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Vertrouwen en geduld, véél geduld
Op 21 en 30 maart waren rond 200 belangstellenden aanwezig in 
Schijndel en Heerlen tijdens de thema-avonden ‘Q-koorts: wat doet 
de rechter?’ Daar hebben de betrokken advocaten de aanwezigen 
uitvoerig op de hoogte gesteld van de stand van zaken in het pro-
ces, dat sinds oktober 2015 loopt tegen de Staat der Nederlanden. 
Niet toevallig kwam juist in die dagen de landsadvocaat met zijn 
eerste antwoord op de dagvaarding. 

De uitleg op beide avonden kwam afgaande op de reacties als geroepen. Want zo’n proces is 
voor de meesten van ons geen alledaagse kost. Daarom is een uur lang ingegaan op diverse 
aspecten: hoe verloopt een dergelijk proces, welke stappen te nemen, hoe lang gaat het duren, 
hoe gaan partijen in een proces met elkaar om, wat doet de rechter precies, wat mag wel en 
niet, wat is eigenlijk een civiel proces?

De advocaten Ivo Sindram en Luc Rohof hebben zo inzicht gegeven in het werk dat voor hen 
dagelijks werk is. Tijdens een rollenspel met drie rechters, een griffier en beide partijen verte-
genwoordigd door een advocaat (uiteraard niet écht), werd in ‘normale’ mensentaal heel goed 
weergegeven hoe een proces voor de rechtbank verloopt.

De vele vragen na de pauze gaven weer hoezeer iedereen betrokken was en het naadje van de 
kous wilde weten. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de meeste gestelde vragen en daarop 
de antwoorden die gegeven zijn.

Het is nogal wat: zes jaar lang heeft Michel van den Berg geprobeerd namens Q-koorts pati-
enten met de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen tot een vergelijk te komen. 
Steeds in de hoop dat de Staat begrip zou tonen voor zijn burgers, die zo zwaar getroffen 
waren. Die hoop bleef ijdel. Ook de huidige minister volhardt in haar afwijzing van elke aan-
sprakelijkheid en verantwoordelijkheid, zodat er geen andere weg resteert dan naar de rechter 
te gaan om diens oordeel te vragen.

Het is stevige kost, procederen tegen de Staat. Wij, de burger tegen de grote machtige Staat. 
Een ongelijke strijd? Is er wel een ‘level playing field’? Hebben we wel evenveel kansen, even-
veel middelen als de Staat? Nee zeker niet!
Wel is zeker dat voor burger én Staat ook in dit proces dezelfde regels gelden. 

Er zijn zeker drie overwegingen om vertrouwen in de rechter te hebben. 
Allereerst is er sprake van een onrecht dat iedereen, niet alleen de getroffenen, maar ook veel 
andere burgers voelen. Dat onrecht geeft hoop op rechtzetting daarvan, op het zegevieren van 
het gezonde verstand.
Er is een tweede reden waarom in Nederland de burger de overheid voor de rechter kan dagen 
zonder het gevoel te hebben dat hij geen kans maakt. Dat komt door de positie van de rechter 
en de rechterlijke macht, die in ons land onafhankelijk is. Alleen zo kan de rechter de partijen 
goed en volgens het recht beoordelen, of die partij nu machtig is of niet. 
En tenslotte, als derde, gaan we niet allemaal voor onszelf een proces aan tegen de Staat, 
maar samen, schouder aan schouder. Tegen een opponent, die in feite onze beschermer zou 
moeten zijn.

Sleutelwoord is daarmee het vertrouwen. En geduld, véél geduld.

Bert Brunninkhuis

2. Vertrouwen en geduld, véél geduld

van de voorzitter



3.Thema-avond ‘Q-koorts: Wat doet de rechter?’

Thema-avond ‘Q-koorts: Wat doet de rechter?’
Op maandag 21 maart en woensdag 30 maart vond de thema-avond ‘Q-koorts: wat doet 
de rechter?’ plaats. De avonden stonden volledig in het teken van de rechtszaak tegen 
de Staat der Nederlanden, het verloop van een rechtszaak in de rechtbank en de ver-
schillende argumenten gezien vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de Staat. 
Advocaten Mr. Rohof en Mr. Sindram, zij behartigen de belangen van meer dan driehon-
derd Q-koortsgedupeerden in de rechtszaak tegen de Staat, waren beide avonden aan-
wezig.

Inleiding
Mr. Rohof ging tijdens deze avond in op de stand van zaken van de rechtszaak tegen de Staat 
der Nederlanden. De Staat is namens de Q-koortsgedupeerden aansprakelijk gesteld. Deze 
aansprakelijkstelling gebeurde aan de hand van een brief aan de minister, met daarin de ver-
melding namens wie de Staat aansprakelijk werd gesteld en de reden van de aansprakelijk-
stelling. Hierop kwam vervolgens een reactie waaruit bleek dat de overheid aansprakelijkheid 
afwijst. Wel heeft het kabinet eerder besloten om tien miljoen euro beschikbaar te stellen om 
mensen te ondersteunen met bijvoorbeeld begeleiding, opleidingen en onderzoek via Q- sup-
port. Men wilde nadrukkelijk geen schadeloosstelling. 

Nadat de minister aan de voorzitter van Q-uestion had laten weten niet te willen schikken, 
is besloten de zaak aan de rechter voor te leggen en is een dagvaarding uitgebracht. Deze 
dagvaarding is via een deurwaarder bij de minister terecht gekomen. Juridische zaken heeft 
dit opgepakt en is vervolgens naar de landsadvocaat gegaan. Deze heeft aangegeven dat men 
meer tijd nodig had voor een reactie vanwege een achterstand in kennis. 31 maart is de reactie 
(conclusie van antwoord) van de landsadvocaat ontvangen. Hierin wordt, zoals verwacht, de 
vordering van de Q-koortsslachtoffers volledig afgewezen door de Staat. Deze zomer zal een 
comparitie van partijen plaatsvinden waarbij de rechter de zaak verder zal onderzoeken. Het 
kan ook zijn dat de rechter bepaalt dat er deskundigen benoemd worden om een en ander uit 
te laten zoeken.

Mogelijk wordt eind dit jaar het vonnis van de rechter uitgesproken, maar zeker is dat niet. Als 
de rechter besluit tot een deskundigenonderzoek, gaat de zaak vrijwel zeker meer tijd in beslag 
nemen. Informatie over het proces is te vinden op de site: www.qkoortsclaim.nl.
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Zitting
Na de uitleg van Mr. Rohof werd een zogeheten 
comparitie van partijen nagespeeld. Dat is een zitting 
waarin de rechter de zaak bespreekt met partijen, 
hen vragen stelt en hen de gelegenheid geeft hun 
standpunten toe te lichten. Het doel van een dergelij-
ke zitting is vooral dat de rechter goed geïnformeerd 
wordt. Vaak geeft de rechter partijen tijdens de com-
paritie de gelegenheid hun geschil met een schikking 
op te lossen. 

De Staat der Nederlanden werd vertegenwoordigd 
door Michel van den Berg. Michel van den Berg heeft 
reeds vele gesprekken gevoerd met de Staat en 
kan vanuit deze gesprekken uitleggen wat hij daarin 
heeft gehoord, welke argumenten de Staat heeft om 
vast te blijven houden aan wat ze hebben gezegd en 
waarom ze niet over de brug willen komen met een 
schadeloosstelling voor slachtoffers.

De patiënten werden vertegenwoordigd door Ivo 
Sindram en Bert Brunninkhuis.Partijen kregen ver-
volgens de mogelijkheid om een korte toelichting te 
geven op de standpunten. Na deze toelichting moch-
ten ze op elkaars toelichting een reactie geven. 

Vervolgens stelden de rechters vragen. Aan het einde van de zitting werden de partijen uitge-
nodigd voor een laatste opmerking. Met deze nagespeelde rechtszaak werd duidelijk dat aan 
deze zaak twee kanten zitten. Het horen van de argumenten van beide partijen helpt om de 
hele zaak goed in perspectief te zien.

Vragen
Na de pauze was er volop gelegenheid om vragen te stellen aan Mr. Rohof, Mr. Sindram en 
Michel van den Berg. Hieronder volgen de gestelde, soms samengevoegde, vragen met daarbij 
de antwoorden. Helaas was de geluidsopname op 30 maart van een slechte kwaliteit waardoor 
deze vragen niet zijn opgenomen. Gelukkig kwamen veel vragen overeen met de vragen op 21 
maart. Onze oprechte excuses hiervoor.

Wanneer je Q-koorts/QVS hebt gekregen nadat de Q-koorts claim is gesloten, kan je je 
dan nog aanmelden voor participeren voor de dagvaarding?
De dagvaarding is ingediend namens de mensen die op dat moment bekend waren. Degenen 
die zich later hebben aangemeld, kunnen wel meeliften met het proces. 
Wanneer iemand met dezelfde claim komt als de claim waarover de rechter reeds een uit-
spraak heeft gedaan, kan dezelfde uitspraak worden verwacht. Een probleem is de verjaring 
van de vordering. De termijn is vijf jaar. Om te voorkomen dat een vordering verjaart, kunt u 
zich bij ons aanmelden. De vordering kan dan gestuit worden. Dat moet binnen vijf jaar steeds 
herhaald worden. 

Zolang de vordering tijdig gestuit is, kan meegelift worden op het proces van deze procedure. 
Dit kan echter alleen richting de Staat. Richting de geitenhouders is dit niet mogelijk omdat we 
daar met 101 partijen te maken hebben. 
Bij aanmelding ontvangt men:
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•	 een brief waar men de vordering mee kan stuiten;
•	 informatie dat men niet meer direct mee kan doen in de procedure;
•	 het verzoek dat als men een bijzondere zaak heeft dat door te geven. Dit is het geval wan-

neer men bijvoorbeeld heel direct kan aantonen door welk geitenbedrijf men besmet is 
geraakt, wanneer men Q-koorts opgelopen heeft op het werk, of wanneer men problemen 
heeft met de uitkeringspositie bij het UWV. Dat zijn namelijk zaken die individueel opgepakt 
kunnen worden.

Hoe weet ik of mijn zaak gestuit is? Ik heb namelijk geen bevestiging gekregen.
Als het goed is hebben wij u aangegeven dat wij de vordering voor u gingen stuiten. Wij heb-
ben daar in ieder geval de bevestiging van gekregen. Als u dat wenst kunt u telefonisch con-
tact opnemen met het advocatenkantoor zodat dat kan worden nagekeken.

Ik heb jullie via de ARAG ingeschakeld. In het begin kreeg ik via de ARAG of van jullie 
nog informatie. Tegenwoordig komt er geen informatie meer. Hoe zit dat?
Wij weten vaak niet wat de rechtsbijstandverzekeraar communiceert met zijn verzekerden. 
Alles wat wij doorgeven aan de rechtsbijstandverzekeraar, geven wij per mail ook door aan de 
cliënt. Nu we aan het procederen zijn is iedereen individueel informeren soms lastig. Belangrij-
ke zaken worden op onze site vermeld. Voor meer inhoudelijke informatie is soms de inlogcode 
nodig. 

In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering staat dat ze altijd zaken doen met 
een bepaald advocatenkantoor. Hebben jullie contact met dit kantoor?
We hebben een vrij unieke samenwerking met alle grote rechtsbijstandverzekeraars. Rechtsbij-
standverzekeringen doen in principe de zaken zelf, ze hebben eigen juristen in dienst. Wanneer 
u gaat procederen dan heeft u de keuze om naar een eigen advocaat te stappen. Dat is on-
langs door het Europese Hof bepaald en hierdoor hebben de meeste verzekeraars hun voor-
waarden aangepast. Ze doen er alles aan om in principe zelf juridisch advies te geven en niet 
naar een advocatenkantoor te hoeven gaan. Deze zaak is echter een uitzondering.

Hoe gaat de schadebepaling straks, wat moeten we allemaal bewaren? 
Schade is in deze zaak erg moeilijk te berekenen. Bij schade kun je denken aan inkomensver-
lies of verlies van een bedrijf, maar in deze zaak heb je het ook over hele andere schade (bij-
voorbeeld geen sociaal leven meer, huishouden niet kunnen doen). Dat zijn allemaal elementen 
die schadebepalend zijn.
We vragen eerst aan de rechter om te bepalen of de overheid aansprakelijk is, daarna komen 
we pas bij schadevaststelling. Veiligheidshalve zou het handig zijn om bonnetjes te bewaren, 
maar in dit soort situaties is het niet voor de hand liggend dat dat van u verwacht wordt. Bert 
Brunninkhuis vult aan dat het verstandig is om dit voor de zekerheid toch te doen.
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Ik ken een bedrijf dat niet ontsmet is en gewoon doorgedraaid heeft. Ik heb al vaak ge-
vraagd landmonsters te nemen, maar niemand doet wat. Waar moet ik zijn?
Een bedrijf dat besmet is, is niet hetzelfde als een bedrijf dat bacteriën verspreidt. Er zijn in 
Nederland nog drie bedrijven waar Q-koorts besmetting op zit. Deze bedrijven hebben ervoor 
gekozen om een paar van hun geiten niet te ruimen, de beesten mogen echter niet vervoerd 
worden. Het bedrijf is dan besmet, maar verspreidt het virus niet. De beesten die de bedrijven 
nog hebben staan en die beesten die niet gevaccineerd zijn, zijn mannetjesgeiten. 

Zolang het vaccinatieprogramma loopt is de kans dat Nederland de Coxiella Burnetii epidemie 
terugkrijgt nagenoeg nul. Mocht dat wel gebeuren, dan kunt u ervan uitgaan dat de patiënten-
organisatie morgen bij de minister zit en maatregelen zal nemen.
Op uw vraag waar u terecht zou kunnen, denk ik dat u bij de gemeente moet zijn of als u daar 
geen gehoor krijgt bij de provincie. Uiteindelijk is het de provincie die de vergunning voor het 
gebruik van grond afgeeft voor de intensieve veehouderij. 

Ik zit in een individueel UWV traject, wordt dat ook gekoppeld zodat ik wat sterker sta? 
Wij willen u wel vragen om dit te melden want dan kunnen wij mogelijk wat met deze informatie 
doen en deze ook in andere zaken gebruiken. 

Ik heb een lijst moeten invullen bij aanvang van de rechtszaak over mijn klachten. Mijn 
klachten zijn echter alleen maar erger geworden. Moet ik dit melden?
Nee, dat hoeft nog niet. We komen pas toe aan vragen omtrent schade wanneer de rechter 
heeft uitgesproken dat de Staat aansprakelijk is.
Door Bert Brunninkhuis wordt het advies gegeven een soort logboekje bij te houden zodat je 
zelf een goed overzicht hebt in het verloop van de klachten.

Waarom is het RIVM niet medeverantwoordelijk gesteld, deze heeft namelijk de regering 
ook niet goed voorgelicht en zou dus in wezen ook wettelijk aansprakelijk moeten zijn?
Het RIVM valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, dus als de minister voor de rechtbank 
wordt gedaagd is zij ook verantwoordelijk voor het handelen van het RIVM. 

Stel dat u de rechtszaak wint gaat u dan de mensen die in uw systeem staan benaderen 
om te helpen met rechtshulp?
Ja, wij gaan u informeren over het feit dat we voor 300 mensen een succes hebben behaald. 
We zullen ook tegen de overheid zeggen dat er meer mensen zijn die zich vervolgens bij de 
overheid zullen melden voor dezelfde procedure.

Ik had gezien dat er tussen jullie en de advocaat van de geitenhouders is gecommuni-
ceerd, maar naar mijn idee is het al bijna een jaar geleden dat er iets gecommuniceerd 
is. Hoe zit dat?
We hebben zeer recent nog overleg met hen gevoerd. We hebben 100 geitenhouders en één 
schapenhouder aansprakelijk gesteld. Hun verzekeraars hebben advocaten ingeschakeld en 
met deze advocaten zijn we in overleg. Uitkomst van het overleg is dat men wil wachten met 
het starten van een procedure tegen de geitenbedrijven, omdat de problematiek die daar aan 
de orde komt, vergelijkbaar is met die van de Staat. We hebben aangegeven dat we dat ook uit 
kostenoverweging wel in overweging willen nemen. Wel willen we in ieder geval onderzoeken 
of wij voor een aantal individuele gevallen tot een regeling kunnen komen, bijvoorbeeld met 
mensen die Q-koorts op hun werk hebben opgelopen en met mensen die concreet kunnen 
aantonen waar de Q-koorts is opgelopen.

Het is gebleken dat ik in een gebied waar ik voor mijn werk moest komen Q-koorts heb 
opgelopen. Ik kan echter niet meer terughalen welk gebied dat is geweest en welk be-
drijf dat dan is. Is dat van belang te weten?
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Nee. U bent één van de velen die weet dat u ergens Q-koorts heeft opgelopen. Het gaat alleen 
maar om specifieke zaken waarin onrechtmatig is gehandeld. De aansprakelijkheid van de 
werkgever geldt alleen maar wanneer je hard kan maken dat de werkgever tekort is geschoten 
in zijn zorgplicht. Als de werkgever niet wist dat er Q-koorts heerste, kan deze dus niet aan-
sprakelijk worden gesteld.

Mijn vrouw is een aantal keren op Q-koorts getest, alle testen waren negatief. Met de 
nieuwe test via het ziekenhuis is ze wel positief getest. Zijn er niet heel veel meer Q-
koortspatiënten, zonder dat ze het zelf weten, nu met de nieuwe test?
De nieuwe test is betrouwbaarder dan de gebruikelijke test. De betrouwbaarheidsgraad is 15-
20 procent hoger. Voor sommige mensen die bijvoorbeeld last hebben van vermoeidheid kan 
het zinnig zijn zich te laten testen met deze test. 

We hebben het hier alleen over de professionele geiten- en schapenhouders. Hoe zit dat 
met hobbyboeren? Gemeenten lijken daar geen zicht op te hebben.
Ons bereiken meerdere berichten dat gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor hobbyboeren. 
Michel geeft aan dat dit aangekaart is bij minister Schippers. Bij hobbyboeren is er een maxi-
mum aantal dieren dat men mag hebben zonder dat ze gevaccineerd zijn. Overigens zijn alle 
hobbyboeren voor zover hun dieren bekend zijn (label in het oor), bekend bij het Rijk en zijn alle 
dieren ingeënt in de ronde van 2009. Dus het risico op een uitbraak door een hobbyboer wordt 
als zeer gering ingeschat.

Er wordt altijd gesproken over chronische ziekte. Echter mijn man is ten gevolge van Q-
koorts overleden, hoe staat de rechter daarin? 
In Nederland kom je als nabestaande niet in aanmerking voor smartengeld, dat is heel lastig 
voor nabestaanden. De rechter kijkt wel naar de schade maar ook naar de opkomende voor-
delen zoals bijvoorbeeld een levensverzekering. Het gevolg is dat in geval van overlijden bij 
iemand die geen kostwinner is weinig ruimte voor schadevergoeding is.



8. Wandelen in Uden, doet u mee?

Wandelen in Uden, doet u mee?
Wandelevenement met alternatief programma 
voor niet-wandelaars
Het is weer tijd om te gaan wandelen in Uden. 

Wanneer:   Zondag 29 mei 2016
Voor wie:    Q-koortspatiënten (van jong tot oud) en hun naasten
Tijd:     14.00 uur verzamelen
Waar:   Fitland Hotel ‘De Vrije Teugel’, 
    Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
    tussen Uden en Vorstenbosch (Veghel) 

Programma
We starten de middag, al genietend van een drankje, met een kennismaking. Vervolgens wan-
delen we de ‘Berg- en Breukroute’ in Natuurgebied ‘De Maashorst’. De route is ongeveer 7 km, 
maar het is ook mogelijk een kortere route te lopen.

Het klinkt u wellicht vreemd in de oren: zo’n route, die niet in Zuid-Limburg of de Ardennen ligt! 
Het betreft de Bedafse Bergen en de Peelrandbreuk: een afwisselend landschap rondom het 
Buurtschap Bedaf. In deze route (pad) is het fenomeen Wijstgronden opgenomen, werkelijk 
een bezienswaardigheid, waar regelmatig toeristen/studenten/wetenschappers, zelfs uit Ja-
pan, op af komen! Wijstgronden zijn het gevolg van een traag werkende, miljoenen jaren oude, 
tektonische (aardkorst)breuk. De Wijstgronden zijn ook de aanleiding voor het ontwikkelen van 
dit pad: het eerste Aardrijkskundig monument van de provincie Noord-Brabant!

Na de wandeling (rond 17.00 uur) is er de mogelijkheid om een hapje te eten in het hotel.

Advies
Wat u het beste kunt meebrengen/aantrekken:
•	 mooi weer (als het even kan) en goede zin; 
•	 makkelijke kleding (casual);
•	 stevige (wandel)schoenen;
•	 flesje water o.i.d.;
•	 een zonnebril;
•	 een verrekijker; 
•	 een paraplu (hopelijk niet nodig).
Bij (onverhoopt) slecht weer, is er binnen een alternatief programma! 

Er is sowieso een alternatief programma - (kaart)spellen - voor mensen, die niet kunnen/willen 
wandelen, maar tóch graag contact hebben met Q-genoten!  
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Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen vóór woensdag 25 mei naar: info@stichting-
question.nl. Vermeld bij aanmelding uw naam, aantal personen en eventuele dieetwensen; of u 
de korte of lange (7 km) wandeling wilt lopen of liever spelletjes wilt doen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van den Bos: 
info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.

Vermeld duidelijk bij je aanmelding met hoeveel personen je komt, of je mee gaat wan-
delen (of meedoet met de spelletjes), eten of allebei.
Graag tot 29 mei!
                                                                                                           
Joke van den Boogaard en Marleen van Kollenburg  

Vaccinatie tegen Q-koorts in Nederland
Een aantal keer is de vraag gesteld of mensen tegen Q-koorts gevaccineerd kunnen wor-
den. Ik leg het graag aan u uit.

In 2011 is in Nederland eenmalig een kleine groep mensen gevaccineerd tegen het krijgen van 
Q-koorts. Dit zijn met name mensen geweest die een groot medisch risico liepen wanneer ze 
met de Q-koortsbacterie besmet zouden raken. Het ging hier om patiënten met specifieke 
hart- en vaataandoeningen uit risicogebieden in Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Van belang 
was dat de mensen die gevaccineerd werden nooit eerder Q-koorts hadden gehad. 

Bij deze vaccinatie is gebruik gemaakt van Q-VAX,  het enige beschikbare humaan vaccin te-
gen Q-koorts. Het vaccin is in Australië ontwikkeld en wordt daar toegediend aan mensen met 
een beroepsrisico. Het vaccin biedt voor 5 jaar een redelijke bescherming. 

Het vaccin is nu niet meer beschikbaar in Nederland. Dit betekent dat nu, na vijf jaar, de be-
scherming inmiddels onvoldoende is. Belangrijk is dat de gevaccineerde alert moeten blijven 
op symptomen die op Q-koorts kunnen wijzen. Hoewel de kans hierop zeer gering is nu de 
epidemie voorbij is, blijft het voor deze mensen toch van belang om bij klachten die op Q-
koorts wijzen, zich te wenden tot hun huisarts of specialist. 

Ondanks dat de epidemie voorbij is, vinden in ons land nog steeds jaarlijks ongeveer 20 nieu-
we besmettingen plaats.
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Op de wind heb je geen invloed, wel hoe je de zeilen zet!
Lotgenotenbijeenkomst ‘De toekomst’ voor mensen met 
Chronische Q-koorts en hun naasten.
Als chronische Q-koortspatiënt, maar ook als naaste, kan het lastig zijn om naar de toe-
komst te kijken. Toch willen wij dat samen met jou doen. Aan de hand van enkele vragen 
over het thema ‘Toekomst’ willen we de bijeenkomst organiseren, met als doel dat we 
samen zoeken naar handvatten die helpen jouw zeilen goed in de wind te krijgen.

Bij de bijeenkomst is Albert Diekema, arts en chronische Q-koortspatiënt, aanwezig. Hij beant-
woordt medische vragen, maar deelt ook zijn eigen ervaring met u. 

Datum: Dinsdag 17 mei 2016
Tijd:  10.00 uur tot 12.00 uur
Locatie: Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3; 5212 AJ ’s-Hertogenbosch 
  (er is voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar info@stichting-
question.nl. Graag minimaal twee dagen van te voren aanmelden, zodat wij rekening kunnen 
houden met het aantal te verwachte personen. 

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van den Bos:
info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.

Graag tot dan, 
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts


