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van 2016 naar 2017 
Met een nieuw jaar voor de boeg is het een goede gewoonte even 
stil te staan, terug te kijken en ook vooruit te blikken. 
 
In het bijna afgelopen jaar is er veel gebeurd rond Q-koorts. Patiënten 
hebben hun krachten nog meer gebundeld tegen de gevestigde groot-
machten, die hun rechten maar al te goed kennen, maar het laten afwe-
ten als het op hun plichten aan komt. Zo is een nog steeds  ernstig nalatige overheid gedag-
vaard en is het nu aan de onafhankelijke rechter om zich op 25 januari uit te spreken over een 
onverteerbare kwestie die in het komende voorjaar al 10 jaar sleept! Ook de geitenhouders die 
zoveel leed en ellende veroorzaakt hebben, blijken hun verantwoordelijkheid niet te kennen en 
zullen opnieuw op hun aansprakelijkheid gewezen  worden. Nu het laatste geitenbedrijf afge-
lopen mei officieel veilig is verklaard, lijkt het wel of bouwplannen om fors meer geiten te gaan 
houden als paddenstoelen uit de grond schieten. En de gezondheid van de burger? Die speelt 
in de huidige wetgeving  geen enkele rol. De landelijke overheid laat ons nog wachten tot 2019 
voor er regels zijn waarin gemeenten ook de gezondheid van mensen mee kan laten  wegen. 
Intussen gaan de uitbreidingen daarvan gewoon verder. Gemeenten zeggen dat daarbij de wet 
gevolgd wordt, een wet die u en mij niet beschermt.

Jaren na de epidemie komen er nog steeds mensen met Q-koorts bij. Nog steeds. De gege-
vens van bijna 500 mensen met chronische Q-koorts zijn inmiddels opgenomen in een lande-
lijke databestand, die de komende vijf jaar blijft om zo de ontwikkelingen van deze patiënten 
nog lang goed te kunnen volgen. Voor de mensen met QVS is zo’n bestand er (nog) niet. Voor 
al die getroffenen willen we ons blijven inzetten. Want velen van ons hebben nog dagelijks te 
maken met de gevolgen. 

Q-uestion wil er alles aan doen om iedereen waar mogelijk te helpen. Door goede sprekers 
uit te nodigen op informatie-avonden, zoals Machteld Huber die ons begin december op zo’n 
inspirerende wijze inzicht gaf in onze eigen situatie. Zoals Jos van de Sande die op 23 januari 
komt vertellen over de gezondheidsaspecten bij de uitbreiding van geitenstallen. Met de op-
richting van nieuwe Q-kringen nodigen we mensen uit om ervaringen te delen, begrip te krij-
gen, de situatie enigszins dragelijker te maken. In veel zaken werken we daarom nauw samen 
met Q-support, dat in 2017 begint met de afbouw. Dat maakt het van groot belang er voor te 
zorgen dat alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd, goed geborgd blijft en niet verloren 
gaat.

Belangenbehartiging, informatieverstrekking en lotgenotencontacten zijn onze drie werkzaam-
heden op hoofdlijnen. Maar er zijn ook veel persoonlijke verhalen. In deze Nieuwsbrief leest u 
het aangrijpende relaas van Nathalie Schotanus uit Weert, die haar vader afgelopen jaar heeft 
verloren aan chronische Q-koorts. Zij wil met haar brief, waarvan u de uitgebreide versie op 
onze website kunt lezen, een ode brengen aan haar vader en ons allemaal een hart onder de 
riem steken. 

Namens iedereen bij Q-uestion wens ik u alle goeds toe, vooral een betere gezondheid. En 
uiteraard een mooie Kerst met een buitengewoon 2017.

Bert Brunninkhuis

2. van 2016 naar 2017 

van de voorzitter



3. Wist u dat? & Q-uestion en Q-support starten Q-kringen

Wist u dat?
De laatste weken komen er meerdere vragen en verhalen van mensen waarbij nog maar recent 
Q-koorts is vastgesteld. Deze telefoontjes komen vanuit heel Nederland, uit Noord Brabant 
maar ook uit Enschede en het zuiden van Limburg.

Voorafgaand aan de diagnose is er meestal een lange periode van klachten, (ernstig) ziek zijn, 
veel doktersbezoeken en evenzoveel onderzoeken en behandelingen. En pas in een later sta-
dium komt de mogelijke diagnose Q-koorts ter sprake en wordt er onderzoek naar gedaan.

Daarna wordt er, waar mogelijk, een passende behandeling opgestart door de medisch specia-
listen.  De Q-koorts patiënten hebben na de eerste schrik nog veel vragen en onduidelijkheden. 
Wij proberen hen daarbij zo veel mogelijk  te helpen door informatie te geven en samen met 
hen te zoeken naar verdere hulp die zij nodig hebben.

Heeft u ook vragen?
Belt u ons dan op 06-27168689 of stuurt u ons een mail: info@stichtingquestion.nl

Q-uestion en Q-support starten Q-kringen
Patiënten samen aan de slag
Q-uestion en Q-support organiseren samen regionale Q-kringen op verschillende plaatsen in 
het land. In een Q-kring gaan Q-koortspatiënten en hun naasten uit dezelfde regio regelmatig 
met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit, delen kennis, ondernemen activiteiten etc. De 
opstart van een Q-kring wordt begeleid door Q-uestion en Q-support. Daarna gaat een Q-kring 
zelfstandig verder, maar blijft in verbinding met Q-uestion. Zo nodig biedt Q-uestion ondersteu-
ning.

Drie Q-kringen zijn al gestart, in Klimmen (Limburg), ’s-Hertogenbosch en Enschede. Utrecht/
Veenendaal en Oss staan op stapel. Op grond van ervaringen met deze eerste Q-kringen, wor-
den Q-kringen in andere delen van het land georganiseerd.

Het lucht op!
Ad Verhagen twijfelde niet lang over deelname aan de Q-kring ‘s-Herto-
genbosch: ‘Andere Q-koortspatiënten hoef je niets uit te leggen. Je be-
grijpt elkaar, versterkt elkaar en leert van elkaar. Aan de buitenwacht blijf 
je steeds uitleggen wat je mankeert en vaak wordt dat niet begrepen. 
Je raakt niet alleen je gezondheid en je werk kwijt. Al dat onbegrip over 
Q-koorts, komt daar nog eens bovenop. Een groep gelijkgestemden 
doet een mens dan ontzettend goed. Ik kan het iedereen aanraden. Het 
helpt om te praten over waar je mee zit. Ik ben erg blij dat ik de stap heb 
gezet. Doe mee, zou ik zeggen. Het lucht op en samen sta je sterker!’



4. Q-uestion en Q-support starten Q-kringen

Ervaringen delen
Jannie Betlem, deelnemer aan de Q-kring in Limburg: ‘We hebben nu 
een tweetal bijeenkomsten gehad en nieuwe staan al gepland. Mijn 
persoonlijke ervaringen over de Q-kring zijn alleen maar positief. De 
gezelligheid die er onderling is, de hulp die we elkaar geven en elkaar 
overal bij betrekken geeft ons de kracht om door te zetten. Samen staan 
we sterker. We weten dat opgeven geen zin heeft. Ervaringen worden 
gedeeld, zo nodig gaan we met iemand mee als hij het niet alleen kan. 
De bijeenkomsten zijn niet verplicht en dat wordt als positief ervaren. De 
thema’s voor gesprek dragen we zelf aan. Het is maar net waar we be-
hoefte aan hebben. De eerste keer was het thema kennismaking met de 
groep en de tweede keer ging het over communicatie. Maar er is ook tijd 
voor ontspanning, door bijvoorbeeld samen te wandelen of een andere 
activiteit te doen.’

Banden versterken
Bert Brunninkhuis, voorzitter van Q-uestion: ‘Ik vind het belangrijk dat
Q-koortspatiënten samen sterk staan. Daar helpen deze Q-kringen bij. 
Mensen hebben begrip voor elkaar en bieden elkaar een luisterend oor. 
Geen klaagmuur, maar mensen die elkaar vooruit willen helpen.’

Daar kan Annemieke de Groot, directeur van Q-support, zich helemaal in 
vinden: ‘Het is belangrijk dat mensen in dezelfde regio elkaar vinden, erva-
ringen delen en hun banden versterken. Samen kun je meer.’

Belangstelling?
Wilt u deelnemen aan een kring in Utrecht/Veenendaal, Oss of Heesch? 
Staat uw regio er niet bij, maar zou u wel deel willen nemen aan een Q-kring? Stuur dan een 
mail naar: info@stichtingquestion.nl. Vermeld uw naam, adresgegevens en telefoonnummer, 
dan nemen wij contact met u op.



5. Thema-avond ‘Vooruit met de geit???’ 

Thema-avond ‘Vooruit met de geit???’ 
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts organiseert maandag 23 januari een 
thema-avond waarin twee deskundige sprekers u een interessante avond bezorgen.

Jos van de Sande, arts, geeft u inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn bij de 
uitbreiding van geitenstallen, onderdeel van de intensieve veehouderij. Welke risico’s brengt dit 
met zich mee voor mensen? Jos van de Sande trok in 2007, vanuit GGD Hart voor Brabant, als 
eerste aan de bel toen hij  een verontrustende hoeveelheid zieken rond Herpen waarnam.

Vervolgens kunt u kennismaken met Wim Daniëls, Neerlandicus, woordkunstenaar, begaafd 
spreker en auteur van meer dan 100 (!) boeken. Hij is bekend van radio (‘Spijkers met Koppen’ 
en ‘Klare Taal’), maar meer nog van tv (‘Pauw en Witteman’ en ‘De Wereld Draait Door’). De 
laatste jaren trad hij op in theater en gaf cabaretvoorstellingen. Tot voor kort was hij Stadsdich-
ter van Helmond. Het onderwerp van zijn inleiding blijft een verrassing!

Datum: maandag 23 januari 2017
Tijd:  19.15 uur – 21.30 uur (de zaal is open vanaf 18.45 uur)
Locatie: Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel
Er is voldoende gelegenheid om te parkeren.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van Q-uestion, www.stichtingquestion.nl of recht-
streeks via het aanmeldformulier.

Een week voor aanvang ontvangt u een uitnodiging en een routebeschrijving naar de locatie. 
Deelname aan de avond is gratis.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van den Bos: 
info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.

https://question.banster.nl/index.php?p[3.1][activechild]=items&p[3.1.0][activechild]=events&p[3.1.0.2][activechild]=main&p[3.1.0.2.0][activechild]=subscribe_form&&p[3.1.0.2.0.3][id]=17&&p[3.1.0.2.0.3][searchQuery]=


6. Geslaagde avond Positieve Gezondheid

Geslaagde avond Positieve Gezondheid
Op 6 december organiseerden Q-uestion en Q-support gezamenlijk een avond over 
Positieve Gezondheid in Perron 3 te Rosmalen. Het concept Positieve Gezondheid, dat 
wereldwijd op steeds meer steun kan rekenen, is ontwikkeld door dr. Machteld Huber. Zij 
verzorgde een presentatie over dit thema voor de 125 aanwezigen. Daarna gingen aan-
wezigen zelf met Positieve Gezondheid aan de slag en deelden de ervaringen met elkaar. 

Brede definitie gezondheid
Belangrijk uitgangspunt van Huber is de brede definitie van gezondheid. Gezondheid is niet 
alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat verder. Niet alleen lichaamsfuncties spelen 
hierin een rol maar ook zaken als zingeving, welbevinden, je dagelijks functioneren en mee-
doen. Essentieel in de benadering van Huber is dat de patiënt zelf aangeeft waar hij mogelijk-
heden tot verbetering ziet en daar aan gaat werken, al dan niet begeleid door een zorgverlener. 
De regie ligt bij de patiënt. 

Meer informatie
Het enthousiasme over deze benadering was groot. Voor meer informatie: www.ipositivehealth.
com, of de lees hier de presentatie van Machteld Huber.

http://www.q-support.nu/uploads/PPT%2020161206%20-%20Question%20en%20Q-Support.pdf
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Aangesloten bij Q-uestion, 
Stichting voor mensen met Q-koorts?
Q-uestion is een landelijke patiëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die getroffen 
zijn door Q-koorts. 

Wat doet Q-uestion?
Q-uestion zet zich in op de volgende drie terreinen:
1. Belangenbehartiging
Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen 
die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. De organisatie volgt relevante (politieke) 
ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig. Belangenbehartiging be-
tekent ook, dat Q-uestion actief is in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-
koortsbesmetting op de langere termijn. 
2. Informatieverschaffing
Q-uestion informeert patiënten, professionals en belangstellenden over (de gevolgen van) Q-
koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt in thema- en informatiebijeenkom-
sten, met folders en brochures, via de website, via Facebook, Twitter en met de nieuwsbrief.
3. Lotgenotencontact
Q-uestion organiseert regelmatig bijeenkomsten voor patiënten en hun naasten. Raadpleeg de 
agenda voor actuele informatie en data.  
Meer informatie over Q-uestion kunt u vinden op de website www.stichtingquestion.nl

Steun VWS
Landelijke patiëntenorganisaties, zoals Q-uestion, kunnen in Nederland rekenen op steun van 
het ministerie van VWS. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten patiëntenorganisa-
ties voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat aangeslotenen bij de 
patiëntenorganisatie een financiële bijdrage leveren. Deze bijdrage bedraagt minimaal € 25,- 
per jaar.

Vergoeding ziektekostenverzekeraar
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de bijdrage aan een patiëntenorganisatie, of 
een gedeelte daarvan. De vergoedingen hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering 
in 2017. Voor specifieke en bindende polisvoorwaarden kunt u kijken op de website van uw 
zorgverzekeraar. Zie ook voor aanvullende informatie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/
patientenverenigingen

Aansluiten bij Q-uestion 
U kunt de patiëntenorganisatie steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeld-
formulier op de website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Om de toegankelijkheid van 
Question te waarborgen, hebben wij de contributie laag gehouden. Mocht u desondanks door 
de kosten niet in staat zijn Question te steunen en wilt u zich als aangeslotene aanmelden, 
neem dan contact op met Nelleke Maathuis (06) 41 11 01 11.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Q-uestion 06 27 16 86 89 of 
info@stichtingquestion.nl

https://www.facebook.com/stgquestion/?fref=t
https://twitter.com/stgquestion
http://stichtingquestion.nl/?page_id=205
https://question.banster.nl/
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Nanning Schotanus 
Persoonlijke brief Nathalie Schotanus
Mijn vader, Nanning Schotanus is 7 mei jl. overleden aan de gevolgen van Q-koorts. Mijn 
vader had chronische Q-koorts en ondanks zijn gevecht tegen deze vreselijke bacterie, 
is hij niet meer onder ons. Hij is 68 jaar geworden. 

Twee jaren geleden heeft mijn vader een aneurysma (gescheurde aorta) gehad. Een jaar later 
(april 2015), kwamen we erachter dat mijn vader Q-koorts had en dat de aneurysma van een 
jaar daarvoor veroorzaakt was door de Q-koorts. De Q-koorts heeft hij tussen 2007 en 2010 
opgelopen. Mijn vader was een wandelaar en heeft naar alle waarschijnlijkheid gewandeld in 
het besmette gebied. 

Op vrijdag 6 mei 2016 is mijn vader geopereerd om een stent te vervangen die geplaatst moest 
worden vanwege een aneurysma in 2014. In de middag belde de chirurg op dat de operatie 
technisch goed was gelukt. Opluchting… maar vervolgens vertelde de chirurg dat de Q-koorts 
voor nog meer problemen had gezorgd. Het achterste buikvlies van mijn vader was weggevre-
ten door de Q-koorts en ook zaten er twee gaten in zijn darmen. Daarom moesten ze naast de 
aorta operatie ook een darm operatie doen Allemaal ten gevolgen van de Q-koorts. 

Bij het ziekenhuis aangekomen werden we al opgewacht door de zaalarts en de chirurg. Aan 
de gezichten van de zaalarts en chirurg te zien, wisten we dat het niet goed ging met mijn 
vader. 

Door complicaties moest hij nogmaals dezelfde avond geopereerd worden. Tijdens deze ope-
ratie werd geconstateerd dat het weefsel in de buik extreem was aangetast door de Q-koorts.  
Na de operatie kwam de zaalarts en chirurg naar ons toe. Hij was levend uit de operatie geko-
men, maar wel in zeer kritieke toestand. 

Later in de avond had hij wederom bloedingen en verschillende organen begonnen langzaam 
uit te vallen. De arts vertelde dat mijn vader hoe dan ook zou overlijden… ze konden niets 
meer voor hem doen. Alles wat gedaan kon worden, was gedaan. Nee, dit kon gewoon niet 
waar zijn. Ik ging met mijn ouders mee naar alle ziekenhuisbezoeken, ik maakte ruzie als er niet 
goed geluisterd werd naar mijn vader en ik zorgde 24/7 voor mijn vader en moeder met wat 
ze ook maar nodig hadden. En dan zouden we nu zomaar stoppen? Ik kon het gewoon niet 
geloven…

Toen we met z’n vijven om mijn vader ston-
den… hield zijn hart ermee op. Hij koos zelf 
voor het einde… hij liet ons geen keuze ma-
ken… hij liet ons los… hij wilde niet meer ziek 
zijn… 

Mijn vader was er niet meer en liet een vrouw 
waar hij al ruim 50 jaar samen mee was, drie 
dochters, zes kleinkinderen en 1 achterklein-
kind achter. 

Mijn vader was gestorven aan de gevolgen 
van Q-koorts. Mijn vader was vele malen zie-
ker dan hij, wij en de artsen dachten. 
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Ik wil
Ik wil graag dat de dood van mijn vader niet ongehoord blijft.
Ik wil de medische wereld verzoeken om alert te zijn. Q-koorts uit zich op verschillende ma-
nieren en in eerste instantie wordt er vaak een verkeerde diagnose gesteld. Ik wil de medische 
wereld verzoeken om goed te luisteren naar de patiënt en zijn/haar gezinsleden en door te 
gaan met zoeken totdat er een duidelijke verklaring is voor alle symptomen die een patiënt 
heeft. Ik wil de medische wereld verzoeken om meer kennis te vergaren over Q-koorts en 
deze kennis onderling te delen, zodat er eerder een juiste diagnose gesteld kan worden en de 
schade beperkt kan blijven. 
Ik wil de overheid verzoeken om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de enorme 
Q-koorts epidemie die heeft plaatsgevonden. Ik wil de overheid verzoeken om Q-koorts pati-
enten en hun gezinsleden serieus te nemen en te helpen in plaats van af te wijzen en hen aan 
hun lot over te laten. Niemand vraagt erom om ziek te worden en door eerder en eerlijker te 
communiceren naar de burgers had er veel voorkomen kunnen worden en kan er veel voor-
komen worden. Ik wil de overheid verzoeken niet in aantallen te denken, maar in mensen…..
mensen zoals mijn vader! 
Tot slot hoop ik dat door het delen van mijn verhaal ik vele Q-koorts patiënten en hun gezinsle-
den aanmoedig om te blijven knokken voor adequate (medische) zorg en een overheid die veel 
meer zijn best doet om te voorkomen in plaats van te genezen.  

Nathalie Schotanus

De volledige brief van Nathalie is terug te lezen op www.stichtingquestion.nl.
Haar verhaal is voor deze nieuwsbrief samengevat.  

Vragen
Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact op met Jacqueline van den Bos: 
info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.


