Hallo lezer, we hopen dat het goed met u gaat!
Ondanks en dankzij de vele aandacht voor het Covid-19 virus nemen wij nu
juist stelling in zodat er opnieuw aandacht is voor Q-koorts-patiënten en
nabestaanden en wij allemaal niet vergeten worden.

GEACHTE MINISTER
We hebben in september minister Van Ark aangeschreven over de pijnlijke
constatering dat er nu (terechte) maatregelen voor Covid-19 patiënten worden
getroffen die destijds niet getroffen zijn voor Q koorts slachtoffers. Te weten:






Een verruiming van 6 maanden tot een jaar voor vergoedingen van
herstelzorg uit de basisverzekering. Wij moesten eerst jaren knokken
voor erkenning, en daarna de kosten van herstelzorg vaak zelf nog zelf
betalen.
De huidige vergoedingen aan ondernemers en gedupeerde
ondernemers. Slachtoffers van Q-koorts met een eigen bedrijf hebben
hun onderneming moeten opgeven en hebben niets aan
schadevergoeding ontvangen.
Wel was er 60 miljoen voor de geitenhouders in 2010, nu is er weer 180
miljoen voor nertsenhouders.
Voor C-19 getroffenen onder het zorgpersoneel is een fonds opgericht
waar het kabinet 4 tot 10 miljoen voor beschikbaar stelt. Voor
verpleegkundigen en mensen in verzorgende beroepen die Q-koorts

opliepen is helemaal niets beschikbaar gesteld.
We hebben mevrouw van Ark gevraagd om aandacht voor deze ‘willekeur en
discriminatie’ en in het bijzonder voor de armoedeval die veel
Q-koortspatiënten doormaken, en daardoor verstoken blijven van nodige zorg.
Een afschrift is gegaan naar minister Schouten, het ministerie van LNV, de
woordvoerders zorg van de politieke partijen in de tweede kamer en de pers.
Tot op heden is er geen antwoord van de minister gekomen.
Leest u hier de brief.

DE TEGEMOETKOMING VAN 15.000 EURO
Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat wij in Den Haag goed op het
netvlies blijven. Het is ook erg belangrijk dat u en iedereen die er recht op
heeft, gebruik maakt van de tegemoetkoming, zodat er een representatief beeld
uit rolt van het aantal getroffenen.
1 januari 2021 is een belangrijke datum om in de gaten te houden! Mocht u de
tegemoetkoming van het Rijk nog niet aangevraagd hebben of mocht u toch
twijfelen of u in aanmerking komt, onderzoek het en vraag de tegemoetkoming
aan!
Het kan nog tot eind dit jaar, en dan wordt het afgesloten. De aanvraag is vrij
eenvoudig in te vullen. Mocht u daar hulp bij nodig hebben, neem dan even
contact met ons op via info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.
Misschien kent u nog anderen in uw omgeving die recht hebben op de
tegemoetkoming, wijst u hen er dan nog op.
Zorg dat de aanvraag binnen de komende 9 weken ingevuld wordt.
De tegemoetkoming, 15.000 euro, is bedoeld voor patiënten én de
nabestaande(n) van overleden patiënten die van 1 januari 2005 tot en met 31

december 2012 in Nederland besmet zijn geraakt met de Q-koortsbacterie.
Hier vindt u het formulier.
Is uw aanvraag afgewezen en twijfelt u of dat wel terecht is?
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan deze u daarbij helpen. Ook
voor vragen daarover kunt u ons mailen of bellen.

Volg ons op Facebook, Twitter en via onze website

NALATIGHEID VAN GEITENHOUDERS OM TE
VACCINEREN
In een recent rapport over de naleving van de vaccinatieplicht onder
geitenhouders heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
geconstateerd dat het algehele nalevingsniveau van de vaccinatieplicht erg
laag is. De uitkomst van de inspecties: in 2018 bleken 96% en in 2019 93% van
de onderzochte professionele geiten- en schapenhouders zich niet aan de
bepalingen te houden. De betreffende geiten en schapenhouders zijn hiermee
in overtreding.
Voor mensen met Q-koorts en hun nabestaanden is dit ongelofelijk en
onverteerbaar om te moeten vernemen. Vergeet men zo snel de rampzalige

uitbraak? Gezien de enorme gevolgen van toen kunnen wij deze huidige
nonchalance niet onbenoemd laten.
Het bestuur van Q-uestion stuurde zowel aan de NVWA en aan LTO Nederland
brieven over deze constatering met een klemmend beroep op de noodzaak om
de touwtjes aan te trekken wat betreft handhaving, controle en te nemen
vervolgmaatregelen.
Leest u hier de brief aan de NVWA en de brief aan LTO Nederland.

OP DE AGENDA
U zult begrijpen dat we omtrent het COVID-19 virus de richtlijnen van het RIVM
volgen en alle fysieke bijeenkomsten voorlopig niet laten plaatsvinden. Het is
verstandig dat alle Q-kringen hun bijeenkomsten tot nadere aankondiging ook
even opschorten.
Wél is er binnenkort weer een Q-tour van Q-uestion en Q-support samen,
digitaal uiteraard!
De digitale live uitzending is op zaterdag 21 november 2020 van 14.00 tot
15.30 uur. De link naar de uitzending vindt u in november op de website en in
uw mailbox.
Deze keer is er aandacht voor leefstijl. Te gast is mevrouw Jacqui van
Kemenade. Ze is huisarts en auteur van het boek 'Leefstijl op recept'. Met de
winter op komst in tijden waarin gezondheid voorop moet staan, kunnen we
daar ons voordeel mee doen.
Daarnaast praten Annemieke de Groot (directeur Q-support), Bert Brunninkhuis
(voorzitter Q-uestion) en Alfons Olde Loohuis (medisch adviseur) u bij over
actuele ontwikkelingen als COVID-19 en Q-koorts, de FISH-test (die mogelijk
iets meer kan gaan vertellen over QVS), de tegemoetkoming en de opsporing
van mensen met chronische Q-koorts.

SAMENSTELLING BESTUUR
Per 1 januari 2021 komt de functie van penningmeester beschikbaar. Mart
Smits neemt na ruim 10 jaar afscheid van deze bestuursfunctie.
Bent u goed met penningen? Of kent u iemand die geknipt is voor deze
rol? Neem dan contact met ons op.
Begin dit jaar zijn Paul Spierings en Caroline van Kessel toegetreden tot het
bestuur.
De kwaliteiten van Paul passen erg goed bij de ambitie van het bestuur om de
Q-kringen te verstevigen. Daarom hebben wij hem gevraagd het belangrijke
lotgenotencontact en de Q-kringen onder zijn hoede te nemen. Hij gaat zodra
de omstandigheden het toelaten bij elke Q-kring kennismaken. Als u hem nog
niet kent, gaat u hem vast ontmoeten!
Het bestuur heeft Caroline van Kessel gevraagd om de voorzittersrol van Bert
Brunninkhuis op termijn over te nemen. De komende maanden loopt ze mee in
zijn werkzaamheden om in het voorjaar het stokje over te kunnen nemen.
En wees gerust: Bert blijft als adviseur van het bestuur betrokken.

Meer weten over Q-koorts? Kijk op Q-koorts.nl

Q-KRING VOOR NABESTAANDEN
We komen graag in contact met mensen die een naaste hebben verloren aan
de gevolgen van Q-koorts. Samen met Loes van Ginneken, nabestaande van

Bas van den Biggelaar die in 2010 is overleden aan chronische Q-koorts, willen
we kijken of we een Q-kring voor nabestaanden kunnen starten. Om ervaringen
met elkaar te delen, want samen zijn we sterker.
Heeft u interesse? Neem dan contact op Hanneke
Griffioen hannekegriffioen@stichtingquestion.nl of bel (06) 27 16 86 89.

WAT VINDT U VAN ONZE ACTIVITEITEN?
Elk jaar plaatsen we op onze website een overzicht van de activiteiten die we
het afgelopen jaar hebben gedaan. Binnenkort ontvangt u - als aangeslotene
van Q-uestion - van ons een bericht hierover. Ook nodigen we u dan uit om een
paar vragen over onze activiteiten te beantwoorden.

SLUIT U AAN BIJ Q-UESTION
Helpt u mee om de basis van Q-uestion te verbreden? Samen staan we
sterker, uw steun en betrokkenheid bij Q-uestion dragen daar aan bij!
Meld u aan via onze website of bel ons: (06) 27 16 86 89.

Sluit u aan. Samen staan we sterker!

VRAGEN
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: info@stichtingquestion.nl of
(06) 27 16 86 89.

NU OOK VIA WHATSAPP
U kunt ons nu ook via Whatsapp bereiken.
Zet ons telefoonnummer in het adresboek van uw telefoon
en stuur ons via Whatsapp uw bericht.
We beantwoorden uw vragen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

We wensen u een fijne dag en: blijf gezond!
Hartelijke groet,
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven
info@stichtingquestion.nl
06-27168689 (ook via Whatsapp)

Wilt u uw gegevens aanpassen?

U kunt uw gegevens aanpassen of zich afmelden voor de nieuwsbrief .

