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Bijna vakantie

Heidag
Afgelopen donderdag hebben we met het bestuur van Q-uestion  een 
‘heidag’ gehad. Dat is zo’n dag waarin je de niet afgehandelde onderwer-
pen van de vorige vergaderingen alsnog de aandacht geeft die ze verdie-
nen. Dat is ook een dag waarop we met elkaar spreken over de toekomst 
en het verleden. Het verleden in evaluatieve zin, voornamelijk zelfevaluatie. 
De toekomst in voorspellende zin en het zoeken naar de zin van ons bestaan als patiëntenor-
ganisatie. Het was waardevol, zinvol en motiverend. 

Aan het eind vroeg Trees me nog wel even snel mijn aandeel te leveren voor in de nieuwsbrief. 
Ik kom net uit Zeeland (NB) van een informatieavond samen met Q-support en hoewel het al 
na elven is en ik dan vaak al in bed lig kan ik Trees en u niet teleurstellen. Niet dat ik de illusie 
heb dat u zit te wachten op mijn bijdrage, maar meer omdat ik onze andere vrijwilligers voor wil 
gaan in ons streven om u geïnformeerd te houden.

Activiteiten
We zijn nu druk doende om te assisteren bij het opstellen van de aansprakelijkheidsstelling van 
de overheid. Een claim die namens velen van u ingediend gaat worden. Verweij advocaten te 
Nijmegen bereiden dit proces voor. Wij zijn meer de motor geweest achter de actie.
Verder zijn we betrokken bij de activiteiten van Q-support en komt ook de onderzoek porte-
feuille steeds nadrukkelijker in beeld. 

Na de vakantie
Het onderhouden van contacten staat de komende weken op een laag pitje. Gelukkig maar 
want sommige van ons zijn echt toe aan wat rust.
Direct na de zomervakantie staan er weer een paar voorlichtingsavonden op stapel. De voor-
bereiding van de thema-avond in november is in volle gang. Er wordt een barbecue georga-
niseerd voor de jeugdige patiënten. Er wordt een nieuwe wandeltocht georganiseerd en de 
lotgenotencontacten zijn ook voor de komende periode weer gepland.

Voor nu wens ik u een fijne vakantie toe. En of u nu wel of niet gaat: ik wens u beterschap toe.

Michel van den Berg
voorzitter

van de voorzitter
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Uitnodiging lotgenotenbijeenkomsten

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, organiseert regelmatig bijeenkomsten voor 
lotgenoten. Het doel van deze bijeenkomsten is bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen over het 
omgaan met Q-koorts in het dagelijkse leven, het omgaan met vermoeidheidsklachten, accep-
tatie en elkaar tot steun te zijn. Daarnaast wordt informatie gegeven over de laatste ontwikke-
lingen. 

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende lotgenotenbijeenkom¬sten:

Datum: Dinsdag 2 september 2014
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ  ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Datum: Donderdag 18 september 2014
Tijd:  19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats:  Holiday Inn Eindhoven
  Veldmaarschalk Montgomerylaan 1
  5612 BA  Eindhoven

In september organiseert Q-uestion een barbecue voor de jongere Q-koortspatiënten.
Geef je snel op, er zijn geen kosten verbonden aan de barbecue.

Datum: Zaterdag 27 september 2014
Tijd:  vanaf 16.00 uur 
Plaats:  Best (Na aanmelding ontvang je de gegevens van de locatie.)

Ook voor de patiënten met chronische Q-koorts is er weer een bijeenkomst. 

Datum: Dinsdag 30 september 2014
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ  ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Zaterdag  25 oktober 2014 gaan we weer wandelen.
Verdere informatie komt in de volgende nieuwsbrief. Schrijft u het vast in uw agenda.

Laat u even weten of u komt?
U kunt zich aanmelden via info@stichtingquestion.nl
Vermeld bij de aanmelding het aantal personen waarmee u aanwezig bent.

Vragen?
Met vragen kunt u contact opnemen met Trees Offerman 06 27168689.

Wij hopen u te mogen verwelkomen,
De lotgenotengroep: Marleen, Ria, Miranda, Marloes, Henk en Trees
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Q-tour
Een fotoverslag van dag twee

Zaltbommel 3 juni 2014 In het mooie gebouw De Gasthuiskapel

is de sfeervolle zaal ingericht, nog even……
 

en dan zijn de eerste Q-koortspatiënten uit de wijde omgeving gearriveerd.
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Annemieke de Groot, directeur van Q-support, heet iedereen welkom en vertelt wat Q-support 
voor de Q-koorts patiënt kan doen.

Een van de sprekers, Alfons Olde Loohuis, vertelt hoe de epidemie begon. Als huisarts in Her-
pen ontdekte hij dat er opeens veel mensen met een longontsteking waren. Uiteindelijk werd er 
vastgesteld, dat deze mensen besmet waren met de Q-koorts bacterie.

Na de presentaties van Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion, Stichting voor mensen 
met Q-koorts en Chantal Bleeker, internist infectioloog  van UMC St. Radboud… 
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kunnen er vragen gesteld worden door de aanwezigen.

Na afloop wordt onder het genot van een drankje nog even nagepraat. Voor veel aanwezigen 
was dit de eerste keer dat ze andere Q-koorts patiënten ontmoetten.

Op 11 september gaat de tour weer verder.
De data van de bijeenkomsten:

11 september 2014  Heerlen  25 september 2014  Venlo
02 oktober 2014  Vlijmen  09 oktober 2014  Helmond
20 november 2014  Utrecht

Q-koorts en sociale zekerheid

Op 25 juni organiseerde Q-support een avond over Q-koorts en sociale zekerheid. De gemeen-
te Oss en het UWV verzorgden beiden een lezing over de gevolgen van langdurige ziekte en de 
gevolgen daarvan voor het inkomen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Q-support www.q-support.nu Daar 
vindt u een verslag van de avond en de bijdragen van beide sprekers: Frens Stoffels (UWV) en 
Hans van Lier (gemeente Oss).

Lotgenoten gezocht

Het contact met lotgenoten is voor veel patiënten belangrijk. Met deze rubriek ondersteunen 
we dit. Bijvoorbeeld:
• Zoekt u een lotgenoot bij u in de buurt?
• Zoekt u  een lotgenoot die, net als u, liever via mail, post of telefoon contact wil  hebben 

met een andere patiënt?
• Zoekt u iemand met wie u samen naar een bijeenkomst kunt reizen omdat u zelf geen ver-

voer heeft?

Hoe werkt het?
Stuur ons een bericht met als onderwerp  ‘lotgenoten gezocht’ en vertel daarin wie of wat u 
zoekt. De namen en (e-mail)adressen blijven alleen bekend bij de redactie.

info@stichtingquestion.nl
Postbus 6288, 5600 Eindhoven
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Q-uestion naar de rechter

Michel van de Berg, onze voorzitter heeft me in april gevraagd om in het programma Eén op 
Eén bij Eva Jinek, te vertellen waarom Q-uestion het oordeel van de rechter vraagt over het 
handelen van de ministers Verburg en Klink rond de Q-koortskwestie in de periode  2005-2010.

In het kort komt het hier op neer.
Sinds 2009, al bijna vijf jaar, hebben we er alles aan gedaan om kabinet, parlement en de boe-
ren in beweging te krijgen. Dat heeft niet of nauwelijks geleid tot verbetering van de beroerde 
situatie, waarin veel patiënten zich bevinden.

En de staat heeft nog steeds veel uit te leggen op een groot aantal vragen. Drie belangrijke 
licht ik er uit.

Allereerst: Waarom heeft de overheid de burgers niet geïnformeerd dat er iets zeer gevaarlijks 
aan de hand was, wát het gevaar was en wáár het gevaar was? Terwijl het daarvan wel op de 
hoogte was?
Want de overheid is verplicht om de burgers te beschermen en tegen dreigende gevaren te 
waarschuwen. Dat gebeurt ook bij filemeldingen, weersvoorspellingen, brand en andere cala-
miteiten.
En hier, bij iets heel gevaarlijks, dat niet zichtbaar, ruikbaar en hoorbaar is en waarvan je de 
gevolgen pas merkt als het te laat is, deed de overheid helemaal niets.

In de tweede plaats: de overheid heeft te laat gehandeld, te weinig regie en daadkracht ge-
toond en de belangen verkeerd gewogen. Het kabinet heeft de privacy en economische belan-
gen van de boeren jarenlang zwaarder laten wegen dan de gezondheid van de burgers. Waar-
om was die privacy zo belangrijk? In eerdere gevallen, bij MKZ en varkenspest wist de burger 
wel wat er aan de hand was, terwijl de gezondheid van burgers daar niet in het geding was.

Ten derde: de overheid heeft de burgers geen begin van schadevergoeding gegeven, geen 
excuses aangeboden en steeds volgehouden, dat het juist gehandeld heeft. Om het nog onlo-
gischer te maken: het heeft de veroorzakers van alle ellende een schadevergoeding uitgekeerd, 
voor de geruimde geiten, maar ook voor andere zaken die niet bekend zijn en mogen worden. 
Bij herhaling heeft de overheid bij monde van staatssecretaris Bleker en minister Schippers 
aangegeven niet tot schadeloosstelling van de getroffenen over te willen gaan, omdat Neder-
land een goed en sociaal stelsel kent dat als vangnet dient.
Dat is de wereld op zijn kop: de slachtoffers ontvangen niets, de veroorzakers wel. Het kabinet 
toont niet aan, waarom het onderscheid maakt tussen burgers en boeren en zo discrimineert. 

Samengevat: Q-uestion vindt dat het Kabinet onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld 
naar de slachtoffers. Het had een verkeerde focus, was jarenlang besluiteloos, toonde geen 
daadkracht en was uitvoerder van de boerenbelangen. Het gaf geen informatie aan de burgers, 
beschermde ze niet en heeft ze tot op heden niet schadeloos gesteld.

Binnenkort gaat Q-uestion de betreffende ministers een brief sturen, die wat langer is dan wat 
u hier leest. Wij houden u op de hoogte!

Bert Brunninkhuis
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Het valt niet mee

Het valt niet mee om mijn verhaal te moeten delen, dit is de eerste keer dat ik met mijn 
verhaal naar buiten treed. Misschien dat de schaamte en het onbegrip van de buiten-
wereld me daarin tegenhouden. Normaal was ik niet zo, het maakte me weinig uit wat 
anderen van me dachten. Maar dit is anders. 

Hoe leg ik aan iemand die gezond is, uit dat ik altijd moe, zwak en misselijk ben. Dat ik me ziek 
voel? Tegen de buitenwereld wil ik geen klager zijn en doe ik altijd alsof het goed met me gaat 
maar de werkelijkheid is anders en alleen mijn gezin begrijpt me.

Het begon allemaal in januari 2009. Ik was een alleenstaande werkende moeder van drie kleine 
kinderen en woonde in Vinkel. Het viel niet mee om rond te komen maar we hadden het goed. 
In die tijd leerde ik ook mijn huidige man kennen en alles leek voor de wind te gaan.

In die periode moest ik onder het mes. Het was niets bijzonders en binnen een dag was ik 
weer thuis om verder te herstellen. Het zou maar twee weken duren… Die twee weken werden 
vier weken. Toch maar eens langs de huisarts want ik knapte niet echt op. Hij gooide het op 
een verwaarloosde griep en met wat rust zou het allemaal goed komen.

Longontsteking
Weer een maand verder, ondertussen eind maart, was ik alleen nog maar verder achteruit ge-
gaan en bestond mijn leven uit slapen, misselijkheid en veel pijn op mijn borstkas. De huisarts 
constateerde een longontsteking en stuurde mij door om bloed te laten prikken.  

Kinderfeestje
Bij het bloedprikken werd gelukkig ook op Q-koorts getest.  In afwachting van de uitslagen 
was het advies om het  rustig aan te doen. Met medicijnen zou het snel weer goed gaan.
Na twee weken hoorde ik dat er Q-koorts was geconstateerd. Ik mocht meteen aan de antibio-
tica hoewel dit achteraf al veel te laat was. Waarschijnlijk heb ik de Q-koorts opgelopen toen ik 
dochterlief van een kinderfeestje heb opgehaald. Dat was toevallig bij geitenhouders waar één 
van de eerste uitbraken is geweest. Toen was dat echter nog niet bekend. Een andere moge-
lijkheid kan ik zo niet bedenken.

Ik wil wel
Vanuit de huisarts mocht ik naar het ziekenhuis in Den Bosch, van daaruit weer door naar het 
Radboud in Nijmegen voor verder onderzoek. Het was een moeizame, lange weg want ik had 
maar amper de energie om iedere keer de deur uit te gaan voor onderzoeken. Toch heb ik me 
ertoe gezet omdat ik wilde opknappen. De dingen doen die ik voorheen deed: werken, er weer 
zijn voor  mijn kinderen.

Van het kastje naar de muur
Toen ik dacht alles gehad te hebben, kwam de financiële ellende. Mijn werkgever bleek ach-
teraf voor mij geen verzekeringspremie te hebben afgelost voor de ziektewet, dus bleef de deur 
van  het UWV voor mij gesloten. Dan maar naar de gemeente. Die stuurde me weer terug naar 
het UWV want ik was te ziek voor een uitkering en niet in staat om te solliciteren naar een nieu-
we baan. Van het kastje naar de muur en weer terug. Gelukkig heeft mijn vriend, nu mijn man, 
ons ook daarin opgevangen want zonder hem hadden ik en mijn kinderen op straat gestaan.

Weinig begrip
Buiten mijn gezin en een aantal mensen om me heen die bekend waren met Q-koorts, kreeg ik 
maar weinig begrip voor de situatie waarin ik zat. Zelfs een deel van mijn familie kon niet met 
de situatie omgaan en daar heb ik dan ook geen contact meer mee gehad sinds ik ziek ben. 
Het meeste onbegrip kwam eigenlijk door het feit dat er aan de buitenkant toch niets te zien 
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was. Ik zag er soms moe uit, maar daar moest ik me maar overheen leren zetten. Iets wat ik 
overigens graag zou doen als me dat zou lukken.

Verhuisd
Ondertussen zijn we verhuisd met het hele gezin. We wonen nog wel in Brabant maar niet 
meer bij de haard waar de Q-koorts is begonnen. Het is hier fijn wonen. Het werd me ook  snel 
duidelijk dat Q-koorts iets is wat in het oosten van Brabant zit en niet hier in het westen. Al 
snel kreeg ik na mijn verhuizing weer last van mijn longen en ging naar de huisarts. Deze had  
nog niet eerder te maken gehad met de Q-koorts dus moest eerst op zijn gemak uitzoeken 
wat het  inhield. Gelukkig is mijn huisarts vol begrip en kan ik altijd bij hem aan kloppen.

Na al die jaren is er nog geen verbetering en daar baal ik van. Financieel zit ik er doorheen en 
ik kan hiervoor nog steeds nergens terecht. Ik wil wel werken maar wie wil mij nu in deze situ-
atie? En medisch gezien ben ik uitbehandeld.

QVS
Na heel wat onderzoeken en testen werd geconstateerd dat ik nu het QVS syndroom heb. Ik 
heb aan onderzoeken mee gedaan met bepaalde medicatie maar hiervan komen de uitslagen 
pas aankomende zomer. Ik hoopte echt dat het allemaal zou helpen, heb ook aangepakt wat ik 
kon maar tot nu toe heeft het allemaal weinig baat gehad. Het is nu 5 jaar geleden en ik merk 
na een nieuwe operatie opnieuw dat mijn lichaam veel langzamer herstelt dan dat van een 
gezond persoon. 

Waarom? Waarom ik? Hoe nu verder? 
Dat zijn de vragen die dagelijks door mijn hoofd heen spoken en waar ik maar geen antwoord 
op krijg. Krijg ik nog een kans om er te zijn voor mijn gezin? Om leuke dingen te doen met mijn 
kinderen? Wanneer komt die dag dat ik uit mijn bed spring en gewoon nergens last van heb, 
geen pijn, geen vermoeidheid……gewoon zoals ik was voordat al deze ellende begon.

Vivienne Kops

Heeft u ook een ervaringsverhaal geschreven en wilt u dat met de lezers van onze nieuwsbrief 
delen? Mail uw verhaal dan naar info@stichtingquestion.nl. Vermeld erbij dat het gaat om een 
ervaringsverhaal voor de nieuwsbrief.




