
 
Bas Griffioen: 
 
‘Ik ben geen Q-koortspatiënt meer’ 
 
In 2008 wordt Bas Griffioen besmet met Q-koorts. Hij wordt ernstig ziek en ontwikkelt 
QVS. Zes jaar lang is hij doodmoe, voelt zich beroerd en wordt elke nacht badend in het 
zweet wakker. Nu, 11 jaar later en een noodgedwongen verkoop van zijn 
onderhoudsintensieve huis met dito tuin verder, zegt Bas Griffioen: ’Het gaat goed! Ik ben 
niet ziek meer.’ 
 
 
Bas (73) vertelt: ‘Toen ik ziek werd, woonden we in een oud huis dat veel onderhoud vroeg. 
Daar lag ook een grote tuin omheen. Ik was een echte klusser. Maar ik kon niets meer. Als ik 
naar de schuur was gelopen, een afstand van 20 meter, moest ik naar bed.’ 
 
Hondsberoerd 
Terugkijkend stelt Bas vast dat hij zes jaar QVS heeft gehad. ‘Meteen na de besmetting was 
ik zo ziek dat mijn vrouw dacht dat ik het niet zou halen. Daarna knapte ik niet op. 
Ik was doodmoe, vaak hondsberoerd en bracht veel tijd in bed door. ‘s Nachts werd ik 
steevast badend in het zweet wakker. Het duurde een paar uur om af te koelen en weer in 
slaap te vallen. Het onderhoud van ons huis en de tuin kon ik niet meer. Ik kreeg het zelfs 
niet voor elkaar om het gras met de zitmaaier te maaien. Dus besloten we het huis te 
verkopen. Maar het was crisis, dus het heeft vier jaar geduurd voor we het verkochten.’ 
 
Langzaam uit het dal 
Na zes jaar kreeg Bas het gevoel dat het beter met hem ging. ‘Ik ben heel langzaam uit het 
dal gekropen. Ik werd weer wat fitter, kon ’s morgens een stukje gaan wandelen. Langzaam 
heb ik mijn bezigheden weer opgepakt. Nu loop ik elke ochtend een uur en trim ik stukjes. Ik 
heb mijn sport weer opgepakt. Ik heb dertig jaar recreatief gevolleyd en dat kan ik nu weer.  
Ik durf nu te zeggen dat ik geen Q-koortspatiënt meer ben.’ 
 
De tijd 
Bas heeft geen verklaring voor zijn herstel: ‘Ik heb wel een behandeling voor geblokkeerde 
energiebanen gehad, maar ik denk dat vooral de tijd in mijn voordeel heeft gewerkt.’ 
Op de vraag of hij helemaal geen symptomen meer heeft, zegt Bas: ‘Alleen als ik een wijntje 
drink breekt het zweet me ’s nachts nog wel eens uit. Meer dan één glaasje kan ik me niet 
veroorloven. Maar verder gaat het goed; we wonen nu in een patio, we hebben nauwelijks 
nog tuin en ik kan weer uit de voeten. Ik ben 73 en ik hoef niets meer, maar kan weer alles!’ 
  


