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We houden het levend!

van de voorzitter

Het is vandaag 28 oktober, storm, code rood voor de kustprovincies en
code oranje voor west- Nederland, afgegeven door het KNMI. En om in
codes te blijven spreken is het kabinet van plan code groen af te geven
voor uitbreiding van o.a. geitenstallen. De herfsttijd brengt de discussie
op gang omtrent de vierkante wielen van de treinen, hoe en door wie de
gevallen bladeren worden opgeruimd en ook de discussie of en in hoeverre Zwarte Piet wel of geen cultureel erfgoed is.
Zwarte Piet
De ‘Zwarte Piet’ ergens voor ontvangen is in ieder geval wel echt Nederlands. Met mijn kleinkinderen
mag ik ook graag het spel ’Zwarte Pieten’ spelen. De geitenboeren die afgelopen maand aansprakelijk zijn gesteld door slachtoffers van Q-koorts voelen dat zij de ‘Zwarte Piet’ krijgen toegespeeld.
Is dat terecht? Over de gevoelens van de geitenhouder kan ik niet oordelen; begrijpen dat zij het zo
voelen doe ik wel. Maar…. er is schade aangericht (bij de patiënten). En zoals je aansprakelijk bent
wanneer je met je auto een andere auto beschadigt ben je ook aansprakelijk als door jouw handelen
iemand ziek wordt. Zoals twee automobilisten een schadeformulier invullen (hetgeen meestentijds
toch zonder ruzie plaatsvindt) zal de geitenhouder ook naar zijn/haar verzekeraar gaan en de zaak
daar neerleggen. Een niet-verzekerde geitenhouder heeft bewust risico gelopen.
Gesloten deur
Het is de patiënten zeker niet te doen om de boer aan de schandpaal te nagelen. Geen sprake van.
Wij hadden veel liever gehad dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt op dit dossier. Maar de
overheid blijft op het gebied van de materiele schadevergoeding aan Q-koortspatiënten de deur gesloten houden. We zijn drie jaren bezig geweest om er beweging in te krijgen, samen met een aantal
politieke partijen. Een Kamermeerderheid is echter niet aanwezig. Hebben we dan geen 10 miljoen
euro gekregen? Jawel. Geld bedoelt om vastgelopen patiënten weer vlot te trekken door middel van
juridische bijstand, coaching, training, scholing, ondersteuning bij uitkeringsaanvragen, onderzoek,
voorlichting etc. Goed dat mevrouw Schippers dat heeft gedaan. Ook goed dat mevrouw Schippers heeft toegezegd dat mochten die 10 miljoen niet toereikend zijn zij welwillend met een volgend
verzoek zal omgaan. Maar….. het is geen vergoeding voor patiënten die financiële schade hebben
opgelopen, die hun baan kwijt zijn, huis hebben moeten verkopen en met een forse inkomensdaling worden geconfronteerd. Dat gedeelte van het dossier moet ook worden opgelost. Wij hopen dat
verzekeraars van de boeren met belangenbehartigers van de patiënten gaat trachten om tot overeenstemming te komen.
Immuunsysteem
Het is 28 oktober, de eerste kerstshows hebben hun deuren al geopend. Ik zit vandaag stijf van de
antibiotica achter mijn computer. Alleen een hoge antibioticaspiegel in het bloed kan mij van bepaalde ontstekingen verlossen. Overblijfsel van een immuunsysteem dat sinds de Q-koorts anders
functioneert. Woensdag de griepprik halen. Ben nog (net) geen 60 maar behoor tot de risicogroepen.
Doseren van energie blijft moeilijk en dan mag ik mij gelukkig prijzen dat ik nog behoorlijk in het maatschappelijk verkeer kan functioneren. Los van financiële schade is er met onze lichamen ook het een
en ander gebeurd waarvan we de gevolgen op lange termijn niet kunnen overzien. Ik zal u vandaag
niet verder vermoeien met de vele zaken waar uw patiëntenorganisatie mee doende is. Over een
kwartiertje komt een journalist van het Brabants Dagblad op bezoek. Er verschijnt binnenkort weer
iets in de krant.
We houden het levend ! We houden het onder de aandacht ! We blijven ons voor u inzetten!
Michel van den Berg
voorzitter
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Stichting Q-support van start
In 2012 hebben minister Schippers (VWS) en
toenmalig staatssecretaris Bleker (EL&I) €10
miljoen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van Q-koortspatiënten. Dit geld is
bedoeld voor advies en begeleiding van Qkoortspatiënten en voor onderzoek. Hiertoe
is inmiddels door het ministerie van VWS een
onafhankelijke stichting opgericht onder de
naam Stichting Q-support. Deze stichting zal
gedurende vijf jaar in nauw overleg met patiënten en conform de afspraken die hierover
zijn vastgelegd in de statuten, de inzet van
het geld bepalen.
De Raad van Toezicht van deze stichting bestaat uit mevrouw Mariet Paes (voorzitter), mevrouw Jopie Verhoeven-van den Berg, de heer
Johan Legemaate, de heer Koos van de Velden
en de heer Hendrik Hoeksema. De eerste activiteit van de Raad van Toezicht was het werven
en benoemen van een directeur/bestuurder. Met
ingang van 1 oktober 2013 is Annemieke de
Groot in deze functie aangesteld en is de Stichting Q-support formeel van start gegaan.
Op 23 oktober jl. heeft Q-uestion een kennismakingsgesprek gehad met Annemieke de Groot.
Zij is woonachtig in Uden en is haar carrière als huishoudkundige begonnen in de functie van
hoofd Facilitaire dienst in een ziekenhuis. Gedurende de periode dat ze zich gericht heeft op
de opvoeding van haar vier zonen heeft zij zich jarenlang bestuurlijk ingezet voor o.a. een
schoolbestuur en de CDA afdeling in Uden. In 1999 is zij verder gaan studeren en heeft zij later aan de Open Universiteit de opleiding Bestuurskunde afgerond. In 2000 is ze als herintreder
in dienst getreden als Beleidsadviseur Integrale Veiligheid bij de Gemeente Uden. Momenteel
is zij sinds bijna zeven jaar directeur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in
Oss, een stichting van twaalf gemeenten. Dit is een samenwerkingsverband waarbij door heel
veel professionele instellingen en gemeenten samengewerkt wordt rondom zeer complexe zaken, zoals huiselijk geweld, de terugkeer van ex-gedetineerden en jongeren die met de politie
in aanraking komen. Tot 1 november a.s. is Annemieke de Groot nog gedeeltelijk werkzaam bij
het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf om e.e.a. over te dragen aan haar waarnemer.
De reden dat Annemieke de Groot heeft gesolliciteerd naar de functie directeur/bestuurder is
omdat zij graag naar de zorgkant wil terugkeren. Het is een mooie uitdaging om voor en met
mensen aan de slag te kunnen gaan. Vergelijkbaar met haar huidige functie hoopt ze te zoeken
naar de best mogelijke oplossingen in een veld waar mogelijk allerlei tegengestelde belangen
zijn en dat vorm te geven in een nieuwe stichting als Q-support. Het uitgangspunt van Q-support is dat krachten gebundeld worden. Er is al heel veel kennis en deskundigheid voorhanden
bij Q-uestion, professionals en onderzoekers. Q-support wil het platform organiseren waar
vragen en antwoorden samenkomen en waar indien nodig hulp geboden kan worden. Naast
het adviseren en begeleiden van mensen met Q-koorts zal ook het coördineren en initiëren van
onderzoek een belangrijke taak worden.
Vanaf 1 oktober jl. is reeds een start gemaakt met de inrichting van de Stichting Q-support en
vinden ter oriëntatie gesprekken plaats met ervaringsdeskundigen, professionals en onder-
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zoekers. De volgende stap is gaan luisteren naar Q-koortspatiënten om inzicht te krijgen in de
behoefte van patiënten. Op basis hiervan kunnen concrete plannen worden opgesteld.
Met Annemieke de Groot is afgesproken dat zij tijdens de volgende themabijeenkomst van
Q-uestion, die in maart 2014 zal plaatsvinden, een presentatie zal verzorgen over de Stichting
Q-support. Via onze nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de Stichting Q-support.
Q-support is als volgt bereikbaar:
Rijnstraat 4
5215 EK ’s Hertogenbosch
E-mail: info@qsupport.nu
Tel. 073-6100010

Strijbeek
Recentelijk is bekend geworden dat het bedrijf van een geitenhouder in Strijbeek voor de
derde keer besmet is verklaard. De omgeving maakt zich zorgen en in de gemeenteraad
worden vragen gesteld over onder andere de afdekking van de mest, de controle daarop door
de VWA en maatregelen die genomen moeten worden. Onze patiëntenorganisatie heeft de
zorg overgenomen en daartoe een brief gestuurd aan mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van
EL&I, met Q-koorts in haar dossier. Naar aanleiding hiervan heeft uw voorzitter enkele weken
geleden overleg gehad met enkele “hoge“ ambtenaren van EL&I waarbij het goed was om te
constateren dat VWS ook vertegenwoordigd was. Dit overleg ging niet zozeer over de zaak
Strijbeek zelf maar wel over de perceptie van de patiënt en de omwonende in het kader van
risico-inschatting. Het is inderdaad zo, dat een besmet bedrijf geen hoger risico met zich mee
hoeft te brengen. Als patiëntenorganisatie vertalen wij het beeld van de patiënt dat ontstaat
als de patiënt geconfronteerd wordt met een herbesmetting. Zeker een herbesmetting op een
bedrijf waarvan aangetoond is dat de mestopslag niet volgens de regels verliep. Het Kabinet
wil de uitbreiding van de veestapel, en dus ook de geitenhouderij, weer makkelijker maken. Het
melkquotum voor koeien wordt in 2015 afgeschaft waardoor we naar verwachting weer twintig
procent meer melk gaan produceren. Dat betekent dus ook meer beesten in grotere stallen.
Het beeld van de koe in de wei gaat langzaamaan verdwijnen. Is er een verband aangetoond
tussen de omvang van de stal en het risico op besmetting door een zoönose? Neen. Maar de
logica geeft aan dat de kans op besmetting groter wordt naarmate meer dieren met elkaar in
aanraking komen. We hebben met EL&I langdurig gesproken over de beeldvorming die patiënten hebben van boeren in zijn algemeenheid. Mijn beeld is gekleurd, dat wil ik wel toegeven.
Honderd procent objectiviteit heb ik niet meer. Als ik lees dat op een geheime vergadering van
GS in Brabant besloten wordt tot een onmiddellijke bouwstop en op diezelfde dag dat die vergadering plaatsvindt toch nog achttien aanvragen binnenkomen tot uitbreiding dan wordt mijn
beeld daardoor niet echt veel positiever. Brabant wil naar duurzaamheid; een van de speerpunten van GS in zijn algemeenheid en Wim v.d. Donk in het bijzonder. Duurzaamheid zal waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengen. De boer produceert liefst zo goedkoop mogelijk
omdat het eindpunt in de schakel, de consument, ook goedkoop wil inkopen. Deze kostenbesparing draagt niet bij aan verduurzaamheid van de sector en het beeld dat Q-koortspatiënten
hebben van de boeren. Q-uestion blijft het wel belangrijk vinden om de dialoog in de driehoek
politiek, boer en burger te volgen en daarin te participeren. Dat alles vanuit patiëntenperspectief en ook met die bril op.
Wordt vervolgd
Michel van den Berg
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Succes ThinQ Together
voor jonge mensen met Q-koorts
“Bedankt”, ”goed initiatief”, “een waardevolle avond waar we zeker mee verder kunnen” en “hier krijg ik energie van”. Reacties na ThinQ Together, voor jonge mensen met
Q-koorts. Deze avond is 30 september georganiseerd door Q-uestion, Stichting voor mensen
met Q-koorts. Aanwezig waren een kleine dertig patiënten en hun naasten. Marloes, een van
de jongeren met Q-koorts en medeorganisator van de avond start met de inleiding. Vervolgens
vertelt Marleen, ook een van de organisatoren, haar eigen verhaal. Ze vertelt wanneer ze ziek is
geworden, waar zij tegenaan is gelopen en hoe het nu met haar gaat. Marleen is een voorbeeld
van een patiënte die behoorlijk en langdurig ziek is geweest en die haar leven weer goed op de
rit heeft gekregen.
Workshop 1
Tijdens de eerste workshop verzorgd door Hans Knoop, directeur Nijmeegs Kenniscentrum
Chronische Vermoeidheid (NKCV),staat de vermoeidheid na Q-koorts en wat hieraan te doen
centraal. Voorbeelden van vragen die beantwoord zijn: Hoe wordt de diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) gesteld? Hoe is de werkwijze na aanmelding bij het NKCV?Kun je
QVS aantonen middels een bloedtest? Verder isuitgebreid stilgestaan bij wat je als patiënt zelf
kunt doen tegen de vermoeidheid.
Workshop 2
Na de pauze, waarin deelnemers geanimeerd met elkaar in gesprek raakten, wordt het stokje
doorgegeven aan Fred Omers, re-integratiecoach. Na een inventarisatie geeft Fred tips hoe
een gesprek aan te gaan met je werkgever als alles niet zo loopt zoals je wilt of zoals verwacht.
Voor een sollicitatiegesprek geeft Fred aan dat het verstandig is goed na te denken over wie je
bent; wat je kunt en wat je wilt.
Afsluiting door Jong Actief
De avond wordt op een bijzondere wijze afgesloten door een tweetal jongeren van Stichting
Jong Actief uit ’s-Hertogenbosch. Zij lezen een stuk poëzie voor over Q-koorts en QVS en laten
een rap horen. De inhoud is gedeeltelijk een weergave van deze avond.
Lotgenotengroepjonge mensen met Q-koorts
Veel aanwezigen stellen een vervolg op prijs en geven aan te willen deelnemen aan een lotgenotengroep. De eerste lotgenotengroep voor jonge mensen met Q-koorts vindt plaats op
maandagavond 11 november en wordt georganiseerd door Q-uestion. De aanwezigen van
ThinQ Together ontvangen een uitnodiging. Dit geldt voor de mensen die zich formeel hebben
aangemeld. Ben je niet geweest en heb je toch belangstelling, of twijfel je of Q-uestion in bezit
is van jouw e-mailadres, stuur dan een mail naar info@stichtingquestion.nl.
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ThinQ Together op rijm
Ter illustratie hieronder een rap/rijm zoals Stichting Jong
Actief deze heeft weergegeven tijdens ThinQ Together, voor
jonge mensen met Q-koorts.
Ik was een bezige bij.
Maar van de een op de andere dag was alles te hevig voor mij.
Ik had geen kracht om uit mijn bed te komen.
Laat staan om naar de les te komen.
Lag nachten wakker het verpest mijn dromen.
Maar niemand die wat aan me zag, of wat er met me was.
Ik was afwezig in de klas, ik zat niet in mijn sas.
Maar ik heb meer in mijn mars, dan dat!
Wat is er met me aan de hand?
Ik zag dikke koppen over Q-koorts in de krant.
Zou ik dat ook hebben?
Toch maar even met de dokter overleggen, bleek het bloot te leggen.
Waarschijnlijk van die boerderij hier aan de overkant.
De boer stond huilend aan mijn deur en hij pakte me vast.
Hij zei het spijt me, sorry meid begrijp me.
Ik kan er niks aan doen het doet me pijn je te zien lijden.
Zoveel slachtoffers, maar geen daders.
Je gunt het niemand om dit mee te maken.
Zoveel vragen, maar antwoorden bleven uit.
Ik voelde me zwak maar ik kwam er wel weer sterk uit.
Refrein 2x
Ik weet, dat ze het beste met me voor hebben.
Ook al heb ik koorts, ik moet doorzetten.
Ik moet door vechten, voor mijn eigen leven toch.
En alle support die ik krijg lucht een klein beetje op.
Snelrijm (Corné)
QVS, wat is dat nou en wat niet?
Ze willen het testen maar dat kan niet.
Weetje, wat volgens mij nou het rare is.
Dat het pas te verklaren is als het door niet anders te verklaren is.
Alle puzzelstukken liggen door elkaar.
Maar het heeft geen zin om daar bij stil te blijven staan.
Ze zeggen je houdt die vermoeid zelf in stand.
Maar je hebt volgens mij niet alles in eigen hand.
De ene gaat door therapie stappen vooruit.
Ze maakte van haar puzzel realiteit.
De ander houdt klachten en moet het daar maar mee doen.
Of je het wel of niet overwint, je bent een kampioen.
Er is niet één oplossing en veel onduidelijk.
Vermoeid van binnen, maar niets te zien aan haar uiterlijk.
Eigenlijk moet ik niet lullen, want ik weet van niets.
Ik hoop dat ik niet ooit mijn energie verlies.
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Mensen zien het niet en zeggen kom er nou toch overheen.
Tja, was het maar zo’n feest.
Snelrijm (Remi)
Vermoeid, pijn in hoofd en spier,
Slap, moe, lusteloos en wazig zie,
Beperkt, afgeleid en gedemotiveerd,
Slapen, futloos, ogen openen niet meer,
Probeer een oplossing te zien,
Cognitieve gedragstherapie,
Placebo of antibiotica medicatie,
Negatief, reddeloos en soms zelfs depressief,
Pak de momenten, geniet van het leven,
Kop op, kop omhoog, borst vooruit, wees positief,
Laat het genezen, heb niks te vrezen,
Open de ogen en hoop aan de horizon zie.
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Uitnodiging lotgenotenbijeenkomsten
In de komende maanden organiseren we weer bijeenkomsten in ’s-Hertogenbosch en in Eindhoven.
Op 11 november zal in Eindhoven de eerste lotgenotenbijeenkomst speciaal voor de jongere Q-koortspatiënten (tot ongeveer 35 jaar) plaatsvinden.
Op 10 december is er in ’s-Hertogenbosch een lotgenotenbijeenkomst voor alle Q-koortspatiënten. Patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS), met chronische Q-koorts,
mensen die alleen maar weten dat ze Q-koorts hebben en natuurlijk zijn jonge mensen met Qkoorts van harte welkom. Op 9 januari 2014 is er in Eindhoven een lotgenotenbijeenkomst. Ook
hier zijn alle Q-koortspatiënten welkom.
Tijdens deze bijeenkomsten is er voldoende tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Een
lotgenoot hoef je niks uit te leggen die weet meteen waar je het over hebt. Lotgenoten vinden
veel steun bij elkaar, vaak vinden ze samen oplossingen. Daarnaast proberen we u zo goed
mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen. Komt u ook eens meepraten en meedenken? Bent u al helemaal genezen? Kom dan ook eens en vertel wat u heeft geholpen. Dat
kan voor andere patiënten een grote steun zijn.
De volgende lotgenotenbijeenkomsten staan gepland:
Datum:
		
Tijd:		
Plaats:		
		
		

Maandagavond 11 november 2013
Jongeren bijeenkomst
19.30 uur tot 21.30 uur
Holiday Inn Eindhoven
Veldmaarschalk Montgomerylaan 1
5612 BA Eindhoven

Datum:
Tijd:		
Plaats:
		
		

Dinsdagochtend 10 december 2013
10.00 uur tot 12.00 uur
Stichting Steunpunt Zelfhulp
Sonniusstraat 3
5212 AJ ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Datum:
Tijd:		
Plaats:
		
		

Donderdagavond 9 januari 2014
19.30 uur tot 21.30 uur
Holiday Inn Eindhoven
Veldmaarschalk Montgomerylaan 1
5612 BA Eindhoven

Laat u even weten dat 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,
Namens de lotgenotengroep
Marleen, Ria en Trees
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Q-koortsclaim stelt besmette boeren aansprakelijk
Op donderdag 10 oktober 2013 was het eindelijk zover: de aansprakelijkstelling van de
geitenboeren werd per (aangetekende) brief verstuurd aan alle honderd besmette geitenbedrijven. In dit artikel vertellen wij u waar Q-koortsclaim zich de afgelopen maanden mee bezig heeft gehouden, wat de inhoud is van de aansprakelijkstelling en wat de
komende tijd kan worden verwacht van Q-koortsclaim.
Overheid dwingt Q-koortsclaim tot actie
In het rapport van de commissie Van Dijk en het rapport van de Nationale ombudsman Brenninkmeijer wordt onderschreven dat de geleden schade bij Q-koorts getroffenen groot is en dat
compensatie en erkenning op zijn plaats is. Op 11 april van dit jaar heeft minister Schippers
echter aangegeven noch bereid te zijn tot het aanbieden van excuses, noch een schadefonds
ter beschikking te stellen. Daarom heeft Q-koortsclaim besloten over te gaan tot het voorbereiden van het aansprakelijk stellen van de besmette geitenbedrijven. Met iedere deelnemer
hebben wij gelijke afspraken gemaakt. Doordat de overheid slechts beperkte informatie over
de besmette geitenbedrijven ter beschikking stelt, was het een enorme klus om de aansprakelijke bedrijven op de adressenlijst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te
vinden.
Gronden aansprakelijkheid
In de verstuurde aansprakelijkstelling geven wij aan dat wij begrijpen dat de brief erg onaangenaam moet zijn voor de geitenboeren. Echter, de aansprakelijkstelling is een belangrijke en
noodzakelijke stap om tot een oplossing te komen voor de schade die is geleden door Qkoorts getroffenen. Het gaat niet om de schuldvraag, maar om de vraag wie de schade moet
dragen. In de brief geven wij aan dat op grond van de wet ieder besmet bedrijf aansprakelijk is
voor de gehele schade, tenzij het bedrijf bewijst dat de schade niet door zijn (besmette) bedrijf
is veroorzaakt. De twee belangrijkste gronden voor aansprakelijkheid uit de brief zijn:
• Risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. De Q-koortsbacterie is een gevaarlijke stof
die de boeren via hun geiten bij zich hebben gehad, terwijl bekend is dat de bacterie een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert.
• Productaansprakelijkheid. Hierbij wordt mest beschouwd als een product. De bacterie die in
deze mest zit is aan te merken als een gebrek in het product.
Wij kijken niet alleen naar de besmette geitenbedrijven. Op dit moment onderzoeken wij de
gronden waarop wij de overheid aansprakelijk gaan stellen voor de geleden schade.
Reactie LTO
Landbouworganisatie LTO vindt het oneerlijk en onzinnig om de geitenhouders per brief individueel aansprakelijk te stellen voor de schade van 300 Q-koorts getroffenen. LTO is van mening
dat de overheid aansprakelijk moet worden gesteld. Jeanette van de Ven, voorzitter van LTOvakgroep Geitenhouderij, zegt dat door het versturen van de aansprakelijkstelling er vanuit
wordt gegaan dat geitenhouders willens en wetens mensen ziek hebben willen maken. Dit is
volgens haar onzin, omdat zij met de kennis van toen zorgvuldig en eerlijk hun bedrijf hebben
gerund. Er was geen sprake van opzet of bewust mensen ziek maken.
In de meeste gevallen zijn de geitenhouders inderdaad niet opzettelijk onvoorzichtig geweest.
Hoewel de reactie van LTO begrijpelijk is, komt het niet overeen met de basis van onze aansprakelijkstelling. Wij benadrukken dat het niet gaat om schuld, maar om aansprakelijkheid.
Voor aansprakelijkheid is geen schuld of willens en wetens mensen ziek maken nodig.
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Q-koortsclaim in de media
Met het verzenden van de aansprakelijkstelling kwam een storm van aandacht in de media tot
stand. De advocaten van Q-koortsclaim, mr. Rohof en mr. Sindram, hebben diverse radio- en
televisie-interviews gegeven. Ook heeft mr. drs. Ingeborg Haazen tijdens het televisieprogramma ‘Live in Gelderland’ haar visie gegeven op de aansprakelijkstelling van de besmette geitenbedrijven. Zij geeft aan dat de claim kansrijk is, omdat patiënten niet hoeven aan te tonen dat
ze door een bepaald bedrijf ziek zijn geworden. De besmette geitenbedrijven moeten aantonen
dat zij niet de veroorzaker zijn van de besmetting bij de patiënt(en). De uitzending waarin mr.
drs. Ingeborg Haazen te zien is kunt u vinden op www.qkoortsclaim.nl onder het kopje ‘media’.
Wat nu?
De advocaten van Q-koortsclaim hopen op korte termijn met de verzekeraars van de aansprakelijk gestelde bedrijven om de tafel te kunnen. De eerste reacties van de verzekeraars zijn
reeds binnen. Indien Q-koortsclaim en de verzekeraars niet tot een oplossing kunnen komen,
zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Ook zijn wij druk bezig met het opstellen van de
aansprakelijkstelling van de overheid.
Wij hopen u een beeld te hebben kunnen geven van onze werkzaamheden van de afgelopen
periode. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, hebt u vragen over de aansprakelijkstelling, of wilt u de fragmenten bekijken waarop de advocaten uitleg geven over de aansprakelijkstelling? Kijk dan op www.qkoortsclaim.nl.
Met vriendelijke groet,
Het team van Q-koortsclaim
E.: info@qkoortsclaim.nl
T.: 024 2600 800
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Antidepressiva tegen de Q-koorts!
Mijn Q-koortsgeschiedenis is ergens in 2006 begonnen. Het is een complexe ziektegeschiedenis met heel veel onzekerheid. Een ziekteverloop dat ingrijpend was, en nog
steeds is, in mijn leven en dat van mijn gezin. Een jarenlange, vaak eenzame en uitzichtloze strijd tegen iets waar lange tijd geen verklaring, laat staan een naam voor was. Een
slepende gang langs artsen, ziekenhuizen, apotheken en psycholoog. Een fysieke martelgang en mentale beproeving van de hoogste orde. Ik ben Marijke van der Ven, 57 jaar
en woonachtig in het Brabantse dorp Zeeland. Het begon allemaal in maart 2006. Tot die
tijd werkte ik als kostwinner met veel plezier full time in het basisonderwijs. In mijn hals ontdek
ik een bultje. Het zou een opgezette klier kunnen zijn. De huisarts stuurt me door naar een knoarts. Een herhaalde punctie levert de diagnose op dat het zou kunnen gaan om een kwaadaardig gezwel, maar onduidelijk is wat de gevolgen zijn. Geen heldere diagnose dus.
Vervolgens beland ik in een medische molen met allerlei onderzoeken: van longfoto’s tot PETscan, van MRI-scan, echo’s tot bronchoscopie. Het gaf geen duidelijkheid. De internist zei
letterlijk: ‘Ik geloof niet dat hier nog iets uit gaat komen.’ De kno-arts verwijst me voor verder
onderzoek naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, een academisch ziekenhuis. In mei
beginnen hier alle onderzoeken opnieuw. Bloedonderzoek, klierpunctie, longfoto’s, echo, scan,
biopten genomen uit mond en keel. De diagnose luidt: lymfeklier metastase met onbekende
primaire tumorlocatie. Oftewel een uitzaaiing van een tumor die niet is gevonden. Er komt een
ingrijpend behandelplan: verwijderen van alle klieren in het linkerdeel van mijn hals gevolgd
door 33 bestralingen Met als direct gevolg vermoeidheid, verbranden van de huid, en vooralhet
niet functioneren van de speekselklieren, waardoor bijvoorbeeld eten moeilijk wordt en gebitsproblemen ontstaan. Het is de vraag of en hoe die speekselklieren weer zullen herstellen. Het
bultje of de opgezette klier stelt mij voor een heel, heel moeilijke keuze. De kno-arts is ervan
overtuigd dat ik kanker heb, ik twijfel echter aan die diagnose.
Eind juli 2006 word ik geopereerd. Na de operatie ben ik vooral moe. Uitslag van weefselonderzoek: ’lokalisatie van metastase van een plaveiselcarcinoom’, matig tot slecht gedifferentieerd. 33 Klieren zonder maligniteit, dus 33 klieren zijn schoon. In september start toch de
reeks bestralingen. De tussenliggende maand, augustus 2006, gebruik ik om op krachten te
komen en voldoende aangesterkt de bestralingen aan te kunnen: veel de natuur in, fietsen,
wandelen. Nabij gelegen natuurgebieden als ‘De Maashorst’ en ‘Herperduin’ bieden volop
gelegenheid. Het is precies dat gebied met veel geitenstallen, dat gebied waar sprake was van
een Q-koorts-explosie, het centrum van de Q-koortsuitbraak. Op dat moment nog weinig over
bekend.
Misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn, …
De zeven weken durende bestraling was niets minder dan een lijdensweg. Zeven weken iedere
dag naar het ziekenhuis. En vanaf dag 2 doodziek: misselijk, barstende hoofdpijn, vreselijke
spierpijn in mijn bovenbenen, ernstig gewichtsverlies. Iedere dag voelde als overleven. Geen
speeksel, vooral flesvoeding. Dan hoop je na die bestralingsperiode te herstellen. Helaas, daar
was geen sprake van. De misselijkheid bleef, net als de grote vermoeidheid, de hoofdpijn en
de ontzettende maagpijn. Na vier weken nog steeds geen verbetering, na acht weken nog
niet, na twaalf weken niet. Twee jaar blijf ik dezelfde klachten houden, dat is lang, veel te lang.
Niemand kan op dat moment een oorzaak aangeven. Ik kom o.a. terecht bij een psycholoog.
Ik krijg tot twee keer antidepressiva voorgeschreven van de huisarts. Daar word ik niet beter
van, de vermoeidheidsklachten en andere verschijnselen blijven. In het voorjaar van 2007 krijg
ik last van ernstige gewrichtsklachten. Ik kan door de pijn in mijn polsen het stuur van mijn fiets
bijna niet vast houden. Ook ‘s nachts veel pijn in mijn gewrichten. In december 2007 verwezen
naar de internist in het Radboud Ziekenhuis, vooral om een oorzaak van mijn misselijkheid te
vinden. Weer allerlei vervelende onderzoeken. De artsen vinden niets. Behalve dan dat er een
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tekort aan witte bloedlichaampjes is. Ik heb het helemaal gehad, mijn energie en wilskracht zijn
vrijwel tot het nulpunt gedaald. De huisarts/internist stelt een beenmergpunctie voor. Ik weiger,
ik ben er helemaal klaar mee.
Ook de alternatieve geneeskunst biedt weinig soelaas. Osteopathie en Lichaamsgerichte
Therapie in september en december 2007 leveren niets op. Ik lig veel op de bank of op bed.
Als het enigszins kan, ga ik naar school. Naar mijn collega’s, mijn werk. Ik wil perse contact
en feeling houden. Ik wil zo graag aan het werk; ik zal toch ooit wel weer de draad op kunnen
pakken. Het ene moment voel ik me wat beter, maar het volgende moment ben ik om onverklaarbare redenen weer helemaal terug bij af.
Kom op nou!
Mijn vrienden, collega’s en familie proberen me een hart onder de riem te steken, ’Kom op
nou!’. Iedereen denkt dat ik depressief ben, maar ik ben fysiek ziek, maar dan ook écht ziek!
Tot overmaat van ramp loopt mijn ziekteverlof ten einde. In het tweede jaar van mijn ziek zijn,
kom ik in een UWV-keuringstraject terecht (maart 2008). Het onvermijdelijke gebeurde: na twee
jaar ziek zijn, krijg ik ontslag! Ik ben er kapot van en heb de ontslagverlening niet ondertekend.
Hoe onrechtvaardig kan het zijn. Uiteindelijk krijg ik wel een ‘terugkomgarantie’ mits ik herstel,
maar dan op een andere school. Ik ben wanhopig en kan geen gesprek meer voeren zonder te
huilen! Ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld.
Q-koorts
In september 2008 zit ik weer bij de huisarts met de vraag: ‘Waarom knap ik niet op?’ Op dat
moment is in Landerd en omgeving meer duidelijk over de uitbraak van Q-koorts in de regio
Noordoost-Brabant. Hij stelt voor een Q-koorts-bloedonderzoek te doen. De uitslag is positief!
Een dubbele kuur met het antibioticum doxycycline slaat aan: de misselijkheid verdwijnt, de
maagpijn is weg. Echter, de vermoeidheid, de spier- en gewrichtspijn en de hoofdpijn blijven.
Toch ziet de wereld er heel anders uit als je niet meer misselijk bent! De uitslag van het
Q-koortsonderzoek stemt me positief. Nu vaststaat wat er aan de hand is, zal ik eindelijk beter
worden. Die gedachte bleek echter niet reëel, te optimistisch. Ondanks al mijn wilskracht lukt
het me niet in december 2009 aan de slag te gaan op een nieuwe school. Het kostte veel
energie en die had ik niet. Ik had problemen met mijn concentratie, er kwam te veel tegelijk op
me af zoals een nieuwe school, nieuwe collega’s, andere aanpak ….. En ik kwam erachter dat
ik de voorafgaande ellendige jaren nog geen plek had gegeven. Ik miste de veerkracht om een
nieuwe start te maken en voelde me opnieuw niet begrepen.
Twijfels, twijfels
Ik had in 2006 al mijn twijfels bij de diagnose: kwaadaardige tumor. Het weefselonderzoek na
de operatie versterkte die twijfel. Het is zo goed als zeker dat ik in de periode direct voor of na
mijn operatie, in ieder geval voor de reeks bestralingen, Q-koorts heb opgelopen, waardoor
van herstel of revalidatie geen sprake was. Het is achteraf zelfs de vraag of er wel sprake was
van (huid-)kanker en of die klieren in mijn hals wel verwijderd hadden moeten worden. Had ik in
maart 2006 niet al last van Q-koorts? Die vraag laat me nooit meer los.
Mijn lichaam is onnodig gesloopt. Ruim twee jaar was ik onnodig ziek. Ruim twee jaar was er
geen sprake van leven, maar van overleven. Twee jaar die me o.a. mijn baan hebben gekost.
Dat had voor een belangrijk deel voorkomen kunnen worden als de overheid eerder openheid
van zaken had gegeven met betrekking tot de Q-koorts. Dan had mijn huisarts of behandelend
specialist veel eerder een adequate diagnose kunnen stellen en gerichte hulp kunnen geven.
Maar ze hadden en kregen niet de goede informatie. Dat dat kan in een land als Nederland in
de 21e eeuw. Dat er zo gesold kan worden met de volksgezondheid, dat je als mens zo in de
steek gelaten kunt worden, dat je grootste bezit, je gezondheid, je zo afgenomen kan worden.
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Dat is nauwelijks te bevatten en volstrekt onacceptabel. Iedereen kan ziek worden, ja natuurlijk,
maar niet als gevolg van nalatigheid en tekortschieten van de overheid!
Mijn vertrouwen in overheid, in mensen, in artsen heeft een forse deuk opgelopen. Het is allemaal nog geen verleden, het is niet voorbij, het verleden speelt nog steeds een grote negatieve
rol in mijn heden! Ik wil tijd en energie steken in het bewerkstelligen van rechtvaardigheid, van
erkenning en genoegdoening. Dit had nooit mogen gebeuren.
Zeeland, maart 2013
Marijke van der Ven

Q-uery’s
Vraag over slaapapnoe
Bij mij is een ernstige vorm van slaapapnoe ontdekt. Enerzijds verklaart dit mijn slechte
conditie. Ik krijg zo ook geen kans om te herstellen. Anderzijds vind ik het vreselijk want
dit betekent voor de rest van mijn leven met een masker slapen. Ik heb er nog geen profijt van. Vreemd, want ik ben geen man, heb geen extreem overgewicht, rook niet, drink
geen alcohol, heb geen dikke nek, enz. Heb inmiddels al van drie Q-koortspatiënten
hetzelfde gehoord. Opvallend, vindt ook mijn longarts. Er lijkt een verband te bestaan, in
verband met hoge korte ademhalingsproblemen, chronische hyperventilatie, enz. Ik heb
daar allemaal last van.
Obstructief slaapapnoesyndroom is een aandoening die veel vaker voorkomt dan eerder gedacht werd. Veel mensen met deze aandoening weten niet dat ze er last van hebben omdat het
niet herkend wordt. Behalve snurken en het stoppen van de ademhaling ’s nachts, waar mensen zich vaak niet bewust van zijn, zijn de klachten die optreden bij het slaapapnoesyndroom
heel aspecifiek.
De meest voorkomende klachten zijn moeheid, slaperigheid overdag, hoofdpijn, wakker worden met een droge mond of keel, snel geïrriteerd raken, concentratie- en geheugenstoornissen
en soms depressiviteit. Deze klachten kunnen heel erg lijken op sommige klachten die veel
voorkomen bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom
mag pas gediagnosticeerd worden als er geen sprake lijkt te zijn van slaapapnoesyndroom of
als dit slaapapnoesyndroom afdoende behandeld is door bijv. een masker dat gedragen moet
worden tijdens de slaap en de klachten blijven bestaan. Bij mensen die verwezen worden met
de vraag of er sprake zou kunnen zijn van Q-koortsvermoeidheidssyndroom hoort ook gevraagd te worden naar klachten die zouden kunnen passen bij slaapapnoesyndroom. Bij twijfel
worden zij dan verwezen voor slaaponderzoek.
De meeste mensen met slaapapnoesyndroom hebben overgewicht, maar 40% van de mensen
met slaapapnoesyndroom heeft slechts minimaal of geen overgewicht. Ook alcoholgebruik,
roken en een korte brede nek zijn risicofactoren voor slaapapnoesyndroom. Daarnaast zijn er
nog een aantal andere risicofactoren zoals een bepaalde vorm van de kaken, gehemelte of
tong, vergrote tong-, neus- of keelamandelen of bijvoorbeeld neuspoliepen. Het is dus zeker
niet zo dat alleen mannen met overgewicht die alcohol gebruiken slaapapnoesyndroom kunnen
krijgen. Er is nooit een relatie tussen Q-koorts en slaapapnoesyndroom beschreven. Ik denk
dat het feit dat het vaker voor lijkt te komen bij patiënten met moeheid na Q-koorts helemaal
wordt veroorzaakt doordat er beter naar gekeken wordt en het slaapapnoesyndroom wordt
vastgesteld terwijl het anders misschien nog wel jaren ongediagnosticeerd aanwezig zou zijn
geweest. Ook theoretisch is er geen enkele manier te bedenken hoe de Q-koortsbacterie een
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slaapapnoesyndroom zou kunnen veroorzaken of hoe mensen met een slaapapnoesyndroom
meer kans hebben op Q-koorts. Het zijn twee geheel losstaande ziektebeelden die behalve de
zeer vergelijkbare klachten niets met elkaar te maken lijken te hebben.
Q-uery?
Heeft u een Q-uery (vraag) over Q-koorts? Stel uw vraag aan de redactie van de nieuwsbrief. De
redactie gaat op zoek naar een zo goed mogelijk antwoord.
Geef uw mail (brief) het onderwerp Query mee, dan weten wij direct dat het om een vraag voor in de
nieuwsbrief gaat.
Stuur uw vraag per mail naar info@stichtingquestion.nl
Of per post naar:
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven

Lotgenoten gezocht
De meeste Q-koortspatiënten wonen in Noord-Brabant of in de gebieden die daaraan grenzen. Question organiseert daar regelmatig lotgenotenbijeenkomsten en thema-avonden. Q-koortspatiënten
zijn in heel Nederland te vinden. Ook deze groep heeft weer speciale problemen. Meestal zijn zij de
enige patiënt in hun omgeving.
Het contact met lotgenoten is voor veel patiënten belangrijk, daarom deze rubriek. Hierin kunt u op
zoek naar lotgenoten bij u in de buurt. Of misschien zoekt u wel een lotgenoot die net als u liever via
mail, post of telefoon contact zou willen hebben met een andere patiënt.
U kunt een oproepje doen in de nieuwsbrief. Zet er boven ‘lotgenoten gezocht’ en vertel in het kort
iets over uzelf en 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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