thuis, op het niveau van mijn oma, ik ben snel 
overprikkeld.’

Een dag heeft 24 uur
Albertine is net als Tamara in 2019 besmet geraakt en 
op zoek naar haar oude zelf. Albertine: ‘Ik mis mezelf, 
de vrouw die sportte en fulltime werkte. Dat ben ik 
toch? Dat is toch mijn identiteit? Dat is zo’n gek 
gevoel!’

Haar man Ron: ‘Ik mis ook de oude Albertine, ik moet 
me aanpassen aan haar omstandigheden, normaal 
gingen we nog een biertje drinken om half elf, vroeger 
sleepte ze mij naar de kroeg, maar nu redt ze het niet 
meer. Dat soort dingen. Maar ja, daar valt makkelijk 
een mouw aan te passen, een dag heeft 24 uur, dus er 
kan gelukkig nog heel veel.’

Biefstuk en humor
Petra, het ‘meissie’ van lotgenoot Ron vertelt dat ze 
’s avonds niet meer weggaan. ‘Ik vind de chronische 
vermoeidheid die hij heeft overgehouden het 
moeilijkst, daar moet je rekening mee houden, hij 
gaat vroeg naar bed, je kan ’s avonds geen dingen 
meer afspreken. Maar ja, dan gaan we ’s middags 
ergens eten, gaan we lekker een biefstukje eten bij 
Loetje. Zijn karakter is wel veranderd, hij heeft soms 
een kort lontje, maar zijn humor is-ie niet verloren.’

OVER JEZELF MISSEN EN DIE KLEINE 

GROENE BALLETJES

Sfeerimpressie lotgenotendag 
6 november 2021 Slot Zeist

Over jezelf missen en die kleine groene balletjes
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Dankbaarheid
Een groots voorbeeld van kracht en een 
inspiratiebron voor velen zijn Jane en 
Rosemarie. Zij zijn hier niet voor het eerst, maar 
wel voor het eerst zonder Teun: echtgenoot van 
Jane, vader van Rosemarie. Teun was tot het 
laatste moment met de Stichting bezig. Hij is 
overleden in 2019, een dag na de lotgenotendag 
waar hij zo graag bij had willen zijn. Dat lukte 
niet, hij was te ziek. Jane en Rosemarie blijven 
de Stichting steunen. Ze stralen rust en 
dankbaarheid uit en hebben veel steun aan de 
interviews met Teun, die op beeld staan. 

Iedere dag is een goede dag
Gerbo had al reuma, daar kwam legionella 
bovenop. Nu heeft hij suiker, 
polyneuropathie, is vermoeid en heeft 
pijn op de borst. Gerbo is inmiddels 
afgekeurd. Op de vraag wanneer een dag 
een goede dag is zegt hij: ‘Voor mij is 
iedere dag een goede dag. Als je in een 
ziekenhuis loopt, zie je altijd iemand die 
er slechter aan toe is. Dat is een schrale 
troost, maar het is wel iets.’ Zijn vrouw 
Marina geeft een hogere betekenis aan 
het woord gunnen: ‘Het doet me goed om 
vandaag te horen van mensen dat ze hun 
werk weer een beetje kunnen doen. Dat is fijn.’

Het roer om 
en voor jezelf beginnen
René: ‘ Ik ben zo goed als hersteld. Ik heb wel 
wat restverschijnselen, maar niet 
noemenswaardig. Ik ben om die reden wel 
vervroegd met pensioen gegaan, ik heb echt 
wel een jaar nodig gehad om er weer bovenop 
te komen, een paar keer geprobeerd om weer 
wat te gaan werken maar ik was na een 
kwartier alweer uitgeteld. Nu ben ik voor mezelf 
begonnen, nu kan ik mijn eigen tijd indelen.’

Fotograaf: Nico Windt

Sfeerimpressie lotgenotendag 
6 november 2021 Slot Zeist



 
Hoop
De aanwezigheid van Andries Knevel, ambassadeur van 
de Stichting en zelf in 2016 tijdens zijn werk in Bolivia 
geveld door legionella, blijkt van onschatbare waarde. 
Knevel vertelt dat hij nu eindelijk voorzichtig kan zeggen 
dat hij hersteld is. En zo geeft hij de lotgenoten hoop. 
Want als je al een paar jaar met restverschijnselen 
kampt, kun je bijna niet geloven dat je ooit weer fit zal 
zijn. Albertine: ‘Ik heb goede moed als ik Andries’ 
verhaal hoor, het kan dus nog goedkomen.’ 

Omringen met blije mensen
Ron de Wit vertelt over zijn tuin in Amsterdam Noord die ze gekocht hebben en waar hij en ‘zijn 
meissie’ in de zomer verblijven. ‘Dat is ons geluk. Al die mensen daar, die wonen op drie hoog 

achter en zijn zo blij dat ze die tuin hebben. En van 
blije mensen om me heen, daar krijg ik een boost 
van!’ Hij heeft de zaal vandaag toegesproken omdat 
hij wat positiviteit wil brengen. ‘Sommige 
mensen hebben dat nodig, ik had dat ook 
nodig,’ zegt hij. ‘En weet je, ik begrijp het 
nu. Ik begrijp de zin die ik ooit las: ‘Je 
wordt nooit meer 100% de oude, maar 
kunt wel 100% de nieuwe worden. 
En dat is oké.’                                                                                    
Marjan de Groot, WordCare
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Met dank aan onze 
fotograaf Nico Windt

Sfeerimpressie lotgenotendag 
6 november 2021 Slot Zeist
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Column Esther

Column Esther

Foto: Nico Windt

Sfeerimpressie lotgenotendag 
6 november 2021 Slot Zeist
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In de ochtend zijn we meteen naar het lokale 
ziekenhuis gereden waar ze me volledig nagekeken 
hebben. Ik had zeer hoge koorts, vochttekort en ze 
zagen hoge infectiewaardes in het bloed maar ze 
konden de bron niet vinden. Volgestopt met vocht en 
pijnstillers kon ik tot mijn eigen verbazing een paar uur 
later huiswaarts gaan. Hoewel ik me op dat moment 
redelijk ok voelde wist dat er iets niet klopte, achteraf 
had ik daar op dat moment moeten zeggen ik vertrouw 
het niet maar ik had de kracht er niet voor en je bent 
toch een beetje overrompeld door de artsen.
Eenmaal terug in het vakantiehuis begon na een aantal 
uur het feest overnieuw, ibuprofen werden smarties, 
liters vocht drinken om het zweet te compenseren en 
wederom die barstende hoofdpijn, hoge hartslag en 
een steeds grotere ademnood. Ik raakte vanaf dat 
moment de realiteit kwijt. Daar op dat moment heeft 
mijn vrouw een keuze gemaakt die achteraf me gered 
heeft, ze heeft de auto ingeladen en is huiswaarts met 
ons gekeerd. We zijn we rechtstreeks naar onze eigen 
huisarts gereden, eenmaal binnen raakte ik het 
bewustzijn kwijt. Ik kwam weer bij in de ambulance 
waar ze me vertelden dat ik zeer vermoedelijk de 
‘veteranenziekte’ had, dit werd niet veel later bevestigd 
in het ziekenhuis. Mijn geluk, in Nederland was men 
bekend met de signalen van deze ziekte, in 2018 in 
België waren de protocollen om de veteranenziekte te 
herkennen er nog niet.

Uiteindelijk heb ik ongeveer een week in het ziekenhuis 
gelegen, het is kantje boord geweest maar gelukkig 
reageerde mijn lichaam uiteindelijk goed op de 
medicatie en waren er buiten de longen geen organen 
beschadigd. Met veel optimisme gingen we naar huis, 
maar eenmaal daar merkte ik dat ik echt veel 
ingeleverd had. Mijn lichaam was futloos, mijn kracht 
was weg. Zelf opstaan van de bank lukte me niet, een 
vol glas drinken vasthouden ging nauwelijks.

Waar begin je met je herstel? In onze informatie 
drang zochten we behandelplannen om beter te 
worden, de informatie was vrij summier en ook de 
huisarts kon ons toen niet helpen. Uiteindelijk zijn 
we in contact gekomen met deze stichting en 
eindelijk kregen we praktische tips waaronder de 
allerbelangrijkste ‘fysiotherapie’.  Daar begon mijn 
route naar fysiek herstel, gepaard met vele ups en 
downs en de nodige tranen van pijn en geluk 
vorderde het herstel week na week. Mentaal was 
het uitdagend, accepteren dat je dingen niet meer 
kan maakt je verdrietig maar leert je ook genieten 
van de dingen die je wel nog kunt.  

Mensen vragen me vaker ‘Ben je volledig hersteld?’ 
Nou nee, ik heb nog altijd last van concentratie 
verlies, vermoeidheid, spontaan krachtverlies in 
handen of benen. Maar mijn herstelvermogen na 
inspanning is weer acceptabel en belangrijker nog 
stabiel. Hierdoor weet je hoeveel energie je kunt 
vragen van je lichaam zonder erna weer erg moe te 
zijn of krampen te hebben in je spieren. Leven met 
de gevolgen is voor iedereen anders, ik ken 
lotgenoten die tot 100% hersteld zijn, ik ken er ook 
die nog dagelijks problemen ervaren. Ik heb 
geleerd om te gaan met mijn ‘beperkingen’, maar 
vooral om eerlijk te zijn naar jezelf en je omgeving. 
Nee zeggen en keuzes maken hoort daarbij en dat 
blijft soms moeilijk. 

Ik ben de stichting erkentelijk voor hun hulp 
destijds, als lotgenoot weet ik wat het is om deze 
ziekte te hebben en wat het betekend om ermee te 
leren leven. Mocht je na mijn verhaal een keer met 
mij willen praten, of zoek je hulp of advies bij je 
herstel stuur gerust een email naar Info@StVZ.nl 
onder vermelding van mijn naam.

Met alle plezier neem ik contact met je op.
Jeroen Speetjens

 

 

 

 

Verhaal van een lotgenoot

Juli 2018, wat een ontspannen vakantie aan de Belgische kust had moeten worden 
nam helaas na een aantal dagen een andere wending.
Ik werd ’s morgens wakker en voelde me slap, na een goed ontbijt voelde ik me redelijk ok (dacht ik). ’s Avonds 
tijdens de WK Voetbal finale tussen Frankrijk – Kroatië voelde ik me steeds zieker worden en niet veel later lag ik 
op bed. Ik had een ondragelijke hoofdpijn en het zweet kwam uit elke porie. Gedurende de nacht begon ik dingen 
te zien die er niet waren en het lukte me niet meer om helder na te denken.



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 
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(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 
ondersteund.

Mail dan naar: info@StVZ.nl

 

 
Patiëntenorganisatie

Legionella

StVZ

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 

 

 

Wijziging in uw gegevens?
Graag ontvangen wij uw bericht als er gegevens 
gewijzigd moeten worden die van belang zijn. 
Bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer, 
e-mailadres, rekeningnummer.

Bij voorkeur per e-mail: secretariaat@stvz.nl

Wilt u hierbij altijd uw naam en adres 
vermelden?

Dan kunnen we elkaar bereiken wanneer nodig, 
en helpt u ons met het behouden van een 
correcte administratie.

Hartelijk dank!

 
Heeft u dat ook?
Ik heb bijna 8  jaar geleden legionella gehad en 
ben ook lid van de stichting. Nadat ik hersteld ben 
zijn er diverse onderzoeken geweest onder andere 
naar cvs. Dit is vastgesteld in het ziekenhuis. 
 
Nu loop ik ruim 4 maanden met pijn in mijn 
linkerzij, net onder mijn ribbenkast. Daar heb ik 
ondertussen een aantal onderzoeken voor gehad. 
Echo, CT-scan, maag- en darmonderzoek gehad. 
waar tot nu toe niks uit gekomen is. 

Nu is mijn vraag of het bij jullie bekend is of meer 
lotgenoten hier last van hebben. Ik zou graag met 
ze in contact komen. 

Met vriendelijke groet, 

Roel Vernig  (vernig5@zonnet.nl)

Vlak voor deze uitgave werd de diagnose bekend. 
Er is een spiraalvormige bacterie in maag en darm 
waargenomen. Mensen met een verlaagde 
weerstand zo ook ex- legionella patiënten zijn hier 
gevoeliger voor en kunnen hier (ernstige) klachten 
zoals hierboven beschreven ondervinden. Herkent 
u de klachten en wilt u meer weten of heeft u tips 
dan kunt u Roel hierover mailen.

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 
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AGENDA

Januari 2022
Blad Info@StVZ COPIJ
Vergadering bestuur
Jaarafsluiting
 

Februari 2022
Gezondheidsbeurs gaat helaas niet door.
Berichtgeving en besluit organisatie beurs.
Blad Info@StVZ druk en verspreiding
Jaarlijkse facturatie/incasso donateurs
Vergadering bestuur
 

Maart 2022
Divers overleg met:
Adviseurs, vrijwilligers e.a.
 

April 2022
Inleverdatum Copij Info@ 30.04.2022
Vergadering bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Boek

‘Legionella… een ramp!’ 
In het boek ‘Legionella… een ramp!’ geven Sanny de 
Zoete (in 2005 zelf besmet tijdens een vakantie in 
Korfoe) en Wouter Jong (medewerker 
crisisbeheersing Nederlands Genootschap 
Burgemeesters) een overzicht over de grote 
legionella uitbraak in 1999. Nabestaanden, 
familieleden en slachtoffers vertellen hun verhaal. 
Bestuurders, specialisten en mensen uit de politiek 
spreken zich uit in de interviews. Het boek dateert uit 
2009 en bevat ook de verhalen van mensen die na 
1999 zijn besmet. Vaak aangrijpend, ook 
hoopgevend. 

Lees het boek digitaal op onze website.

Beste mensen,

De Fb pagina van StVZ zit in haar 
nieuwe jas. De “oude” besloten 
lotgenotengroep is afgesloten! 

De vernieuwde besloten lotgenotengroep is alleen 
toegankelijk voor donateurs, familieleden of andere 
direct betrokkenen. Voor toegang tot deze besloten 
groep dient u zich aan te melden. Bij aanmelding 
krijgt u 2 controle vragen. Na controle krijgt u 
binnen 1 week toegang tot de groep.

De nieuwe FB groep heeft nog 
niet veel deelnemers. In 2022 
gaan wij  bekijken, of er 
voldoende animo is om de 
besloten Lotgenotengroep te 
behouden. 

Een besloten groep waardevol houden vraagt om 
onderhoud, op dit moment hebben wij daar nog 
iemand voor, echter tot aan het eind van dit jaar. 

Bent u diegene die affiniteit heeft met StVZ, het 
leuk vindt en tijd heeft om deze besloten 
lotgenotengroep waardevol te houden? Laat het 
weten via secretariaat@StVZ.nl of bel ons op 
0611154077.

 

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 Info@StVZ.

Stuur dit naar Info@StVZ.nl of secretariaat@StVZ.nl
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Kom in contact met elkaar
Als secretaris van StVZ heb ik regelmatig telefonisch 
contact met lotgenoten e/o hun naasten. Vaak is dat om 
adreswijzigingen of verandering van telefoonnummer, 
op orde te krijgen, maar soms ook om eens te horen 
hoe het met de mensen gaat. 

De laatste tijd hoor ik vaker van zowel partner als 
degene die de besmetting heeft ondergaan dat zij het 
op prijs stellen om in contact te komen met iemand die 
hetzelfde is overkomen. 

Gewoon eens even bellen of e-mailen met elkaar, of 
wanneer dat gaat eens samen koffiedrinken.

Met een lotgenoot in contact komen blijkt nog een 
behoorlijke uitdaging.

Want hoe vaak kom je iemand tegen die hetzelfde is 
overkomen?

Bent u ook op zoek naar een gelijkgestemde, een 
maatje, een buddy een medelotgenoot?

StVZ wil daar de gelegenheid voor bieden.

In het kader van de privacy wet kunnen en mogen wij 
geen privé gegevens uitwisselen. 

Wat wij wel kunnen doen is uw advertentie/ oproep 
plaatsen in de INFO@StVZ

Maak uw eigen  advertentie/ oproep:

een korte omschrijving wie u bent, naam, leeftijd, 
en als u wilt mevr./dhr.

wat u leuk vindt om te doen, bijv. hobby”s , naar 
het theater, een dagtochtje e.d.

En in welke omgeving  of provincie .

U kunt uw wensen mailen naar  
Secretariaat@StVZ.nl  en wij regelen de plaatsing 
in de INFO@StVZ

Wij zijn reuze benieuwd, of er meerdere “matches” 
gaan volgen.

 

 

*SAMEN WORDT HET LEUKER*



Colofon
Deze INFO@StVZ 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 van preventieve 
maatregelen.

Stichting Veteranenziekte NL92 INGB 0008 2451 10

Donateurschap:     € 26,50 per jaar (factuur)
  € 25,00 per jaar (automatische incasso)

Oplage:         600 exemplaren
Doelgroep:        Donateurs, externen, artsen, GGD en media

Verschijning: Vier maal per jaar

Verspreiding: Gratis
Druk: The Media House
Copyright: Stichting Veteranenziekte

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

Telefoon: +31 (0) 6 111 54 077
E-Mail: Info@StVZ.nl
Kijk voor meer informatie op www.StVZ.nl

Column  Esther Huygen
Het is een mooie dag….

Foto: Nico Windt
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Beginnen met een kopje koffie. Een aai voor de kat. 
Een rondje huis. Een wasje uitzoeken.

Al met al een manier zoekend om mijn aandacht en 
concentratie een duidelijke richting te geven. Hoe 
haal ik uit alle stukjes informatie nu net dat stukje dat 
u wilt weten? 
Misschien wilt u mij de volgende keer op weg helpen 
met wat vragen of onderwerpen. Wil natuurlijk niet 
zeggen dat ik daar dan ook over kan schrijven, maar 
een duwtje hier en daar kan nooit kwaad. Net als 
tijdens het herstelproces. Pieken en dalen. Soms is 
een flinke zet in de rug nodig. Op welke manier dan 
ook. Soms ook even niet. Dan is het fijn zo’n pas op de 
plaats en alleen even kijken vanaf de zijlijn. Niet te 
lang, maar net genoeg voor weer nieuwe energie.

Ok ik ben er nu maar bij gaan zitten. Kat naast me op 
de bank in een uitermate luie houding. Wel duidelijk 
spinnend en zorgend voor een kalm en ontspannen 
achtergrondgeluidje.

Ik wil u absoluut laten weten dat ik zeer blij ben dat 
we u in deze uitgave het verslag en foto’s van de 
laatste lotgenotendag in Zeist kunnen laten lezen en 
zien. Voor meer kunt u op onze site terecht natuurlijk. 
Deze dag heeft mij weer energie gegeven!

Wat was het fijn om u weer te zien en te spreken. Op 
het moment van voorbereiding merkten we al dat 
niet iedereen zou aanschuiven. De keuze was aan 
ieder op dat moment en hebben we gerespecteerd 
natuurlijk.

Het mooie nieuwe ontwerp hebben we toen ook 
kunnen laten zien en gedurende deze en komende 
maanden zullen we op verschillende manieren bezig 
zijn om de stichting een duidelijk gezicht te geven 
naar buiten toe als patiëntenorganisatie.

Helaas heeft de organisatie die de 
Gezondheidsbeurs mogelijk maakt laten weten dat 
dit evenement in 2022 niet door zal gaan. Daar 
zullen we dan weer zijn in 2023.

 
We zijn altijd aan het bedenken op welke 
evenementen we ons als stichting kunnen laten 
zien en waar we voorlichting kunnen geven. Ook 
het verzorgen van een lezing is mogelijk. In uw 
bedrijf of op school? Bij de BHV- cursus of uw 
sportclub? Genoeg stadions in NL. Veel 
mogelijkheden. Heeft u een goed idee? Neem 
contact op per mail, via het formulier op 
www.stvz.nl of bel ons om te bespreken wat we 
kunnen betekenen voor elkaar.

 
Altijd alert blijven. Ook in de kantoorgebouwen nu 
de meeste van ons thuiswerken. Wat weet uw 
omgeving over legionella en de veteranenziekte? 
Wat betekend het?

 
U weet het wel. Nu de rest van Nederland!

Hartelijke groet & tot ziens,

Esther Huygen, voorzitter

 

offerte nieuwsbrief 650 stuks
+ in enveloppen + adressen
voor verschillend aantal pag’s
 
offerte vlag
+ ontwerp
 
offerte visitekaartje


