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Save the date: Bijeenkomst in Provinciehuis op 19 maart
Oproep voor deelname aan onderzoek kinderen
Uitnodiging Masterclasses TOMi
Save the date: Zomerfeest 2 juli

SAVE THE DATE: BIJEENKOMST 19 MAART
We kijken er al enige tijd naar uit: een bijeenkomst zodat we elkaar weer
kunnen ontmoeten!
Op zaterdag 19 maart is het zover, je bent van harte welkom in het
Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Het is van 10.30 tot 13.30 uur (inclusief
een lunch). Meer informatie volgt binnenkort.
Je kunt je alvast aanmelden via deze link.
De bijeenkomst zal ook via livestream te volgen zijn.

GEZOCHT: GEZONDE JONGEREN
Sinds ruim anderhalf jaar doen de kinderartsen van het WKZ te Utrecht
onderzoek naar het chronisch vermoeidheids syndroom zoals dat kan voor
komen bij jongeren die eerder een Q-koorts infectie hebben doorgemaakt.
Dat is een ernstig probleem met grote gevolgen voor het dagelijks leven

van deze kinderen.
Voor dit onderzoek zoeken we jonge mensen (12 tot 29 jaar) die hieraan
willen meewerken. Jongeren die uit dezelfde regio komen als de jongeren
met doorgemaakte Q-koorts en hardnekkige vermoeidsheidsklachten.
Ben je of ken je iemand die aan het onderzoek wil meewerken? Neem dan
contact met ons op!
Mail naar info@stichtingquestion.nl of bel/WhatsApp naar (06) 27 16 86 89.
Lees hier meer over het onderzoek en wat er van je verwacht wordt als
deelnemer aan het onderzoek.

UITNODIGING MASTERCLASSES TOMi
Zoals je misschien al hebt gelezen, is Q-uestion een samenwerking
aangegaan met Stichting TOM-i (Therapie Op Maat-instituut).
Het doel van Therapie op Maat is een efficiëntere en effectievere behandeling
van een patiënt voor meer kwaliteit van leven.
TOMi vertaalt kennis over ‘therapie op maat’ naar gebruik in de praktijk op
basis van meten is weten en is begonnen haar kennis, kunde en nieuwe
technieken te ontwikkelen om persoonlijke studies ook echt uit te voeren.
Het instituut gaat hiervoor nu starten met Masterclasses voor Q-koortspatiënten.
Q-uestion wil patiënten graag kansen bieden om zelf iets te doen aan hun
klachten en wil ook TOMi in haar streven om meer kwaliteit van leven voor
patiënten na te streven ondersteunen. Daarom nodigen we je van harte uit
om deel te nemen aan een TOMi Masterclass!
Tijdens de Masterclass krijg je informatie over het N=1 onderzoek van
TOMi. Dit is onderzoek op maat, alleen op jouw situatie toegepast.
Lees meer hierover op onze website.
Heb je interesse om mee te doen? Meld je dan hier aan.

ZOMERFEEST 2 JULI 2022
Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Info over de locatie en tijd volgt.

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

Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts
Postadres: Burgemeester De Kortstraat 8, 5314 CA Bruchem
info@stichtingquestion.nl
06-27 16 86 89
Wilt u uw gegevens aanpassen?
U kunt uw gegevens aanpassen of zich afmelden voor de nieuwsbrief .

