
Nieuwsbrief
Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Q-support kijkt met meer dan 300 gasten terug op een 
zeer geslaagde Verwendag voor Q-koortspatiënten. De 
uitstekende buffetten, live muziek, zeer gevarieerde 
workshops, massages, roulette, cartoonist en 
tafelgoochelaar hebben tot veel enthousiaste en lovende 
reacties van de deelnemers geleid via Facebook, de mail 
        en het gastenboek. Daar zijn we erg blij mee. De 
                              persoonlijke reactie van Annemieke 
                                         de Groot, directeur van 
                                         Q-support, leest u hier.

Die aandacht voor de problemen van 
Q-koortspatiënten is broodnodig voor de 
noodzakelijke erkenning en herkening. Vandaar dat 
wij Karin Bruers hebben gevraagd de dag van de 
Q-koortspatiënt uit te roepen. Na een zeer 
vermakelijk optreden droeg zij een speciaal voor de 
gelegenheid geschreven gedicht over Q-koorts voor. 
Menigeen heeft daarbij een traantje weggepinkt. 
Vervolgens onthulde zij een banner waarmee 20 
juni de Dag van de Q-koortspatiënt is geworden. In 
ieder geval zo lang Q-support bestaat, maar wellicht 
neemt iemand het stokje na 2018 van ons over.

Traantje wegpinken

Om heel Nederland de gelegenheid te bieden steun te 
betuigen aan de Q-koortspatiënt, is de website: 
iksteundeqkoortspatient.nl op deze dag online gegaan. 
De kersverse Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels 
(Lee�aarheid en Cultuur) was zo bereidwillig deze site 
met een druk op de rode knop in de lucht te brengen. 
In korte tijd zijn daar al indrukwekkend veel 
handtekening geplaatst. Wij roepen u op hetzelfde te 
doen en vooral ook uw omgeving te vragen daar hun 
steun te betuigen.

Iksteundeqkoortspatient.nl

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelin-
gen 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

Geslaagde Verwendag voor Q-koortspatiënten

Themanummer Verwendag

Rijnstraat 4      
5215 EK  ‘s-Hertogenbosch
(073) 61 00 010
info@q-support.nu
www.q-support.nu

Voor actuele informatie, 
kunt u ons ook volgen op facebook.

Q-koorts op de agenda
Uiteraard was het allereerst onze bedoeling onze gasten een 
heerlijke dag te bieden met onbezorgd plezier. Daarnaast is 
het een goede manier gebleken om de Q-koortsproblematiek 
op de agenda te houden. Hieronder vindt u links naar de 
berichtgeving van:

Omroep Brabant (tv), Omroep Brabant (radio), 
Omroep Helmond (radio), Omroep Laarbeek (radio), 
het Eindhovens Dagblad en naar ons eigen filmpje.

Dank aan de organisatie en het team van Q-support, maar vooral aan al diegenen 
die de moeite hebben genomen om vanuit heel het land naar Helmond te komen om 
van deze Verwendag zo’n groot succes te maken! 

Klik hier  voor 
het fotoalbum 
van de 
Verwendag.


