
 

Mevrouw drs. T. van Ark      
Minister voor Medische Zorg en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ  Den Haag 
 
 
Eindhoven, 12 februari 2021 
 

Geachte mevrouw de minister,  

Uw reactie van 18 november 2020, kenmerk 1746909-210823-PG, op onze brief van 17 september 
2020, blijft de nodige vragen en twijfels oproepen. Met u kijken wij uit naar een nadere 
kennismaking. Aangezien u aangeeft dat deze mogelijk niet op zeer korte termijn zal kunnen 
plaatsvinden, leggen wij de vragen nog even aan u voor.  

U suggereert dat er destijds maatregelen zijn genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en 
de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. U weet dat deze maatregelen 
veel te laat werden genomen, en na bijna 5 jaar aanmodderen pas effect hadden. De gevolgen voor 
duizenden burgers waren desastreus, in tegenstelling tot wat u noemt ‘zoveel mogelijk te 
beperken’. Zo verbazingwekkend is het dus niet dat er toch bewezen 95 mensen zijn overleden, 
met grote waarschijnlijkheid veel meer, dat er nog steeds mensen overlijden ten gevolge van de 
besmetting toen. Dat 1500 burgers nog dagelijks te maken hebben met blijvende gevolgen die hen 
beperken in functioneren en welbevinden. Ook de erkenning kwam veel te laat. U refereert aan 
medeleven in 2019, waar stichting Q-uestion jaren voor heeft moeten strijden en u noemt 
financiering aan Q- support van advies bij problemen. Allemaal jaren te laat en onvoldoende. Voor 
deze financiering heeft Q-uestion ook jaren moeten strijden. Q-support kwam er pas in 2013, en 
eerst in 2014 daadwerkelijk van de grond. Dat is 7 jaar na de grote uitbraak. 
In uw brief leest het als zijnde: de zaak is wat betreft het kabinet goed behandeld en afgedaan. Wij 
ervaren dat fundamenteel anders en worden daarin niet alleen gesteund door eigen ervaringen 
maar ook door cijfers en onderzoeken. 

De kabinetsaanpak bij Q-koorts en bij COVID-19 
 
Je hoeft geen Q-koortsslachtoffer te zijn om vergelijkingen te kunnen maken tussen de maatregelen 
toen en die met de COVID-19 nu. Hoe terecht en voortvarend de maatregelen van het kabinet nu 
ook zijn, ze maken pijnlijk duidelijk hoe groot de nalatigheid en het grote gebrek aan informatie 
toen was. Q-koortsslachtoffers voelen elke dag het grote contrast tussen de aanpak in 2007 en nu.  



 

De publieke gezondheid, de sociaal maatschappelijke aspecten en economische impact in de 
gebieden van uitbraak waren ook toen de verantwoordelijkheid van de overheid.  

Het lijkt er sterk op dat twee factoren aan de basis liggen voor de grote verschillen in aanpak. 
Allereerst de veel grotere omvang van het aantal besmettingen nu. En daarmee de gevolgen voor 
veel meer mensen. De tweede reden is in onze ogen de eenheid en eenduidigheid van de 
kabinetsaanpak nu, omdat de boerenbelangen nu niet strijden met de belangen van de 
volksgezondheid. Maar noch de macht van het getal noch het boerenbelang mag het kabinet 
weerhouden om de gezondheid van burgers altijd op de eerste plaats te zetten.  

Niet alleen COVID-19 brengt de herinneringen en emoties bij Q-koortsslachtoffers boven, maar 
ook de beperkingen en pijn van elke dag. Herinneringen aan wat ze zijn kwijtgeraakt, namelijk een 
goed werkend afweersysteem, een inkomensgenererend vermogen en een dagelijks welbevinden. 
Voor gezonde mensen een vanzelfsprekendheid, tot je het niet meer hebt. Vorige maand nog 
overleed een lid van onze stichting aan de gevolgen van Q-koorts. Maar wie telt er nog? 

Wij hechten als patiënten ook aan uw onderzoek naar extra kwetsbaarheid voor COVID-19 na een 
doorgemaakte Q koortsinfectie, maar diep in ons hart weten we beter: de kwetsbaarheid van 
afweersysteem en longen zijn een open doel. 75% van de Q-koortsslachtoffers woont ook nog eens 
in een provincie met de hoogste PM2,5 concentraties van Nederland, dat naast COPD en hart- en 
vaataandoeningen dus logischerwijze ook kwetsbaarder maakt voor het corona-virus.  

Onze vragen blijven onbeantwoord 

Wij stellen vast dat onze vragen over de uiteenlopende aard van maatregelen op een drietal 
onderwerpen (Vergoeding herstelzorg, de Ondernemersregelingen en Steunfonds ZWiC) niet 
beantwoord zijn. De verruiming van de basisverzekering voor herstelzorg komt een paar maanden 
na de uitbraak van het corona-virus in Nederland. De minister gaf eerst in 2014 de aftrap voor Q-
support, dat is 8 jaar ná uitbraak van Q-koorts. 

In uw redenering gaat de vergelijking van herstel helaas ook mank. De gezondheidslast van Q-
koorts werd simpelweg niet nader bekeken. Het ministerie van LNV ging zelfs nooit in op een 
brief van het RIVM met een onderzoeksvoorstel om dit nader te onderzoeken. Ik citeer het RIVM 
uit deze brief van januari 2007: “Daarnaast is het voor de volksgezondheid van belang een goed 
inzicht te verkrijgen in de seroprevalentie en het voorkomen van Coxiella burnetti in de humane 
populatie om een schatting te kunnen maken van het risico en de gezondheidslast van Q-fever”. 
Maar Den Haag nam de sprong in het diepe en de verkeerde gok in de hoop dat het aantal 
slachtoffers beperkt bleven. Geen enkele voorzorg dus. Uit de ervaringen weten we nu dat beide 



 

gevallen een ernstig postinfectieus beeld kunnen geven. Ook bij Q-koortspatiënten is het de 
fysieke schade die de vermoeidheid veroorzaakt.  

U bent niet de minister van LNV maar van Medische Zorg en Sport. Bij het corona-virus zijn nu 
beide ministeries verantwoordelijk voor zoönose-uitbraken en de gevolgen daarvan. Daar zijn wij 
blij om.  
Het interdepartementale gesteggel tussen LNV en VWS heeft er destijds voor gezorgd dat de 
overheidsverantwoordelijkheid voor de volksgezondheid destijds vele jaren is blijven liggen. Dr. 
Floor Haalboom geeft daarvoor in haar proefschrift een heldere historische analyse en uitleg. 
Destijds ging de verantwoordelijkheid van het kabinet voor de economische gevolgen slechts één 
kant op: alleen aan de veroorzakers werd financieel hulp geboden. Ook dat heeft niet bijgedragen 
aan ons rechtsgevoel.  

De situatie blijft schrijnend 

Wij zijn blij dat dit nu anders gaat en er tijdig ingegrepen wordt.  
Maar u verliest uit het oog dat de inkomenssituatie van Q-koortspatiënten, die al heel lang ziek 
zijn, ook hele jonge mensen, zodanig onder druk is komen te staan, dat de zorg die nodig is voor 
verbetering van welbevinden geen vanzelfsprekendheid is. Graag informeren wij u bij een nadere 
kennismaking hoe dit er in de praktijk voor patiënten uitziet. De ervaringen van veel diverse 
mensen met het UWV, de erkenning en de herkenning zijn ten hemel schreiend. En over de gang 
van zaken bij het verstrekken van een tegemoetkoming komen wij binnenkort bij u terug in een 
afzonderlijke brief. 

Wij hebben begrip voor uw drukke agenda en begrijpen dat het momenteel alle hens aan dek is. 
Maar dat verklaart niet waarom Q-koortspatiënten al meer dan 10 jaar in de wachtkamer moeten 
blijven zitten. Tot aan de datum van de Tweede Kamerverkiezingen moet het mogelijk zijn elkaar 
te spreken, ook digitaal. Wij zien uit naar uw uitnodiging. 

Met een vriendelijke groet, 

 
 
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts 
 
Caroline van Kessel 
 


