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Advies, begeleiding en onderzoek
voor Q-koortspatiënten

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen
bij Q-support. Heeft u verhalen, vragen of opmerkingen, deel die met
ons via: secretariaat@q-support.nu of t. (073) 61 00 010. Voor meer
informatie over Q-support: www.q-support.nu

Maatschappelijke Café: wat heeft de patiënt nodig?
Op 31 maart organiseert Schuttelaar & partners in opdracht van Q-support een
Maatschappelijk Café in het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. Met als thema Wat
heeft de Q-koortspatiënt nodig? zullen patiënten, artsen en organisaties als Q-uestion,
UWV en zorgverzekeraars het debat aangaan. Wilt aanwezig zijn bij het Maatschappelijk
Café, dan kunt u zich aanmelden via de website.

Patiënten
Inmiddels hebben 325 Q-koortspatiënten de weg naar Q-support gevonden. Gezien het
aantal mensen in Nederland dat nog steeds worstelt met de gevolgen van de besmetting,
willen we dat aantal nog aanzienlijk laten groeien. Ook omdat we in onze trajecten
vaststellen dat we samen met de patiënt de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Dus
hoe klein de vraag ook lijkt, neem vooral contact op met Q-support of spoor mensen in
uw omgeving aan dat te doen: www.q-support.nu

Q-tour
Op korte termijn organiseert Q-support nog enkele
voorlichtingsavonden in gebieden met een groot
aantal besmettingen: 7 april Tilburg, 14 april Uden
en 15 april in Schijndel. Daarna reist de Q-tour in
afgeslankte versie naar de gebieden met een kleiner
aantal patiënten. Daar kiezen we voor een kleine,
lokale setting om mensen verder te informeren over de dienstverlening van Q-support
en de gevolgen van de Q-koorts.

Aanvragen ondersteuning onderzoek
Recent heeft Q-support de tweede mogelijkheid geopend om financiële ondersteuning
aan te vragen voor onderzoek naar Q-koorts. In de eerste onderzoekronde zijn inmiddels
vier onderzoeken gehonoreerd met een totaalbedrag van 900.000 euro.
Voor de tweede rond is in totaal 700.000 euro beschikbaar. De termijn om
onderzoekaanvragen in te dienen sluit op 2 april aanstaande om 24.00 uur.
Voor meer informatie over aanvragen of de gehonoreerde onderzoeken:
www.q-support.nu/onderzoek

Beweeggroep
Willem van Orsouw, student Bewegingswetenschappen
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft onlangs
zijn onderzoek naar sporten met Q-koorts afgerond.
Daarin onderzocht hij de visie van relevante partijen op
het effect van sporten voor QVS-patiënten. Zijn conclusie
luidde dat er onder patiënten vraag bestaat naar sporten
met lotgenoten. Professionals als artsen en
fysiotherapeuten verwachten dat het trainen onder
begeleiding patiënten op een hoger inspanningsniveau
kan brengen en dat het bijdraagt aan een hogere
kwaliteit van leven.
Een vervolgstap lag voor de hand. In samenspraak met Willem van Orsouw en het
Radboudumc, zette fysiotherapeut Peter Raaijmakers en zijn collega sportfysiotherapeut
Jord Duijndam een beweegprogramma voor QVS-patiënten op. Eind 2014 zijn er twee
beweeggroepen gestart. Kenmerkend verschil met reguliere sportactiviteiten is dat hier
lichamelijke grenzen niet worden overschreden, maar juist gerespecteerd. Over de
effecten van de beweeggroepen, leest u meer in een volgende uitgave.

Geschillencommissie
Sinds enige tijd is er een onafhankelijke Geschillencommissie actief. Deze is bedoeld om
geschillen met de organisatie die niet of niet naar tevredenheid onderling kunnen
worden opgelost, te beoordelen. Onlangs zijn de leden hiervan aangesteld. Voor meer
informatie over klachtenbehandeling en de geschillenprocedure kunt u terecht op onze
website. http://www.q-support.nu/index.php/over-q-support/klachtenprocedure

En verder:
Q-support in juni een bijzondere patiëntenverwendag organiseert?
Meer informatie vindt u binnenkort op de website van Q-support.
Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur van Q-support, is samenwerking met het
Brabants Kennisnetwerk Zoönosen aan een nascholing rond zoönosen werkt.
Deze komt binnenkort beschikbaar.
Er alweer vijf nieuwe trainingen QVS en chronische Q-koorts hoe ga ik daarmee
om..? van start gaan?
Het verhaal van Albert Diekema, de huisarts die ruim een jaar ernstig ziek was
alvorens de diagnose chronische Q-koorts werd gesteld, in een gefilmd portret
op de website staat: www.q-support.nu.
Patiënten die als gevolg van Q-koorts hun baan zijn kwijt geraakt een beroep
kunnen doen op Q-supporters; bedrijven die hen een nieuwe kans willen bieden
op de arbeidsmarkt met een baan of werkervaringsplaats? Voor aanmelden of
meer informatie: Mique Menheere, m.menheere@q-support.nu
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