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Burger is bedrijfsrisico voor de boer

van de voorzitter

De intensieve veehouderij was in de afgelopen weken dag en nacht
in het nieuws. Behalve de stalbranden in Erichem en Agelo, waarbij
meer dan 20.000 varkens verbrandden, was er natuurlijk het schandaal rond Fipronil. Miljoenen eieren van meer dan 250 kippenboeren
werden uit de handel genomen.
Voldoende reden voor bezinning en nuance bij de boerenorganisatie LTO zou je denken. Maar
dat bleek niet zo te zijn. Als zo vaak werd gekozen voor de aanval als de beste verdediging.
Zo betoogde een onbekende Australische investeerder -ongetwijfeld op verzoek- dat de Nederlandse landbouw voorop loopt in de wereld. En kwam voormalig Tweede Kamerlid Henk-Jan
Ormel, zeer nauw betrokken bij de Q-koortsaffaire, ook weer even langs. In Barneveld werd gebeden voor de kippenboeren, net zoals dat in Den Bosch op oudejaarsjaarsdag 2009 gebeurde
voor de geitenboeren. Een ander voormalig tweede kamerlid Gert-Jan Oplaat kwam met vele
verwijten jegens de NVWA die in zijn ogen door en door verrot is. Opmerkelijk is dat de beide
Fipronil-leveranciers naar voren werden geschoven als harde werkers en goede ondernemers,
als ‘onze jongens, die ook niet geweten hebben wat er in hun wondermiddel zat’
Wat is nu een grootste gemene deler in die publiciteit?
De gelederen bleven als altijd gesloten en alle aandacht ging naar de boze buitenwereld. De
-tijdelijke- afwezigheid van gezond boerenverstand, het ontbreken van de eigen verantwoordelijkheid en goedgelovigheid in een wondermiddel kwamen nauwelijks aan de orde.
Hand in eigen boezem? Ho maar! Na deze tegenslagen gingen de boeren weer over tot de orde
van de dag en als lemmingen weer hetzelfde kuddegedrag vertonen. Alles wat niet productief
is en het productiesysteem in de weg staat moet opzij: vele kippen worden de nek omgedraaid,
omdat ze niet productief meer zijn en alleen maar geld kosten. Boventallige koeien -160.000 zijn naar de slacht gegaan in het laatste half jaar. Dat er terloops honderdduizenden varkens zijn
verbrand in de afgelopen jaren is een vervelende bijkomstigheid.
Tot zover de dieren.
Wie van de boeren taalt er om de slechte effecten van de grote stallen op de gezondheid van
omwonende burgers? Wie van hen bekommert zich om de mensen die veel fijnstof inademen.
Wie onder hen denkt nog aan de 1300 -1500 zieken die er ten gevolge van de Q-koorts nog
steeds zijn? Wie kijkt nog om naar de nabestaanden van de minimaal 74 overledenen van de
Q-koortsepidemie. Statistisch gezien zouden dat er drie tot vier keer zoveel moeten zijn. Maar
voor 2011 werd niets bijgehouden en ook nu is er nog geen verplichte registratie van mensen
die aan de Q overlijden.
Maar zou dit de mensen die deze ellende allemaal veroorzaakt hebben werkelijk iets interesseren? Zouden ze zich verantwoordelijk voelen? Zouden ze er wel eens van wakker liggen? Ik
weet het niet. Zeker is dat ik nog nooit een geitenboer ben tegengekomen die mij daar iets over
heeft verteld. Want wat levert hem dat nou op? Ik ben gewoon niet meer dan een bedrijfsrisico
voor hem.
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 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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Q-support en het vervolg
Vanaf begin 2017 heeft veel overleg plaatsgevonden om ondersteuning van patiënten door
Q-support in de komende jaren te behouden. Inspanningen van Q-support zelf, Q-uestion,
de provincie Noord-Brabant, een aantal gemeenten, politieke partijen in de Tweede Kamer
en ook het rapport van de Nationale ombudsman hebben uiteindelijk minister Schippers
doen besluiten om de diensten van Q-support niet ineens af te bouwen, zoals Oktober
2013 aangegeven, maar met twee jaren te verlengen en tot eind 2019 open te houden voor
patiënten die ondersteuning nodig hebben.
Q-uestion heeft vanaf 2010-2011 hard gemaakt voor begeleiding en ondersteuning van patiënten en onderzoek naar Q-koorts. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Q-support met een
bijbehorend budget van 10 miljoen voor de tijd van vier jaar.
Nu deze termijn bijna verstreken is maakt Q-uestion zich opnieuw hard voor een vervolg van die
ondersteuning. Nieuwe inzichten in de afgelopen jaren hebben laten zien, dat de gevolgen van
de Q-koorts veel ernstiger zijn dan men in 2013 aannam. Er zijn nog steeds 1300-1500 mensen
ziek, waarvan een derde kampt met de chronische Q-koorts en twee derde met QVS.
Veel meer mensen hebben dan ook een beroep gedaan op de voorzieningen. Daarom heeft de
minister in haar brief van juli 2017 (zie onze website) extra € 100.000 beschikbaar gesteld voor
2017 en vervolgens nog eens € 800.000 toegezegd voor de jaren 2018-2019.
Voor die twee jaren krijgt Q-support een nieuwe maar andere opdracht. Dat betekent ook een
nieuwe werkwijze, waarin zal de rol van de gemeenten veel groter zal worden dan nu het geval
is. Dat zal een ‘groeiproces’ zijn. Hoe dat exact vorm gaat krijgen wordt in overleg met het ministerie van VWS en de provincie vastgesteld. Zo gauw daar meer over bekend is, leest en hoort u
dat via Q-support en uiteraard ook van ons.
Bert Brunninkhuis

Vrijwilligers gezocht!
Q-uestion werkt met vrijwilligers, waarvan de meesten zelf Q-koortspatiënt zijn. Dit maakt
dat wij niet altijd over voldoende capaciteit beschikken, terwijl wij u wél het beste willen
informeren en uw belangen tot het uiterste willen behartigen. Daarom zijn wij op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen met datgene waar ze goed in zijn en
waarvan ze energie krijgen.
Denk aan bijv. een tekstschrijver, een Wordpressheld, fotograaf, Photoshop-goeroe, illustrator, videograaf, host op een thema-avond...
Heeft u een talent én het idee dat u ons hiermee
kunt helpen, dan horen wij dit heel graag!
Voor meer informatie of om u aan te melden? Stuur
een mail naar info@stichtingquestion.nl
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‘Doe mee, samen sta je sterker!’
Regionale Q-kringen, nu ook in Nijmegen en Landerd
Donderdag 7 september aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van Q-kring Landerd
plaats. Deze is speciaal voor mensen uit Zeeland, Reek en Schaijk. Op vrijdag 8 september vindt in Nijmegen de eerste bijeenkomst plaats van de Q-kring Nijmegen.
Wat is een Q-kring
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 met elkaar in
gesprek, wisselen ervaringen uit, delen kennis en/of 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.
Waar zijn Q-kringen?
Q-kringen zijn opgezet in Klimmen (Limburg), ’s-Hertogenbosch, Oss, Heesch, Enschede en
Utrecht. Op grond van ervaringen met deze eerste Q-kringen, worden binnenkort Q-kringen
opgezet in Landerd en Nijmegen. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor een Qkring in Eindhoven-Helmond en een Q-kring in Tilburg-Breda.
Belangstelling?
Heb je belangstelling voor deelname aan één van de nu bestaande Q-kringen? Of wil je graag
aansluiten bij de nieuw op te zetten Q-kringen?
Stuur een mail naar info@stichtingquestion.nl.

Het proces tegen de Staat
In januari heeft de Haagse Rechtbank de vordering van bijna 300 eisers tegen de Staat
afgewezen. Daarna zijn de advocaten samen met een aantal eisers nagegaan of er voldoende redenen aanwezig zijn om tegen dat vonnis in beroep te gaan.
In april is besloten beroep aan te tekenen. Inmiddels zijn we al weer even verder in de tijd en de
advocaten Ivo Sindram en Luc Rohof druk doende het vonnis uit te pluizen en de argumenten te
gieten in een Memorie van Grieven, zoals het beroep officieel heet.
Het is de bedoeling dat dit rond oktober gereed is en dan bij het Haags Gerechtshof wordt ingediend. Wanneer de zitting van het Hof is valt op dit moment nog niet te zeggen.
We houden u op de hoogte.
Bert Brunninkhuis
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Bijeenkomst 28 oktober
Uitnodiging en meer discussie, graag zelfs!
In navolging van onze informatie- en discussiebijeenkomst van mei is direct een vervolgbijeenkomst gepland op 28 oktober tussen 14.00 – 16.30 in Schijndel. Tijdens de themabijeenkomst in mei heeft een uitleg over de ontwikkelingen rond de Q-koorts en de
werkzaamheden van Q-uestion geleid tot meer dan 40 vragen. In oktober gaan we graag
nog een stap verder dan het stellen van vragen. We willen een open discussie over de
koers en de aanpak tot nu toe , om zo goed voorbereid te zijn op de toekomst.
Ik nodig iedereen uit die begaan is met de problematiek waar velen van ons tegen oplopen uit
om daar aanwezig te zijn en met ideeën te komen die onze positie en aanpak kunnen versterken. Regelmatig blijkt dat er wensen en gedachten zijn, die te waardevol zijn om onbesproken
te laten en die wat toe te voegen hebben aan wat wij nu doen.
Op dit moment doet Q-uestion drie dingen:
1. Behartiging van belangen van de aangeslotenen in de breedste zin van het woord
2. Het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten
3. het geven van informatie via allerlei kanalen.
Wat daarvoor komt kijken is uitvoerig besproken op 13 mei. Een samenvatting daarvan staat in
de nieuwsbrief van juni, die je op onze website terug kunt vinden.
Niets staat in de weg om het beter te doen en de positie van de Q-koortspatiënten te versterken.
Laat maar weten! Samen staan we sterker.
Bert Brunninkhuis.
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