
Nieuwsbrief
Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Het succesvolle Maatschappelijk Café in Den Bosch, krijgt op 29 september een vervolg 
met een Limburgse editie in Heerlen. Ook nu staan de bevindingen na anderhalf jaar 
Q-support en het debat over wat de Q-koortspatiënt nodig heeft, nu en in de toekomst, op 
de agenda. Sprekers zijn Helga Claessen, Q-koortspatiënte, Alfons Olde Loohuis, medisch 
adviseur, Mart Smits, Q-uestion en Jacqueline Buijs, internist bij het Atrium MC.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis heeft een informatie-
brochure over Q-koorts geschreven. U vindt deze op onze 
website. Wilt u een gedrukt exemplaar aanvragen, bijvoorbeeld 
voor uw huisarts of specialist, dan kan dat via: 
secretariaat@q-support.nu. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden.

Informatiebrochure over Q-koorts

In juli organiseerde Q-support een zogenoemde patiëntenarena. Een tiental patiënten 
ging met Q-support in gesprek over de manier waarop de dienstverlening is 
georganiseerd en de kwaliteit van het werk. De sfeer was open en constructief. Naast 
veel complimenten kregen we ook bruikbare tips ter verbetering. Daar gaan wij 
uiteraard ons voordeel mee doen. De deelnemers willen we hartelijk danken voor hun 
inzet en inbreng.

In gesprek met patiënten

10
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

Limburgse editie Maatschappelijk Café

Op 10 november begint Q-support weer met een nieuwe 
serie voorlichtingsavonden, met de bedoeling heel 
Nederland te bereiken. Centraal staan de gevolgen van 
Q-koorts door Alfons Olde Loohuis en de dienst-
verlening van Q-support, door Annemieke de Groot. De 
aftrap vindt op 10 november plaats in het Bravis 
Ziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 
4708 AE Roosendaal. De zaal is open om 18.45 uur, 
aanvang 19.00 uur. Aanmelden kan hier.

Q-tour in Roosendaal

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.

Reserveert u vast in uw agenda?
Op 12 november organiseert Q-support een Meet & 
Greet met alle onderzoekers die met steun van 
Q-support onderzoek verrichten naar Q-koorts. De negen 
onderzoeken worden gepresenteerd met toegankelijke 
filmpjes en er is alle ruimte om vragen aan de onder-
zoekers te stellen. Meer informatie vindt u binnenkort op 
onze website.

Om de kennis bij artsen over zoönosen (besmettingen die overgaan 
van dier op mens) en Q-koorts te vergroten, start Q-support een 
nascholingsprogramma voor artsen. De nascholing is bedoeld voor 
huisartsen, specialisten, arbo- en verzekeringsartsen. Q-support 
werkt hierin samen met het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen. 

Nascholing


