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Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Q-support officieel van start 
voor heel Nederland

 

Veel leed bij de patiënt
De eerste spreker, Michel van den Berg, van patiëntenvereniging 
Q-uestion, gaf aan dat veel leed bij de patiënten aanwezig is. 
“Q-support kan mogelijke oplossingen vinden en deze mensen 
helpen met het vervullen van een rol in het maatschappelijk 
verkeer”, aldus Van den Berg. 
Commissaris van de Koning Wim van de Donk ging in op de 
delicate balans tussen de ambitie van de veehouderij in Brabant 
en de gezondheid van de mensen die er wonen. “Q-koorts heeft 
het risicobewustzijn een enorme boost gegeven”, zei Van de 
Donk. 

Uitgesproken kans voor Q-support
“De Q-koortsepidemie is voorbij, maar niet voor deze mensen”, 
zei Alfons Olde Loohuis, die veel patiënten in zijn praktijk in 
Herpen zag. “Zij zijn vermoeid, hebben veel pijn en iedere dag is 
vanaf het wakker worden een gevecht.” Volgens Olde Loohuis 
kan Q-support veel betekenen voor deze mensen: “Een uitgespro-
ken kans, de maatschappij moet begrip krijgen voor mensen met 
Q-koorts, awareness bij artsen is nog erg matig en er moet 
onderzoek komen.” 

Op woensdag 12 februari gaven minister Schippers en commissaris van de Koning Wim van 
de Donk het officiële startsein voor Q-support. In Dorpshuis ’t Slotje in Herpen trad Wobine 
Buijs, burgemeester van Oss, op als gastvrouw. Na haar welkom, waarin zij onder meer 
inging op het belang van een goede balans tussen gezondheid en het belang van deze 
agrifoodregio, vond een panelgesprek plaats waarna de starthandeling werd verricht. 

Vertoning van film 
tijdens gesprek

Panelgesprek (Olde Loohuis aan het woord)

Volle zaal in ‘t Slotje te Herpen

Tijdens het panelgesprek werd een drietal filmpjes getoond waarin Q-koortspatiënten vertellen over de 
diagnose van hun ziekte, de invloed van Q-koorts op het dagelijks leven en hun verwachtingen van 
Q-support. De impact van Q-koorts op hun leven is erg groot.
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Q-support biedt hulp
Mariet Paes, directeur Provinciale Raad Gezondheid Brabant en 
voorzitter Raad van Toezicht Q-support, gaf aan dat het belang-
rijk is om de getroffen mensen te helpen met het bouwen aan 
hun toekomst. Dat is anders dan geld geven. Paes: “Het gaat om 
unieke vragen en daarop de juiste hulp bieden. Dat gebeurt in 
samenwerking met anderen, de stichting doet het niet alleen.” 
Annemieke de Groot, directeur Q-support, was onder de indruk 
van de problemen en het leed dat ze de afgelopen maanden al 
heeft gezien. Annemieke: “Q-support kan mensen niet beter 
maken, maar ik hoop dat over een paar jaar wordt gezegd dat de 
kwaliteit van leven is verbeterd.” 

Officieel van start
Vervolgens gaf minister Edith Schippers het officiële startsein. 
Met een druk op de rode knop lanceerde zij de website q-sup-
port.nu waar patiënten zich kunnen aanmelden. Minister 
Schippers benadrukte in haar toespraak dat de stichting aan de 
slag gaat voor heel Nederland en eindigde met de woorden, 
speciaal gericht aan de Q-koortspatiënten: “Maak vooral gebruik 
van de aanwezige kennis en ik hoop dat Q-support veel voor u 
kan betekenen”. Tot slot stuurde Wim van de Donk het eerste 
twitterbericht, zowel voor Q-support als voor hemzelf, de wereld 
in. Hij wenste Q-support en de patiënten veel succes.

Annemieke de Groot, directeur Q-support

Wim van de Donk stuurt het eerste twitterbericht

Minister Edith Schippers 
gaf het officiële startsein


