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Kerstgroet

van de voorzitter

Het is 17 december in de namiddag als ik ervoor ga zitten om de
jaarlijkse kerstgroet aan u over te brengen.
Zojuist ben ik teruggekeerd uit Den Haag waar ik enkele Kamerleden heb
gesproken om eens bij te praten over het q-koortsdossier en wat Question hierin nog bezighoudt. Q-koorts is inmiddels weer verworden tot
een zeldzame ziekte met 20-30 slachtoffers per jaar. Paraatheid blijft geboden. Het afschaffen
van de vaccinatieplicht van de geiten (wat hier en daar in de wandelgangen wordt gefluisterd)
zou een enorme misser van de regering betekenen. Het verhaal van de ezel en de steen mag
bekend worden geacht.
Q-uestion moet zich ook beraden over de strategie en haar eigen toekomst. De marsroute naar
de toekomst gaan we begin 2015 binnen het bestuur van Q-uestion verder uitdiepen. Herijking
van je eigen werk en de nodige zelfreflectie daarop kunnen van grote waarde zijn in dergelijke
processen.
Ik wil in deze editie van de nieuwsbrief niet teveel terugkijken naar wat we met elkaar in 2014
hebben beleefd. Deze historische terugblik is af en toe wel nodig om je eigen handelen en de
resultaten daarvan tegen het licht te houden. Ook is het af en toe nodig om je eigen bestuursleden een schouderklopje te geven. Dat wil ik bij deze graag doen. De rol van de voorzitter lijkt
belangrijk maar zonder collega-bestuurders is het voor mij onmogelijk om te kunnen functioneren.
Rest mij u allen prettige feestdagen toe te wensen en een gezond 2015.
Michel van den Berg
Voorzitter

2. Kerstgroet

Lotgenoten gezocht in omgeving Stolwijk
We hebben nog geen reactie op deze oproep gehad.
We hopen natuurlijk dat er deze keer wel een reactie op komt.
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

Forum van Deeljezorg.nl gaat stoppen
Onderstaand bericht hebben wij gekregen over het forum van Deeljezorg.nl.
De opzet van de community was ambitieus en indertijd uniek. Inmiddels hebben de socialmedia een vlucht genomen en zijn er veel nieuwe initiatieven opgezet door andere partijen in
het veld van zorg en welzijn. Daarnaast hebben Zorgbelangorganisaties -als initiatiefnemers van
Deeljezorg.nl – te maken gekregen met forse bezuinigingen, waardoor is besloten om per 31
december 2014 te stoppen met Deeljezorg.nl.
Dat vinden we natuurlijk heel jammer, daarom start Q-uestion een eigen forum op de website
www.stichtingquestion.nl.
We proberen dat zo snel mogelijk te realiseren. Kijkt u in de loop van januari regelmatig op
onze website, dan ziet u direct of het forum al actief is.
We hopen u op ons nieuwe forum tegen te komen.
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Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (AMZA) ook voor Q-koortspatiënten
Wanneer u langdurig ziek bent of door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt,
krijgt u te maken met ingewikkelde regelingen en verplichtingen. Een bedrijfsarts en een
verzekeringsarts (keuringsarts) moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte niet
meer kunt en wat nog wel, oftewel: wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn. Hoe dit
proces verloopt kan grote gevolgen hebben voor uw inkomen, werkhervatting (in eigen
of ander werk) en uw toekomstperspectieven.
De eerste twee ziektejaren
In de eerste twee ziektejaren wordt van u en uw werkgever verwacht dat u zich beiden actief inzet voor uw terugkeer in het arbeidsproces en daarvoor een plan maakt. Veel mensen
vinden het lastig om goed duidelijk te maken wat ze nog wel kunnen en wat niet en welke
aanpassin¬gen kunnen helpen. Wanneer u geen werkgever hebt, krijgt u in plaats daarvan bij
een beroep op de Ziektewet met het UWV te maken. Ook voor de bedrijfsarts of verzekeringsarts kan het lastig zijn om vast te stellen wat de gevolgen van iemands ziekte zijn voor zijn
mogelijkheden om te werken. Daardoor kan er van alles misgaan. Een goede voorbereiding op
de gesprek¬ken met de bedrijfsarts of verzekeringsarts is dus belangrijk. Ook wilt u natuurlijk
weten wat uw rechten en plichten zijn en hoe u conflicten met uw werkgever of bedrijfs- en
verzekeringsarts kunt voorkomen of op kunt lossen.
Arbeidsongeschiktheid
Kunt u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) werken dan krijgt u te maken met een
verzeke¬ringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Wellicht krijgt u dan een WIA-uitkering. Bent u al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt geworden dan kunt u in bepaalde gevallen begeleiding bij het vinden of houden van werk en/of een uitkering op grond van de Wajong
krijgen. Als u al een WIA-, WAO- of Wajonguitkering hebt kunt u te maken krijgen met een
herkeuring. In al deze gevallen is het belangrijk dat u weet hoe de keuring verloopt en zich daar
goed op voor¬bereidt.
Advies en informatie
Mensen met Q-koorts kunnen vanaf 1 juni 2013 voor informatie en advies over
bovenge¬noemde onderwerpen ook terecht bij het telefonische Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (AMZA). Het AMZA is te bereiken op telefoonnummer: 050
5492906.
Openingstijden: maandagochtend en woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Wanneer
de lijn bezet is krijgt u geen gehoor. Buiten deze openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Advies is altijd telefonisch
(geen advies via de mail). De geboden dienstverlening is gratis.
AMZA is gesloten van 24 december 2014 t/m 2 januari 2015.
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Mijn Q-koorts verhaal
Mijn naam is Mayke Reijnders – Poels. In de zomer van 2007 had ik gedurende één week
last van nachtelijk zweten in combinatie met koorts. Ik wist niet wat er met mij aan de
hand was, maar dat het goed mis was had ik wel door. Na een week werd ik in het ziekenhuis opgenomen en al snel werd de link gelegd met Q-koorts in combinatie met een
longontsteking. Na een periode ziekenhuis ging ik terug naar huis en al vrij snel ging ik
weer aan het werk. Dit omdat ik pas een aantal maanden bij een nieuwe werkgever was
begonnen en daar moest gescoord worden om mensen aan het werk te zetten.
De opbouw verliep volgens plan, maar daarnaast bleef ik moe. Dit was inmiddels te verklaren
omdat ik acht uur per week rolstoel tenniste in Renkum, met als doel de Paralympische Spelen in Londen van 2012. Daarnaast was ik vanaf november voor de eerste keer zwanger en ik
werkte 32 uur per week. Logisch dat je moe bent, wie is het niet….. Door tegenvallende resultaten op mijn werk werd mijn jaarcontract niet verlengd.
Na de komst van onze dochter Roos in 2008 overleed in 2009 mijn vader. In 2010 werd onze
zoon Daan geboren. Dit ging allemaal goed totdat onze zoon veel last had van voedselallergieën en oorontstekingen. We kregen gedurende drie jaar lang gebroken nachten voor onze
kiezen. Tot overmaat van ramp werd mijn contract in april 2011 wederom niet verlengd. Dit
leidde tot een overspannen toestand. Maar met een aantal gesprekken bij een psycholoog en
het zoeken van een nieuwe baan voor 28 uur in plaats van 32 uur, leek alles eind 2011 weer op
rolletjes te lopen.
In 2010, tijdens de zwangerschap van Daan ben ik gestopt met mijn rolstoeltenniscarrière.
Maar mijn sporthart kon niet tot rust komen dus ben ik in de zomer van 2012 fanatiek begonnen met RPM. Zeg maar fietsen op muziek in de sportschool. Na een aantal sessies was ik
iedere keer twee tot drie dagen doodmoe en niet vooruit te branden. Ik dacht werkelijk dat ik te
weinig conditie had. Ik ging daarom twee keer in de week sporten, maar er kwam geen vooruitgang.
We zitten inmiddels in december 2012 toen ik een veldmuis in ons huis zag rondrennen. Dit
beestje heb ik gevangen en de muis beet in mijn vinger. Derde kerstdag werd ik in het ziekenhuis opgenomen met een virale hersenvliesontsteking. Het virus had ik van de muis gekregen.
Dit is in de laatste 25 jaar in Nederland niet eerder voorgekomen. Ik heb met deze ontsteking
twee weken in het ziekenhuis gelegen en daarna was ik niet vooruit te branden.
Na twee mislukte pogingen in 2013 om terug te keren in mijn eigen werk als casemanager bij
de Gemeente ben ik terecht gekomen bij een revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg. Hier zou
ik leren omgaan met mijn vermoeidheidsklachten. Door nader onderzoek en contact met dr.
Keimel van het Radboudziekenhuis is vastgesteld dat ik last heb van QVS. Deze vermoeidheid
heb ik vanaf 2007 kunnen onderdrukken totdat de hersenvliesontsteking eroverheen kwam.
Toen was er geen houden meer aan.
Inmiddels ben ik de muis dankbaar dat ik aan mijn persoonlijkheid ben gaan werken en dat ik
niet meer in een intercity zit die nooit tot stilstand kwam. Inmiddels zit ik in een stoptrein en
ik heb mijzelf beloofd dat ik nooit meer tegen een muur wil aanlopen maar dat ik voordat de
muur in zicht komt, gas terugneem. Dit is een heel moeilijk maar heel mooi groeiproces dat nog
iedere dag nieuwe groei laat zien.
Ik ben voor de zoveelste keer mijn baan verloren, de WIA keuring is deze week verricht en de
uitslag is dat ik de komende twee jaar in de stoptrein mag zitten van het UWV. Momenteel volledige arbeidsongeschikt in verband met energetische problematiek.
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De gevolgen van Q-koorts hebben een grote impact op ons gezin gehad. Zowel mentaal als financieel. Op dit moment kan ik zeggen dat het goed gaat en dat we weer positief en vol goede
moed in het leven staan. We hebben er vertrouwen in dat ik binnen een aantal jaren weer maatschappelijk actief zal worden en we accepteren dat dat nu niet het geval is.
Ik gun iedereen de weg naar acceptatie, want bij mij heeft dit ook geleid tot nieuwe energie.
Iedereen is goed zoals hij is, ook met de beperkingen die erbij zijn gekomen. Een aanrader
voor mij persoonlijk was het boek, ‘Ik (k)en mijn ikken’ van Karin Brugman.

Thema-avond 24 november 2014
‘Q-koorts heb je niet alleen’
De avond werd geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Na het
welkom heten van de aanwezigen en een korte toelichting op het programma vertelde
Michel in het kort wat Q-koorts inhoudt.
Het thema van deze avond was ‘Q-koorts heb je niet alleen’. Q-koorts heeft naast de gevolgen
voor de patiënt zelf, ook vele gevolgen voor de naasten. Tijdens deze avond stond de impact
van Q-koorts op de naasten centraal.
De heer B. vertelde zijn verhaal over het leven met/naast een partner met Q-koorts, over de impact die Q-koorts heeft op de relatie en het gezin. Zijn vrouw is in 2010 besmet geraakt. Door
de Q-koorts kon zijn vrouw niet meer werken en kwamen sociale activiteiten en hobby’s op
een laag pitje te staan. Hun relatie veranderde direct van echtgenote/echtgenoot naar hulpbehoevende echtgenote/hulpverlenende echtgenoot. De Q-koorts heeft nog steeds grote impact
op hun hele gezin en gaat gepaard met veel emoties. De emoties die hiermee gepaard gaan
kwamen in zijn verhaal uitgebreid aan bod. Via deze link kunt u zijn verhaal (na)lezen.
Hierna kwam mevrouw drs. Neirynck, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, aan het
woord. Zij ging in op de impact van langdurige (vermoeidheid) klachten voor de naasten.
Door een ziekte als Q-koorts komen de verschillende rollen onder druk te staan. Dit kun je vergelijken met een touw waaraan iedereen vasthoudt. Als iemand trekt aan het touw veranderen
de anderen ook van plaats. Rolveranderingen kunnen plaatsvinden voor wat betreft huishouden, werk, kinderen, relatie, hobby’s, sociale contacten etcetera.
De buffer-hypothese zegt dat ervaren sociale steun als buffer fungeert. Ervaren sociale steun
vermindert de schadelijke gevolgen van stress, waarschijnlijk omdat steun ons helpt om beter
met stress om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat alleen al het delen van ellende helpt. Het
gevoel dat men er niet alleen mee blijft zitten is van belang.
Door omgeving kan met onbegrip worden gereageerd, vaak wordt de impact van chronische
klachten door de omgeving onderschat. Soms is er door de klachten ook sociale isolatie. Belangrijk is dat men zoekt naar een nieuw samenspel.
Wat is van belang?
Trek je niet terug.
Heb begrip voor het eerste onbegrip van de ander.
Geef informatie.
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Geef aan hoe de ander je kan helpen en wat helpende reacties zijn.
Hoe geef je sociale steun als patiënt aan je naaste?
Stel een duidelijke hulpvraag.
Vraag hulp van de ander om je aan je weekplanning te houden, ook op de goede dagen.
Herstel gaat vaak met vallen of opstaan. Deel kleine successen.
Vermijd negatieve aandacht.
Let op overbelasting.
Hoe creëer je steun voor jezelf?
Maak tijd en ruimte in je weekplanning voor sociale contacten.
Laadt je batterij op.
Bewaak en bespreek je grenzen.
Geef aan wat zou helpen en vraag om hulp.
Bespreek regelmatig met je partner wat je vindt van de rolverandering en vraag na hoe dit voor
de ander is. Overbelasting ligt op de loer.
Hoe kun je voor elkaar zorgen?
Investeer in een wederkerige, open (partner) relatie.
Praat met elkaar over de aanpassingen waar je beiden mee te maken hebt.
Bewaak beiden je grenzen en zoek naar manieren om de overbelasting terug te dringen of te
voorkomen.
Doorbreek zo nodig sociale isolatie.
Schakel zo nodig professionele hulp in. Ook voor de partner/naaste.
De Powerpoint presentatie is via deze link te bekijken.
Na de pauze werd er uiteengegaan in een zestal subgroepen. Iedere subgroep is met verschillende thema’s aan de slag gegaan, namelijk:
Steun.
Relatie.
(On)begrip.
Toekomst.
Draaglast en draagkracht.
Vrije tijd/sociale contacten.
Na het uiteengaan in subgroepen worden de belangrijkste punten uit de groepen plenair teruggekoppeld door Kris Neirynck.
Relatie: Acceptatie en begrip van beide kanten is van belang.
Steun: ‘Als ik mentaal sterk ben dan zie ik zaken positief tegemoet. Dan zal de steun van de
buitenwereld helpend zijn’. Dat maakt de balans beter.
Als de overheid al geen begrip toont, wat kun je dan verwachten van de samenleving en je
naasten?
(On)begrip: Informatie vanuit de overheid moet beter. Aan mensen, artsen en aan het UWV.
Betere informatie kan een grote bijdrage leveren aan beter begrip.
Toekomst: Er is onzekerheid over de toekomst. Begrip van de werkgever is van belang. Meer
begrip zorg voor meer energie. Zorgen voor acceptatie, positiviteit.
Draagkracht en draaglast: Het is van belang om steeds prioriteiten te stellen. Soms helpt
afstand nemen. De draagkracht kan versterkt worden door erkenning vanuit de omgeving. Ook
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afstand nemen. De draagkracht kan versterkt worden door erkenning vanuit de omgeving. Ook
begrip tonen en vragen stellen zijn van belang.
Wat in de groepen opviel was dat het lastig is om het niet over de patiënt te hebben maar over
de omgeving. Uit de verschillende groepen komt het onbegrip vaak naar voren. Onbegrip kan
leiden tot stress en dat kan weer tot een verzwaring van de klachten leiden. Mensen kunnen
zelf actief zijn om onbegrip te doorbreken. Met name het onzichtbare levert onbegrip en gebrek
aan erkenning op. Van belang is dat werk en omgeving Q-koorts erkennen.
Wij kijken terug op een zeer prettige avond!
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Q-uestion zoekt secretaris (m/v)
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, zoekt per direct een opvolger voor de
secretaris/bestuurder. We zoeken een betrokken bestuurder die samen met andere bestuurders, vrijwilligers en actieve aangeslotenen verder vorm wil geven aan de toekomst
van de organisatie. Q-uestion biedt een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie die er
toe doet.
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, is een landelijke patiëntenorganisatie. De
patiëntenorganisatie verstrekt informatie en voorlichting , organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van Q-koortspatiënten. Q-uestion is een actieve organisatie met ruim 300
aangeslotenen. De organisatie is nu zoek naar een secretaris. De geschatte belasting is 2-3 uur
per week. U kunt rekenen op ondersteuning vanuit de organisatie. Reis- en onkosten worden
vergoed.
Hieronder het gewenste profiel en de taken.
Profiel
Q-uestion zoekt iemand die:
• samenwerkt 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
• bepalen van beleid samen met andere bestuursleden
• versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar de bestuursleden
• verslaglegging van vergaderingen en themabijeenkomsten
• 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
• samen met beleidsmedewerker organiseren van themabijeenkomsten
• uitvoeren van praktische klussen zoals het regelen van vergaderlocaties en drukwerk
• beheren van de postbus
• opzetten en beheren van een vrijwilligersadministratie
Het betreft een vrijwillige functie.
Voor informatie: info@stichtingquestion.nl t.a.v. Nelleke Maathuis.
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Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Q-uestion doet mee aan het project ‘Ervaringsdeskundigheid werkt!’. Dit is een samenwerking tussen een aantal landelijke patiënten- en belangenorganisaties om hun
ervaringsdes¬kundige kennis te bundelen om deze langdurig en effectief in te kunnen
zetten voor hun achterban (zie nieuwsbrief april 2014).
Om te weten te komen hoe de achterban van Q-uestion en de andere patiënten- en belangenorganisaties denkt over participeren met beperkingen, zal er de komende tijd iedere maand
een link naar een poll op de site www.stichtingquestion.nl komen te staan. Een poll is een
stelling waarbij een viertal antwoordmogelijkheden staan. U hoeft slechts één van deze vier
antwoordmogelijkheden aan te klikken.
De stelling van deze maand is: ‘Ik moet echt leren om op mijn werk beter mijn grenzen te
bewaken’.
Wij zijn benieuwd naar uw mening! Vul hier de poll in, u wordt doorgelinkt naar de website van
een van onze samenwerkingspartners: Stichting ME/CVS Nederland.

Q-uestion in beeld
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, heeft met behulp van een aantal aangeslotenen een promotiefilmpje gemaakt. Het promotiefilmpje is te vinden op de website van Question en geeft in het kort weer wat mensen van de patiëntenorganisatie kunnen verwachten.
De taakgebieden informatie en voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging komen
uitgebreid aan bod.
Op een mooie dag in de zomer zijn de opnames gemaakt. Koffie, een uitleg van datgene wat
de bedoeling is, rooster wie wat doet, lunch, naar verschillende locaties, nieuwe shots, shots
herzien, later een opname bij het Radboudumc, werken aan beeld en geluid, feedback en nog
eens feedback… en dan is er deze film.
Dank voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
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