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Stand van zaken

van de voorzitter

In deze nieuwsbrief staat een herhaalde oproep aan patiënten die
financiële schade lijden ten gevolge van de Q-koorts. Patiënten die zich
al eerder hebben gemeld hoeven dit niet opnieuw te doen.
Druk op de politiek
Q-uestion strijdt voor schadevergoeding. Op dit moment echter hebben
we slechts 20 reacties binnen van patiënten die financiële schade
ondervinden/ondervonden. Politiek gezien is dit een dermate gering
aantal dat u zich kunt voorstellen dat minister en kamerleden zich daar niet erg druk om maken.
Dit hoort zo niet. Ze moeten zich wel druk maken. Q-uestion voert de druk op de politiek op
maar kan niet zonder uw hulp. Meld u aan. Het hoeft niet gedetailleerd maar een ruwe schatting
is al meer dan genoeg.
Naast de politieke druk die wij in Den Haag neerleggen bewandelen we zoveel mogelijk kanalen
om patiënten en de gevolgen voor hun ziek-zijn in de spotlights te houden. We doen dat niet
altijd even zichtbaar voor u maar soms is stille diplomatie een beter middel dan de publiciteit
halen.
Publiciteit
Over publiciteit hebben we nog steeds niet te klagen. Uw voorzitter was te gast bij diverse
omroepen. Aanleiding daarvoor was het opheffen van de maatregelen die opgelegd zijn aan de
sector. In de zomervakantie heeft een artikel van Q-uestion in de Gelderlander gestaan met
betrekking tot het niet nakomen van vaccinatieverplichtingen door de geitenhouders. Ze
hebben zich niet aan de afspraken gehouden. Mocht zulks volgend jaar opnieuw het geval zijn
dan zal Q-uestion gaan bezien in hoeverre hardere aanpak mogelijk is. Met behulp van de Wet
Openbaarheid Bestuur zullen we gaan bekijken welke mogelijkheden we hebben om de
individuele geitenhouder aan te gaan spreken op zijn houding.
Ook de Provinciale Raad Gezondheid, heeft bij monde van haar directeur Mariet Paes opheffing
van de beperkingen prematuur genoemd.
Contacten
Afgelopen vrijdag heeft een kleine delegatie van het bestuur van Q-uestion in een onderhoud
met prof. dr. Roel Coutinho naar de achtergronden van het besluit geïnformeerd en naar zijn
adviezen in deze. Een gesprek overigens dat als prettig is ervaren van weerskanten en dat
binnenkort een vervolg krijgt. De heer Coutinho toont zich begaan met de humane slachtoffers
enerzijds maar stelt zich anderzijds op als wetenschapper die permanent op zoek is naar
wetenschappelijk bewijs om iets wel of niet te doen. Dat dat soms tegenstrijdig kan zijn maakt
het ook voor het RIVM niet altijd even makkelijk.
Naast onze contacten met politiek, ZLTO, RIVM, Brabants Kennisnetwerk Zoönosen en andere
instanties zijn er ook artsen waarmee we contacten hebben. Stephan Keijmel van het Radboud
Ziekenhuis in het kader van zijn promotieonderzoek Q-URE en andere artsen die zich op een of
andere wijze bezighouden met genezing/voorkoming/opsporing/behandeling.
Thema-avond in november
Inmiddels zijn we druk doende met onze najaarsthema-avond in Schijndel op 30 november a.s.
Deze avond gaat over Q-koorts en werk en alle consequenties die daaraan zijn verbonden op
het gebied van Arbo, verzekeringsartsen, UWV en uitkeringen. Zie de uitnodiging voor deze
thema-avond in deze nieuwsbrief.
Subsidie
Tot slot nog het volgende. Q-uestion heeft op dit moment ongeveer 150 aangeslotenen. In 2014
gaan de subsidieregels rondom patiëntenorganisaties ingrijpend veranderen.

1. Stand van zaken

Vanaf die datum mogen wij de subsidie van VWS alleen nog gebruiken voor
lotgenotencontacten en informatieverstrekking. Alle andere activiteiten moeten vanuit de
bijdragen van de
aangeslotenen bekostigd worden. De bijdrage gaat in 2013 verplicht naar minimaal € 25,-- per
jaar (nu € 20,--). Van die bijdrage zullen wij in ieder geval vanaf 2014 een aantal
werkzaamheden niet meer kunnen bekostigen.
Q-uestion heeft, om ook in de toekomst de werkzaamheden te kunnen verrichten, uw steun
hard nodig.

Oproep aan u: meld u aan als aangeslotene en roep anderen ook daartoe op.
Michel van den Berg
voorzitter

Meld uw financiële schade!

Beste aangeslotene van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Om onze aandacht voor schadevergoeding voor de politiek stevig te kunnen onderbouwen zijn
we op zoek naar patiënten die financiële schade ondervinden ten gevolge van de Q-koorts en
dit willen melden.
Schrijf uw verhaal kort en bondig, geef aan hoeveel schade u heeft of denkt te krijgen en
onderbouw dat zo goed mogelijk.
Wij zouden graag uw reactie voor 15 oktober aanstaande ontvangen.
Uw brief kunt u richten aan info@stichtingquestion.nl of aan de voorzitter
michel.berg@tiscali.nl. Met deze brieven wordt uiteraard discreet omgegaan.
Mensen die al eerder aan deze oproep gehoor hebben gegeven hoeven niet nogmaals een
reactie te geven.
Heeft u hierover vragen, stuur een mail naar een van bovenstaande mailadressen.
Hartelijk dank voor de genomen moeite,
Michel van den Berg,
Voorzitter
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Lotgenotenbijeenkomst van dinsdag 6 september 2011
De bijeenkomst voor chronische Q-koortspatiënten werd bezocht door een tiental
patiënten waarvan sommigen vergezeld werden door hun partner.
Omdat het ziektebeeld en de behandeling aanmerkelijk verschillen van de ‘normale’ Q-koorts
was het voor de deelnemers belangrijk dat zij hun verhaal kwijt konden.
Hier was echt sprake van herkennen en erkennen. Tijdens een dergelijke bijeenkomst wordt
het duidelijk dat je niet de enige bent die het moeilijk heeft. Het lucht op dat niemand aan je
verhaal twijfelt omdat iedereen heeft ondervonden wat deze ziekte met je kan doen. Uit de
gesprekken bleek ook dat de partners het er moeilijk mee kunnen hebben. Een van hen
verwoordde het heel duidelijk door te zeggen: ”Ik heb een heel andere vrouw gekregen.” Zo zie
je maar weer dat je Q-koorts niet alleen hebt.
Iedereen bracht naar voren dat er boosheid heerst onder de deelnemers. Men vindt dat er veel
meer aandacht is geschonken aan de veehouders, dan aan de patiënten. Het is voor hen
duidelijk dat de economische belangen voorrang hebben gekregen boven de belangen van de
volksgezondheid.
Ook bleken er zorgen te zijn over het langdurige gebruik van vooral antibiotica en plaquenil
(ontstekingsremmer).
Omdat aan het einde van de bijeenkomst nog lang niet alles was besproken was men unaniem
van mening dat deze bijeenkomst een vervolg moet krijgen.
Henk de Man

Richtlijn voor Q-koortspatiënten met langdurige klachten
In het bericht, in een eerdere nieuwsbrief over het bezoek van toenmalig minister Klink, was te
lezen dat er toen een afspraak is gemaakt om een multidisciplinaire richtlijn te gaan ontwikkelen voor Q-koortspatiënten met langdurige klachten.
Sinds november vorig jaar is een werkgroep hard aan het werk om deze richtlijn tot stand te
brengen. Een aantal mensen vanuit Q-uestion zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd.
Het doel van de richtlijn is om onderlinge afstemming te bereiken tussen de verschillende
hulpverlenende instanties en een goede begeleiding en behandeling voor Q-koorts patiënten
met langdurige klachten te bewerkstelligen. Volgens de richtlijn spreken we van het ‘Q-koorts
vermoeidheidssyndroom’ (QVS). De werkgroep is bezig met de laatste besprekingen en
verwacht dat de richtlijn eind november gereed is.
Om een actieve inbreng te hebben vanuit de patiënten is onder andere gekozen om ziektespecifieke kwaliteitscriteria voor mensen met langdurige klachten na acute Q-koorts te ontwikkelen. Wensen en eisen die Q-koortspatiёnten hebben ten aanzien van de zorg zijn
beschreven. Uitgangspunt bij het opstellen van deze kwaliteitscriteria is een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven. Een aantal Q-koortspatiënten is vanuit de lotgenotengroepen gevraagd
mee te werken aan het opstellen van deze kwaliteitscriteria. Hiervoor nogmaals onze dank!
Q-uestion is tevreden dat een aantal van deze criteria daadwerkelijk worden verwerkt in de
richtlijn. Van de richtlijn zal ook een patiëntenversie verschijnen. Uiteraard houden wij u op de
hoogte van de vorderingen met betrekking tot het ontwikkelen van de richtlijn.
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Uitnodiging thema avond Q-koorts en werk
Veel Q-koortspatiënten kunnen als gevolg van hun klachten voor een kortere of langere
periode hun functie gedeeltelijk of helemaal niet uitoefenen. Bij patiënten leven veel
vragen over het verzuimtraject / re-integratietraject. Daarom organiseert Q-uestion,
Stichting voor mensen met Q-koorts, op 30 november een thema-avond over ziekte,
verzuim en re-integratie.
Tijdens deze avond informeert een bedrijfsarts de aanwezigen over de verschillende stappen in
dit traject. Daarna kunnen de aanwezigen hun vragen stellen aan een forum van deskundigen.
Bedrijfsartsen, een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige maken deel uit van het forum.
Deze avond is vooral bedoeld voor mensen in loondienst en zelfstandigen.

Noteer alvast in uw agenda!
Datum :
Tijd:
Locatie:

Woensdag 30 november 2011
19.00 uur – 21.30 uur
Cultureel Centrum ’t Spectrum
Steeg 9
Schijndel

U kunt zich voor de thema-avond aanmelden via de website van Q-uestion,
www.stichtingquestion.nl of meteen via het aanmeldingsformulier.
Kort voor de thema-avond ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en een routebeschrijving naar ’t Spectrum. Deelname aan de avond is gratis.
Heeft u vragen over de thema-avond? Neem dan contact op met Trees Offerman, e-mail:
info@stichtingquestion.nl of 06-27168689.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 30 november aanstaande.
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Nummer 4001
“Ach, Q-koorts”, zei ik twee maanden na het bericht dat ik slachtoffer nummer 4001 was en we
stapten in de auto richting noord-Griekenland en Turkije. We wisselden het rijden wat vaker af,
sliepen wat langer, liepen wat trager en lazen wat minder. Wat ik las, zo ontdekte ik, beklijfde
nauwelijks. Het zal de Q-koorts zijn, zei mijn vrouw. Ik viel soms naar haar uit, om niets. Vooral
na een glas wijn. “Je drinkt teveel”, zei ze. Alcoholvrij Turkije was een zegen. Vooral voor haar.
Eenmaal thuis ontdekte ik pas echt wat de Q-koorts met me deed. Schrijven, mijn dagelijkse
bezigheid, stagneerde. Stagneert nog steeds. Niet alleen de animo, ook het vermogen
ontbreekt. Geplande bezoeken en interviews in Nederland, België en Malta zijn uitgesteld. Dat
wordt niet steeds begrepen. “Q-koorts? Geiten? Schapen?”
Visites zijn soms vreselijk. Zowel aan huis als uit huis. Wanneer ik gepraat, van simpel tot
heftig, niet meer aan kan excuseer ik me.
“Ik ga naar bed”. Of, ”Sorry, ik wil naar huis”.
Je ziet ze denken: “Hij wordt oud.”
Af en toe mail je de GGD. Aardige mensen. Bemoedigende woorden. “Geduld, herkenbaar,
sterkte”. En men kan wel een psycholoog regelen als het moet.
Dat hoeft dus nog niet.
De ellende begon op 17 februari, aan het graf van mijn overleden vriend Jan M. Parkinson.
Ik stond daar zichtbaar te rillen.
De volgende dag lag ik met koorts (40,7), hoofdpijn, een droge kuch en diarree in bed. “U ziet
er niet ziek uit”, zei de arts. Ik hoorde de stem van mijn moeder die me, zestig jaar eerder, met
een longontsteking naar school stuurde. Ik zie er nooit ziek uit.
“Kom uit je kist”, zullen ze straks roepen.
De antibiotica hielp niet. Integendeel. Dus waren we de zaterdag daarna opnieuw bij de huisartsenpost. De dienstdoende mevrouw kneep in mijn vel, vreesde uitdroging en bezorgde me
’s nachts een plek in het ziekenhuis.
Daar belandde ik aan het infuus en in een toneelstukje. Toen ik ’s morgens ontwaakte lag ik op
een kamer met drie vrouwen: De tachtigjarige, overactieve, Henriëtte met verlaatte ADHD.
Marie-José, die haar ongeboren kind had verloren en Cobie, uit een psychiatrisch ziekenhuis,
die alsmaar verlangde naar eten. We leefden daar vijf dagen in een therapeutische gemeenschap. Het heeft geleid tot vriendschappen.
Na vijf dagen vertrok ik koortsvrij om me de zesde dag weer bij de huisartsenpost te melden
met opnieuw 40 graden koorts, misselijkheid en darmklachten. Ik voelde me bijna schuldig.
Mijn vrouw nam het voor me op. “Misschien heeft hij Q-koorts?” Men beloofde ernaar te
kijken. Na opnieuw vijf dagen was ik weer koortsvrij en thuis.
En kort nadien wist ik het.
“Ach,Q-koorts”, zei ik dus. En we stapten in de auto.
Maar nu, een half jaar later, lees ik trager dan ooit, schrijf ik moeizaam en lusteloos, kan ik me
slecht concentreren, rij ik minder graag auto, raak ik nog steeds snel geïrriteerd, laat ik veel
aan me voorbijgaan, val ik onverwacht in slaap, verhef ik al te driftig mijn stem als ik vrienden
vertel over het Vwo-meisje dat geen examen kon doen, over slachtoffers die om een uitkering
moeten jengelen en over tweederde van de boeren die nog niet geënt hebben.
Ik ben uitgewerkt.
De geiten worden bedankt.
Theo Schouw
Helvoirt
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Een bijzondere ontmoeting
Een afvaardiging van het bestuur van Q-uestion sprak onlangs met een nabestaande van een
overleden slachtoffer en mocht een enveloppe in ontvangst nemen met de opbrengst van een
gehouden collecte tijdens de uitvaart.
Hoewel ook deze patiënt onderliggende medische problematieken had heeft de Q-koorts
uiteindelijk een zware invloed gehad op het proces.
Bij deze patiënt bleek de bacterie zich gehecht te hebben aan een aangebrachte omleiding van
kunststof. Deze kunstaorta bleek nadien geïnfecteerd te zijn met o.a. de coxiella burnetii.
Wij hebben de familie gevraagd hun ervaringen kort te beschrijven. Mogelijk komt dat in een
van de volgende nieuwsbrieven terug.

Q-uestion wenst de nabestaande van dhr. P. Raijmakers veel sterkte met het verlies.

Lotgenotenbijeenkomst in november

In november organiseren we een lotgenotenbijeenkomst in Eindhoven.
Datum:
Tijd:
Plaats:

Donderdagavond 10 november
19.00 uur tot 21.00 uur
Stichting Steunpunt Zelfhulp
Kronehoefstraat 21-29
5612 HK Eindhoven

In Eindhoven is er voldoende gratis parkeergelegenheid.
Je kunt je aanmelden via info@stichtingquestion.nl Vermeld bij je aanmelding de datum en
het aantal personen.
De werkgroep lotgenotencontacten
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Mijn Q-koorts verhaal
Ik liep al sinds mei 2009 met diverse klachten. Een slijmbeursontsteking aan mijn rechterschouder, snel moe en ik was veel sneller vatbaar voor van alles. In september 2009 kreeg ik
een heel heftige blaasontsteking. Koorts, braken. Ik was heel ziek.
Ik kreeg nog veel meer klachten. Moe, overal pijn, benauwd. Ik had bijna geen lucht meer en
kon niet meer op mijn benen staan. Weer bloedprikken maar er kwam niets bijzonders uit. Naar
de longarts want ik had geen lucht meer. Die nam mijn bloeddruk op: 195/120!
Dat, terwijl ik mijn hele leven al een te lage bloeddruk heb. Dus ik kreeg medicijnen en er
werden meteen longfoto’s en een hartfilmpje gemaakt. Ik werd steeds zieker. Weer naar de
huisarts en weer bloedprikken. Ik heb zelf gevraagd om me ook op Q-koorts te laten testen. Ik
was op een geitenbedrijf geweest en hier vlakbij is ook een geitenbedrijf. Achteraf bleken dit
allebei besmette bedrijven waarvan we er een nog hebben willen overnemen. Daar ging mijn
droom!
Toen kwam de uitslag en die was ‘twijfelachtig’. Dus nog een keer bloedprikken. En ja, inmiddels was het november, Q-koorts! Ik bleef ziek, mijn bloeddruk bleef stijgen en dus kreeg ik
weer zwaardere medicijnen. De artsen hebben heel veel voor me gedaan. Bloedprikken, urine
onderzocht, longtesten, hartfoto’s, hartfilmpjes en ik heb met een kastje gelopen om alles te
controleren. Internist, cardioloog; alles werd uit de kast gehaald. Maar ik bleef ziek en mijn
bloeddruk bleef stijgen.
Toen werd ik benaderd door de GGD of ik, als Q-koortspatiënt, mee wilde werken en een
vragenlijst in wilde vullen. Ik mocht ook altijd bellen als ik vragen had. En die had ik! Toen ik de
vragenlijst kreeg bleek dus dat ik alle klachten had en een hele hoge bloeddruk. Dus ging in
het ziekenhuis weer het hele circus van start. Een fietstest, bloedprikken, eerst nuchter en dan,
aan het eind van de middag, weer bloedprikken. Een hartfoto, -filmpje, echo, een bloeddrukmeter die langer dan een halfuur blijft zitten waar dan weer een filmpje van gemaakt wordt.
Ze haalden echt alles uit de kast. De cardioloog was bang dat de Q-koorts op mijn hartklep
was gaan zitten en hij gaf me andere medicijnen tegen die hoge bloeddruk. Dat was beter.
Toen bleek dat ik geen Q-koorts op mijn hartklep had en de cardioloog kon me dus niet verder
helpen. De internist heeft nog wat meer onderzoeken gedaan. Hij vertelde dat hij de medicijnen
voor mijn bloeddruk over het hoofd had gezien en bood hiervoor zijn excuses aan. Niets aan te
doen en ik was al blij dat ik me met deze medicijnen iets beter voelde. Elke keer, als de huisarts overleg had gehad over de Q-koorts, moest ik weer bloedprikken en dus daar over had én
heb ik nog steeds niets te klagen. Maar ik bleef ziek.
Mijn slijmbeursontsteking ging ook niet over en door de Q-koorts mocht ik nog geen nieuwe
spuit krijgen. Ik ben nu inmiddels drie spuiten verder maar nog niet vrij van klachten. Het ging
heel langzaam iets beter, maar ik was er nog lang niet. Mensen zien niets aan je dus dat ziek
zijn valt dan wel mee. Je werk, gezin, alles gaat gewoon door. Ik heb vier maanden ziek thuis
gezeten en één kaartje gekregen. Dat was van mijn werk waar ik al bijna negen jaar werk.
Ik ben toen eens naar Breda geweest. Naar een avond voor mensen met Q-koorts. Daar viel
ook heel veel op zijn plaats. Zoveel punten van herkenning. Het is fijn dat je dan ook gehoord
wordt. Nu waren er ook mensen die door de artsen niet gehoord werden en daar heb ik dan
gelukkig geen last van gehad. Op dit moment zijn we inmiddels twee jaar verder. Ik heb nog
steeds klachten maar mijn bloeddruk is nu wel goed. Mijn medicijnen zijn gehalveerd. Ik ga
nog steeds vooruit, probeer elke dag te lopen en een keer per week te zwemmen.
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Én te werken, al heb ik nu weer even een terugslag. Drie weken geleden kreeg ik het heel
benauwd en druk op mijn borst. Ik ben meteen door de huisarts naar het ziekenhuis gestuurd.
Longfoto’s en bloedprikken. Nu heb ik weer last van mijn luchtwegen. Ik blijf overal gevoelig
voor, helaas. Woensdag moet ik naar de UWV-arts voor een keuring want, na twee jaar
Q-koorts, kost het me nu ook mijn baan.
Ik hoop dat jullie mijn verhaal een beetje hebben kunnen volgen. Twee jaar even opschrijven
valt niet mee. En dan ook nog zo kort mogelijk.
Als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Met vriendelijke groet,
Brenda van Opstal

Aanvulling op een vraag van de thema-avond in juni

Tijdens de thema-avond “Langdurige klachten na acute Q-koorts” werd de
volgende vraag gesteld:
Klopt het dat verhoogde leverwaarden in het bloed kunnen leiden tot leverkanker?
Hieronder een wat uitgebreider antwoord.
“Het is bewezen dat wanneer ferritine (een transportenzym voor ijzer) in het bloed is verhoogd
dit een risicofactor voor leverkanker kan zijn, maar dit is alleen het geval indien er sprake is van
hemochromatose. Een verhoogd ferritine kan namelijk passen bij hemochromatose, oftewel
ijzerstapelingsziekte. Bij een hoog ferritine wordt hier altijd verder bloedonderzoek naar
gedaan, waarbij de aandoening is aan te tonen of uit te sluiten. IJzerstapelingsziekte is
inderdaad geassocieerd met een verhoogde kans op leverkanker. Indien er alleen een
verhoogd ferritine is, maar geen hemochromatose, dan is dit niet het geval.”
Met dank aan dhr Stephan Keijmel, arts onderzoeker van het Universitair Medisch Centrum St.
Radboud te Nijmegen
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