
De gevolgen
Inmiddels zijn de ernstige gevolgen van Q-koorts op lange termijn duidelijk en weten we 

dat het ingrijpt op alle facetten van het leven: gezondheid, welzijn, werk en inkomen. Omdat 

Q-koorts een onbekende ziekte is (Q staat voor Query = vraagteken) bleken artsen en reguliere 

instanties lang niet altijd toegerust voor de vraagstukken van Q-koortspatiënten. Erkenning en 

herkenning van Q-koortspatiënten bleek beslist niet vanzelfsprekend omdat veel (medische) 

professionals ten onrechte in de veronderstelling verkeren dat met de epidemie ook de klachten 

voorbij zijn. Vandaar dat Q-support extra aanbod heeft ontwikkeld zoals medisch, arbeidsdes-

kundig en juridisch advies. Dat blijft voor gemeenten beschikbaar. Een eindrapportage met een 

beschrijving van alle werkzaamheden van Q-support, vindt u op www.Q-koorts.nl.

Rijnstraat 4 

5215 EK ‘s-Hertogenbosch

T. 073 - 61 00 010

secretariaat@q-support.nu

www.Q-koorts.nl

Q-koorts alert

LET OP: 
Q-support heeft verhuisplannen.
We verwachten dat die in het 

najaar 2018 hun beslag krijgen.
Op de website www.Q-koorts.nl 

vindt u dan onze nieuwe gegevens.

Heeft u vragen of wilt u advies bij de 

begeleiding van Q-koortspatiënten, 

neem dan gerust contact met ons op:



Wat verandert er?
Tussen eind 2013 en medio 2018 heeft Q-support in opdracht van het ministerie van VWS 

Q-koortspatiënten individueel begeleid en geadviseerd. Zo’n 1000 patiënten deden in die 

periode een beroep op ons. Die opdracht is nu afgerond. In 2018 zijn wij verder gegaan als 

Q-support 2.0 met een nieuwe opdracht van VWS. De kern van de nieuwe opdracht luidt 

dat Q-support 2.0 de patiënten nu voor verdere begeleiding zorgvuldig gaat overdragen 

aan de circa 155 gemeenten van herkomst. Q-support 2.0 staat vervolgens de professionals 

van deze gemeenten bij. Wij fungeren als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor alle 

professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten.

Wat biedt Q-support 2.0?
Wij organiseren een warme overdracht, waarbij de patiënt, de Q-koortsadviseur van 

Q-support 2.0 en de contactpersoon van de gemeente met elkaar in gesprek gaan. Dat 

gesprek vindt bij voorkeur bij de patiënt thuis plaats. Daarna neemt de gemeente de 

begeleiding over.

U kunt bij die begeleiding met al uw vragen en voor advies terecht bij de Q-koorts- 

adviseurs van Q-support 2.0. Verder kunt u voor specifi eke deskundigheid, zoals me-

disch, arbeidsdeskundig en juridisch advies of voor meer kennis over Q-koorts, ook 

bij specifi eke doelgroepen als jongeren, kosteloos een beroep op ons doen. 

Q-support 2.0 signaleert ook eventuele hiaten in de zorg voor Q-koortspatiënten, 

geeft scholingen over Q-koorts en zoönosen voor professionals en borgt een aantal 

eerder ontwikkelde producten (zoals Werkwijzer, Kwaliteitsstandaard en een Multi-

disciplinaire Behandelrichtlijn).

Q-support 2.0 rondt deze opdracht als steun- en adviespunt in mei 2021 af.

Wat verwachten wij concreet van u?
Wij verwachten dat uw gemeente een contactpersoon aanstelt (Wmo-consulent, lid 

Wijkteam) die zich verdiept in de Q-koortsproblematiek en met kennis van zaken 

deel kan nemen aan de warme overdracht van patiënten. Tijdens de overdracht in-

ventariseren we gezamenlijk de hulpvragen en neemt de gemeente vervolgens de be-

geleiding op zich. Bij die begeleiding, maar ook daarna, kunt u gebruik maken van de 

expertise van Q-support 2.0.

 
Kort over Q-koorts
Tussen 2007 en 2010 werd Nederland getroff en door de grootste Q-koortsepidemie ter 

wereld. Zo’n 50.000 tot 100.000 mensen raakten besmet. Tot op de dag van vandaag 

ervaren zo’n 2000 Q-koortspatiënten de in-

dringende langetermijngevolgen van deze be-

smetting. Zij kregen chronische Q-koorts of 

ontwikkelden het Q-koortsvermoeidheidssyn-

droom (QVS). Bij chronische Q-koorts blijft de 

levende bacterie aanwezig en veroorzaakt levensgevaarlijke ontstekingen aan vaten en 

hartkleppen. Zonder de juiste behandeling, overlijden patiënten aan deze aandoening. 

Inmiddels zijn er 74 sterfgevallen bekend. QVS kent een grillig verloop en een scala aan 

ernstige klachten. Zo houden patiënten onder meer last van ernstige vermoeidheid en 

klachten zoals spier- en gewrichtspijn, geheugen- en concentratieproblemen. Voor QVS 

is nog geen afdoende behandeling of geneesmiddel. Recent onderzoek toont aan dat de 

gevolgen ingrijpender zijn en langer duren dan aanvankelijk gedacht.

Q-koorts alert

Q-support draagt in opdracht van het ministerie van VWS de zorg voor Q-koorts-

patiënten over aan de gemeenten van herkomst. Q-support 2.0 ondersteunt 

gemeenten bij deze taak. Met deze folder informeren wij u, als medewerker van 

een gemeente met Q-koortspatiënten, daar graag nader over.
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