Geachte lezer,
Van 2007 tot en met 2011 was er sprake van een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak in Nederland.
Deze Q-koortsuitbraak heeft grote gevolgen gehad: mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig
ziek geworden. De impact van de Q-koortsuitbraak op hun leven, en dat van hun naasten, is groot.
Vanwege de grote impact van de Q-koortsuitbraak, heeft het Kabinet besloten om te komen tot
een onverplichte financiële tegemoetkoming. Dit is een gebaar ter erkenning voor Q-koortspatiënten en nabestaanden van Q-koortspatiënten. Deze tegemoetkoming is vastgelegd in de beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts.
Via Q-support en Q-uestion willen we u graag informeren over de tegemoetkoming, en wat dit
voor u betekent.
Doelgroep
Bent u een Q-koortspatiënt die gediagnosticeerd is met chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of een op QVS gelijkend ziektebeeld, als gevolg van een besmetting met Q-koorts in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011?
Of ben u een nabestaande van een patiënt die is gediagnosticeerd met en is overleden aan chronische Q-koorts, als gevolg van een besmetting met Q-koorts in de periode van 1 januari 2007 tot en
met 31 december 2011?
Dan kunt u mogelijk een financiële tegemoetkoming als gebaar ter erkenning ontvangen.
Tegemoetkoming en uitbetaling
In totaal is € 15,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 14,5 miljoen beschikbaar om uit te keren aan patiënten en nabestaanden. De resterende € 1 miljoen wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van deze regeling.
De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend nadat alle aanvragen zijn behandeld, en duidelijk is hoeveel aanvragen worden toegekend. Het beschikbare bedrag van € 14,5 miljoen wordt
op dat moment evenredig verdeeld over alle toegewezen aanvragen. Het bedrag zal maximaal
€ 15.000 per toegewezen aanvraag zijn. In de zomer van 2019 zal de financiële tegemoetkoming
worden uitgekeerd.

Aanvraagprocedure
De uitvoerder van de regeling is de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), onderdeel
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de website van DUS-I staat beschreven hoe u een aanvraag kunt indienen voor een financiële tegemoetkoming. Kijk hiervoor op
www.dus-i.nl/subsidies/q-koorts. U kunt hier ook veelgestelde vragen met antwoorden vinden.
Q-koortspatiënten
U wordt gevraagd een verklaring te geven over de bij u gestelde diagnose en het tijdstip van besmetting. Ook wordt u gevraagd DUS-I te machtigen om contact met uw behandelend arts op te
nemen. Geef daarbij de arts op die volgens u de diagnose het beste kan bevestigen. Aan deze arts
wordt gevraagd of uw verklaring klopt. DUS-I krijgt geen inzage in uw medisch dossier. Als uw arts
twijfelt over uw verklaring dan kunt u uw medisch dossier laten beoordelen door een onafhankelijke medische commissie. Die zal op basis van uw medische gegevens een advies geven over het wel
of niet toekennen van een financiële tegemoetkoming.
Nabestaande(n)
Wanneer u als nabestaande een aanvraag indient, wordt u gevraagd een verklaring te geven over
de gestelde diagnose en het tijdstip van besmetting van de overledene. Ook wordt u gevraagd
DUS-I te machtigen om contact op te nemen met de voormalig behandelend arts. Geef daarbij de
arts op die volgens u de diagnose het beste kan bevestigen. Aan de arts wordt gevraagd of uw verklaring klopt.
Omdat u hierbij een verklaring aflegt over de medische gegevens van een ander, is het noodzakelijk
dat u toestemming hebt tot het medisch dossier van de overledene. Het medisch beroepsgeheim
van de arts geldt namelijk ook na het overlijden van de patiënt. Hierdoor kan een arts niet zomaar
medische gegevens over een overleden patiënt verstrekken. Een nabestaande krijgt slechts in uitzonderlijke situaties inzage in het medisch dossier van een overledene; bijvoorbeeld wanneer de
overleden patiënt hier bij leven toestemming voor heeft gegeven. Of wanneer deze toestemming
kan worden verondersteld en de nabestaande een rechtmatig belang heeft bij de inzage. De toestemming kan in ieder geval worden verondersteld als de nabestaande zeer nauw betrokken is
geweest bij de medische behandeling van de overleden patiënt.
De betreffende arts beoordeelt over de inzage. Als de door de nabestaande verklaarde diagnose op
basis van de aanvraag niet vast is komen te staan, komt de nabestaande helaas niet in aanmerking
voor een tegemoetkoming en zal de aanvraag worden afgewezen.
Overige informatie
Vragen
Op www.dus-i.nl/subsidies/q-koorts vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Het online aanvraagformulier vindt u ook op deze website.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met DUS-I. Dit kan via
qkoorts@minvws.nl of telefonisch op 070-3405566.

Beleidsregel
De volledige beleidsregel, met toelichting, vindt u hier:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54726.html
Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg en Sport,
namens deze,
het afdelingshoofd Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

M.R.M. Petit

