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Woord van de dag

Klimaatbuffer

Bacterie
Warm water
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Meer legionella-infecties en -doden dan ooit
De klimaatverandering
leidt tot meer legionellainfecties. Ook bubbelbaden
en apneu-apparaten blijken
riskant. Meer mannen dan
vrouwen zitten in de
gevarenzone.
Maurice Timmermans
redactie binnenland

Vorig jaar liepen meer mensen een
legionella-infectie op dan ooit.
Schommelde dat aantal de afgelopen
jaren tussen de 450 en 550 infecties
per jaar, in 2021 bleken dat er 658. De

meeste patiënten belanden met longontsteking in het ziekenhuis, maar
sommigen overlijden aan de besmetting. Tien jaar geleden ging het om
twintig doden, in 2021 waren het er
31.
De boosdoener is een bacterie die
goed gedijt in water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden. Als dat
warme water vervolgens via druppeltjes in de lucht komt, via bijvoorbeeld
douches, kan de bacterie in de longen
terechtkomen en daar een ontsteking veroorzaken.
Voor de toename van het aantal
infecties is niet één verklaring te geven, zegt Petra Brandsema, epidemioloog bij het RIVM. “Een van de
redenen is het veranderende weer, en

dan met name de temperatuurstijging in combinatie met stortregens.
Door opspattend water in het verkeer, maar ook door verkoeling van
kantoorgebouwen komt de bacterie
vaker in de lucht terecht. Door de
warmte kan die bovendien langer
overleven en zich makkelijker verspreiden. Na plensbuien zien we
soms een enorme stijging van het
aantal besmettingen.” Artsen en laboratoria moeten elke infectie melden aan de GGD.
Andere oorzaken liggen dichter bij
huis. Brandsema: “De laatste jaren is
een op de 25 besmettingen te herleiden tot het gebruik van bubbelbaden,
die steeds populairder zijn geworden.
Legionella gedijt goed in zo’n warm

Esther Bout had
legionella-infectie:
‘De dood was niet ver weg’

Esther Bout: ‘Salmonella?, vroegen mensen in mijn omgeving‘. FOTO WERRY CRONE

bad, daarom moet je jacuzzi’s of hot
tubs regelmatig schoonmaken en
ontsmetten volgens de gebruiksaanwijzing. Ook apneu-apparaten blij-

‘Na plensbuien zien we
soms een enorme
stijging van het aantal
besmettingen’
ken steeds vaker een haard van infecties, en ook hierbij is onderhoud cruciaal.”
In het algemeen lopen ouderen
het meeste risico. Dat is ook terug te

zien in de stijging van het aantal meldingen. Bovendien zitten meer mannen dan vrouwen in de gevarenzone,
en in het bijzonder rokers.
Het werkelijke aantal infecties in
Nederland ligt volgens de Stichting
Veteranenziekte, die de belangen van
patiënten behartigt, beduidend hoger dan de officiële meldingen, omdat
niet elke besmetting wordt herkend
als legionella.
De patiëntenvereniging vindt dat
burgers beter beschermd moeten
worden. “In België wordt het publiek
meteen gewaarschuwd als een
sproei-installatie van een boer meermaals als bron wordt geïdentificeerd”, zegt secretaris Diana Snijder.
“In Nederland gebeurt dat niet.”

interview • Esther Bout (53) is de legionella-

infectie die ze vorig jaar opliep nog niet te
boven. ‘Het was echt traumatisch.’

Het begon op de dag dat ze de hortensia’s water gaf in haar tuin. Vanwege een slijmbeursontsteking deed
ze dat niet zoals gewoonlijk met
haar gieter, maar met de tuinslang,
op de sproeistand. De volgende dag
werd Bout wakker met koorts en
hoofdpijn, die snel verergerde. “Ik
hield het niet meer uit. Het was alsof een mannetje op drie plaatsen
met een mes in m’n hoofd stak. En
dat elke minuut.”
De huisarts wuifde de klachten
weg als een alledaagse coronabesmetting, maar de test bij de GGD
bleek negatief. Er volgde een bloedtest in het ziekenhuis en een dag later hing de huisarts aan de lijn. “‘Nu
meteen naar de spoedeisende hulp’,
zei die. ‘De ontstekingswaarden in
het bloed zijn ontzettend hoog.’”
De diagnose: een zware longontsteking. Bout, die chronische bronchitis heeft, kreeg antibiotica, maar
voelde zich niet serieus genomen.
“Ik had nog steeds die stekende
hoofdpijn, maar daar luisterde niemand naar. Dat heeft niets met de
longontsteking te maken, kreeg ik
te horen.”
Uiteindelijk wees een urinetest
uit dat ze legionella heeft.

Medicatie sloeg niet aan
Na de juiste diagnose bleek het ergste nog niet achter de rug. “De
koorts liep op, ik begon te ijlen, zei
dingen die nergens op sloegen. De
artsen gaven me medicatie, maar die
sloeg niet aan. De ontstekingswaarden bleven hoog. En dat is zo belastend voor de organen dat ze het kunnen begeven. Als er dan ook nog
vlekken op de huid ontstaan, schijnt
de dood nabij te zijn. Daar zat ik niet
ver vandaan. Ik heb een engeltje op
mijn schouder gehad.”
Eenmaal thuis, na zes dagen in
het ziekenhuis, was ze doodmoe. “Ik
voelde me hoogbejaard. En zat constant te huilen. Toen pas drong de
ernst tot me door van wat ik had
meegemaakt. Echt traumatisch…”
Ze valt stil, legt haar bril op tafel
en wrijft de tranen uit haar ogen.
“Ook was mijn hoofd helemaal

leeg. Alsof er niks in zat. Het is lastig
te beschrijven, maar ik kon niet
meer nadenken, niets meer onthouden. Ik kijk graag naar krimi’s, maar
na vijf minuten was ik het spoor
bijster. Ook het tijdsbesef was helemaal weg. Heel beangstigend, ik heb
toen ook een paniekaanval gehad.”
Uit een aantal testen bleek dat
Bout geen hersenschade had, maar
dat haar kortetermijngeheugen wel
was aangetast. Een revalidatietraject
bleek niet vanzelfsprekend, omdat
alle aandacht uitging naar coronapatiënten. Met hulp van een longarts
stelde ze zelf een team samen. Ze
nam een revalidatiearts, fysisch-somatisch therapeut, ergotherapeut
en diëtist in de arm.
Terugblikkend constateert ze dat

‘Mijn hoofd was
helemaal leeg, alsof er
niks in zat. Ik kon niet
meer nadenken.’
Zelfs artsen hebben
legionella niet op het
netvlies, omdat de
ziekte weinig voorkomt
weinig mensen ook maar een flauw
idee hebben van wat legionella inhoudt. “Salmonella? vroegen mensen in mijn omgeving. Zelfs artsen
hebben de ziekte niet op het netvlies, omdat die zo weinig voorkomt.
Wat ik als een warm bad ervoer was
de lotgenotendag van de Stichting
Veteranenziekte. Daar snapt iedereen wat je bedoelt. Tegelijk is het
schrikken als je ziet hoeveel restschade sommige patiënten hebben.”
Inmiddels is ze weer aan het
werk. “Nog maar twintig uur per
week, hè, met veel pauzes. En alleen
’s ochtends. Dan ben ik op m’n best.”
Maurice Timmermans

