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Is geduld de sleutel?

van de voorzitter

‘Er zijn vier elementen nodig om te slagen’, zegt de Amerikaanse acteur Bryan Cranston in de Volkskrant van zaterdag 13 mei. ’Talent,
volharding, geduld en geluk. En ze hangen met elkaar samen. Talent
is noodzakelijk, maar je moet volharden om het te ontwikkelen. En
vervolgens moet je geduld opbrengen om op het geluk te wachten’.
Toen ik zaterdag 13 mei thuiskwam van de bijeenkomst in Schijndel en dit las, was het niet moeilijk de link te leggen met de uren daarvoor en ben ik deze vier elementen even langsgelopen.
Talent en volharding
Kijkend wat Q-uestion met relatief weinig mensen sinds 2010 voor elkaar heeft gebokst, neem ik
mijn hoed diep af voor al degenen die in het begin een strategie hebben bedacht.
En daarna veel meer hebben gedaan dan dat.
Zij hebben als David tegen de grote Goliath de lijnen uitgezet, zich beperkt tot de echte hoofdzaken, de details aandacht gegeven én de afgesproken lijn vastgehouden. Dat is met mensen die
door de toevallige omstandigheid dat ze allemaal de pech hebben dat ze de Coxiella-bacterie
hebben ingeademd en ziek geworden zijn, niet zo eenvoudig.
Talent alléén was onvoldoende. Er was ook veel doorzettingsvermogen nodig. Talent en volharding zijn hand in hand gegaan. Eenvoudig is anders.
Geduld
Want het derde element, geduld, loopt ons regelmatig voor de voeten. Velen van ons zijn het zat,
spuugzat. Het duurt en het duurt maar. De procedures zijn lang, het eind is nog niet in zicht. Question kiest er vanaf het begin voor om niet met strontkarren naar Den Haag te gaan, maar in
de vele, vele gesprekken bij bestuurders en ambtenaren steeds weer de vragen en argumenten
op tafel te leggen, die u allemaal kent: waarom zijn we niet geïnformeerd over de grote gevaren
die miljoenen mensen bedreigden, waarom zijn de noodzakelijke maatregelen zo laat genomen,
waarom krijgen de veroorzakers van de ellende wél een schadevergoeding en de zwaar getroffenen niet, waarom moeten er minstens 74 mensen sterven, duizenden mensen ziek worden, ook
vandaag nog, waarom komen er elk jaar vele duizenden geiten en tientallen stallen bij zonder
waarborgen voor onze gezondheid. Waarom? Waarom? De antwoorden op die vragen blijven
–nog steeds- uit en dat stelt ons geduld zwaar op de proef.
We zijn ervan overtuigd dat we gelijk hebben. Maar geduld is nodig om het gelijk ook te krijgen.
Geluk
Is dat dan het geluk, het vierde element, waarop we wachten? Ja, maar ik ben de laatste die
dat geluk zal noemen. Want daarvoor is er veel te veel onherstelbaar verdriet en grote ellende
aangericht.
We zijn gehard de afgelopen jaren. De tegenspoed en de tegenwerking heeft ons sterk gemaakt.
We zullen niet opgeven, nooit opgeven, voordat recht is gedaan. Voordat we weer als burgers
worden behandeld in plaats van als een bedrijfsrisico voor de geitenboeren.
Geduld dus, hoe moeilijk nog op te brengen. Om het ‘geluk’ af te dwingen met talent en volharding !
Bert Brunninkhuis
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Bijeenkomst Q-uestion op 13 mei
De zaal in Schijndel zat vol op zaterdagmiddag. Om elkaar
op de hoogte te brengen van alles wat rond Q-koorts zoal
speelt, daarover van gedachten te wisselen, ideeën in te
brengen en gewoon elkaar bij te praten..
Op verzoek van velen was ervoor gekozen om overdag en niet
’s-avonds samen te komen. Over de keuze was men te spreken
We gaan na of we zo’n middag in het najaar weer kunnen organiseren.
Omdat niet iedereen in gelegenheid was de middag bij te wonen, is gevraagd om een samenvatting van het besprokene in
de Nieuwsbrief op te nemen. Vandaar deze bijdragen
Op het programma stond allereerst het bijpraten van iedereen
over alle werkzaamheden van Q-uestion. Die werkzaamheden
vallen uiteen in drie onderdelen:
• de belangenbehartiging;
• het organiseren van bijeenkomsten voor lotgenoten;
• en het informeren over Q-koorts.

Belangenbehartiging
De rechtszaken
Hieronder valt onder meer de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, die eind 2015 is begonnen en nu, na de afwijzing van de eisen door de Haagse Rechtbank in januari 2017, de fase
van het hoger beroep is ingegaan. Dat hoger beroep zal waarschijnlijk in het najaar van 2017
plaats vinden. Daarnaast loopt er een proces tegen de geitenboeren. Dat is, in afwachting van
het proces tegen de staat, even op een laag pitje gezet.
De strafklacht bij het Openbaar Ministerie
Verder ligt er sinds december 2016 een klacht van 4 patiënten bij het Openbaar Ministerie in
Maastricht. Dat is nu aan het onderzoeken wat zich rond de geitenboerderij in Voerendaal precies heeft afgespeeld en of de klacht terecht is. Wij volgen het verloop nauwgezet en springen
de betrokkenen bij als dat nodig is.
De Nationale ombudsman
Het eerste rapport van de Nationale Ombudsman werd uitgebracht in juni 2012. Daarin drong
hij bij de minister aan op excuses aan de slachtoffers en het regelen van een schadevergoeding.
De ombudsman is vier jaar later, vanaf medio 2016 in gesprek gegaan met allerlei instanties om
te kijken, wat er met zijn adviezen uit het eerste rapport is gedaan. Bij de aanbieding van zijn
tweede rapport aan Q-uestion, op 7 maart van dit jaar, constateerde de heer Van Zutphen dat de
overheid weliswaar voortgang heeft geboekt bij het opstellen van richtlijnen en protocollen, maar
dat de slachtoffers vergeten zijn: er zijn geen excuses aangeboden en er is geen schaderegeling
getroffen, zodat er inmiddels processen lopen. Ook nadert het einde van Q-support snel zonder
dat er goed geregeld is hoe de slachtoffers in de nabije toekomst geholpen kunnen blijven worden. Q-uestion heeft over deze zaken frequent contact (gehad) met de heer Van Zutphen en zijn
medewerkers.
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Voortzetting werkzaamheden Q-support
Over de voortzetting van (een deel van) de werkzaamheden van Q-support is veel te doen. Het
mag duidelijk zijn dat Q-uestion het noodzakelijk vindt dat er een goede voorziening blijft voor de
getroffenen. Daarover lobbyen we al maanden volop bij de diverse instanties in Den Haag, bij de
provincie en bij diverse gemeenten. Ook bij de Nationale ombudsman ligt deze kwestie op tafel.
We hebben daar graag voor de zomer duidelijkheid over een vervolg op het werk van Q-support.
Overleg met bestuurders en politici
In de afgelopen jaren hebben Michel van den Berg en Nelleke Maathuis regelmatig met de achtereenvolgende ministers gesproken. Dat heeft duidelijk resultaten gehad: Q-support is opgericht en heeft haar goede werk kunnen doen. Ook sprak en spreekt Q-uestion regelmatig met
bestuurders van de provincie Noord-Brabant en van diverse gemeenten.
Ook met de vertegenwoordigers van diverse politieke partijen, zowel op rijksniveau als in de
provincie en gemeenten is er regelmatig overleg. Naar aanleiding van het tweede rapport van
de ombudsman heeft Q-uestion de politieke partijen in de Tweede Kamer een brief gestuurd en
gevraagd om overleg over de lopende zaken. Inmiddels hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden.
Contacten met de pers
Er zijn uiteraard veel en frequent contacten met de schrijvende pers. Alle grote landelijke dagbladen en vakbladen hebben veel aandacht besteed aan de Q-koortsproblematiek. Dat doen
nagenoeg alle regionale kranten ook. Het is van zeer groot belang is dat de journalisten goede
en juiste informatie van ons ontvangen.
Datzelfde geldt voor de pers van radio en tv. Het is vanwege een eenduidige en heldere boodschap in de berichtgeving, dat het bestuur enkele mensen heeft aangewezen om de pers te
woord staan en interviews geven, ingeval het gaat om het beleid van Q-uestion. Uiteraard kan
iedere patiënt zijn of haar eigen persoonlijke verhaal blijven vertellen.
Richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)
Zoals u weet behoeft de QVS-Richtlijn aanpassing door alle opgedane ervaringen en nieuwe
inzichten in de afgelopen jaren. Q-support heeft bij het RIVM stevig gepleit voor herziening. Het
werk gaat binnenkort beginnen. Alex van de Akker en Nelleke Maathuis nemen deel namens de
patiënten en gaan vervolgens zorgen voor een publieksversie.
Andere werkzaamheden als belangenbehartiger
• Als deelnemer aan het Zoönosennetwerk Brabant
• We maken deel uit van de Stuurgroep Landelijke Database voor Chronische Q-koortspatiënten
• Ook zijn er intensieve contacten met Q-support. Q-uestion is lid van de Commissie Patiënten
en ook van de Commissie Onderzoek. In de Denktank van Q-support zitten patiënten. Net
als in de werkgroep, die een Kwaliteitsstandaard voor een multidisciplinaire behandeling van
Q-koortspatiënten helpt opzetten.
• Voorts kijkt Q-uestion samen met 28 andere patiëntenverenigingen hoe we gezamenlijk oplossingen kunnen bedenken voor problemen van patiënten met bijvoorbeeld re-integratie en
hoe we kennis kunnen delen.
• Q-uestion maakt ook deel uit van de Cliëntenraad van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Verdere aanwezigheid van Q-uestion
Inmiddels zijn ongeveer 20 mensen gepromoveerd op een Q-koorts gerelateerd onderwerp. Bij
die promoties zijn we vaak aanwezig. Net als bij bijeenkomsten over veehouderij en gezondheid
en bijeenkomsten over zoönosen. Ook geven we af en toe lezingen over Q-koorts.
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Uitbreiding van geitenstallen
Uitbreiding van geitenstallen vindt op tientallen plaatsen. Want de consumptie van geitenproducten neemt toe. Niet alleen naar melkproducten. Ook geitenbokvlees kent blijkbaar een opkomende belangstelling. Het Rijksmuseum heeft het zelfs op de kaart staan! Door die groeiende
vraag willen geitenboeren uitbreiden en vragen vergunning daarvoor aan bij de gemeenten. Die
kijken bij de beoordeling van de aanvragen vaak alleen naar het bestemmingsplan. Omwonenden, die de gevolgen van de epidemie nog vers in het geheugen hebben en niet weten wat te
doen, vragen ons daarom regelmatig hoe zij hun zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid
kenbaar kunnen maken bij de betreffende gemeente.
Lotgenotencontacten
Q-support en Q-uestion werken hierin nauw samen. Momenteel zijn er zes plaatsen waar patiënten samenkomen om te praten, begrip en troost te vinden, over hun ervaringen te vertellen, naar
lotgenoten te luisteren. Die plaatsen zijn Klimmen (Zuid-Limburg), Enschede, ‘s-Hertogenbosch,
Heesch, Utrecht en Oss. Twee nieuwe Q-kringen zijn in voorbereiding: Landerd en Nijmegen.
Informatie daarover elders in deze Nieuwsbrief.
Dit werk, waar Ria van Son, Nelleke Maathuis en Lieke Hesemans bij betrokken zijn, is intensief
en soms heel persoonlijk. Op verzoek van de betreffende kring zijn bestuursleden aanwezig.
Uiteraard zijn er vele individuele contacten met patiënten, telefonisch, schriftelijk, maar ook visà-vis.

Het geven van informatie
Website en sociale media
De website www.stichtingquestion.nl is inmiddels bijna 400.000 keer bezocht. U vindt op onze
site alle actuele zaken en veel achtergrondnieuws. De website is onlangs belangrijk verbeterd.
Op de sociale media Facebook en Twitter (3000 tweets) vindt u steeds actuele informatie. Het
bereik van beide samen is groot. Naast de Facebookpagina van Q-uestion zijn er pagina’s van
Q-koorts Zuid-Limburg, Q-koorts Friesland en een besloten pagina voor jongeren. Daarnaast
zijn er nog enkele besloten pagina’s, die in een behoefte blijken te voorzien.
Zowel voor de website, Facebook als Twitter geldt dat de rol van de leden belangrijk is: het delen
en het liken van berichten helpt in belangrijke mate om nieuws over Q-koorts te verspreiden.
Over een nieuwe website zijn we al enkele maanden met Q-support in gesprek om gezamenlijk
in 2018 te komen tot één website waar u straks alles kunt vinden.
Telefonische bereikbaarheid
Zeer belangrijk ook is onze telefonische bereikbaarheid. Jacqueline van den Bos beantwoordt
uw vragen, geeft advies en verwijst u desgewenst door.
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Nieuwsbrief
Dan is er de Nieuwsbrief. Met een ijzeren regelmaat brengen we u daarin op de hoogte van zaken die spelen. De brief ontvangt u digitaal. Geeft dat problemen, dan ontvangt u de Nieuwsbrief
desgewenst per post. Verder zijn er de brochures en folders over en voor patiënten
En verder
Geven we regelmatig informatie aan de media, zodat ze over de juiste informatie en vooral ook
de juiste getallen beschikken. Die informatie moet consistent en inzichtelijk zijn.
Tenslotte zijn er thema- en informatieavonden, die goed bezocht worden. We denken er over om
ook buiten Brabant, waar een derde van de patiënten wonen, informatiebijeenkomsten te beleggen, indien daar behoefte aan bestaat.

Vragen uit de zaal
Na de pauze bleek de grote betrokkenheid van de aanwezigen. In bijna anderhalf uur kwamen
er meer dan 40 vragen aan de orde. Vragen over Q-uestion, het aantal aangeslotenen (ruim 375
en groeiend), over het proces tegen de Staat, de stuiting van de verjaringstermijn, vergoeding
van taxikosten, de mogelijkheid van een Q-kring in West-Brabant/Zeeland, over uitbreiding van
geitenboerderijen en de gevaren (‘ik woon niet in de buurt van een boerderij en toch heb ik Qkoorts opgelopen!’).
Verder waren er vragen over QVS, over chronische Q-koorts, over problemen bij het volgen van
een opleiding, het krijgen van extra tijd voor studie, vergoedingen van studiekosten en over ziektesymptomen van Q-koorts.
Uiteraard waren er ook vragen over het UWV en de problemen die mensen daar ondervinden,
over het goed informeren van de Nederlandse artsen, de waarde voor Nederland van een onderzoek uit Georgië. En uiteraard, vragen er alles aan te doen om de werkzaamheden van Qsupport niet te laten ophouden. Iedereen uit bestuur en Raad van Advies bracht zijn of haar
expertise in om op al die vragen adequaat te antwoorden.
Aandacht ging ook uit naar de gedachte om een petitie te organiseren om zo als verontruste
burgers nog wat dwingender aan te kloppen bij onze volksvertegenwoordigers. Dat idee is in het
verleden ook op de bestuurstafel geweest maar tot nu toe steeds niet geschikt bevonden omdat
daarvoor het moment nog niet geëigend was.
Dat is ook nu het geval. Want Q-uestion is momenteel samen met Q-support nog volop in gesprek met allerlei instanties, óók met vertegenwoordigers van politieke partijen in Den Haag en
met de Provincie. De Nationale ombudsman heeft afgelopen weken onomwonden aangegeven
dat een voortzetting van werkzaamheden van Q-support nodig is. Omdat die gesprekken lopen,
is een petitie nog niet aan de orde.
Tot slot
Inmiddels is duidelijk dat wij op zaterdagmiddag 28 oktober van 14.00-16.30 uur
opnieuw een informatiemiddag gaan organiseren.
Tot zover. Mocht u nog vragen hebben,
dan horen we die graag.
Het bestuur van Q-uestion
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‘Doe mee, samen sta je sterker!’
Regionale Q-kringen, stand van zaken
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. Met de deelnemers wordt onderzocht wat voor hen
van belang is binnen een Q-kring. Dit kan dus per Q-kring heel verschillend zijn. Verschillend voor wat betreft inhoud, frequentie, activiteiten, etc. Zoveel mogelijk wordt uitgegaan
van de behoeften van de deelnemers.
Waar zijn nu de Q-kringen?
Q-kringen zijn inmiddels opgezet in Klimmen (Limburg), ’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.
Belangstelling?
Heb je belangstelling voor deelname aan één van de nu bestaande Q-kringen? Of zou je graag
in een bepaalde regio een Q-kring zien? Laat van je horen! Dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Stuur een mail naar info@stichtingquestion.nl.

Speciale oproep voor jonge Q-koortspatiënten
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is recentelijk in gesprek gegaan met Q-koortspatiënten tussen de 11 en 18 jaar. Ook Q-uestion was aanwezig om na afloop niet alleen
te luisteren naar haar bevindingen, maar ook naar die van de jongeren zelf en die van hun
ouders.
Wat vrijwel meteen duidelijk werd na het gesprek is dat de jongeren vooral op zoek zijn naar
begrip en herkenning. De patiëntengroep is klein, dus des te belangrijker is het is dat patiënten
elkaar weten te vinden.
Ben jij onder de 35 jaar en heb je klachten na Q-koorts? Word lid van Q-uestion en van onze
besloten Facebookpagina. Hierop vind je ervaringsverhalen en tips, kun je vragen stellen aan
andere jonge patiënten én kun je aan ons aangeven waar jij, als jonge patiënt, behoefte aan hebt.
Vooral dit laatste horen wij graag, zodat wij er ook voor jou kunnen zijn.
Kijk eens op onze facebook pagina voor meer informatie.
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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 reintegratie. 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.

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 Youtube
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‘Een helend gedicht’
Myrna deelt haar verhaal
Terugkijkend denk ik dat ik in juni 2008 de Q-koorts heb opgelopen. Na een dag fietsen
met familie, ben ik heel erg ziek geworden. Hoge koorts en flink ijlen, ik dacht dat ik een
zonnesteek had. Niet lang daarna ging het niet goed met m’n energie en gemoedstoestand, ik voelde me lusteloos en kwam tot niets. Toen ben ik bij het GGZ terecht gekomen
en gediagnosticeerd met een depressie. Dat bleek een misdiagnose achteraf, maar dat
werd pas duidelijk toen er bloedonderzoek werd gedaan.
In februari 2015 was ik opnieuw ontzettend ziek en zwaar vermoeid. Na bloedonderzoek bleek ik
Pfeiffer te hebben, maar het was zo heftig, dat zowel de huisarts als ik overtuigd waren dat het
niet slechts Pfeiffer kon zijn. Ik dacht op dat moment dat ik ongeneeslijk ziek was, mijn lichaam
had nog nooit zo slecht gevoeld en ik kon helemaal niets. Ik kon maar 1x per week de energie
opbrengen om onder de douche te gaan en dan moest ik een uur op bed liggen voordat het lukte
om mijn haar uit te kammen. Het was een vreselijke tijd waarin ik wekenlang afgesloten van alles
en iedereen op bed lag, alleen maar slapen.
Na veel artsen, second opinions en onderzoeken, werd ik dan eindelijk getest op Q-koorts. Toen
die uitslag positief bleek, vielen er veel puzzelstukjes in elkaar, vooral met betrekking tot mijn
lage energiepeil.
Ik heb uiteindelijk dit gedicht geschreven om niet steeds het hele verhaal te hoeven vertellen en
niet steeds te hoeven uitleggen wat het inhoudt. Ik vind een gedicht vaak pakkender dan een
stuk tekst en het vat mijn (verwerking)traject en ziekteproces samen.
Myrna van Nuland is momenteel betrokken bij de Q-kring Oss en de Q-kring Heesch. Zij zet zich
in als gespreksleider tijdens de bijeenkomsten.

Herkenning
Jouw onaangekondigde, onverwachte en ongewenste aanwezigheid in mijn leven,
heeft mijn wereld op zijn kop gezet.
Van altijd onderweg, druk en geven, naar hulp vragen, keuzes maken en nemen.
Jij kwam en vloerde me meteen,
een hele zware, donkergrijze deken van beton
en hoe hard ik ook vocht, ik kon niet om je heen.
Dagen op bed, te moe om op te staan,
even geprobeerd om wat te eten,
maar te moe om onder de douche te gaan.
Opgesloten in mijn hol en verwijderd van het leven,
de put bleek nog dieper,
De donkerte was nog niet verdwenen.
Weken later, langzaamaan wat energie vergaard,
voor het eerst weer naar buiten,
waar ik door het eerste onbegrip werd aangestaard.
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Nee, we hebben niks gevonden in uw bloed,
wat denkt u zelf dat het zijn kan,
of zit er tussen de oren iets niet goed?
Geen boosheid, maar verontwaardiging en kracht,
mijn lichaam heeft nog nooit zo slecht gevoeld,
help en bevrijd me uit deze onmacht.
Testen, onderzoeken, second opinions, maanden verstreken,
het spijt ons, maar uw ziekte is chronisch,
u moet hiermee leren leven.
Een rukwind, die alle hoop uit me trok,
ik zal mijn leven niet kunnen leiden zoals ik het voor ogen had,
of is er een kans en neem ik die gok?
Lichamelijk uitgeput en kapot, mentaal sterk en strijdbaar,
ik ga eruit halen wat er in zit,
whatever it takes, ik krijg het voor elkaar!
Opbouwen, vallen en opstaan, investeren en proberen.
Waar krijg ik energie van terug?
Hoe kan ik lepeltjes winnen, dat wil ik leren!
Een proces, een spiraal, een put, een gat,
een berg, een hoop, een ladder en een trap.
Alles gedaan, alles begaan, maar steeds over die lat.
Het plafond, de top, te hoog, te veel,
weer een terugval, weer terug bij af.
Of nu juist een beter beeld van het geheel?
Weten waar de grens ligt en balans houden,
niet te veel en vooral ook niet te weinig,
niet té voorzichtig, langzaam opbouwen.
Inmiddels weer aan het werk en een nieuwe opleiding,
elke dag lepeltjes tellen om te functioneren,
maar weer meedoen aan het leven, wat een bevrijding!
Wat heb ik veel van je geleerd en wat heb je me veel gebracht,
energielekken vermijden en niets meer tegen mijn zin doen,
lief zijn en voor mezelf kiezen, wat heb ik daar lang op gewacht.
Ik weet nu hoe ik lepeltjes kan winnen en daar zit mijn kracht,
ik ben benieuwd waar het ‘samen leven’ ons gaat brengen,
maar toch hoop ik dat je ooit weer vertrekt, mijn ongenode gast.

Reageren
Wilt u reageren op dit gedicht? Neem dan contact op met Myrna via:
info@stichtingquestion.nl.

10. ‘Een helend gedicht’

UWV
Geluidsopnamen bij het UWV
Tijdens een afspraak bij het UWV krijgt u veel informatie. Voor een gezond iemand is het
al lastig om alles wat er gevraagd en gezegd is te onthouden, laat staan wanneer u Qkoorts heeft en chronisch moe bent. Wij adviseren dan ook altijd om, als het even kan,
iemand mee te nemen naar uw afspraak. Wat fijn is: sinds 1 januari 2017 mag u als ‘klant’
van het UWV geluidsopnamen maken. Dit mag zowel bij de ‘live’-gesprekken als de telefonische gesprekken. Op voorwaarde dat de geluidsopname voor eigen gebruik is en niet
gepubliceerd en niet gedeeld wordt via internet of social media. Wat nóg fijner is: iemand
meenemen naar uw afspraak én een geluidsopname maken!
Lid worden van cliëntenraad UWV
Veel Q-koortspatiënten hebben te maken met het UWV. Sommigen zijn hierover positief, echter,
wij horen helaas ook veel verhalen van patiënten die worstelen met zaken als onbegrip. Nu wil
het UWV graag horen wat klanten van hun dienstverlening vinden.
Althans, dit laten zij weten in hun magazine ‘UWV Perspectief’. Wanneer u lid wordt van de
cliëntenraad kunt u actief meedenken en meepraten, waardoor het UWV de kwaliteit van hun
dienstverlening goed kunnen beoordelen. De oproep van het UWV luidt: “Vindt u dat zaken
anders en beter kunnen worden geregeld? Laat het de cliëntenraad weten via het digitaal contactformulier op www.clientenraad-uwv.nl/contact.
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