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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

Een goed gesprek met het UWV
Op 25 juni en 2 juli jongstleden zijn kleine groepjes
patiënten in gesprek gegaan met het UWV in Den Bosch
en Heerlen. Veel Q-koortspatiënten krijgen te maken
met beslissingen van het UWV. Die zijn niet altijd
even makkelijk.
Voor de patiënt waren deze gesprekken een kans om
in een veilige setting in gesprek te komen met een
vertegenwoordiger van het UWV. Hoewel individuele
vraagstukken op zich geen agendapunt waren, was er
toch ruimte voor patiënten om persoonlijke
ervaringen met het UWV te delen.
De vertegenwoordigers van het UWV stelden zich
open op en kregen van de patiënten uiteenlopende
suggesties ter verbetering. Er is toegezegd deze
signalen binnen de UWV organisatie terug te leggen met het oog op verbeteringen.
Q-support bekijkt of er nog een vervolg komt op deze bijeenkomsten.

Patiënten over Q-support
In juli dacht ook een groep patiënten mee over het proces van aanmelding en begeleiding
van Q-support. Centraal stonden de vragen: zijn er belemmeringen, kunnen er zaken
anders of beter? Behalve complimenten voor de werkwijze van Q-support, leverde de
bijeenkomst ook veel bruikbare suggesties op. U leest er in september alles over op onze
website. Hartelijk dank aan de deelnemers voor hun bijzonder constructieve bijdrage.

Chronisch ziek zijn: Dat is hard werken!
Zo luidt de titel van een symposium voor bedrijfs- en verzekeringsartsen op
15 september aanstaande. Deze studiedag gaat met name over de vraag welke problemen
werknemers met een chronische ziekte ervaren en wat de rol van de bedrijfsarts,
verzekeringsarts en behandelaar kan zijn bij het bieden van een oplossing.
Een van de sprekers is de medisch adviseur van Q-support Alfons Olde Loohuis, die
aandacht zal vragen voor de gevolgen van zoönosen zoals Q-koorts.

Ruim 800 steunbetuigingen voor
Q-koortspatiënten!
Erkenning en herkenning zijn voor QVS- en chronische Q-koortspatiënten belangrijk en soms zelfs van levensbelang. Om de patiënten
te ondersteunen in dat streven, heeft Q-support een aparte website
in het leven geroepen: www.iksteundeqkoortspatient.nl.
Inmiddels hebben daar zo’n 800 mensen hun steun gegeven. Dat is
al heel mooi maar kan nog veel beter. Roep daarom iedereen in uw
omgeving op de Q-koortspatiënt te ondersteunen. Op de website
van Q-support vindt u een oproep die u daar, zo u wilt, voor kunt
gebruiken.

Wat is uw ervaring met werk,
arbeidsongeschiktheid en sociale activiteiten?
Q-uestion werkt samen met andere patiëntenorganisaties aan het project Kennisbank
Participeren met Beperkingen (KPB), een landelijke database met informatie en tips.
Het bijzondere van deze kennisbank is dat de informatie en tips zullen worden gebaseerd
op de ervaringen van de patiënten zelf. Om dat zo goed mogelijk in te kunnen vullen
vragen wij u, als Q-koorts patiënt of betrokkene, om mee te doen aan een enquête over
uw ervaringen op het gebied van participatie. Zoals: studie, werk, ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vrijwilligerswerk en andere sociale activiteiten.
In de enquête komen vragen aan bod als: Welke gevolgen had en/of heeft Q-koorts
voor uw werk? Waren er knelpunten bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Heeft u vrijwilligerswerk of hobby’s moeten aanpassen of opgeven?
Wat heeft u gedaan om met de problemen om te gaan? Heeft u tips voor anderen in
deze situatie?
Uw ervaringen zijn belangrijk om anderen met Q-koorts en soortgelijke aandoeningen
te kunnen helpen. Vul vóór 13 augustus a.s. de enquête in op
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/q-uestionparticipatie
De resultaten worden teruggekoppeld tijdens een themabijeenkomst van Q-uestion
op 23 november a.s.

Terugblik op de eerste helft van 2015
De zomervakantie staat voor de
deur of misschien bent u al op
uw bestemming en geniet u van
een welverdiende vakantie.
Het is tijd om even pas op de
plaats te maken. Namens alle
medewerkers van Q-support wil
ik dat ook doen en terugkijken
op een bijzondere eerste helft
van 2015. Wat is er veel gebeurd!
Sinds vorig jaar februari hebben
zich meer dan 450 patiënten
aangemeld, met kortere
vragen maar vaak met veel complexe problemen. Het laat zien dat de nood al die jaren
na de uitbraak van de Q-koorts nog steeds hoog is.
Gedurende het afgelopen halfjaar zijn we onverminderd doorgegaan met de Q-tour.
Samen met Q-uestion hebben we vele plaatsen bezocht. Van het hoge noorden tot het
diepe zuiden van ons land en iedere keer weer was ik onder de indruk van de verhalen.
Wat te denken van twee jonge vaders die destijds onbeschermd hebben moeten helpen
bij de ruimingen en nu na al die jaren in de bijstand komen ten gevolge van de Q-koorts?
En wat te denken van die chronische patiënt die vijf en een half jaar doodziek
onderweg is geweest voordat iemand op het idee kwam dat het wel eens chronische
Q-koorts kon zijn? En wat te denken van al die mensen die met al die onbegrepen
klachten stranden in de spreekkamer van de arts?
Dat laatste is zeker niet altijd onwil. Ook artsen zijn zoekende en lerende. Q-support
biedt om die reden een scholingsprogramma aan. Dat scholingsprogramma ontwikkelen
was één van de activiteiten in het voorjaar. Maar er is veel meer om op terug te kijken.
De Verwendag staat in mijn geheugen gegrift. Zoveel mensen en zoveel saamhorigheid!
Zoals dat ook te voelen was tijdens het Maatschappelijk Café en al die bijeenkomsten
tijdens de Q-tour! Het sterkt ons in de overtuiging dat die bijeenkomsten ook nodig
zijn om Q-koorts op de agenda te zetten. Om die reden zullen meerdere bijeenkomsten
volgen. Een Maatschappelijk Café op 29 september in Limburg, een Meet & Greet met
onderzoekers op 12 november. Houdt u vooral onze website in de gaten!
De patiënt staat centraal bij Q-support. Niet alleen wat betreft aanbod maar ook in
het meedenken en participeren bij allerlei activiteiten. Dat spreekt voor zich natuurlijk,
maar ik ben iedere keer weer blij verrast om te zien dat patiënten die rol ook
daadwerkelijk willen oppakken. Want wat ben ik trots op de patiënten die geadviseerd
hebben over de relevantie van onderzoeken! En hoe geweldig is het om te zien dat
patiënten actief met het UWV in gesprek gaan en weer een andere groep met ons
meedenkt over verbeteringen in het proces van intake en begeleiding. Het zijn stuk
voor stuk momenten met een gouden randje, die veel resultaat opleveren zowel voor
de patiënten als de betrokken organisaties.
Terug naar het hier en nu, zie ik ook de grote groep patiënten die onze hulp heeft
gevraagd. En denk ik aan de groep patiënten die we nog niet bereikt hebben. Want ze
zijn er, de mensen die zich nog dagelijks aanmelden en eerder niet wisten van het
bestaan van Q-support. En niet te vergeten de groep patiënten die chronisch ziek is
en de oorzaak van hun klachten niet kent. Kortom: er is nog veel werk te doen in de
tijd die ons rest!
Voor nu wil ik iedereen, patiënten, naasten, medewerkers en overige betrokkenen bij
Q-support een fijne zomer toewensen. En voor eenieder die ons nodig heeft:
we blijven tijdens de zomerperiode gewoon bereikbaar voor alle grote en kleine vragen.
Een hartelijke zomergroet,
Annemieke de Groot, directeur Q-support
Rijnstraat 4
5215 EK ‘s-Hertogenbosch
(073) 61 00 010
info@q-support.nu
www.q-support.nu

