
 
Motie Gemeenteraad Tilburg “Hou me vast” 
 
Motie  
De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 10 september 2018.  
Raadsbesluit: Steun voor Q-koorts patiënten  
Titel: ‘Hou me vast’  
 
Constateert dat:  
Het kabinet besloten per 1 oktober de bij haar bekende Q-koortspatiënten overdraagt aan de 
betrokken gemeenten.  
 
Overwegende dat  
De mensen die enkele jaren geleden getroffen zijn door Q-koorts al lange tijd in onzekerheid 
zitten en stress ervaren. Als eerste door de fysieke gevolgen van Q-koorts die zij dagelijks 
ondervinden. Daarnaast hebben zij een zware tijd in de benen door alles wat bij deze ziekte 
komt kijken. De zoektocht naar wat er met je aan de hand is, het leren omgaan met de ziekte, 
het moeten omgaan met een omgeving die vaak niet snapt wat er met je aan de hand is en 
als laatste de onzekerheid die er al langere tijd heerst door alle onduidelijkheid. Waar vind ik 
steun, wat kan ik van de overheid verwachten?  
 
Draagt het college op  
Om duidelijkheid te scheppen voor onze Q-koortspatiënten - bekend bij Q-support - door de 
volgende concrete toezeggingen te doen:  
Q-koortspatiënten die zich wenden tot de gemeente met een verzoek om huishoudelijke 
ondersteuning, worden hierin gehonoreerd.  
Q-koortspatiënten die zich wenden tot de gemeente met een verzoek om deelname tot het 
beweegprogramma voor Q-koortspatiënten - ontwikkeld door het Radboud MC - worden 
hierin gehonoreerd.  
Voor specifieke deskundigheid waar maatwerk nodig is, de hulp in te roepen van Q-support 
zodat reeds bestaande kennis en kunde wordt benut en verder kan worden uitgebouwd.  
De griffie de opdracht te geven deze motie verder te verspreiden aan onze collega gemeentes 
zodat heel Brabant kan laten zien dat wat het Rijk nu loslaat, door de gemeenten stevig wordt 
omarmd.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Namens D66 en namens LST  
Eva van Wijngaarden en Cees van Dijk   
 
 
 
 
Besluit: Aangenomen 
 
 
 
 




