
 

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. Voor meer informatie zie: www.q-support.nu  

 

Nazorgadviseur Q-koorts (maatschappelijk werker) 

16-32 uur per week, regio Den Bosch 

Gevraagd: per direct, twee nieuwe collega’s die verantwoordelijk worden voor een eigen case-load ter 
versterking van het team Nazorgadviseurs. Een aantal collega’s uit dit team is ook werkzaam voor C-
support, de tak die recent in opdracht van het Ministerie van VWS nazorg biedt aan Covid-19 patiënten. 
Om hun werkzaamheden goed op te vangen zoeken we versterking. 

Werkzaamheden 

De patiëntenzorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De Nazorg-

adviseur is aanspreekpunt voor Q-koorts patiënten. Samen wordt bekeken wat de vraag is en wie die 

het beste kan oppakken. De adviseur biedt begeleiding aan de patiënten en aan de professionals, die te 

maken hebben met de patiënten. Op dit moment zijn de contacten vooral telefonisch of via videobellen, 

maar indien nodig wordt er een huisbezoek gepland. Daarin wordt samengewerkt met onze vrijwilligers-

ervaringsdeskundigen. Daarnaast ben je een spin in het web door de contacten te onderhouden met de 

gemeenten en de zorgprofessionals. Deze samenwerking is domeinoverstijgend en we streven naar 

ontschotting. Je wordt ingewerkt door je collega Nazorgadviseurs en je wordt bijgeschoold in Q-koorts. 

Typisch Q-support 

Het team van Q-support bestaat uit 10 medewerkers, een aantal ervaringsdeskundigen en een flexibele 

schil. De sfeer kenmerkt zich door een mix van gemoedelijkheid, professionaliteit en ambitie.  Q-support 

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


biedt nazorg volgens het Q-support model daarin staat maatwerk voor de patiënt centraal en is er 

aandacht voor alle leefgebieden waarop de ziekte ingrijpt. Bij Q-support ervaar je veel vrijheid om 

domeinoverstijgend in te gaan op de vraag van de patiënt. Anderzijds bevorderen wij het gebruik van de 

reguliere voorzieningen en helpen wij de patiënt zijn weg te vinden.  

Profiel Nazorgadviseur 

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk. Je hebt meerdere 

jaren ervaring met de persoonlijke begeleiding van patiënten of cliënten. Je houdt van pionieren en je 

kan zelfstandig resultaten neerzetten. Je beschikt over eigen vervoer.  

Reageren? 

Stuur je motivatie en CV via de e-mail aan: secretariaat@q-support.nu . 

Informatie: 

Afhankelijk van jouw wensen en werkervaring en onze behoefte bieden we je een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd voor 16 tot 32 uur per week. Ook detachering vanuit je huidige werkgever behoort 

wat ons betreft tot de mogelijkheden. 

De functie is ingeschaald in schaal 9 cao Sociaal Werk, maximaal € 4252,- per maand. Daarnaast ontvang 

je een Individueel Keuzebudget van ongeveer 19%. 

Een Verklaring omtrent Gedrag is een vereiste voor indiensttreding. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je contact opnemen met onze Nazorgadviseurs. Zij 

zijn te bereiken via het secretariaat, telefoon 073- 6100010. 
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