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Beste mensen

van de voorzitter

Van de 78 miljard euro die Nederland jaarlijks exporteert aan bloemen, groenten en fruit, gaat 1,5 miljard euro naar Rusland. Rusland
heeft een boycot van een jaar ingesteld, niet voor bloemen en planten overigens en ook niet voor pootgoed.
Kistje fruit
Dat heeft met Q-koorts niets te maken. Het vervolg van het bovenstaande wel. LTO Nederland
schreeuwt moord en brand omdat half boerend Nederland failliet dreigt te gaan omdat hun
omzet wegvalt. Vervolgens geeft Sharon Dijksma het goede voorbeeld door met een kistje fruit
in de Tweede Kamer te verschijnen om vervolgens mee te werken aan een compensatie van
enkele honderden miljoenen (in samenwerking met Europa). En dat slechts in enkele dagen.
Chargerend heb ik het gevoel dat er maar ergens een paprika hoeft om te vallen of de schade
wordt door de overheid al gedekt. Nog los van het feit dat nu wordt geconstateerd dat met de
compensatie-aanvragen zoveel vergissingen door de boeren worden gemaakt dat de aanvragen even zijn stopgezet.
Waarom
Waarom spant mevrouw Dijksma zich niet in om de schade van Q-koortspatiënten op dezelfde
wijze met dezelfde snelheid en voortvarendheid ter hand te nemen? Waarom weigert ze ieder
contact met de patiëntenorganisatie terwijl wij schade hebben opgelopen door boerend Nederland, haar aandachtsgebied? En waarom komen bij mij weer gevoelens van frustratie en
onmacht naar boven als ik dat hele circus rondom de boycotcompensatie op televisie volg?
Aansprakelijkheid
De onrechtvaardigheid viert hoogtij. Politiek is Q-koorts verre van interessant. Sterker nog,
doodzwijgen wordt gezien als politiek de beste handeling. Maar daar kunnen wij natuurlijk
geen genoegen mee nemen. Zoals u weet loopt de aansprakelijkheidsstelling van de sector
al enige tijd. Zoals u inmiddels ook weet is de aansprakelijkheidsstelling van de overheid ook
ingediend.
Beide trajecten zijn tijdrovend. Beide trajecten zijn, met hulp van Q-uestion, in gang gezet door
Verweij advocaten te Nijmegen onder de vlag van de Stichting Q-koortsclaim die nu kan worden opgeheven omdat de beide trajecten lopen.
We blijven aandacht vragen
Naar de politiek toe blijven we om aandacht vragen. Het is opvallend dat steeds meer politieke
partijen Q-uestion omarmen en af willen van het doodzwijgen. Nu Q-uestion de oprichting van
Q-support heeft kunnen bewerkstelligen waardoor Q-koortspatiënten kunnen worden geholpen
om weer op het goede spoor te komen maar zonder financiële compensatie, zijn we doende
om de stappen voor die financiële compensatie ook te kunnen afronden. In de procedure zelf
hebben wij geen andere rol meer dan adviserend naar de advocaat. Tenzij zich de mogelijkheid
voordoet dat mevrouw Schippers (of mevrouw Dijksma) met de patiëntenorganisatie om de
tafel wil teneinde te bezien wat er nodig is om het dossier van de grootste Q-koortsuitbraak ter
wereld ooit, fatsoenlijk met elkaar te kunnen afsluiten.
Duizend mensen die nog steeds ziek zijn en tussen de 25 en 75 dodelijke slachtoffers kun je
fatsoenshalve niet doodzwijgen.
Wie wil zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil zoekt een reden.
Ik wens u allen beterschap.
Michel van den Berg
voorzitter
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Advocaten Rohof en Sindram van Verweij advocaten over
de schadevergoeding voor Q-koortsslachtoffers
Graag brengen de advocaten Luc Rohof en Ivo Sindram van Verweij Advocaten u op de
hoogte van de stand van zaken betreffende de claim tegen de geitenhouders en de overheid. Beide partijen zijn inmiddels aansprakelijk gesteld namens hun cliënten.
Geitenhouders
“In oktober 2013 hebben wij alle 101 veehouders van de besmette bedrijven aansprakelijk
gesteld. Het gaat om 100 geitenhouders en 1 schapenhouder. De veehouders hebben hun
verzekeraars ingeschakeld, die op hun beurt gezamenlijk weer een advocaat bij de zaak hebben betrokken.
Nadat in maart 2014 een bespreking met deze advocaat heeft plaatsgevonden, hebben wij
eind juni van haar een schriftelijke reactie ontvangen. Hierop hebben wij inmiddels uitgebreid
gereageerd via een uitvoerige toelichting over de positie van onze cliënten ten opzichte van de
veehouders. Wij vervolgen onze acties richting deze veehouders zolang de aansprakelijkheid
niet is erkend of niet op een andere manier overeenstemming over een oplossing is bereikt.”
Overheid
“Gedurende ons onderzoek naar het optreden van de overheid bij de Q-koortsepidemie werd
ons steeds duidelijker dat de overheid heeft gefaald in de aanpak van de uitbraak. Om die reden hebben wij onlangs ook de overheid aansprakelijk gesteld. Wij hopen van de overheid op
korte termijn een reactie te ontvangen.”
De advocaten verwachten dat er binnen enige maanden meer duidelijkheid komt over het
standpunt van de geitenhouders en de overheid. In beide gevallen vragen zij de aansprakelijkheid te erkennen voor de schade die de slachtoffers geleden hebben. Om een snelle minnelijke
regeling te kunnen treffen met de veehouders of de overheid, moet bekend zijn wat de omvang
van de schade is. Van belang is dus dat de advocaten Rohof en Sindram te weten komen wie
er schade heeft geleden als gevolg van de Q-koorts, en wat de omvang van die schade is.
“Wij willen hierbij alle Q-koortsslachtoffers met schade oproepen om zich nu bij Verweij Advocaten te Nijmegen te melden.”
De advocaten Rohof en Sindram (Q-koortsclaim) zullen uw gegevens registreren en namens
u de verjaring stuiten van uw vordering tot schadevergoeding op de overheid. Daarmee wordt
voorkomen dat uw recht op schadevergoeding van de overheid vervalt, omdat u te lang heeft
gewacht.
Stuur een e-mail naar info@qkoortsclaim.nl of bel 024-2600800 en geef de volgende gegevens aan ons door:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, BSN-nummer;
• Geef aan of Q-koorts, QVS of Chronische Q-koorts bij u is vastgesteld en vermeld door wie
(ziekenhuis/arts) en wanneer dit is vastgesteld.
Ook nabestaanden van Q-koortsslachtoffers kunnen reageren. Aan deze registratie en stuiting
zijn geen kosten verbonden.
Rachel Massop & Ellen van Sommeren
Juridisch medewerkers Verweij advocaten
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Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en de Qure-studie
“De huidige stand van zaken”
Ondanks de duidelijke afname van acute Q-koortsinfecties komt acute Q-koorts met
verschillende langetermijngevolgen nog steeds voor in Nederland. Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) is een van de belangrijkste gevolgen na een acute Q-koortsinfectie, waarbij ongeveer 20% van de mensen langdurig klachten van vermoeidheid ontwikkelt. Binnen het Radboud Q-koortsexpertisecentrum zijn QVS-patiënten een speciale
doelgroep. Alhoewel de kennis omtrent QVS toeneemt, is er nog steeds veel onbekend
over dit ziektebeeld, waaronder het vraagstuk of er een effectieve behandeling bestaat
voor QVS.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in mei 2011 in het Radboud UMC de
“Qure-studie” van start gegaan, een onderzoek waarbinnen verschillende behandelingen
met elkaar worden vergeleken om erachter te komen wat de beste behandeling is voor
QVS-patiënten.
Behandelingen waartussen deelnemende patiënten loten zijn:
1 Cognitieve gedragstherapie: Bij andere typen chronische vermoeidheid is bewezen dat
cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling kan zijn. Het idee is dat deze therapie ook bij QVS effectief zal zijn.
2 Langdurig antibiotica: Er zijn weinig studies gedaan naar het effect van antibiotica bij QVS.
De kleine studies die er zijn, laten een mogelijk positief effect zien op het prestatievermogen.
3 Placebo: Dit is een middel zonder werkzame stoffen, dat vaak gebruikt wordt in onderzoeksverband. Uit de literatuur blijkt dat placebo ook effectief kan zijn. Zo kan vergeleken
worden of het onderzochte antibioticum ook echt werkzaam is.
De huidige stand van zaken
Inmiddels zijn we ruim drie jaar bezig met het behandelen van QVS-patiënten. Tot op heden
zijn er 143 patiënten in het onderzoek geïncludeerd. Een deel hiervan heeft de behandeling al
afgerond, waarbij gebleken is dat er wel kans is op volledig herstel. Vanwege het dubbelblinde
karakter van het onderzoek is het nog onduidelijk welke behandeling de beste resultaten oplevert. Dit wordt pas geanalyseerd als er voldoende patiënten zijn geïncludeerd. Voor het bepalen van de effectiviteit van een behandeling zijn namelijk veel patiënten nodig die aan het onder
onderzoek deelnemen. Het doel is om minimaal 150 patiënten te behandelen en we zijn er
dan ook bijna. De onderzoeksgroep heeft recent besloten door te gaan met includeren tot dat
voldoende patiënten behandeld zijn. Inmiddels is hiervoor een aanvullende subsidie verkregen
vanuit Q-support, waardoor het onderzoek met een jaar is verlengd. Als we het onderzoek nu
al zouden afronden, is er naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende bewijskracht om een effectieve behandeling aan te tonen.
Reden genoeg voor ons om door te gaan!
Is het mogelijk om nog deel te nemen?
Jazeker! Vooralsnog kunnen patiënten, indien zij in aanmerking komen, tot en met november
2014 starten met deelname aan het onderzoek. Voor patiënten die mee doen aan de Qurestudie, zal de behandeling 24 weken duren.
Wie kan meedoen?
Voldoet u aan de volgende criteria?
• U bent een man of vrouw van 18 jaar of ouder;
• U hebt een Q-koortsinfectie doorgemaakt sinds 2007;
• U hebt langdurige vermoeidheidsklachten (> 6 maanden).
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Dan kan het zijn dat u QVS hebt. Om de diagnose te stellen zult u eerst uitgebreid gezien
worden op de polikliniek om vast te stellen of u geen chronische Q-koortsinfectie hebt en om
uit te sluiten dat de vermoeidheidsklachten een andere lichamelijke oorzaak hebben. Iedereen
is welkom op de polikliniek om te kijken of er sprake is van QVS, natuurlijk ook indien u van ver
moet komen. Als u QVS blijkt te hebben, kijken we of u mee kunt doen met het onderzoek.
Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de polikliniek Interne Geneeskunde/Infectieziekten van
het Radboud UMC en in het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid van het
Radboud UMC.
Geïnteresseerd?
Dan kan uw huisarts of specialist u verwijzen naar het Radboud Q-koortsexpertisecentrum. Allereerst wordt er een reguliere afspraak gemaakt om te kijken of u inderdaad QVS heeft alvorens u de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan het onderzoek. Voor meer informatie kunt u
bellen met de polikliniek Interne Geneeskunde (024) 361 65 04 en vragen naar drs. Keijmel.
Namens het Qure-studieteam,
Stephan Keijmel (arts-onderzoeker)
Chantal Bleeker-Rovers (internist-infectioloog)

Lotgenoten gezocht in omgeving Stolwijk
Hallo, mijn naam is John Noordegraaf en ik woon in Stolwijk, Zuid-Holland. Ik zoek lotgenoten
in mijn omgeving, Gouda of in de Krimpenerwaard. Ik denk dat ik een van de eersten ben die
in oktober 2007 besmet is geraakt. Ook ik heb nergens begrip gekregen voor mijn ziekte. Men
dacht: nou, die stelt zich maar een beetje aan. Het heeft ongeveer een jaar geduurd eer ik weer
een beetje opgeknapt was, maar helemaal fit ben ik daarna nooit meer geweest. Doordat ik
een goed karakter heb en een instelling van ‘geef nooit op’, heb ik toch van lieverlee het hele
gebeuren een plaatsje kunnen geven. Het heeft wel een hoop ergernis, tijd en geld gekost.
John Noordegraaf
Adres bekend bij de redactie
Reageren op deze oproep? Stuur een brief of een e-mail naar de redactie van de nieuwsbrief.
Dan zorgen wij dat uw brief of mail op het juiste adres aankomt.
Oproepje plaatsen?
Wilt u een oproepje plaatsen? Stuur een brief of e-mail naar de redactie van de nieuwsbrief.
Vermeld uw naam en adresgegevens en geef boven het bericht aan ‘lotgenoten gezocht’.
U kunt uw oproepje sturen naar:
info@stichtingquestion.nl
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
postbus 6288, 5600 Eindhoven
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Q-uestion zoekt secretaris
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts is een landelijke patiëntenorganisatie.
Q-uestion verstrekt informatie en voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van Q-koortspatiënten in de breedste zin van het woord. Q-uestion is
een actieve organisatie met ruim 300 aangeslotenen.
Q-uestion is op zoek naar een opvolger van de secretaris. We zoeken een bij de stichting betrokken bestuurder die samen met andere bestuurders, vrijwilligers en actieve aangeslotenen
verder vorm wil geven aan de toekomst van de organisatie. Het geschatte aantal uren per week
is gemiddeld 2-3 uur.
Profiel:
Q-uestion zoekt iemand die:
• gericht is op samenwerken met bestuursleden en andere vrijwilligers;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezit;
• beschikt over goede contactuele eigenschappen;
• zorgvuldig en proactief is en in staat overzicht te houden;
• betrouwbaar is en afspraken nakomt.
Taken:
• Samen met andere bestuursleden bepalen van beleid.
• Samen met voorzitter en beleidsmedewerker vaststellen van agenda.
• De verslaglegging van de vergaderingen en themabijeenkomsten verzorgen.
• Versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar de bestuursleden.
• Zorgdragen voor tijdige beantwoording van post en e-mail en archivering.
• Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur moeten worden
gebracht.
• Verrichten van alle overige correspondentie.
• Verzending Nieuwsbrieven aan aangeslotenen die niet beschikken over email.
• Samen met beleidsmedewerker organiseren van themabijeenkomsten.
• Uitvoeren van praktische klussen zoals het regelen van vergaderlocaties en drukwerk.
• Beheren van de postbus.
• Opzetten en beheren vrijwilligersadministratie.
Het betreft een vrijwillige functie waarbij reis- en onkosten vergoed worden.
Voor informatie: Nelleke Maathuis (beleidsmedewerker) 06-41110111
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Uitnodiging lotgenotenbijeenkomsten
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, organiseert regelmatig bijeenkomsten
voor lotgenoten. Het doel van deze bijeenkomsten is bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen
over het omgaan met Q-koorts in het dagelijkse leven, het omgaan met vermoeidheidsklachten, acceptatie en elkaar tot steun te zijn. Daarnaast wordt informatie gegeven over
de laatste ontwikkelingen.
Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende lotgenotenbijeenkom¬sten:
Datum:
Dinsdag 11 november 2014
Tijd:		
10.00 tot 12.00 uur
Plaats:
Stichting Steunpunt Zelfhulp
		Sonniusstraat 3
		
5212 AJ ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)
Datum:
Tijd:		
Plaats:
		
		

Donderdag 11 december 2014
19.30 uur tot 21.30 uur
Holiday Inn Eindhoven
Veldmaarschalk Montgomerylaan 1
5612 BA Eindhoven (U kunt gratis parkeren bij Holiday Inn)

Vragen?
Met vragen kunt u contact opnemen met Trees Offerman.
E-mail: info@stichtingquestion.nl
Telefoon: 06 27168689.
Wij hopen u te mogen verwelkomen,
De lotgenotengroep:
Marleen, Ria, Miranda,
Marloes, Henk en Trees
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Wandelen en/of eten in Oisterwijk
In mei 2014 heeft de eerste wandeling plaats gevonden. Dit is door alle deelnemers zeer
positief en leuk ervaren. Tijd voor een nieuwe datum dus!
Cees van Haaren, een Q-koortspatiënt, neemt de leiding van de wandeling op zich. Hij heeft
een route uitgestippeld van ongeveer 5 km. De afstand zal worden afgestemd op de wensen
van de deelnemers, deze kan dus zowel korter als langer gemaakt worden. Onderweg maken
we een tussenstop. Na het wandelen gaan we in Oisterwijk een hapje eten.
Let op:
Er zijn meerdere opties mogelijk. Wandelen én eten, alleen wandelen of alleen eten. Dit is aan u.
Wanneer: Zaterdag 25 oktober 2014.
Voor wie: Q-koortspatiënten (van jong tot oud) en hun naasten.
Wandelen
Tijd: 13.00 uur verzamelen
Waar: ‘Uitspanning de Posthoorn’, Posthoornseweg 8, 5062 SZ Oisterwijk
Eten
Tijd: 16.00 uur
Waar: In het centrum van Oisterwijk. (De exacte locatie zal bekend gemaakt worden nadat er
meer informatie is over het aantal aanmeldingen. Er zal gekozen worden voor een eetcafé of
restaurant met ‘schappelijke prijzen’.)
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door. Het eten gaat dan wel gewoon door.
Aanmelden:
Aanmelden voor de wandeling en/of het eten doet u door een e-mail te sturen naar:
info@stichtingquestion.nl Doe dit vóór donderdag 16 oktober.
Vermeld bij aanmelding uw naam, aantal personen en uw telefoonnummer (indien de wandeling vanwege slecht weer niet doorgaat, kunnen we u daarop bereiken).
Geef ook duidelijk aan of u mee gaat wandelen, eten of allebei.
Graag tot dan!
Cees van Haaren & Marleen van Kollenburg
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Hoe de Q-Koorts mijn leven beheerst
Mijn verhaal begint op zaterdagavond 26 april 2008, ik dacht dat ik griep had. Ik had
hoofdpijn, koorts en moest overgeven. De volgende dag ging ik toch mee met mijn man
en zonen naar een crosswedstrijd. Maar ik heb heel de dag ziek in de caravan gelegen,
moe en met hoofdpijn.
De nacht erna had ik zo veel hoofdpijn en koorts dat ik er niet van kon slapen, ook kwam er
pijn op de borst bij. Tijdens het bezoek aan de huisarts was mijn koorts opgelopen naar 41
graden. De huisarts besloot toen, ook vanwege de andere klachten, mij met de ambulance
naar het ziekenhuis in Oss te sturen. Mijn man werd ingelicht en een opname volgde. Ik bleek
een longontsteking te hebben en werd via het infuus behandeld met medicijnen. Ik ben vijf
dagen heel ziek geweest, had nauwelijks geslapen en niemand kon precies zeggen wat ik had.
Het maakte me behoorlijk overstuur.
Bij een telefoontje van de arts naar de ziekenhuizen in Den Bosch en Nijmegen kwam Q-koorts
voor het eerst ter sprake. Na hun advies kreeg ik andere medicijnen en zakte de koorts enigszins. Toen ik na een paar dagen weer naar huis mocht, dacht ik nog dat het een kwestie van
een paar dagen uitzieken was en dat ik dan weer aan het werk zou kunnen. Nou niet dus…
Werken gaat niet meer
Alles bij elkaar ben ik een jaar in de ziektewet geweest en tot op de dag van vandaag ben ik
nog steeds niet de oude. Ik heb mijn hele leven met veel plezier 24 uur per week gewerkt en na
dat jaar ziek zijn, wilde ik mijn werk dan ook graag weer oppakken maar dat viel tegen.. Ik had
nog veel hoofdpijn en was vooral moe moe moe…
De arbo-arts stuurde mij steeds weer aan het werk. Mijn collega’s, die zagen dat ik na een
uur totaal op was, snapten niet waarom. Door mijn vermoeidheid ben ik minder gaan werken.
Eerst 20 uur, later 16 uur. Maar ook dat was allemaal te veel, ondanks dat ik wel graag wilde.
Vorig jaar ben ik ontslagen omdat ik mijn werk gewoon niet meer aankon. Nu zit ik al een jaar in
de WW en dat allemaal door de Q-koorts. Onder tussen heb ik al 102 sollicitaties weggedaan
maar nergens een reactie op of alleen een e-mail “U bent het niet geworden“.
Wat moet je dan doen als je 53 jaar bent en wilt werken maar het gaat niet?
Meedoen aan onderzoek
De GGD was geïnteresseerd in het verloop van mijn ziekte. Elk jaar vulde ik formulieren in over
hoe ik me voelde en twee keer per jaar werd er bloed geprikt.
Vorig jaar kwam er een telefoontje van het Radboud UMC Nijmegen of ik mee wilde doen aan
een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar Q-koorts. Dat wilde ik wel. Dus ga ik daar
iedere drie weken naar toe en slik ik zes maanden aan een stuk medicijnen. Ik hoop dat het
onderzoek tot iets leidt waarmee ze mij en anderen die hetzelfde mee maken kunnen helpen.
Verder met Q-koorts
Inmiddels weet ik dat ik het Q-koorts vermoeidheidssyndroom heb maar wat moet ik daar
mee? Soms denk ik wel eens dat de artsen denken dat het tussen je oren zit, neem maar van
mij aan dat het niet zo is. Ik wil werken en normaal leven waardoor ik altijd door ga tot ik niet
meer kan. Dat zorgt er dan voor dat ik dan weer een paar dagen totaal op ben.
Het is nu al zes jaar geleden dat ik Q-koorts heb opgelopen en ik blijf moe en heb veel hoofdpijn terwijl ik dat vroeger nooit had. Ik vraag me af waarom ik Q-koorts kreeg en niet mijn man
en kinderen. Waarom was ik er juist vatbaar voor?
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De artsen hebben ontdekt dat ik een tekort heb aan vitamine B12. Hiervoor heb ik lange tijd
injecties gekregen en nu medicijnen in pilvorm. Zou dat ook door de Q-koorts komen?
Ik geef echter niet op en wil gewoon leven. Maar dat ik mijn werk kwijt ben vind ik heel erg.
Waarom gebeurt het met mij?
Dit was en is mijn leven met Q-koorts maar we gaan door en ik geef niet op. De Q-koorts zal
het niet winnen van mij.
Annemarie Timmers
Schaijk

Ervaringsverhalen gezocht
In elke nieuwsbrief van Q-uestion plaatsen wij traditiegetrouw een ervaringsverhaal. De map
met ervaringsverhalen is inmiddels weer leeg.
Wij denken dat er onder de lezers van onze nieuwsbrief nog heel veel verhalen zijn. De een
weet precies waar hij of zij de besmetting heeft opgelopen, de ander kan zich niet voorstellen
ooit in de buurt van een geit of een schaap te zijn geweest. Misschien is het bij u begonnen
met een fikse longontsteking of u was ziek en niemand snapte wat er aan de hand was. Was
u de enige die ziek werd, of is uw partner of een ander familielid ook ziek geworden? Loopt u
nog steeds tegen allerlei onbegrip aan? Bent u wel ziek geweest maar inmiddels weer helemaal hersteld? Kunt u uw werk nog doen? Moest jij je studie onderbreken? Bent u door de Qkoorts juist weer andere dingen gaan doen? Wat zijn de ervaringen van degene die een partner
hebben met Q-koorts?
Natuurlijk willen we heel graag verder gaan om in elke nieuwsbrief een ervaringsverhaal te
plaatsen. Ook uw verhaal is het waard om verteld te worden. Dus klim vandaag nog in de pen
(of op het toetsenbord) en schrijf uw verhaal (of een deel van het verhaal) eens op.
Mail het dan naar info@stichtingquestion.nl
Of stuur het naar:
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven

Q-tour
De Q-tour gaat de komende maanden naar:
Vlijmen
Helmond
Berghem
Enschede
Nieuwegein

02-10-2014
09-10-2014
13-11-2014
18-11-2014
20-11-2014

Voor meer informatie en aanmelding ga naar www.q-support.nu
Of bel 073 6100010
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Vooraankondiging thema-avond
‘Q-koorts heb je niet alleen’
“Q-koorts heb je niet alleen”. Een veelgehoorde uitspraak van mensen met Q-koorts.
Q-koorts kan naast de gevolgen voor patiënten ook veel consequenties hebben voor de
direct naasten. Hierover gaat de thema-avond die Q-uestion, Stichting voor mensen met
Q-koorts, organiseert op 24 november 2014.
Nadere informatie over de invulling van de thema-avond kunt u later vinden op de website
www.stichtingquestion.nl.
Noteer alvast in uw agenda!
Datum :
Tijd:		
Locatie:

Maandag 24 november 2014
19.15 uur – 21.30 uur (zaal is open vanaf 18.45 uur)
Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel

U kunt zich voor de thema-avond alvast 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 24 november aanstaande.
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