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De rechter heeft gesproken. En nu?

van de voorzitter

In de eerste week na de teleurstellende uitspraak van de Haagse
rechtbank kon ik niet de energie opbrengen om het vonnis anders
dan diagonaal te lezen. In de bijzonderheden en details had ik geen
zin. De week werd ook volledig in beslag genomen door het enorme
aantal reacties: teleurstelling, woede en vasthoudendheid vochten
om voorrang. Maar ook zeiden en zeggen velen: we geven niet op;
we gaan in hoger beroep; we zijn het er niet mee eens. Een golf van sympathie! Opmerkingen van een 88-jarige specialist die vanuit leerboeken van 40 jaar geleden citeerde en
het argument van de overheid: ‘dat niet veel bekend was over de Q-koorts’, verontwaardigd weerlegde. Of van een niet te traceren bureau met juridische expertise, dat stelde
dat het proces verkeerd was ingestoken en dat zij de oplossing hadden.
De reacties in de pers waren over het algemeen verslag leggend, niet analyserend en diepgaand. Ook teleurstellend dus. Ik heb desgevraagd in Villamedia, het vakblad voor journalisten,
daarover een duidelijk commentaar afgegeven.
Hoe nu verder?
Woede en boosheid zijn, hoe begrijpelijk ook, een slechte raadgever. Als we in hoger beroep
willen, wat voor de hand ligt, is een doorwrochte analyse van het vonnis nodig. En uiteraard
ook de nodige reflectie. Welke argumenten en feiten kunnen we toevoegen? Hoe hebben de
rechters kunnen besluiten zoals ze deden? Is de staat de enige in dit land die meent dat hij
goed en helder gecommuniceerd heeft over de gevaren van de vermaledijde Q-koorts? En zijn
al die Nederlanders, niet alleen zij die besmet zijn, vervolgens ziek geworden of overleden, zo
ontzettend dom geweest door die duidelijke berichtgeving in de wind te slaan? En zijn ze bewust naar die gebieden gegaan die zo duidelijk aangegeven stonden als gevaarlijk en hebben
zo hun gezondheid in de waagschaal gesteld? En moeten ze daarom nu maar op hun blaren
zitten? Ik kan het werkelijk niet geloven. Tot nu toe heb ik behalve de staat en de landsadvocaat slechts één ingezonden bericht gezien, dat de eisers er van verdenkt op geld uit te zijn.
Geen fouten..
De staat zegt geen fouten gemaakt te hebben. De rechter heeft die stelling overgenomen.
De geitenboeren doen alsof hun neus bloedt en breiden fors uit met de 55 miljoen die ze aan
schadevergoeding hebben ontvangen. Zij doen dat met toestemming van gemeenten. De
experts die het in de jaren 2007 - 2009 aanvankelijk de risico’s wel mee vonden vallen en zich
zeer vergist hebben, zou grote bescheidenheid passen. Maar diezelfde experts, ook van de
GGD, roepen in Gelderland en Zuid-Limburg nu opnieuw dat de risico’s van uitbreiding van
geitenstallen minimaal zijn. Dat risico mag in hun ogen meevallen, zij getuigen van weinig
psychologisch inzicht. Met hun adviezen brengen zij de gezondheid van vele omwonenden en
anderen niet dichterbij, integendeel.
Het is dan niet vreemd dat de burger, u en ik, zich erg in de steek gelaten voelen. Niemand wist
iets, niemand heeft dingen zien gebeuren die niet in hun rechtsgevoel passen. Ik geloof er helemaal niets van. Hoewel ik er van overtuigd ben dat de huidige ontwikkelingen in de veehouderij
op het punt staan te gaan kantelen, hebben u en ik daar nu niets aan.
Opgeven is geen optie. Ik wil door. Doet u mee?
En… niet vergeten: nooit opgeven!
Bert Brunninkhuis
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Mijn re-integratieplan
Staan gezondheidsproblemen je in de weg om je werk te doen? Mijn Re-integratieplan
kan je helpen! Je bent ziek en dat vraagt veel van je. Mijn Re-integratieplan kan je ondersteunen om binnen je mogelijkheden weer aan het werk te gaan; te re-integreren. Want
al is het niet eenvoudig, re-integratie is wel belangrijk voor jouw toekomst. Bovendien is
er een aantal wettelijke stappen om rekening mee te houden.
Wat is Mijn Re-integratieplan?
Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma. Hier vind je hulp om grip te krijgen op je
re-integratie. In de tijd die jou uitkomt en met een persoonlijke aanpak! “Want het gaat om jou
en jouw toekomst!”
Mijn Re-integratieplan is gemaakt voor zieke werknemers met een arbeidscontract bij een
werkgever, in de eerste twee jaar na hun ziekmelding. Al langer ziek of geen werkgever?
Ook dan kun je baat hebben bij Mijn Re-integratieplan.
Mijn Re-integratieplan is een initiatief van patiëntenorganisaties en gebaseerd op vele ervaringen van zieke werknemers, deskundigen, onderzoek, bijeenkomsten en trainingen.
Bedrijfsartsen en hun beroepsvereniging NVAB zijn nauw bij de ontwikkeling van Mijn Reintegratieplan betrokken.
Starten met Mijn Re-integratieplan?
Meld je aan! Na aanmelding ontvang je een aanmeldcode waarmee je kunt inloggen. Kijk
eens op www.mijnreintegratieplan.nl of mail naar info@mijnreintegratieplan.nl
Alleen aangesloten leden van Question kunnen gebruik maken van het lidmaatschap van
mijn re-integratie!
Wat biedt het jou als zieke werknemer?
• Het leert je wat er van jou verwacht wordt in een re-integratietraject.
• Je wordt gestimuleerd om uit te zoeken wat de belangrijkste redenen zijn dat je het werk
niet (volledig) kunt uitvoeren.
• Je kunt uitzoeken welke aanpassingen of maatregelen kunnen helpen om weer (meer) aan
het werk te gaan en dat vol te houden.
• Je kunt oefenen in gesprekken met bijvoorbeeld je werkgever of bedrijfsarts.
• Je hebt de mogelijkheid om achtergrondinformatie na te lezen en uit te printen.
Het geeft je kennis, inzicht en vaardigheden om de stappen te nemen die bij jou passen.
Kijk nu op www.mijnreintergratieplan.nl of op YouTube
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Thema-avond ‘Vooruit met de geit???’
Maandag 23 januari organiseerde Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, een
thema-avond waarin twee deskundige sprekers u een interessante avond bezorgden.
Jos van de Sande
Jos van de Sande trok in 2007, vanuit GGD Hart voor Brabant, als eerste
aan de bel toen hij een verontrustende hoeveelheid zieken rond Herpen
waarnam. Hij gaf de bezoekers inzicht in de verschillende aspecten rondom
Q-Koorts en keek terug in de tijd vanaf de uitbraak in 2007. Hij adviseert om
altijd “het gezond verstand te blijven gebruiken”. Ook adviseerde hij de overheid nogmaals om “open en eerlijk te zijn over infectieziekten, zoonosen en
het handelingsperspectief”.
Daarnaast gaf Jos meer uitleg over de nieuwe omgevingswet die van belang is bij de uitbreiding van geitenstallen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in
werking.
Wim Daniëls
Een echte Neerlandicus, woordkunstenaar, en auteur van meer dan 100 (!)
boeken. Wim nam de bezoekers van deze avond mee in de betekenis van
het woord Q-koorts en de historie van krantenberichten over Q-koorts. Een
interessante presentatie; vol met alternatieve feiten en met een dosis humor
verteld.
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‘Doe mee, samen sta je sterker!’
Start regionale Q-kringen
Q-uestion en Q-support organiseren sinds september 2016 regionale Q-kringen op verschillende plaatsen in het land. In een Q-kring gaan Q-koortspatiënten en hun naasten
uit dezelfde regio regelmatig met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit, delen kennis en ondernemen gezamenlijk activiteiten. De opstart van een Q-kring wordt begeleid
door Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, samen met Q-support, voor advies
en begeleiding van Q-koortspatiënten. Daarna gaat een Q-kring zelfstandig verder, maar
blijft in verbinding met Q-uestion. Zo nodig biedt Q-uestion ondersteuning.
Q-kringen zijn inmiddels opgezet in Klimmen, ’s-Hertogenbosch, Oss, Heesch, Enschede en
Utrecht. Op grond van ervaringen met deze eerste Q-kringen, worden later Q-kringen in andere
delen van het land georganiseerd.
Herkenning
Volgens Marion de Heij is de Q-kring een goede manier om in contact te komen met mensen
die hetzelfde doormaken: “In de omgeving van Utrecht kan het soms lastig zijn om herkenning
te vinden. Ik wilde graag weten hoe andere mensen omgaan met de beperkingen die ze ondervinden door Q-koorts, daarom heb ik me aangemeld voor Q-kring Utrecht. We hebben nu
één bijeenkomst gehad en dat was erg leuk. Ik vond het bijzonder om de verhalen van andere
patiënten te horen. Het gaf me de bevestiging dat ik het niet kleiner hoef te maken, dan dat het
is. Maar ik zie het niet als een klaaggroep. Het is juist een manier om ieders krachten te benutten en deze te bundelen. Dus sluit je aan bij een Q-kring!”
Het lucht op!
Ook Ad Verhagen, deelnemer aan de Q-kring in ’s-Hertogenbosch, is enthousiast: “Andere
Q-koortspatiënten hoef je niets uit te leggen. Je begrijpt elkaar, versterkt elkaar en leert van
elkaar. Aan de buitenwereld blijf je steeds uitleggen wat je mankeert en vaak wordt dat niet begrepen. Een groep gelijkgestemden doet een mens dan ontzettend goed. Ik kan het iedereen
aanraden. Het helpt om te praten over waar je mee zit. Doe mee, zou ik zeggen. Het lucht op
en samen sta je sterker!”
Aanmelden
Heeft u interesse in deelname aan een Q-kring? Meldt u dan aan via:
info@stichtingquestion.nl. Aan de hand van de aanmeldingen kunnen we keuzes maken waar
in de toekomst Q-kringen worden opgezet.
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Geitenstallen groeien, de gezondheidsrisico’s ook.
Er bereiken ons veel vragen over de voorgenomen uitbreiding van geitenstallen. Een uitbreiding
naar soms meer dan 5000 geiten! Buurtbewoners zijn ongerust over de gevolgen hiervan voor
hun gezondheid.
Gemeenten
De vergunningaanvragen bij de gemeenten nemen daarmee ook toe. Onder meer in Apeldoorn,
Gemert-Bakel, Amerongen, Ambt-Delden, Ooltgensplaat, Maasdriel/Rossum, Herpen en Eys.
Gemeenten hoeven bij de afweging om een vergunning te verlenen formeel nog geen rekening
te houden met de gezondheid van omwonenden, want dat criterium staat nog niet in de huidige wet. Dat is pas het geval in 2019: in de nieuwe Omgevingswet.
Vooruitlopend op die wet heeft de provincie Noord-Brabant in oktober 2016 de Brabantse gemeenten opgeroepen de gezondheid van omwonenden ook nu al mee te nemen in hun afweging. Voorzorg en vooruitkijken is beter dan repareren achteraf, is daarbij het motto.
Deze oproep van de provincie getuigt van wijsheid en goed bestuur: een gemeente die weet
dat er nieuwe wetgeving aan gaat komen doet er verstandig aan om daar nu al op vooruit te
lopen.
Bij Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, zijn wij geen experts in ruimtelijke ordening. Maar wel stellen we vast, dat de gezondheid van omwonenden 10 jaar na het uitbreken
van de Q-epidemie nog steeds geen afwegingscriterium is voor gemeenten bij het verlenen van
vergunningen als deze. De Rijksoverheid is traag en laks bij het maken van nieuwe wetgeving
om de burgers te beschermen.
Tot 2019 is het zaak - in het verlengde van de provincie Noord-Brabant - de gemeente(n) er
van te doordringen dat met deze wet in aantocht: ‘het nu niet meenemen van uw gezondheid’,
onbegrijpelijk is. Daarvoor kunnen zij, met het oog op de komende regelgeving, aansprakelijk
gesteld worden.
Kijk eens naar een vergelijkbare situatie, die nu in de gemeente Apeldoorn (het dorp Beemte
Broekland) speelt: hier.
Uitbreidingen Geitenstallen en GGD
Ook de GGD speelt een belangrijke rol bij de uitbreidingen, want zij wordt door de gemeente
gevraagd om advies te geven over de gezondheidsrisico’s. In sommige van deze plaatsen;
Apeldoorn, Gemert-Bakel, Amerongen, Ambt-Delden, Ooltgensplaat, Maasdriel/Rossum,
Herpen en Eys heeft de betrokken GGD afwegingen gemaakt en aangegeven het risico voor de
gezondheid minimaal te achten. Met de grote epidemie in het nabije verleden en de snel toenemende geitenindustrie op dit moment is zo’n technisch risico-advies alléén onvoldoende. Want
ook al mag het risico op dát moment objectief minimaal zijn, wat is dat risico voor de komende
jaren? Dat risico in onvoorzienbaar. Ook subjectief ligt dat risico anders: met de grote ellende,
de vele doden en nog veel meer zieke mensen is het vertrouwen in die risico-experts niet altijd
aanwezig.
Want waren de risico’s 10 jaar geleden ook niet minimaal? En werd er toen ook niet lang
gediscussieerd en informatie achter gehouden? En werd er toen ook lang niet opgetreden en
niet bestuurd, tot de situatie helemaal uit de hand liep? Zeker nu achteraf niemand zich verantwoordelijk voelt en elke aansprakelijkheid wordt afgewezen, is het zaak goed bij de les te
blijven.
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Mogelijkheid tot terugvragen van het verplicht eigen
risico voor chronisch zieken
Wanneer u een laag inkomen hebt en chronisch ziek bent, is het mogelijk uw verplicht eigen
risico terug te vragen bij de gemeente. Dit kan door middel van het aanvragen van een collectieve zorgverzekering. U dient hiervoor aan een aantal voorwaarden te voldoen, welke verschillen per gemeente. U kunt deze voorwaarden vinden op de website van uw eigen gemeente. De
voorwaarden die bijvoorbeeld door Gemeente ‘s-Hertogenbosch worden gehanteerd, kunt u
vinden op: https://www.s-hertogenbosch.nl/collectieve-zorgverzekering.html.
Voorwaarden collectieve verzekering
Wanneer u na het lezen van de voorwaarden denkt in aanmerking te komen voor een collectieve verzekering, meldt u zich aan via: https://www.gezondverzekerd.nl.
Het aanmeldproces wijst zich vanzelf. U kunt kiezen uit twee zorgverzekeraars: VGZ of CZ. Er
is een basispakket, maar ook kunt u zelf een uitgebreider pakket samenstellen. De beoordeling van de aanvraag neemt een aantal weken (maximaal acht) in beslag. Wanneer de aanvraag
gehonoreerd wordt, kunt u maandelijks € 20,- tot € 40,- korting krijgen op uw verzekering.
Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van den Bos:
info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.

Vakantiemaatje gezocht
Vrouw, 50 jaar zoekt vakantiemaatje (niet roker) voor een zonvakantie voor de periode
februari/maart (Canarische eilanden) en/of oktober (Cyprus). Minimaal 11 dagen met een
voorkeur voor 15 dagen.
Ik wil graag de directe omgeving verkennen d.m.v. korte fiets- en/of wandeltochten. Liefst door
de natuur/langs zee (met tussendoor regelmatig pauzes). Ook maak ik graag korte excursies in
de directe omgeving zoals boottochtje, segway tour, hop on hop off bus of met de lokale bus/
taxi naar een bezienswaardigheid (kasteel/fort, mozaïekvloeren, graftombes, uitzichtpunten
etc.) Mijn fotocamera gaat bijna altijd mee want ik vind het leuk om te fotograferen.
Vanwege QVS is een dagexcursie voor mij niet haalbaar. Ik kan max. 3 uur op pad. Ook het
uitgaansleven, ‘s-avonds uit eten of een terrasje moet ik aan mij voorbij laten gaan. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar halfpension of all inclusive.
Het tempo dat het beste bij mij past is: “Actieve” halve dag afgewisseld met 1 á 2 rustdagen.
Shoppen & musea tijdens mijn vakantie is niet aan mij besteed (of het moet snertweer zijn).
Ik ben op zoek naar een vakantiemaatje met vergelijkbare interesses, energieniveau (of die
begrip heeft voor een lager energieniveau van een ander en het geen probleem vind om evt.
alleen erop uit te gaan), die positief in het leven staat en zijn/haar eigen beperkingen heeft
geaccepteerd.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje naar lentini19@gmail.com.
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De 3 Q’s
Wie is nu wie en wie doet wat?
Alsof Q-koorts nog niet ingewikkeld genoeg is, zijn er drie belangrijke stichtingen die allen beginnen met een Q. Wie is nu wie en wie doet wat? Een beknopte uitleg:
Stichting Q-uestion
Stichting Q-uestion is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met Q-koorts. Deze stichting is in 2010 opgericht en wordt grotendeels bestuurd door Q-koortspatiënten. Zij zetten zich
vrijwillig in op het gebied van informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Zo worden er thema-avonden georganiseerd, worden huisartsen geïnformeerd en zorgt
Q-uestion ervoor dat Q-koorts op de politieke agenda blijft staan. Door de vele inspanningen
van Q-uestion heeft minister Edith Schippers in 2013 een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om Q-koortspatiënten te ondersteunen. Van dit geld is stichting Q-support opgericht. Meer informatie over Q-uestion én lid worden? Kijk op: www.stichtingquestion.nl.
Stichting Q-support
Stichting Q-support is een stichting die patiënten met Q-koorts ondersteunt en begeleidt.
Daarnaast financiert Q-support verschillende onderzoeken naar Q-koorts, de gevolgen en de
behandeling hiervan. De stichting is in 2014 opgericht van de 10 miljoen die beschikbaar is
gesteld door minister Edith Schippers. Wanneer je Q-koortspatiënt bent en tegen problemen
aanloopt, vragen hebt of gewoon je verhaal wilt doen, kun je je aanmelden. Na een intakegesprek zal er gekeken worden of, en zo ja welke, ondersteuning geboden kan worden. Voor
meer informatie over Q-support, zie: www.q-support.nu.
Q-koortsclaim
Q-koortsclaim komt sinds 2012 op voor Q-koortsslachtoffers. Advocaten mr. Luc Rohof en
mr. Ivo Sindram behartigen de belangen van deze Q-koortspatiënten en zetten zich in om hun
schade vergoed te krijgen. Zo hebben zij de Staat der Nederlanden aansprakelijk gesteld en
buigen zij zich nu over het bijna zeventig pagina’s tellende vonnis van de rechtbank.
Meer informatie vindt u op: www.qkoortsclaim.nl.
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Aanvragen scholingsvoucher UWV
Zou u qua werk graag iets anders willen doen dan u altijd gedaan heeft of wilt u zich laten bijscholen? Wanneer het beroep waarvoor u een opleiding wilt volgen is opgenomen in de kansberoepenlijst, biedt het UWV de mogelijkheid een scholingsvoucher ter waarde van maximaal
€ 2500,- aan te vragen.
Voorwaarden scholingsvoucher
U dient hiervoor aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze vindt u op de website van het
UWV: www.uwv.nl
Tevens vindt u via deze link de kansberoepenlijst en andere mogelijk interessante informatie,
zoals het aanvragen van een jobcoach.
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