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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

Volgende fase voor Q-support
“Q-support is op de helft van haar bestaan”, zegt directeur Annemieke de Groot.
“Daarmee zijn we in een nieuwe fase beland. Met momenteel ruim 500 patiëntcontacten,
zijn er flinke stappen gezet. Maar we gaan nog een stevig landelijk offensief voeren, zodat
we er zeker van zijn dat iedereen die het nodig heeft, de mogelijkheid heeft gehad zich
bij Q-support aan te melden. In februari en begin maart gaan
we publiceren in de huis-aan-huis bladen met een totale,
landelijke dekking van ongeveer 8 miljoen brievenbussen.
Daarna gaan we via reclamezendtijd op NPO1 en Qmusic
aandacht vragen voor Q-koorts en Q-support. Het
Q-supportteam is samen met patiënten hard aan het werk om
nog een aantal belangrijke projecten te realiseren. Onder
meer op het gebied van werk en inkomen. We zijn bovendien
al begonnen met het organiseren van onze nalatenschap: wat
willen we overdragen, meegeven, signaleren, aan lessen
leren?”

Q-support het land in
Om patiënten te bereiken organiseert Q-support in heel Nederland voorlichtingsavonden
voor Q-koortspatiënten en andere belangstellenden. Voor de komende periode staan er drie
op het programma: 23 februari in Oirschot, 1 maart in Lunteren en 8 maart in Someren.
Voorafgaand aan de Q-tour ontvangen alle huisartsen in het gebied een persoonlijke brief
van medisch adviseur Alfons Olde Loohuis waarin hij hen uitnodigt voor deze avond.
Samen met de brief wordt de informatiebrochure van Olde Loohuis over Q-koorts gestuurd.
Op deze manier wil Q-support niet alleen patiënten maar ook de huisartsen in heel
Nederland bereiken.

Navolging op grote schaal
Het beweegprogramma dat fysiotherapeut Peter
Raaijmakers ontwikkelde voor Q-koortspatiënten krijgt
op grote schaal navolging. Inmiddels is het in 35
praktijken in Nederland mogelijk dit speciale
programma te volgen. Op 9 maart aanstaande
organiseert Q-support in samenwerking met Peter
Raaijmakers een bijeenkomst met deze fysiotherapeuten
om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Hoe staat het met de onderzoeken naar Q-koorts?
In november 2015 kregen patiënten tijdens een
zeer succesvolle Meet & Greet met de
onderzoekers informatie over de actuele stand
van zaken bij de verschillende onderzoeken.
De volgende update volgt binnenkort. De
onderzoekers schrijven momenteel aan een
publieksvriendelijk voortgangsverslag. In de
volgende nieuwsbrief leest u er alles over.

Patiëntenparticipatie
Het blijkt dat anderen geïnteresseerd zijn in de manier waarop Q-support patiënten betrekt
bij haar werkzaamheden. Zo heeft Annemieke de Groot recent een bijdrage geleverd aan een
conferentie van ZonMW over patiëntenparticipatie en zal Clementine Wijkmans, voorzitter
Commissie Onderzoek, dat doen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid in april
aanstaande.

Maak kennis met nieuwe medewerkers Q-support
Anni Tüski, projectleider Patiënten Voorzieningen
“Als 16 jarige ben ik als vrijwilligster gaan werken in het
Diaconessenhuis te Utrecht. Sindsdien heb ik sector Zorg en
Welzijn niet verlaten. In ruim 20 jaar heb ik gewerkt van
begeleider op een dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking tot beleidsmedewerker in de
jeugdcrisisopvang, de vrouwenopvang, familieopvang en de
kinderopvang. Eigen regie en keuzevrijheid loopt als een rode
draad in mijn werk.
Met dit gegeven zet ik me sinds oktober 2015 als projectleider
Patiënten Voorzieningen met enthousiasme in voor Q-support.
De weg in het leven loopt niet altijd zoals gepland. In 2012 heb
ik een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela gelopen.
Daar heb ik geleerd: ‘Soms moet je verdwalen om te zien welke weg de juiste is. Ik wens je
toe: de moed om te keren en het geduld om je eigen weg in het leven te vinden’.” Peter
Müller.
Anni Tüski is bereikbaar via a.tuski@q-support.nu

Jan Sax van der Weijden: projectleider Werk & Inkomen
“Pijn, moeilijk kunnen bewegen, zich nauwelijks concentreren
en zonder vaste rustmomenten de dag niet doorkomen. Het
zijn de dagelijkse klachten die veel patiënten aanhoudend
ervaren als gevolg van de Q-koorts die zij opliepen. Ik merk dat
zij vaak de erkenning voor hun klachten misten en daar
bovenop hun werk en soms zelfs hun hele inkomen kwijt
raakten.” Aan het woord is Jan Sax van der Weijden, sinds
1 januari Projectleider Werk & Inkomen bij Q-support. Hij
vervolgt: ”Het is een trieste constatering, zeker als je je
realiseert dat werk en inkomen van grote invloed zijn op alle
facetten van het leven en het geluk van mensen. Het is daarom belangrijk om juist voor
deze patiënten te onderzoeken wat mogelijk is om hun achteruitgang op het gebied van
werk en inkomen te beperken of te zorgen voor reparatie. Mijn ervaringen op het gebied
van onder meer verzuim en re-integratie wil ik daarvoor graag inzetten.”
Jan Sax van der Weijden is bereikbaar via j.saxvanderweijden@q-support.nu

En verder
Verschijnt eind maart het jaarverslag over 2015 met leesbare artikelen en
reportages over patiënten, onderzoek, organisatie en activiteiten.
Staat Q-support op 2 april op de huisartsenbeurs om aandacht te vragen voor de
indringende langetermijngevolgen van Q-koorts en te wijzen op de nascholing
over Zoönosen.
Is er dit voorjaar een patiëntenarena over Werk en Inkomen waarin wij met
patiënten in gesprek gaan over de vraag wat Q-support nog meer en beter kan
doen op dat terrein. De mogelijkheid tot inschrijven wordt binnenkort bekend
gemaakt.
Hebben inmiddels ruim 500 artsen deelgenomen aan de nascholing Zoönosen die
Q-support in samenwerking met het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
organiseert.

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