
 

 

 

Stichting Q-support 

Q-support is gevestigd in Den Bosch en is in 2013 in het leven geroepen door het ministerie van VWS om 

Q-koortspatiënten te adviseren, te begeleiden  en om onderzoek uit te zetten. Eind 2019 besloot het 

Ministerie van VWS dat gelet op de behoefte bij patiënten, de organisatie voor onbepaalde tijd mag 

voort bestaan.  

Q-support fungeert als steun – en adviespunt voor patiënten en alle reguliere professionals die een rol 

hebben in het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Daarbij wordt breed gekeken naar de 

problemen die mensen ten gevolge van de infectie tegenkomen en wordt op alle mogelijke manieren de 

samenwerking met betrokken partijen gezocht.  

Q-support is gevestigd in Den Bosch en is werkzaam voor Q-koorts patiënten in heel Nederland. Voor 

meer informatie zie: www.q-support.nu  

 

Kans voor parttime Medisch adviseur 
(basisarts of huisarts) 

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij een tweede medisch adviseur die één of 

twee dagen per week actief wil zijn binnen de academische trias van zorg, onderzoek en onderwijs. Je 

adviseert onze patiënten die kampen met post-infectieuze klachten  en informeert je vakcollega’s in het 

land  over alle facetten van Q-koorts. Je bent nauw betrokken bij het opzetten van de 

onderzoeksagenda. 

 

 

Werkzaamheden 

Patiëntenzorg  

De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Wanneer de 

reguliere mogelijkheden (lijken te) ontbreken, levert Q-support aanvullende deskundigheid of zoekt de 

http://www.q-support.nu/


samenwerking met deskundigen. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan dat variëren van de inzet 

van de medisch adviseur, de Q-koorts adviseur en andere betrokken partijen.  

De medisch adviseur bezoekt op aanvraag de patiënten thuis of ontvangt deze bij Q-support. Soms gaat 

het daarbij om (eerste) informatieverstrekking en soms om leefstijl-advies. Ook beoordeelt de medisch 

adviseur de fysieke gesteldheid van de patiënten waarbij de rapportage door de patiënt meegenomen 

wordt richting UWV, gemeente enz. Wanneer aan de orde overlegt de medisch adviseur op 

diplomatieke wijze met de eigen huisarts of specialist van patiënten. Hij of zij neemt altijd een 

adviserende rol in en rapporteert altijd naar de eigen huisarts van de patiënt.  

Soms wordt een multidisciplinair overleg georganiseerd waarin de problematiek van één patiënt 

centraal staat en diverse deskundigen (bijvoorbeeld de specialist, huisarts, revalidatiearts en medisch 

adviseur) samen hun aanpak op elkaar afstemmen. De medisch adviseur vervult een belangrijk rol in het 

bijeen brengen van de deelnemers. 

De medisch adviseur werkt samen met onze Q-koorts adviseurs (medisch maatschappelijk werkers). 

Vanuit het bio-psychosociaal model wordt bekeken waar de behoeften van de patiënt liggen.  

 

Bijeenkomsten voor professionals en patiënten ( Q-tours)  

De medisch adviseur geeft op aanvraag geaccrediteerde scholingsbijeenkomsten aan huisartsen, 

bedrijfs-  en verzekeringsartsen en zorgaanbieders en overige belangstellenden. Infectieziekten en 

postinfectieuze aandoeningen staan centraal, Q-koorts wordt in breder perspectief geplaatst.  

Periodiek worden door heel Nederland worden informatieavonden georganiseerd met als doel om 

patiënten te informeren over de laatste stand van zaken in onderzoeken naar Q-koorts en te attenderen 

op de dienstverlening van Q-support. De medisch adviseur neemt tijdens de avond de medische 

toelichting voor zijn/haar rekening.  

 

Advisering bij projecten en onderzoek 

De medisch adviseur wordt breed ingeschakeld om zijn of haar expertise in te zetten voor projecten die 

Q-support wil gaan zetten of waar Q-support bij betrokken wordt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 

opzetten van een online course en van het ontwikkelen van bijvoorbeeld een leefstijlproject. Affiniteit 

bij onderzoek is belangrijk. De medisch adviseur is nauw betrokken bij het opzetten van een 

onderzoeksagenda en het adviseren bij onderzoek.  

 

Profiel Medisch adviseur 

Heb jij een warme persoonlijkheid en goede sociale vaardigheden? Vind jij het leuk om te 

communiceren en te presenteren op alle niveaus?  Dan bieden wij jou de kans om naast je werk als arts 

je blikveld te verruimen. 



Bij Q-support krijg je de tijd om dieper in te gaan op de vragen van onze veelal oudere patiënten . 

Anderzijds bevorderen wij het gebruik van de reguliere voorzieningen en treden wij niet in de plaats van 

de eigen huisarts of specialist.  

Je wordt ingewerkt door de huidige medisch adviseur.  

Het team van Q-support bestaat uit 7 medewerkers, een pool met ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) 

en een flexibele schil met zzp’ers. De sfeer kenmerkt zich door een mix van gemoedelijkheid, 

professionaliteit en ambitie.   

 

Praktisch: 

- start na de corona-crisis; 

- BIG-geregistreerd; 

- Verklaring omtrent Gedrag is een vereiste; 

- inzet: één á twee dagen per week; 

- werkgebied: heel Nederland, maar vooral Brabant; 

- in bezit van auto; 

- indiensttreding via detachering, inhuur (zzp), of contract voor bepaalde tijd mogelijk; 

- salaris: waarnemerstarief of schaal 11 (max € 5061 op fulltime basis) cao Sociaal Werk. 

 

Informatie: 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur Q-support. 

Hij is te bereiken via het secretariaat, telefoon 073-610 00 10 (van 9-14 uur). 

 

Reageren? 

Stuur je CV en motivatie aan secretariaat@q-support.nu ter attentie van Annemieke de Groot, directeur 

Q-support. 
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