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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

Advies, begeleiding en onderzoek
voor Q-koortspatiënten

Onderzoeken
Afgelopen week heeft Annemieke de Groot, directeur van Q-support, het advies van de
Commissie Onderzoek overgenomen en vier onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met een
financiële bijdrage. De onderzoekers zijn afkomstig van uiteenlopende instellingen:
VUmc, JBZ, Radboudumc en UMC Utrecht. Hiermee heeft Q-support haar
onderzoeksbudget van 2 miljoen (incl. btw) uitgegeven. Een samenvatting van de
onderzoeksvoorstellen is te vinden op de site.

Patiëntenparticipatie
Ook deze keer heeft een groep patiënten, onder begeleiding van de Commissie Onderzoek,
de voorstellen beoordeeld op relevantie. Een bijzonder en uniek proces. Hoe patiënten dat
hebben ervaren leest u hier.
De Commissie Onderzoek heeft de onderzoeksvoorstellen daarna beoordeeld op kwaliteit.
Alleen voorstellen met een score 6 of meer op beide onderdelen kwamen voor
ondersteuning in aanmerking.

Belangstelling Verwendag groot
Het aantal aanmeldingen voor de Verwendag op 20
juni loopt tegen de 300! Dat is buiten verwachting.
De bedoeling van deze dag is patiënten elkaar te
laten ontmoeten in een gezellige sfeer met een
afwisselend programma van entertainment,
workshops, films en proeverijen op de mooie
locatie van De Cacaofabriek in Helmond.
Fijn dat dit initiatief zo goed wordt ontvangen.

Dag van de Q-koortspatiënt
Al vaker is vastgesteld dat de Q-koortspatiënt erkenning en herkenning hard nodig
heeft. Dat is voor chronische Q-koortspatiënten een zaak van levensbelang. Voor QVS
patiënten is het gebrek aan erkenning vaak een bron van grote eenzaamheid en
frustratie. Om Q-koorts en de gevolgen ervan indringend onder de aandacht te brengen,
roepen we tijdens de Verwendag 20 juni uit tot de Dag van de Q-koortspatiënt.
Gedurende haar bestaan wil Q-support steeds, maar zeker op 20 juni aandacht vragen
voor de Q-koortspatiënt.

Karin Bruers
Cabaretière Karin Bruers zal, met humor en
compassie, tijdens de Verwendag (om 15.00
uur) op ons verzoek de Dag van de
Q-koortspatiënt uitroepen.

Bezinning
Op 30 april kwam een deel van het Q-supportteam in ZIN in Vught samen om zich over
twee vraagstukken te buigen: levert het proces van aanmelding, intake en begeleiding
belemmeringen op voor patiënten om zich aan te melden? En: Wat wil Q-support aan
het eind van haar bestaan in 2018 opleveren en wat is er nodig om dat te realiseren?
Beide krijgen een vervolg met een verdere uitwerking van de opbrengst van die dag.

Wilt u meedenken?
Zo gaan we binnenkort in gesprek met Q-koortspatiënten, wel en niet aangemeld bij
Q-support, over mogelijke belemmeringen bij de aanmelding. Bent u Q-koortspatiënt en
wilt u met ons meepraten en meedenken? Heeft u ideeën of suggesties en op woensdag
15 juli van 14.00 tot 17.30 uur tijd? Meld u dan hier aan voor de bijeenkomst in Vught.

Aanvragen ondersteuning onderzoek
Binnenkort vinden er groepsconsulten plaats tussen patiënten en een
vertegenwoordiging van het UWV in Brabant en in Limburg. Middels deze gesprekken
wil Q support haar patiënten de gelegenheid geven in een wat informelere sfeer in
gesprek te gaan met een vertegenwoordiger van het UWV. Er is gelegenheid om vragen
te stellen over UWV gerelateerde zaken en daarover van gedachten te wissen. Individuele
casuïstiek zal echter geen onderwerp van gesprek zijn. Voor de bijeenkomst in Limburg
op 2 juli kunnen patiënten zich nog aanmelden. Meer informatie vindt u op de website.

En verder:
Is het jaarverslag Q-support in beeld aan de orde geweest in de Tweede Kamer
Commissie. Het is voor kennisgeving aangenomen en wordt het in het najaar
gedeeld met het Algemeen Overleg Preventie.
Gaat InnatOss samenwerken met het Amerikaanse Ministerie van Defensie om
een vaccin tegen Q-koorts te ontwikkelen. De Amerkanen investeren 4,5
miljoen in dit project, waar ook gerenommeerde universiteiten in de VS bij
betrokken zijn. Herpenaren wordt gevraagd daar bloed voor af te staan.
Wordt er hard gewerkt aan een (na)scholingsprogramma voor huis- en
verzekeringsartsen en specialisten. Er is een vacature uitgezet voor een
coördinator voor dit project.
Wordt de serie trainingen QVS en chronische Q-koorts, hoe ga ik daar mee
om…? voor de zomer afgerond en zijn de deelnemers opnieuw erg enthousiast.
Is het Beweegprogramma voor Q-koortspatiënten met 35 deelnemers vol op
stoom en wordt nu gewerkt aan een uitrol naar collega-fysiotherapeuten in
Nederland.
Komt Q-support naar u toe deze zomer met de Q-tour in Beugen op 17 juni,
Utrecht op 18 juni, Nijmegen op 23 juni, Nuenen op 30 juni en Sevenum op 7
juli. De adressen en de tijden vindt u op de website.
Nog enkele andere belangrijke data, waarover u binnenkort meer informatie
vindt op de website:
29 september: wegens succes herhaald: Maatschappelijk Café,
nu in Limburg (17.00-20.00 uur)
12 november: Meet & Greet van patiënten en onderzoekers over de
voortgang van de verschillende onderzoeken
(17.00-20.00 uur)

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

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

