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Een beroep op u!
Vandaar dat Q-support 2.0 gemeenten vraagt om de bekostiging van het beweegpro-

gramma voor patiënten uit hun gemeenten over te nemen tot de ziektekostenverze-

kering daar in voorziet.

Een aantal gemeenten heeft daar gelukkig al positief op gereageerd. De kosten zijn 

te overzien: voor een periode van 13 weken bedragen de kosten € 150,-. Uit onder-

zoek is gebleken dat er meerdere periodes nodig zijn. Doet u ook mee? U bewijst er 

deze chronisch zieke patiënten een grote dienst mee. 

Wilt u meer weten over Q-koorts of over het beweegprogramma? Kijk dan op 

www.Q-koorts.nl. U vindt daar informatie over de gevolgen van Q-koorts, 

verhalen van patiënten en een fi lmpje over het beweegprogramma.

Peter Raaijmakers, fysiotherapeut: 

“Bewegen is belangrijk. De inzet is hier niet om de
snelste of de sterkste te zijn, maar om langzaam je 

conditie te verbeteren. Niet je grenzen verleggen, maar 
die juist respecteren. Mensen hebben hier echt het gevoel dat 

ze iets aan hun gezondheid doen. Ze zijn ondanks alle 
lichamelijke klachten uitermate gemotiveerd. 

Dat is mooi.”



Beweegprogramma Q-koortspatiënten een succes
Q-support heeft in samenwerking met Fysiotherapiepraktijk Schaijk een succes-

vol beweegprogramma voor Q-koortspatiënten ontwikkeld dat inmiddels wordt 

aangeboden in meer dan 90 praktijken in Nederland. Daar kunnen patiënten 

onder begeleiding van een fysiotherapeut met kennis van Q-koorts een beweeg-

programma op maat volgen dat aansluit bij de mogelijkheden en belemmerin-

gen van de patiënt. Dat kan op veel waardering van de patiënten rekenen want 

het draagt bij aan hun conditie en hun welbevinden (zo blijkt ook uit onder-

zoek1). Het programma doet bovendien recht aan de lange termijn klachten die 

Q-koorts met zich meebrengt en die vaak een uiterst grillig verloop kennen. 

Onderzoek leert dat het verbeteren en in stand houden van de conditie onder 

deskundige begeleiding, van groot belang is voor Q-koortspatiënten.

Maakt onbekend onbemind?
Q-koorts is een nog onbekende ziekte. De Q staat voor Query: dat betekent 

vraagteken. Dat maakt de ernstige gevolgen voor de patiënt nog complexer.  

Vaak ziet die zich geconfronteerd met (medische) professionals die niet op de 

hoogte zijn van de indringende gevolgen en blijven erkenning en herkenning 

van de ziekte uit.  Een ander gevolg is dat fysiotherapie niet wordt vergoed door 

de zorgverzekeraar omdat Q-koorts (nog) niet voorkomt op de lijst van chroni-

sche ziekten en er dus (nog) geen behandeldiagnosecode is. Daardoor is er geen 

sprake van vergoeding uit de ziektekostenverzekering.  

Q-support heeft eerder de bekostiging van het beweegprogramma op zich 

genomen. Maar de opdracht van VWS aan Q-support liep in mei 2018 af. Er is 

weliswaar sprake van een vervolgopdracht, maar deze voorziet niet meer in de 

advisering en ondersteuning van patiënten. Q-support 2.0 gaat onder meer de 

patiënten voor verdere begeleiding overdragen aan de gemeenten van herkomst 

en de professionals van de gemeenten ondersteunen bij die taak. Het gevolg zou 

kunnen zijn dat patiënten het beweegprogramma niet meer kunnen volgen. Want 

ons verzoek aan Zorginstituut Nederland, voorzien van een Kwaliteitsstandaard 

Multidisciplinaire Zorg, om fysiotherapie voor Q-koortspatiënten mogelijk te maken 

via het basispakket, leidt in het gunstigste geval in 2020 tot resultaat.

“Deze ziekte heeft vanaf 2009 mijn leven bepaald. 
Boosheid is dan een grote valkuil. 

Hier ben ik tenminste constructief bezig.”

“Dat ik vooruitgang boek, geeft vertrouwen. 
Er is dus blijkbaar nog wel iets van te maken2.”

1.  Prof. dr. Ria Nijhuis, Lieke Sweerts en dr. Thomas Hoogeboom, Radboudumc, 
 Onderzoek naar de effecten van het beweegprogramma, januari 2018. 
2.  Uit oogpunt van privacy zijn de citaten van patiënten anoniem opgenomen.

“Ik merk goed dat mijn conditie vooruit is gegaan. 
Dat werkt niet alleen positief door in mijn lichaam, 

maar ook in mijn hoofd.”
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