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Weer een paar maanden voorbij

van de voorzitter

Gisteravond kreeg ik de gebruikelijke mail van Trees, verantwoordelijk voor de Nieuwsbrief, of ik mijn stukje voor de komende nieuwsbrief weer aan wil leveren. Er zijn dus weer een paar maanden voorbij. En voor ik zo’n stukje schrijf, pak ik mijn agenda en kijk even wat
ik zelf de afgelopen twee maanden aan activiteiten rondom Q-koorts
heb ontwikkeld. Enerzijds schrik je weer even als je ziet dat je in goed
twee maanden tijd dertien bijeenkomsten hebt gehad. Anderzijds verheugt me dat iedere
keer weer omdat Q-koorts nog steeds zo prominent op de verschillende agenda’s blijft.
Q-koortsmoe
Dat laatste wordt wel steeds lastiger. De bevolking lijkt Q-koortsmoe te worden. En dan bedoel ik niet
de moeheid die velen van ons voelen maar de moeheid van: het is over en voorbij; stop met acties;
laat het rusten; we willen er niet meer aan herinnerd worden; we hebben het achter ons gelaten.
Herpen
De bevolking in Herpen heeft ondanks het bovenstaande massaal gereageerd op de oproep
om bloed te geven en vragenlijsten in te vullen voor het grote post Q-koortsonderzoek. De eerste resultaten zullen hopelijk nog voor de zomervakantie met ons gedeeld worden. Dat zal dan
door ons weer verder worden geanalyseerd op mogelijke vervolgacties naar de politiek toe.
Commissie onderzoek
Het contact met Q-support wordt verder geïntensiveerd. De eerste bijeenkomst met de commissie die voorstellen gaat doen voor onderzoek is inmiddels achter de rug. Uw voorzitter
heeft zitting in die commissie en zal bij de overige commissieleden het patiëntenbelang steeds
op hun netvlies houden. Op 31 maart 2014 heeft Q-support zich kunnen presenteren op een
van onze halfjaarlijkse thema-avonden in Schijndel. Een verslag daarvan staat in deze nieuwsbrief. Patiënten weten Q-support te vinden voor hun hulpvraag.
Boekpresentatie
Op 13 maart moest ik vanwege ziekte helaas de officiële presentatie van het boek “Uitgebeend” missen. Dit boek, geschreven door Marcel van Silfhout, gaat over voedselveiligheid.
Een van de hoofdstukken is gewijd aan Q-koorts. Ik kan u van harte aanbevelen om het tijdens
een mooie zomerse dag eens ter hand te nemen. Voedselveiligheid en veilig voedsel produceren zou wel eens een van de kernthema’s kunnen worden van Q-uestion omdat raakvlakken
met Q-koorts niet moeilijk te vinden zijn.
Promotieonderzoeken
Ook ben ik op huisbezoek geweest bij dr. Linda Kampschreur die is gepromoveerd op een
breed Q-koortsonderzoek. We hebben met elkaar gesproken over sterftekansen van chronische Q-koortspatiënten. Vanuit de wetenschap natuurlijk erg interessant. Vanuit patiëntenperspectief gezien ligt de interesse meer aan de kant van: hoe kom ik er vanaf? Maar het hoort er
allemaal bij. En ook aan de diagnostische kant vindt promotieonderzoek plaats. Vandaag de
dag zijn 22 mensen bezig met promotieonderzoek in het kader van Q-koorts. Ze zouden de patiënten bijna moeten gaan betalen voor de Q-koortsepidemie……
Schadeclaim
Achter de schermen zijn we overigens druk bezig met de voorbereidingen voor de schadeclaim
naar de overheid. De schadeclaim naar de geitenhouders is weg en loopt het pad zoals te
doen gebruikelijk in dergelijke procedures.
Voor nu wens ik u een mooie lente toe.
Michel van den Berg
voorzitter
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“Onbegrip en machteloosheid”
Het verhaal van mijn zoon
Mijn zoon Wessel was net 17 jaar, toen hij in september 2009 bij Helicon Nijmegen begon
aan zijn MBO-opleiding activiteitenbegeleider op een zorgboerderij. In het weekend van
3 en 4 oktober voelde hij zich niet zo lekker. Op 5 oktober was hij te ziek om naar school
te gaan. Het leek op griep die maar niet over wilde gaan. Wessel werd alleen maar zieker.
Na een dag of tien hebben we de huisarts geraadpleegd. “Een griepje, dat kan zelfs twee
tot drie weken duren. Niks aan de hand. Gewoon uitzieken.”
Eind oktober was Wessel nog steeds erg ziek. Zijn vader suggereerde Q-koorts, dat zou dezelfde verschijnselen hebben. De huisarts geloofde dat niet zo, maar na aandringen werd
Wessel doorgestuurd naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek. Bij het lab kreeg hij te horen
dat de uitslag over twee weken bij de huisarts op te vragen zou zijn. Voordat de uitslag bekend
was, voelde Wessel zich een beetje beter en wilde hij het weer proberen op school. Een dag
of twee, drie is hij naar school geweest, waar hij onder andere moest leren hoe hij bij schapen
hoeven moest kappen. Hierbij ging hij onderuit. Het was hem te zwaar. Met hoge koorts kwam
hij naar huis en werd hij zo mogelijk nog zieker dan hij aanvankelijk was geweest.
Rauw op het dak
Ongeveer tien dagen na het bloedonderzoek en enkele dagen nadat Wessel het op school
weer had geprobeerd, lag er een brief van de GGD op de mat: “Zoals u inmiddels van uw huisarts heeft vernomen heeft u Q-koorts…”.
Wij wisten van niks, het viel ons rauw op ons dak. Achteraf bleek dat de huisarts al na enkele
dagen de uitslag had, maar het niet aan ons had doorgegeven. Wessel kreeg twee achtereenvolgende antibioticakuren. Dat was alles, meer kon men hem niet bieden.
Slapen…slapen....
Ondanks de twee kuren bleef hij heel ziek. Hij was koortsig, sliep minstens 16 uur per etmaal,
at bijna niets en was ook nauwelijks aanspreekbaar. Wat je ook zei, het drong niet tot hem
door. Ik heb in die tijd namens mijn zoon (hij was er zelf niet toe in staat) een gesprek gehad
met de huisarts om aan te geven dat wij, op zijn zachtst gezegd “not amused” waren door de
gang van zaken.
Vanuit school was er in het begin regelmatig contact met de mentor van Wessel. Op zeker moment werd mij duidelijk dat er veel meer leerlingen in diezelfde periode ziek waren geworden.
Ook begreep ik dat er op de opleiding steeds een aantal weken of maanden andere dieren
werden gehuisvest, zodat de leerlingen ervaring op konden doen met allerlei diersoorten.
Schapen…schapen....
Vanaf september, toen Wessel met de opleiding begon, waren er schapen aanwezig. Op een
bepaald moment heb ik de coördinator van de afdeling gevraagd of het niet zinvol was die
schapen eens te laten onderzoeken. De school stond tegen een woonwijk, er waren ook al
meer leerlingen ziek geworden. Als school zou je zulke risico’s zoveel mogelijk uit moeten
sluiten. Ik zei dat zonder beschuldigende ondertoon, meer vanuit het idee dat je nóg meer problemen maar beter kunt voorkomen. Maar ik kreeg vervolgens toch een hoop beschuldigingen
over me heen! Hoe ik het in mijn hoofd durfde te halen om de school te beschuldigen! Wessel
zou die Q-koorts ook van onze honden gekregen kunnen hebben! (Huh???) En zo ging het nog
even door. Ik heb maar niet meer gereageerd, ik had geen puf om de strijd aan te gaan, ik had
mijn energie hard genoeg nodig om mijn zoon er weer bovenop te krijgen.
Bovendien werd er op dat moment (november 2009) in de Tweede Kamer gesproken over het
verplichten van bedrijven om hun schapen en geiten te laten testen. De school zal vanzelf wel
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door de mand vallen, dacht ik. Ik wist toen nog niet dat dit voor een bedrijf met minder dan 50
geiten of schapen niet verplicht zou worden. Bovendien waren de schapen van de school in de
loop van november alweer verruild voor een andere diersoort.
Zo ziek!
Wessel werd zieker. Na veel klagen bij de huisarts kreeg hij uiteindelijk een verwijzing naar de
internist. Die kon weinig voor hem doen, omdat de acute fase inmiddels al voorbij was. Maar
dat neemt niet weg dat Wessel gewoon doodziek bleef. De klachten die hij al had werden ernstiger; hij ging ijlen, at niets meer, dronk niet meer.
Op Oudejaarsdag 2009 heb ik de huisarts ingeschakeld, ik was echt bang dat Wessel dood
zou gaan. Dat viel gelukkig mee en in de daarop volgende maanden is zijn situatie langzaam
wat verbeterd. Vanaf eind maart 2010 weet hij zich weer steeds meer dingen te herinneren. Dit
betekent dat de periode, oktober 2009 tot en met maart 2010, een volkomen zwart gat in zijn
geheugen is.
Tijdens al die maanden dat hij zo ziek is geweest, hebben zowel Wessel als ik veel steun gehad
van Wessels vriendenclub. Ik werkte in die tijd altijd ’s middags en Wessels vrienden hadden
een soort rooster gemaakt waardoor er altijd een of meer vrienden bij ons in huis waren als ik
naar mijn werk was.
Met vallen en opstaan
In september 2010 wilde Wessel opnieuw aan zijn opleiding beginnen. Hij was nog steeds niet
op het niveau van vroeger, maar misschien zou de structuur van het weer naar school gaan
hem verder helpen. Na een week heeft hij zijn rooster al aan moeten laten passen en alle praktijkvakken laten schrappen, hij kon het gewoon niet aan. Nog een week later zakte hij onderweg van het station naar school op straat in elkaar. Hij is toen naar huis gebracht en heeft de
inschrijving bij school weer ongedaan gemaakt. Maar Wessel is niet iemand om stil te zitten.
Vanaf januari 2011 wilde hij weer aan de slag, ondanks dat hij totaal geen conditie meer had.
Aanvankelijk opperden de keuringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV om te revalideren
bij een revalidatiecentrum. Dat zou betekenen dat hij in een groep zou komen met mensen van
middelbare leeftijd die herstellende waren van o.a. kanker. Daar hoort een jongen van 18 niet
bij thuis. Hij koos ervoor om een reïntegratiebureau in de arm te nemen en op een zorgboerderij “stage” te gaan lopen. Daarmee bleef hij toch in zijn eigen beroep bezig en zou hij alvast
een stukje praktijkervaring opdoen, terwijl hij aan zijn conditie werkte. Wessel heeft dat een half
jaar gedaan, waarbij hij de belastbaarheid opvoerde van 1 ochtend in de week naar 3 ochtenden. Een hele dag heeft hij wel geprobeerd, maar was gewoon teveel. Na dat half jaar moest hij
van het reïntegratiebureau en het UWV een andere stageplek kiezen, om allerlei redenen is dat
echter niet gelukt.
Doorzetter
Wessel heeft zijn conditie uiteindelijk nog wat kunnen verbeteren met o.a. hardlopen. Wellicht
zou hij nog iets gehad kunnen hebben aan contact met lotgenoten, maar dat heeft hij altijd heel
hard afgewezen. “Dat moeilijk gedoe allemaal. Niet zeuren en gewoon doen wat je kunt. Met
z’n allen zielig doen helpt je alleen verder de put in”, was zijn overtuiging. Uiteindelijk is Wessel
in de zomer van 2012 naar Groningen verhuisd om daar bij zijn vriendin te gaan wonen. Hij is
daar ook bij ROC Noorderpoort aan een vergelijkbare opleiding begonnen, zij het dat het ditmaal niet als begeleider op zorgboerderijen is, maar als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. De zorgboerderij is lichamelijk gewoon te zwaar gebleken. Al snel merkte Wessel dat de
Q-koorts hem nog steeds parten speelt. Hij is snel moe, kan zich slecht concentreren, kan nog
maar met één ding tegelijk bezig zijn en zijn geheugen is niet meer wat het geweest is. Vrije tijd
heeft Wessel niet, die heeft hij hard nodig om te slapen. Over huiswerk doet hij veel langer dan
dat hij vroeger zou doen, simpelweg omdat hij zich niet voldoende kan concentreren.
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QVS - aantoonbaar?
Zo zijn er nog meer problemen, waardoor hij uiteindelijk op school gevraagd heeft om speciale
studievoorzieningen. Dat kan, maar daar is er wel een doktersverklaring voor nodig. Afgelopen
half jaar is Wessel verschillende malen bij een arts en een psycholoog geweest. Er ligt nu een
rapport met opmerkingen in de trant van “Wessel heeft weliswaar Q-koorts gehad, maar dat
is nu niet meer in zijn bloed aanwezig. Hij is wat chaotisch en grijpt dat nu aan om te zeggen
dat hij het Q-koorts vermoeidheidssyndroom heeft. Dat is een nog niet bewezen ziekte. Ook bij
Wessel is dat niet aantoonbaar, dus die jongen moet maar gewoon de opleiding volgen in het
tempo en op de manier die ook voor de andere studenten geldt.” (Dit zijn mijn woorden. Ik heb
het rapport al weer enkele weken geleden gelezen en wat daarin stond had wel ongeveer deze
strekking).
In Brabant meer herkenning en begrip
Wessel en zijn vriendin overwegen om weer in Brabant of Gelderland te komen wonen. Dat
heeft verschillende redenen, maar een heel belangrijke reden is dat hier in ieder geval begrip
en aandacht is voor het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Of hij er ooit vanaf komt, weten we
niet. Maar het is wel prettig als de mensen om je heen in ieder geval enigszins begrijpen wat er
met je aan de hand is. Dat was het. Ik hoop dat anderen er iets aan hebben. En misschien zijn
er nog wel tips of ideeën waar onze zoon iets aan heeft.
Manjo van Boxtel.
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.

Thema-avond ‘Q-koortspatiënt centraal’ 31 maart 2014
De avond wordt geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Hij heet
iedereen van harte welkom en licht het programma van de avond en het ontstaan van Qsupport toe.
In 2012 hebben minister Schippers (VWS) en toenmalig staatssecretaris Bleker (EL&I) €10 miljoen ter beschikking gesteld om Q-koortspatiënten te ondersteunen. Door het Kamerlid Ormel
werd toen een motie ingediend over de besteding van dit bedrag; wel of niet aanwenden voor
schadeloosstelling. Door de val van het kabinet werd deze motie aangehouden. Uiteindelijk
heeft er in 2013 opnieuw een debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden over de compensatie van Q-koortspatiënten. Uitkomst was geen compensatie. De € 10 miljoen dient te worden
ingezet om mensen met chronische Q-koorts en mensen met het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom (QVS) als groep te ondersteunen met begeleiding, voorlichting en onderzoek. Hiervoor
is een onafhankelijke stichting opgericht onder de naam Q-support. Deze stichting zal gedurende vijf jaar in nauw overleg met patiënten de inzet van het budget bepalen.
Gastsprekers
• Annemieke de Groot, directeur van Q-support: Activiteiten van Q-support.
• Ria van Son, vrijwilliger van Q-uestion en ervaringsdeskundige voor Q-support: lotgenotencontacten georganiseerd door Q-uestion.
...lees verder

5. Thema-avond ‘Q-koortspatiënt centraal’ 31 maart 2014

Ervaringsdeskundigheid werkt!
Q-uestion doet mee aan het project ‘Ervaringsdeskundigheid werkt!’. Een samenwerking
tussen een aantal landelijke patiënten- en belangenorganisaties om hun ervaringsdeskundige kennis te bundelen om deze langdurig en effectief in te kunnen zetten voor hun
achterban. Concrete doelen zijn:
1) Oprichten van een Digitale kennisbank participeren met beperkingen en
2) Certificering van ervaringsdeskundigen Werk en Participatie
Momenteel zijn we vooral bezig met het ontwikkelen van de digitale kennisbank. Deze is bedoeld voor de voorlichters van de patiëntenorganisaties, die tijdens het bellen met cliënten de
kennisbank raadplegen. Niet alleen draagt dat bij aan een goede voorlichting aan patiënten, er
ontstaat zo ook een gemeenschap van voorlichters, werkzaam bij de aangesloten patiëntenorganisaties, die expertise en ervaringen in het gebruik en ontwikkeling delen en een verbeterde
signalering van dat waar de achterban mee te maken krijgt.
De kennisbank is van en voor verschillende voorlichters en medewerkers van patiëntenorganisaties. Partijen waarmee we samen werken: Whiplash Stichting Nederland (WSN), ME/
CVS-Stichting Nederland, Stichting OPS Nederland (OPS), Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid (Steungroep), Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP), Reumapatiëntenbond, Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), Fibromyalgie en Samenleving (FES) de
Nationale Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten, RSI-Vereniging, PAL, Nationale Vereniging
van Sjögrenpatiënten (NVSP), (ANGO), Turner Contact Nederland (TCN) Nederlandse Coeliakie
Vereniging (NCV), Vereniging van Mensen met Brandwonden, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie.
Financiering van het project gebeurt vanuit het Fonds PGO van het Ministerie van VWS en
loopt nog tot eind 2015.
Achtergrondinformatie participeren met een chronische ziekte
Voor een aanzienlijk deel van de mensen met een chronische ziekte heeft hun aandoening tijdelijk of permanent invloed op de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Dit heeft
te maken met klachten die voortkomen uit de aandoening die het functioneren kunnen belemmeren, zoals pijn, vermoeidheid en cognitieve klachten. En met de mogelijkheden die er zijn
om die belemmeringen aan te pakken. Onbekendheid met of beperkt begrip van de aandoening kan hier op van invloed zijn.
Uit de werkpraktijk van de deelnemende patiëntenorganisaties blijkt steeds weer dat ervaringskennis en –deskundigheid essentieel is voor het optimaal benutten van participatiemogelijkheden, het bloot leggen van collectief ervaren knelpunten en het initiëren van verbeterinitiatieven.
Vanuit de ervaringsexpertise van de betrokken organisaties is er veel aan informatie en tips
beschikbaar, over waar mensen in de praktijk mee te maken krijgen, en hoe ze hier invulling
aan kunnen geven. Bijvoorbeeld praktische informatie over het omgaan met belemmeringen
en benutten van participatiemogelijkheden en over het voldoen aan (wettelijke) plichten of het
benutten van rechten en voorzieningen. Ervaringsexpertise wordt zo ingezet om patiënten te
steunen in het voeren van eigen regie, voor het signaleren van collectief ervaren knelpunten en
het initiëren van verbeterinitiatieven. Dit project is erop gericht deze ervaringsexpertise verder
te professionaliseren zodat deze langdurig en effectief kan worden benut.
Meer informatie:
info@stichtingquestion.nl
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Q-uery’s
Deze keer is er geen vraag binnen gekomen. Toch denken wij dat er nog veel vragen zullen zijn. De vragen mogen over alles gaan wat met Q-koorts en de gevolgen daarvan te
maken heeft.
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. Zodra wij het antwoord hebben
gevonden, sturen we dat door naar de vraagsteller. In de daarop volgende nieuwsbrief wordt
het antwoord gepubliceerd. 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: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, Postbus 6288, 5600 HG Eindhoven

Wandelen in ‘De parel van Brabant’
onder leiding van Cees van Haaren
Zin om samen met anderen een wandeling te maken in de frisse buitenlucht?! Dan is dit iets
voor u! Het is gezond en ook nog eens gezelliger dan alleen. Cees van Haaren (zelf ook Qkoortspatiënt) kwam met het leuke idee om een wandeltocht te houden.
Wanneer:
Waar:

5 mei 2014 vanaf 13.00
Café ’t Stokske, Zandstraat 1, 5066 CA Moergestel (gemeente Oisterwijk)

De tocht heeft ongeveer een lengte van 6 km (in overleg zijn er ook andere afstanden mogelijk).
Onderweg maken we een tussenstop. De wandeltocht gaat door bossen en langs vennen. Het
dragen van makkelijk schoeisel is dus belangrijk!
Ga u mee wandelen?
Meld u dan uiterlijk zaterdagavond 3 mei aan. Aanmelden
kan via info@stichtingquestion.nl. Vermeld bij de aanmelding met hoeveel personen u mee gaat wandelen.

Lotgenoten gezocht
De meeste Q-koortspatiënten wonen in Noord-Brabant of in de gebieden die daaraan
grenzen. Q-uestion organiseert daar regelmatig lotgenotenbijeenkomsten en themaavonden. Q-koortspatiënten zijn in heel Nederland te vinden. Meestal zijn zij een van de
weinige patiënten 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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Uitnodiging lotgenotenbijeenkomsten
In mei en juni hebben we een aantal verschillende lotgenotenbijeenkomsten op de agenda
staan. De eerste bijeenkomst in mei is bedoeld voor alle Q-koortspatiënten. Dan is er, ook in
mei, een jongerenavond. We hebben daarvoor een andere locatie gevonden. Sociaal Cultureel
Centrum Perron 3 in Rosmalen. In juni is er een bijeenkomst speciaal bedoeld voor mensen
met chronische Q-koorts.
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. Dit
kan voor andere patiënten een grote steun zijn.
De volgende lotgenotenbijeenkomsten staan gepland:
Lotgenotenbijeenkomst in ’s-Hertogenbosch
Datum:
Dinsdagochtend 20 mei 2014
Tijd:		
10.00 uur tot 12.00 uur
Plaats:
Stichting Steunpunt Zelfhulp
		
Sonniusstraat 3
		
5212 AJ ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)
Jongerenavond in Rosmalen
Datum:
Maandagavond 26 mei 2014
Tijd:
19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats:
Perron 3
		
Hoff van Hollantlaan 1
		
5243 SR Rosmalen
Bijeenkomst voor patiënten met Chronische Q-koorts in ;s-Hertogenbosch
Datum:
Dinsdagochtend 24 juni 2014
Tijd:		
10.00 uur tot 12.00 uur
Plaats:
Stichting Steunpunt Zelfhulp
		
Sonniusstraat 3
		
5212 AJ ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)
Lotgenotenbijeenkomst in Eindhoven
Datum:
Donderdagavond 10 juli 2014
Tijd:		
19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats:		
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,
De lotgenotengroep: Marleen, Ria, Miranda, Marloes, Henk en Trees
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Q-support maakt tour door Nederland
Zoals eerder is aangekondigd gaat Q-support, in samenwerking met Q-uestion, naar alle provincies in Nederland. Zo wordt er geprobeerd zoveel mogelijk Q-koortspatiënten te bereiken.
Bij alle bijeenkomsten zal Q-uestion ook aanwezig zijn.
De eerste data zijn bekend:
02 juni 2014 Wijchen Gelderland
03 juni 2014 Zaltbommel Gelderland
11 september 2014 Heerlen Limburg
25 september 2014 Venlo Limburg
Het programma van de tour wordt gepubliceerd op www.q-support.nu

Voorlichtingsavond in Oss
In de intakes bij Q-support met chronische Q-koortspatiënten en QVS-patiënten komen
veel problemen aan de orde op het gebied van werk en inkomen. Q-support heeft in
overleg met het UWV en de gemeente Oss besloten om een voorlichtingsavond te organiseren over allerlei UWV-gerelateerde zaken en zaken rondom werk en inkomen.
Via deze nieuwsbrief wil Q-support u alvast informeren over een voorlopige datum, te weten 12
juni a.s. in het gemeentehuis te Oss. Houd deze datum vrij in uw agenda. Op een later tijdstip
zullen wij u via de eigen website www.q-support.nu en de website van Q-uestion nadere gegevens verstrekken.

Jaaroverzicht 2013
Wat heeft Q-uestion zo allemaal gedaan in 2013? Wilt u dat graag eens weten? Lees dan nu
het jaaroverzicht 2013. U vindt het jaaroverzicht op onze website www.stichtingquestion.nl
onder de knop info. Daarna doorklikken op folders en documenten.

De redactie van de nieuwsbrief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken
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Thema-avond ‘Q-koortspatiënt centraal’ 31 maart 2014
De avond wordt geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Hij heet
iedereen van harte welkom en licht het programma van de avond en het ontstaan van Qsupport toe.
In 2012 hebben minister Schippers (VWS) en toenmalig staatssecretaris Bleker (EL&I) €10 miljoen ter beschikking gesteld om
Q-koortspatiënten te ondersteunen. Door het Kamerlid Ormel
werd toen een motie ingediend over de besteding van dit
bedrag; wel of niet aanwenden voor schadeloosstelling. Door
de val van het kabinet werd deze motie aangehouden. Uiteindelijk heeft er in 2013 opnieuw een debat in de Tweede Kamer
plaatsgevonden over de compensatie van Q-koortspatiënten.
Uitkomst was geen compensatie. De € 10 miljoen dient te worden ingezet om mensen met chronische Q-koorts en mensen
met het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom (QVS) als groep
te ondersteunen met begeleiding, voorlichting en onderzoek.
Hiervoor is een onafhankelijke stichting opgericht onder de naam Q-support. Deze stichting zal
gedurende vijf jaar in nauw overleg met patiënten de inzet van het budget bepalen.
Gastsprekers
• Annemieke de Groot, directeur van Q-support: Activiteiten van Q-support.
• Ria van Son, vrijwilliger van Q-uestion en ervaringsdeskundige voor Q-support: lotgenotencontacten georganiseerd door Q-uestion.
Activiteiten Q-support – samen aan de slag
Annemieke de Groot vertelt dat Q-support een onafhankelijke landelijke stichting is die zich in
opdracht van de Rijksoverheid bezighoudt met advisering, begeleiding en ondersteuning op
het gebied van werk, inkomen, verzekeringen, behandelingen en welzijn van chronische Qkoortspatiënten en mensen met QVS. Daarnaast initieert Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling daarvan. De opdracht van Q-support heeft een looptijd
van vijf jaar. De verdeling van het budget is 4/5e voor de patiënt en 1/5e voor onderzoek. In
november 2013 is gestart met de inrichting van de stichting en is er een meerjarenplan 2014
t/m 2018 opgesteld die in het teken staat van “samen aan de slag”. Daarnaast is een Raad van
Toezicht benoemd en zijn twee commissies ingesteld; de commissie Patiënten en de commissie Onderzoek. De commissie Onderzoek gaat kijken welke onderzoeken al zijn uitgevoerd en
wat er nog nodig is, waarbij het uitgangspunt is dat het de patiënt ten goede moet komen.
Intakegesprekken
In februari jl. is begonnen met de eerste intakegesprekken.
Deze gesprekken met de patiënten worden gevoerd door
een ervaringsdeskundige en een professional samen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de wens van de patiënt om
gehoord en vooral begrepen te worden en anderzijds om de
hulpvraag boven water te krijgen. De ondersteuningsmogelijkheden van Q-support zijn erg divers. Aan de hand van de
hulpvragen van de patiënten gaat Q-support aan de slag, met
als doel de situatie van de patiënten te verbeteren en hiervoor zoveel als mogelijk gebruik te maken van het reguliere
aanbod. Als geconstateerd wordt dat er onvoldoende voorzieningen en mogelijkheden zijn, wordt dit gesignaleerd naar
de overheid. Een eerste rapportage aan de minister over de
bevindingen, hiaten, e.d. staat gepland voor september 2014.
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Bewustwording creëren
Naast het adviseren, begeleiden en ondersteunen van Q-koortspatiënten, gaat Q-support zich
ook bezighouden met het creëren van bewustwording bij (huis)artsen, internisten, e.d. Al veel
artsen met name in Noord-Brabant zijn doordrongen van de ernst van Q-koorts, maar dit geldt
nog niet voor alle artsen. Bewustwording creëren is erg belangrijk. Q-support werkt met een
“denktank” waarin patiënten met elkaar praten over wat Q-support nog meer kan betekenen
voor chronische Q-koortspatiënten en mensen met QVS.
Hulpvragen
Tijdens de presentatie worden drie filmpjes getoond waarin drie Q-koortspatiënten vertellen
over hun ervaringen met Q-koorts, de gevolgen in het dagelijkse leven en de vraag wat Qsupport voor hen kan betekenen. De hulpvragen betreffen het behulpzaam zijn bij omscholing,
het helpen zoeken naar een school die speciale begeleiding kan geven; het helpen zoeken naar
een methode waardoor het concentratievermogen verhoogd wordt; het ondersteunen bij het
starten van een bedrijf als ZZP-er en het begeleiden en helpen om te gaan met belastbaarheid
en energie.
Q-tour
Q-support start in juni met een tour door Nederland, waarbij alle provincies zullen worden aangedaan. Het programma van deze Q-tour wordt gepubliceerd op www.q-support.nu.
In totaal zijn bij de GGD-en 4.190 Q-koortspatiënten gemeld., waarvan de meesten in NoordBrabant (2.985). In Limburg 399, Gelderland 359, Utrecht 177, Zuid-Holland 89, Noord-Holland
42, Overijssel 41, Friesland 31, Flevoland 23, Drenthe 20, Groningen 15 en Zeeland 9.
Aanmelden
Aanmelden voor begeleiding door Q-support kan via de website www.q-support.nu of telefonisch 073-6100010. Bij de aanmelding dient een Q-koortsverklaring van de huisarts of internist
te worden overlegd. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats bij de patiënt thuis, waarbij de
hulpvraag gezamenlijk wordt geformuleerd. Aan het einde van het hulptraject vindt een evaluatie plaats. Is er voldoende steun geboden, heeft het leven van de patiënt zich positief ontwikkeld, zijn er verbeterpunten voor Q-support? De bevindingen worden gerapporteerd aan de
overheid en aan Q-uestion.
Eerste ervaringen
Inmiddels heeft Q-support 60 aanmeldingen ontvangen De eerste intakegesprekken hebben
plaatsgevonden of zijn ingepland. Een aantal eenvoudige zaken is al opgepakt. De complexere
zaken worden voorgelegd aan de commissie Patiënten. De eerste terugkoppeling van patiënten is positief. De wachttijd is kort en men is blij met de wijze waarop de intakes plaatsvinden;
er is tijd voor het persoonlijk verhaal.
Cursussen door Q support
Q-support biedt ook cursussen aan waar mensen onder professionele begeleiding kunnen
werken aan een stuk herstel “Herstellen doe je zelf” en verbondenheid. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Q-support.
Informatie
Aan het einde van de avond of via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Q-support. Informatie wordt tevens verstrekt via de website, Facebook en
Twitter. Veel informatie over Q-koorts staat al op de site van Q-uestion en wordt om die reden
niet opgenomen op de site van Q-support.
Na de presentatie worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan
Annemieke de Groot.
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U gaat voor een Q-koortspatiënt op zoek naar een nieuwe school die hem o.a. vanwe-ge
zijn concentratieproblemen kan begeleiden. Worden de kosten die de school voor deze
spe-ciale begeleiding moet maken vergoed door Q-support?
Zoveel als mogelijk zal gebruik gemaakt worden van bestaande voorzieningen. De complexe
zaken worden voorgelegd aan de commissie Patiënten. Bij de besluitvorming wordt rekening
gehouden met wat je voor de ene persoon doet, je ook voor de andere persoon moet doen.
Q-support is nu een half jaar van start. Op dit moment zijn er nog maar 60 aanmeldingen. Wat gaat u doen om de grote populatie te bereiken?
De eerste periode heeft de nadruk gelegen op het inrichten van de organisatie en het ontwikke-len van het meerjarenplan. Vervolgens zijn professionals en ervaringsdeskundigen benaderd
en heeft een scholing plaatsgevonden. In februari is begonnen met de intakes. Tot op heden is
nog niet veel publiciteit gezocht. In juni 2014 wordt gestart met de Q-tour door de provincies.
Het streven is om de patiënten met een brief via de GGD-en te benaderen. Daarnaast zal publiciteit gezocht worden via de lokale media.
Ik ben woonachtig in Utrecht en ben destijds benaderd door de GGD Brabant. Waarschijnlijk sta ik niet ingeschreven bij GGD Utrecht?
U hoeft niet te wachten totdat u bericht krijgt via de GGD. U kunt nu al aanmelden via de
websi-te van Q-support.
Gaat Q-support ook iets doen voor de nabestaanden van Q-koortspatiënten?
Mijn gevoel zegt dat we daar iets mee moeten doen, evenals voor de partners van Q-koortspatiënten. Ik wil dit graag bespreken binnen de “denktank” van Q-support en met Q-uestion.
Is vier jaar niet te kort?
In totaal is het vijf jaar. Het laatste jaar is een evaluatiejaar. Mijn verwachting is dat Q-support,
door flink aan de slag te gaan, binnen die vijf jaren wel iets op de kaart kan zetten. De gevolgen
zullen over vijf jaar niet over zijn, maar er moet dan wel een netwerk beschikbaar zijn waar herkenning en erkenning is voor Q-koorts en daarnaast bewustwording gecreëerd zijn bij artsen,
verzekeringsartsen, etc.
Bij UWV werken veel verzekeringsartsen. Is het mogelijk dat een 10 tal artsen speciaal
getraind wordt met betrekking tot Q-koorts?
Er is reeds mondelinge toestemming van UWV dat men mee wil werken om een aantal artsen
te scholen en bewustwording, herkenning en erkenning te organiseren.
Heeft u ook aandacht voor het feit dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet uitkeren, omdat men QVS niet erkent.
Ja, ook hier zal aandacht voor zijn.
Michel van den Berg merkt naar aanleiding van bovenstaande vragen op dat Q-uestion drie jaar geleden samen
met een grote groep specialisten, artsen, UWV, e.d., de
multidisciplinaire richtlijn heeft ontwikkeld, die zorgverleners kan helpen bij het stellen van een diagnose en
de behandeling van QVS. Deze richtlijn is indertijd door
iedereen vastgesteld be-halve door UWV. UWV weigerde
deze richtlijn te volgen. Dit gold ook voor arbeidsongeschikt-heidsverzekeringen. Hij spreekt de hoop uit dat
zowel UWV als arbeidsongeschiktheidsverzeke-ringen nu
wel mee willen werken.
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De meeste Q-koortspatiënten hebben vier à vijf jaar geleden Q-koorts gekregen en hebben het traject met UWV al achter zich. Voor mensen die hun baan of bedrijf kwijt zijn
komt dit te laat. Wat kunt u voor deze mensen betekenen?
Er zijn regelingen die daarin gedeeltelijk kunnen voorzien. Q-support moet eerst in beeld
krijgen wat er nodig is. Hiaten in de beschikbare voorzieningen worden gesignaleerd naar de
overheid conform de opdracht van Q-support. Wellicht kan Q-support niet behulpzaam zijn
voor wat be-treft werk, maar kan Q-support wel via het aanbieden van cursussen e.d. verbetering brengen in de kwaliteit van leven. Dit onderwerp wordt nog nader besproken binnen de
“denktank”.
Waar is de budgetverdeling 4/5 voor patiënten en 1/5 voor onderzoek op gebaseerd en is
Q-uestion bij de verdeling betrokken geweest?
De verdeling is gebaseerd op de doelstellingen in het meerjarenplan; advisering en begeleiding bij algemene voorzieningen en behandelingen en bij werk gerelateerde problemen e.d.
Onder-zoek is de 5e doelstelling. In overleg is besloten deze verdeling ook voor het budget toe
te pas-sen. Er zijn immers al veel onderzoeken gedaan. Het meerjarenplan inclusief de meerjarenbe-groting is voorgelegd aan Q-uestion. Over de budgetverdeling zijn door Q-uestion geen
opmer-kingen gemaakt. Michel van den Berg participeert namens Q-uestion in de commissie
Onder-zoek. Deze Commissie komt a.s. vrijdag voor het eerst bijeen. De onderzoeken kunnen
tweele-dig zijn. Enerzijds onderzoek naar de behandeling van Q-koorts (bijvoorbeeld de Qurestudie) en anderzijds onderzoeken richting preventie. Voorwaarde is dat het budget ten goede
komt aan de patiënten.
In hoeverre is Q-support transparant? Welke informatie komt beschikbaar via de site?
Momenteel wordt de website van Q-support verder aangevuld. Zodra er meer intakes en
bege-leiding heeft plaatsgevonden en meer informatie voorhanden is, zal Q-support hierover
commu-niceren op de website. Het toezicht op de verantwoording aan de patiënten is geregeld door een vertegenwoordiging van Q-uestion in de Raad van Toezicht en de structurele
contacten met het bestuur van Q-uestion.
Wat is het verschil tussen acute Q-koorts en chronische Q-koorts?
Bij chronische Q-koorts bevindt de bacterie zich nog in het lichaam en kan deze zich vastzetten op hartkleppen of -vaten. In Nederland zijn 294 patiënten waarvan bekend is dat zij chronische Q-koorts hebben. Bij acute Q-koorts is de bacterie niet meer actief in het lichaam, maar
kunnen er wel langdurige klachten blijven, zoals vermoeidheid, zweten, spierpijnen en slecht
slapen.
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Lotgenotencontacten
Ria van Son geeft een toelichting op de lotgenotencontacten die regelmatig door Q-uestion
worden georganiseerd. Ria was voorheen bestuurslid van Q-uestion en wordt sinds kort ingezet als ervaringsdeskundige voor Q-support.
Q-uestion is geboren uit de lotgenotencontacten. Patiënten zochten elkaar op, op zoek naar
herkenning en erkenning en voor steun en begrip. Q-uestion biedt twee vormen van lotgenoten-contacten. Enerzijds de themabijeenkomsten zoals deze vandaag plaatsvindt en anderzijds
de lotgenotencontacten waarbij een groep van patiënten bijeen komt om verhalen en ervaringen te delen. Wat heeft iemand geholpen, met welk resultaat, etc.
Tijdens de lotgenotencontacten wordt ook informatie verstrekt en komen nieuwe ontwikkelingen aan de orde. Soms worden gastsprekers uitgenodigd. Naast de reguliere lotgenotencontacten organiseert Q-uestion ook specifieke bijeenkomsten voor mensen met chronische
Q-koorts en sinds kort ook voor jonge mensen met Q-koorts. Elke keer sluiten weer nieuwe
mensen aan. Q-koorts geneest niet tijdens lotgenotenbijeenkomsten, maar het biedt mogelijkheid om ervaringen te delen en “samen delen is samen helen”.
De eerstvolgende lotgenotencontacten vinden plaats op:
• 20 mei in ’s-Hertogenbosch voor het reguliere lotgenotencontact.
• 26 mei voor jongeren. Het is nog niet bekend waar dit lotgenotencontact plaatsvindt. Q-uestion wil graag dat de jongeren zelf invulling geven aan de bijeenkomst, b.v. in de vorm van een
activiteit. Jongeren kunnen hun ideeën melden bij Q-uestion.
• 24 juni in ’s-Hertogenbosch voor chronische Q-koortspatiënten.
Vervolgens vraagt Ria aan Riky, de moeder van Marleen die Q-koortspatiënte is, naar haar ervaringen met de lotgenotencontacten. Marleen had graag vanavond aanwezig willen zijn, maar
heeft afgezegd, omdat zij morgen weer naar school moet en haar krachten hiervoor moet sparen. Riky geeft aan dat bij de eerste bijeenkomst voor Marleen en haar ouders een wereld open
ging. Er was herkenning en erkenning. Je hebt het niet alleen en je kunt er met andere mensen
die dezelfde problemen hebben over praten. Je hoeft het niet steeds uit te leggen en iedere
keer hoor je weer nieuwe dingen.
Ook partners zijn van harte welkom bij de lotgenotenbijeenkomsten. Een Q-koortspatiënt is
niet alleen ziek ook het hele gezin heeft er last van. Wellicht wordt er bij voldoende belangstelling een lotgenotengroep opgericht speciaal voor de partners.
Tijdens het lotgenotencontact ontstaan soms leuke activiteiten. Als voorbeeld noemt Ria een
wandeling die door een van de deelnemers van de lotgenotencontacten wordt georganiseerd
op 5 mei a.s. met vertrekpunt Café ’t Stokske in Moergestel. Meer informatie volgt via de website van Q-uestion of via Facebook.
Huishoudelijke mededelingen door Michel van den Berg
• Q-uestion is voornemens om samen met Q-support op meerdere plaatsen lotgenotencontacten uit te rollen en is hiervoor op zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Q-uestion. Voor een training wordt gezorgd.
• Q-uestion is ook op zoek naar mensen die het bestuur willen versterken, vanwege het feit dat
enkele bestuursleden zijn overgestapt naar zusterstichting Q-support.
Status Stichting Q-koortsclaim?
Door Luc Rohof, advocaat van de Stichting Q-koortsclaim, wordt een korte toelichting gegeven
op de status van de claims. In oktober 2013 zijn de geitenhouders aansprakelijk gesteld. 85%
van de geitenhouders is hiervoor verzekerd. Zij hebben hun verzekeringsmaatschappij van de
aansprakelijkheidsstelling in kennis gesteld en vervolgens hebben de verzekeraars gezamenlijk
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een advocatenbureau ingeschakeld. Inmiddels heeft dit advocatenbureau een gesprek gehad
met de Stichting Q-koortsclaim. Half mei wordt het standpunt van de diverse verzekeringsmaat-schappijen verwacht. De aansprakelijkheidsstelling voor de overheid gaat medio april de
deur uit.
Oproep aanmelding en dankwoord
Henk de Man, chronisch Q-koortspatiënt en gespreksleider bij het lotgenotencontact voor
men-sen met chronische Q-koorts, doet een oproep aan alle aanwezigen om zich aan te melden bij Q-support, maar ook bij Q-uestion, voor zover dit nog niet is gedaan.
Hij bedankt Michel van den Berg voor zijn grote inzet, voor het in de belangstelling houden van
Q-uestion en de druk die door hem wordt uitgeoefend op de overheid. Om deze druk te kunnen blijven uitoefenen heeft Q-uestion zoveel mogelijk aangeslotenen nodig.
Sluiting
Michel van den Berg bedankt Henk voor zijn woord van dank en voor de oproep. Vervolgens
bedankt hij de beide sprekers voor de toelichtingen en de beantwoording van de vragen en
reikt hij aan beiden bloemen en een presentje uit. Tot slot bedankt hij de aanwezigen voor hun
komst en wenst allen een goede reis naar huis.
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