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Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen
bij Q-support 2.0. 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

Screening chronische patiënten
Mede op aandringen van Q-support is de opdracht aan de Nationale database chronische
Q-koorts indertijd met 5 jaar verlengd tot 2021. Recent hebben de samenwerkende
ziekenhuizen Radboudumc, Jeroen Bosch en UMC Utrecht de nieuwste cijfers van de database
bekend gemaakt. Inmiddels zijn er 95 doden ten gevolge van Q-koorts te betreuren. Maar liefst
80 chronische Q-koortspatiënten werden sinds 2016 toegevoegd aan de database. Deze cijfers
bewijzen opnieuw de dringende noodzaak tot screening op chronische Q-koorts van mensen
met hartklep- en vaatproblemen in de risicogebieden.
Q-support heeft eerder de oproep van de CdK van de provincie Noord-Brabant, dhr. Wim van de
Donk, aan de minister van VWS om deze screening in gang te zetten ondersteund. We trokken
hierin samen op met Q-uestion en Radboudumc.
Inmiddels weten we dat de commissie die o.l.v. het RIVM verantwoordelijk is voor de
screening binnen afzienbare tijd aan de slag zal gaan. Alfons Olde Loohuis,
medisch adviseur van Q-support zal dit proces als lid van deze commissie
begeleiden. Huisartsen in de risicogebieden gaan binnen een vastgestelde
werkwijze een sleuteltol spelen in het opsporen van de nog onbekende
chronische Q-koortspatiënten. Het doel is om hiermee alsnog de mensen
te vinden die niet weten dat ze deze levensbedreigende ziekte hebben.
Alfons Olde Loohuis: ‘We hebben de voorgenomen werkwijze geoefend in
een grote huisartsenpraktijk. Dat liep heel voorspoedig. Concreet betekent
het dat er in de risicogebieden circa 60 patiënten per praktijk gescreend
moeten worden. RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging gaan dit nu
verder uitwerken zodat we op korte termijn aan de slag kunnen.’

Onderzoek naar kinderen met Q-koorts
Goed nieuws voor jonge patiënten met Q-koorts. Mede dankzij de financiële ondersteuning van
de provincie Noord-Brabant, heeft het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) besloten tot
onderzoek naar kinderen met Q-koorts. Ook de crowdfundingsactie van patiënten heeft hier
aan bijgedragen. In januari legt WKZ het eerste contact met de betreffende ouders. Er is nog
veel geld nodig om tot gedegen onderzoek te komen, maar het begin is gelukkig gemaakt.

Meer steun
Behalve de toezegging om het onderzoek naar kinderen met Q-koorts met 100.000 euro te
ondersteunen, werd er in Provinciale Staten nog een motie aangenomen. Hierin roept Statenlid
Marianne van der Sloot Gedeputeerde Staten op om er bij gemeenten op aan te dringen samen
te werken in de warme overdracht van Q-koortspatiënten en gebruik te maken van de
expertise van Q-support. Verder regelt de motie dat er in de begroting 2020 ruimte komt
om de kennis van Q-support te borgen bij gemeenten. De gemeenteraad van Tilburg nam op
initiatief van Eva van Wijngaarden een motie aan waarin zij de zorg voor Q-koortspatiënten
in de gemeente Tilburg goed regelt. Alle moties vindt u hier.

Drukte bij Q-support
Q-support kijkt terug op een heel drukke periode. Nog steeds veel nieuwe patiënten die een
beroep op ons doen, de overdracht van de bestaande patiënten die veel tijd en energie vraagt, de
vele vragen die ons hebben bereikt vanwege de toegezegde financiële genoegdoening en een
verhuizing. Dat heeft ons helaas genoodzaakt even een pas op de plaats te maken.
Na 9 december kunnen wij weer afspraken maken met nieuwe patiënten.

Met vragen: DUS-i
Ten overvloede wijzen wij er nog maar een keer op dat u met vragen over de financiële
genoegdoening uitsluitend bij DUS-i terecht kunt: via de website www.dus-i.nl of
telefonisch: 070 340 55 66.

Succesvolle lancering
Op 27 november lanceerde Q-support het
Q-KoortsNet. Dit middel is bedoeld om ervoor te
zorgen dat Q-koortspatiënten (zorg)professionals
treffen met kennis van Q-koorts. En vooral ook
dat deze professionals en de patiënt gaan
samenwerken zodat er oog is voor alle gevolgen
van de ziekte. Q-KoortsNet wordt ontwikkeld in
samenwerking met Radboudumc en wordt mede
mogelijk gemaakt door CZ Fonds. Het hele
verslag van deze avond vindt u hier.

Q-tour afgesloten
Met een drukbezochte laatste bijeenkomst in Nuland heeft Q-support haar landelijke Q-tour
afgesloten. Op verschillende plaatsen in het land informeerde Annemieke de Groot patiënten
en andere belangstellenden over de nieuwe opdracht van Q-support, gaf Alfons Olde Loohuis de
laatste stand in de medische ontwikkelingen en verzorgde Bert Brunninkhuis een presentatie
namens Q-uestion. Verder zijn er veel, heel veel vragen beantwoord, zowel in de zaal als
tijdens het aansluitende informele deel. Fijn dat u er allemaal was!
Een overzicht van de vragen die in Nuland zijn gesteld met de bijbehorende antwoorden leest u
op onze website.

Heeft u al eens een kijkje genomen op de gezamenlijke
website van Q-uestion en Q-support 2.0: www.Q-koorts.nl?
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