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Meet & Greet onderzoekers12.11.2015

Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Q-support steunt met 2 miljoen euro negen onderzoeken naar Q-koorts. Wij willen 
u graag tussentijds informeren over de aard van deze (lopende) onderzoeken en de 
actuele stand van zaken. Daarom nodigt Q-support u van harte uit voor een speciale 
bijeenkomst met de onderzoekers op 12 november aanstaande in het provinciehuis 
van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch.

De onderzoeken:
1. De rol van het immuunsysteem bij QVS, Radboudumc
2. Immunologie van chronische Q-koorts, Radboudumc
3. De Qure-studie (QVS), Radboudumc
4. Waarde van FDG-Pet/CT scan (chronische Q-koorts), Radboudumc
5. Betere herkenning van chronische Q-koorts bij patiënten met hartklep-
 aandoeningen, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven ziekenhuis
6. ImpaQt (QVS en chronische Q-koorts), academische werkplaats Amphi
7. De Nederlandse Q-koortsepidemie in kaart gebracht, academische 
 werkplaats Amphi
8. Optimaliseren van de behandeling van chronische Q-koorts, UMC Utrecht
9. Gewapende antilichamen ter bestrijding van chronische Q-koorts, VUmc

Inloop en ontvangst
Welkom en opening door Annemieke de Groot
Korte gefilmde presentatie van alle onderzoeken met aansluitend gelegenheid 
tot het stellen van vragen
Ronde tafelgesprekken: gasten kunnen de verschillende onderzoekers in een 
kleine setting vragen stellen

Tussen 18.15 en 19.30 uur is er tevens gelegenheid om deel te nemen aan het bu!et.

16.30 - 17.00 uur 

17.00 uur

17.10 - 18.15 uur   

18.15 - 20.00 uur 
 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u te mogen begroeten op deze 
Meet & Greet. Patiënten zijn van harte uitgenodigd ook een begeleider mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

Annemieke de Groot, Directeur-bestuurder Q-support

‘s-Hertogenbosch
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Locatie
De Meet & Greet vindt plaats in het provinciehuis 
van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 
5216 TV ’s-Hertogenbosch.

Deze avond wordt mede mogelijk 
gemaakt door de provincie 
Noord-Brabant.

U kunt zich tot vrijdag 6 november digitaal aanmelden via www.q-support.nu.Aanmelden:

Clementine Wijkmans, voorzitter Commissie Onderzoek Q-supportDagvoorzitter:


