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INLEIDING 
 
 

 
Stichting Q-support is in 2013 door het ministerie van VWS in het leven geroepen om Q-koorts- 
patiënten te ondersteunen en om onderzoek naar Q-koorts uit te zetten. Die opdracht was van tijde-
lijke aard. Eind 2019 besloot VWS de opdracht voor de tweede keer te verlengen, ditmaal tot en met 
2025. De gevolgen van Q-koorts zijn voor velen helaas blijvend. Eén toekomstbestendig loket blijkt de 
beste manier om hen integraal te ondersteunen. Q-support is en blijft dat aanspreekpunt, zowel voor 
patiënten als voor de professionals die hen behandelen, adviseren en begeleiden. 
 

Op basis van onze verlengde opdracht hebben wij in nauwe samenspraak met patiënten, medewerkers 
en externe professionals een nieuwe toekomstvisie geformuleerd 1. Dit meerjarenplan maakt duidelijk 
hoe we daar van 2022 tot en met 2025 concreet invulling aan geven. Ook in de uitwerking van dit plan 
hebben belanghebbenden nadrukkelijk een stem gehad. Onze primaire focus: hoe kunnen we binnen 
de kaders van onze opdracht zo goed mogelijk voldoen aan de behoeften van Q-koortspatiënten. Dat 
onze aanpak en expertise ook breder van waarde kunnen zijn, wordt sinds oktober 2020 dagelijks 
bewezen onder de vlag van C-support, waar we werken op basis van het Q-supportmodel. De gebun-
delde kennis en ervaring van beide organisaties willen we borgen in een landelijk expertisecentrum 
voor integrale nazorg bij postinfectieuze aandoeningen. 

1 Toekomstvisie Q-support (juli 2020)

https://www.q-support.nu/wp-content/uploads/2020/12/201223-De-toekomst-van-Q-support-def-200729.pdf
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Verschillende vormen van Q-koorts

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag01

11
27

Q-koorts is een  
zoönose: een infectie- 
ziekte die van dieren 
kan overgaan op men-
sen. Tussen 2007 en 
2010 was sprake van 
een Q-koortsepidemie 
in Nederland. Vanuit 
het Brabantse Herpen 
verspreidde de ziekte 
zich over het land, om 
uit te groeien tot de 
grootste beschreven 
Q-koortsepidemie ter 
wereld.  

Ongeveer 20% van de mensen die acute Q-koorts hebben gehad ontwikkelen QVS, het Q-koortsver-
moeidheidssyndroom. Ze zijn langdurig vermoeid en hebben andere kenmerkende, vaak onbegrepen 
klachten, velen tot op de dag van vandaag. Genezing is nog niet in zicht. Een juiste diagnose en meer 
behandelingsperspectief is voor deze patiënten cruciaal. Dat helpt hen omgaan met de aandoening en de 
kwaliteit van leven te verbeteren.

Bij ongeveer 2% van de besmettingen leidt Q-koorts tot chronische Q-koorts. Deze chronische infectie 
treft vooral patiënten met een vaataandoening, hartkleppatiënten en patiënten met een afweerstoornis. 
Chronische Q-koorts is te behandelen met een langdurige antibioticakuur, maar is lastig op te sporen, 
doordat er niet altijd klachten zijn. Voor de nog niet getraceerde patiënten met chronische Q-koorts is 
de juiste diagnose van levensbelang.

Inleiding

Bron: RIVM
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DE WAARDE VAN Q-SUPPORT

 

Onze missie
Q-support onderscheidt zich in de nazorg voor Q-koortspatiënten met een integrale, domeinover-
stijgende aanpak, complementair aan de reguliere zorg. Ons expertisecentrum is gefundeerd op de 
academische trias van patiëntenzorg, onderzoek en scholing. We willen een voorbeeld zijn voor de 
aanpak bij postinfectieuze aandoeningen, ook ten gevolge van andere infectieziekten. 

Onze visie
Q-support is een laagdrempelig expertisecentrum voor patiënten en professionals waar met kennis 
van Q-koorts het verschil wordt gemaakt. In samenspraak met de patiënt zetten we breed in op de 
gevolgen van de ziekte en verrijken en delen we onze kennis over Q-koorts, om effectieve en efficiënte 
ondersteuning te organiseren.

Blijvende noodzaak

Anno 2022 ligt de grote uitbraak van Q-koorts ruim tien jaar achter ons. Toch krijgen nog jaarlijks 
tientallen nieuwe patiënten de diagnose chronische Q-koorts of QVS (Q-koorts Vermoeidheids- 
syndroom). Aangezien er nog weinig acute Q-koorts voorkomt, nemen we aan dat het aantal nieuwe 
aanmeldingen gaat teruglopen. De dagelijkse praktijk van Q-support laat evenwel zien dat de vragen 
van patiënten onverminderd groot zijn. 
Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen. Zoals het grillige verloop van de ziekte, vaak nog het 
ontbreken van kennis over Q-koorts bij professionals en instanties en het gegeven dat patiënten in 
een nieuwe (levens)fase komen. Ook hebben veel patiënten met meerdere disciplines van doen, die 
vaak nog heel verkokerd opereren. Gelukkig weten patiënten en in toenemende mate ook de betrokken 
professionals de weg naar Q-support te vinden. Als laagdrempelig aanspreekpunt en expertise-
centrum zijn we meer dan ooit van meerwaarde. Dit wordt onderschreven door een grootschalig 
onderzoek dat het Erasmus MC in 2019 uitvoerde onder Q-koortspatiënten en professionals 2..
De belangrijke aanbevelingen uit dit onderzoek:
•  Meer kennis is nodig voor begrip en herkenning van de ziekte.
• Een multidisciplinaire aanpak van chronische Q-koorts en QVS is gewenst.
•  De samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en tussen de medisch wereld en het arbeids-

domein moet worden versterkt.
• Er is meer onderzoek nodig naar werkingsmechanismes en behandeling van Q-koorts.
•  Een expertisecentrum is zeer gewenst; een centraal punt voor laagdrempelig overleg, informatie en 

doorverwijzing.

Een motie die de Tweede Kamerleden Van Esch en Raemakers baseerden op deze aanbevelingen en de 
(tussen)evaluatie van Q-support 2.03, kreeg op 5 november 2019 kamerbrede steun en leidde tot het 
voortbestaan van Q-support.  

2 Zorg voor Q-koorts beter bekeken, Erasmus MC (zomer 2019)
3 Overdragen en borgen - De (tussen)evaluatie van Q-support 2.0 (voorjaar 2019)

https://www.q-support.nu/wp-content/uploads/2020/01/Eindrapport-Q-koorts-d.d.2september2019metfactsheet1.pdf
https://www.q-support.nu/wp-content/uploads/2022/01/Tussenevaluatie-Q-support-overdragen-en-borgen-voorjaar-2019.pdf
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Een beproefd model 

Q-support is een laagdrempelig expertisecentrum op het gebied van Q-koorts, een helaas nog weinig 
bekende ziekte met vaak onbegrepen klachten. Patiënten, hun omgeving en professionals die hen 
behandelen, adviseren en begeleiden, kloppen bij ons aan voor informatie, overleg en ondersteuning. 
In de nazorg voor Q-koortspatiënten onderscheiden we ons met een vraaggerichte, multidisciplinaire 
aanpak. Met aandacht voor alle aspecten van het leven waar de ziekte invloed op heeft: lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, sociaal leven en werk & inkomen. We hebben specifieke deskundigheid in huis 
op medisch, juridisch en arbeidsdeskundig gebied en werken structureel aan het opbouwen en delen 
van kennis over Q-koorts. 

Heldere uitgangspunten

In de loop der jaren hebben wij een eigen benadering ontwikkeld op basis van een aantal kenmerkende 
uitgangspunten. Deze geven richting aan ons denken en doen en vormen belangrijke bouwstenen voor 
onze toekomstvisie en dit meerjarenplan:

Persoonlijk maatwerk
Dé Q-koortspatiënt bestaat niet. De impact verschilt per fase en per patiënt. Daarom is persoonlijk 
contact in onze aanpak van wezenlijk belang. Om elke Q-koortspatiënt op maat te ondersteunen, 
werken we nauw samen met daarvoor relevante kennis- en uitvoeringspartners. 

Integrale aanpak
De gevolgen van Q-koorts vragen niet enkel (para)medische zorg. Vaak spelen er ook problemen op 
het gebied van werk en inkomen en op psychosociaal vlak. Wij bezien het geheel en leggen de nodige 
verbindingen tussen disciplines waar deze niet vanzelf ontstaan. 

Patiënten betrekken
Patiënten zelf weten het beste wat ze ervaren en tegenkomen op hun vaak lange weg en wat ze nodig 
hebben. Daarom betrekken we hen structureel bij het opstellen van richtlijnen, het evalueren van 
bestaande en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Bij 
trainingen en de intake van nieuwe patiënten werken we vaak samen met ervaringsdeskundigen die 
daarvoor zijn opgeleid. 

“Q-support stelt een Expertisecentrum Q-koorts voor waarin patiëntenzorg 
in samenhang wordt bezien met onderzoek en scholing. Deze zorg is  

integraal en bestrijkt alle leefgebieden zodat de verbinding wordt gelegd 
tussen het medische domein, het domein van werk en inkomen en het  

sociale domein. Met deze aanpak wordt gestreefd naar zorg in de breedste 
zin die zo effectief en efficiënt mogelijk is en daarmee de druk op de  

gespecialiseerde zorg vermindert.” 
 

Minister Bruins in zijn brief d.d. 2 december 2019 aan de Tweede Kamer

De waarde van Q-support
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Blijven inzetten op erkenning en herkenning 
Q-koorts is nog altijd een weinig bekende ziekte met vaak onbegrepen klachten. Dat maakt de diag-
nose lastig en bemoeilijkt de acceptatie. Bovendien wordt QVS door verzekeraars en veel behandelaars 
nog altijd niet als chronische aandoening erkend. Omdat het zo belangrijk is dat Q-koorts en de gevol-
gen worden herkend en QVS-patiënten als patiënt worden erkend, besteden wij structureel aandacht 
aan scholing en voorlichting. Ook omdat de professionals van vandaag morgen weer anderen kunnen 
zijn.

Regulier doen wat regulier kan
Q-support wil aanvullend zijn op bestaande voorzieningen en patiënten helpen daar optimaal gebruik 
van te maken. Waar we hiaten signaleren, bieden we hulp, voegen we eigen expertise toe en ontwikke-
len we waar nodig en mogelijk aanvullend aanbod. Bij voorkeur samen met andere partijen. 

Zelfredzaamheid stimuleren 
Onze inzet is er altijd op gericht dat patiënten zelf doen wat ze zelf kunnen en weer grip krijgen op 
hun leven. Wel helpen we patiënten waar nodig hun verhaal te doen in contacten met professionals 
en instanties en kunnen we bepaalde aanvragen voor patiënten in gang zetten en onderbouwen. Alles 
uiteraard in goed overleg.

De academische trias staat centraal
Voorwaarde voor goede integrale patiëntenzorg is een deskundig opgeleide professional die gevoed 
wordt door kennis uit gedegen onderzoek. Meten = weten. Daarom werken wij op basis van deze 
academische trias: zorg, onderzoek en scholing zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De waarde van Q-support
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“Eén van mijn hartkleppen
bleek al helemaal aangetast

door de bacterie.”

PATIËNT AAN HET WOORD

Peter Eden, chronische Q-koorts sinds 2008:

In maart 2008 kreeg Peter Eden een longontsteking. Een half 
jaar later constateert zijn longarts dat hij Q-koorts heeft door-
gemaakt. Die geeft hem zes pillen mee en de boodschap dat hij 
er dan vanaf zou moeten zijn. Niets blijkt minder waar. “Ik kreeg 
nog een aantal longontstekingen, waardoor ik telkens minstens 
een maand uit de running was. Voor het bedrijf waar ik destijds in 
het MT zat, reden om me eind 2009 buiten te zetten.” Omdat stil-
zitten geen optie is, gaat Peter een paar jaar als uitzendkracht aan 
de slag. Hij blijft veel last houden van zijn longen en van vermoeidheid; ligt vaak al rond 9 uur op bed. 
Lange tijd wijt hij dat aan zijn COPD en het longemfyseem, waar hij al sinds zijn jeugd mee leeft. 
Na weer een longontsteking vraagt hij zijn huisarts of er niet meer aan de hand kan zijn. Het is dan 
september 2016.

Peter wordt verwezen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar een uitgebreid bloedonderzoek uitwijst 
dat hij chronische Q-koorts heeft. De Coxiella burnetii bacterie die Q-koorts veroorzaakt, zit nog in zijn 
bloed. Dat is op zich onschadelijk, tenzij de bacteriën tot ontwikkeling komen, zoals bij hem het geval 
is geweest. “De internist vermoedt hartschade en stuurt me naar de cardioloog. Dat was nog net op tijd. 
Eén hartklep bleek al volledig aangetast door de bacterie en moest direct worden vervangen.” 

“In deze fase is Q-support voor mij en mijn echtgenote van onschatbare waarde geweest voor de  
acceptatie en om te begrijpen wat de ziekte met je doet. Ik heb de training ‘Omgaan met Q-koorts’  
gevolgd en heb heel veel steun gehad aan Hetty, mijn nazorgadviseur en later ook aan Marian, de  
arbeidsdeskundige die met me meeging naar het UWV. En niet te vergeten Alfons Olde Loohuis als  
medisch adviseur. Ook die kwam regelmatig langs voor uitleg of gewoon om even een hart onder de 
riem te steken. Die man is zó persoonlijk betrokken, die verdient een standbeeld.”

Eind 2019 is Peter (eindelijk!) volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hij krijgt een minimumuitkering. 
“Het heeft me heel wat tijd gekost om te accepteren dat ik voor de arbeidsmarkt niet meer meedoe. 
Mijn vrouw besloot onlangs haar winkel te verkopen om de periode tot ons pensioen te overbruggen.” 
Om in conditie te blijven gaat hij tweemaal daags zo’n drie kwartier wandelen. Maar hij moet ook  
voldoende rust nemen; zijn hart niet te zwaar belasten. Naast zijn hartmedicatie slikte hij vier jaar lang 
drie soorten antibiotica voor zijn chronische Q-koorts. Ook dat hakte erin. “’Daar gaan we maar eens 
mee stoppen’, zei Chantal Bleeker, mijn nieuwe dokter, toen ik begin 2020 overstapte naar het  
Radboudumc. Daar ben ik wel blij mee. Nu houden we samen de vinger aan de pols. Ik ga elke drie 
maanden op controle. De ene keer voor mijn hart, de andere keer voor mijn chronische Q-koorts. Want 
met die bacterie loop ik nog steeds rond.”
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WAT Q-SUPPORT VOOR 
OGEN STAAT

Alles doen wat nodig is om optimale nazorg te bieden bij de blijvende gevolgen van Q-koorts. Dat is en 
blijft het belangrijkste doel van Q-support. Daarbij is niet het systeem leidend, maar de (hulp)vragen 
die de betreffende patiënt op zijn pad tegenkomt. We willen voorkomen dat patiënten en professionals 
vastlopen en dat patiënten vruchteloos een beroep doen op gespecialiseerde zorg, waardoor deze 
onnodig wordt belast. 

Focus op waardevolle aanvullingen en verbeteringen
Uitgangspunt voor dit meerjarenplan is de toekomstvisie die we in 2020 samen met patiëntenver-
tegenwoordigers hebben geformuleerd. Daarin hebben we onze kerntaken gewogen in het licht van 
onze missie, visie en uitgangspunten én van de verschillende fases die een Q-koortspatiënt doorloopt. 
Wat we (gaan) doen en hoe we het doen, hebben we uitvoerig getoetst bij en besproken met patiënten, 
patiëntvertegenwoordigers en andere belanghebbenden. Over het geheel genomen worden onze 
aanpak en activiteiten zeer gewaardeerd. Alle reden om door te zetten wat al goed gaat. Uiteraard 
nemen we ook de waardevolle signalen en suggesties mee die we ophaalden (zie volgende hoofdstuk), 
om binnen de kaders van onze rol en opdracht zaken te verbeteren en waar nodig nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen. 

Samen optrekken waar het kan 
Waar we elkaar vinden en versterken, werken we samen met alle partijen die zich inzetten voor meer 
kennis, begrip en perspectief rond Q-koorts en de gevolgen. Van onderzoeksinstellingen en overheden 
tot zorgaanbieders en andere instanties waar patiënten op hun pad mee van doen krijgen. De patiënten 
zelf vormen een wezenlijk onderdeel van dat netwerk, omdat zij als geen ander weten waar je als 
patiënt tegenaan kunt lopen. Daarom is ook Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts, een 
belangrijke partner van Q-support, als belangenbehartiger van een aanzienlijke groep patiënten. We 
vinden het beide belangrijk om patiënten goed te informeren, op alle fronten te betrekken en hen in 
de gelegenheid te stellen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Doordat we beide 
intensief contact hebben met patiënten, vullen we elkaar ook aan bij het articuleren van de actuele 
vragen en behoeften.

De synergie met C-support
Onze ervaring met Q-koortspatiënten was voor VWS aanleiding om ook de nazorg voor Long COVID- 
patiënten onder te brengen bij onze organisatie, op basis van ons beproefde model voor integrale 
nazorg. Daarvoor is Stichting C-support 4  opgericht, een eigen ‘loket’ met een eigen financierings-
stroom. Q-support blijft onder eigen vlag opereren en communiceren. Zo zijn we beide goed vindbaar 
en herkenbaar voor de betreffende patiënten en de bij hen betrokken professionals, en doen we recht 
aan ieders belang. Doordat we samen wel één werkorganisatie vormen, kunnen we in onze patiënten- 
zorg en voorlichting optimaal gebruik maken van elkaars netwerk, kennis en ervaringen. Ook op 
andere gebieden is die synergie aantoonbaar. De enorme aandacht voor COVID-19 helpt onmiskenbaar 
om ook Q-koorts weer in beeld te spelen, met name bij (zorg)professionals, wetenschappers en 
overheid. 

 

4  Nazorg voor COVID-19 patiënten; begeleiden, verbinden en regisseren (juni 2020)

https://www.c-support.nu/wp-content/uploads/2022/01/20200625_Plan_van_aanpak_C-support_DEF.pdf
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De stip op de horizon
Met de hiaten in kennis en nazorg die Q-koortspatiënten ondervinden, worden ook mensen met Long 
COVID en mogelijk andere infectieziekten geconfronteerd. Daarom blijven wij structureel investeren 
in het verder ontwikkelen van kennis, ons netwerk en onze beproefde aanpak om onze meerwaarde 
te versterken en verbreden. De gebundelde expertise van Q-support en C-support willen we borgen 
in een landelijk expertisecentrum voor integrale nazorg bij postinfectieuze aandoeningen. Dat vraagt 
om een organisatie met een duidelijke taakstelling en een stabiele kern, die naar behoefte flexibel kan 
op- en afschalen. Op basis van dat principe is onze bedrijfsvoering ingericht, zowel qua bemensing als 
huisvesting en IT. Met zo’n gespecialiseerd expertisecentrum ontlasten we de toch al zwaarbeproefde 
zorg en kunnen we bij een eventueel volgende uitbraak snel en adequaat reageren, zodat patiënten 
eerder en beter worden gezien en behandeld. We weten inmiddels hoeveel leed dat kan voorkomen.

“De gevolgen van de Q-koortsepidemie laten zien dat goede nazorg in 
feite adequate voorzorg is en erger kan voorkomen.”

Annemieke de Groot, bestuurder van Q-support

• Ontwikkeling Q-support 
model

• Academische trias
• Doelgroep opgespoord
• Patiëntparticipatie
• 16 onderzoeken
• Richtlijnontwikkeling
• Maatschappelijke agendasetting
• Bewustwording professionals
• Netwerkontwikkeling
• Beweegprogramma
• Trainingen
• Samenwerking gemeenten
• 1.500 actieve patiënten

• Nieuwe opdracht
• Overdracht patiënten aan 

gemeenten 
(medio 2019 teruggegeven)

• Ondersteuning bij “het gebaar”
• Start QVS database
• Permanent onderhoud 

relatie doelgroep 
(Q-tour, belronde, webinars)

• Screening chronische Q-koorts
• Onderzoeksagenda

• C-supportmodel
• Academische trias
• Communicatietools 
• Werving en selectieprogramma 

personeel
• Patiëntregistratie (OZP)
• Introductieprogramma nieuwe 

medewerkers
• Presentatie WHO Europa
• Interne communicatie

• Harmonicamodel 
• Bedrijfsprocessen optimaliseren 

en beschrijven
• Medezeggenschap 
• Patiëntparticipatie
• Bereik doelgroepen
• Onderzoek long COVID

(Erasmus MC)
• Klanttevredenheidsonderzoek
• Verslaglegging (jaarverslag)
• Meerjarenplan 2022-2025
• Doorontwikkeling C-academie

• Data analyse
• Richtlijnontwikkeling
• Onderzoek advisering

(ZonMw)
• (Na)scholingen
• Netwerkontwikkeling
• 92 nieuwe collega’s
• 8.000 patiënten

• Expertisecentrum
nazorg postinfectieuze 
aandoeningen

Horizon

Roadmap

• Herijken dienstverlening
• Meerjarenplan 2022-2025
• Uitvoering/bijstellingmeerjarenplan
• Permanent onderhoud relatie 

doelgroep

C-support stabilisatiefase
Oktober 2021 – eind 2022

Maart 2020
Uitbraak COVID-19

C-support
Oktober 2020 – oktober 2021

Q-support
2013 - 2021

Q-support
Oktober 2021 →

Wat Q-support voor ogen staat
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PATIËNT AAN HET WOORD

Een jonge vrouw met QVS:

26 is ze nu en bij nader inzien al in 2012, op haar 17e besmet. 
Daarna was ze vaak veel te moe voor een jonge vrouw. “Tijdens 
mijn studie lag ik vaak al rond 7 uur in bed. Of ik sliep overdag al, 
om ’s avonds met mijn huisgenoten te kunnen eten. In die tijd 
heb ik mezelf geleerd om in gezelschap een masker op te zetten 
en mijn klachten te negeren. Daarna voelde ik me extra ellen-
dig, doordat ik niet naar mijn lijf geluisterd had.” Toen ze ging 
werken, liep ze al snel echt tegen haar grenzen aan. Weer naar 
de huisarts met vermoeidheidsklachten en toen - in 2019 - eindelijk ook op Q-koorts getest. Mei 2020 
meldt ze zich ziek en start een revalidatietraject. “Dat heeft me fysiek niet verder gebracht, maar de 
psycholoog heeft me wel geleerd mijn gevoel niet weg te stoppen. Ik was veel te streng voor mezelf; het 
voelde als falen. Dat luisterend oor is wat ze eveneens waardeert in haar nazorgadviseur bij Q-support. 
Ook zij houdt me regelmatig een spiegel voor.”   

“Niemand begrijpt echt wat QVS met je doet. Iedereen is weleens moe, denken veel mensen. Ook krijg 
je veel ongevraagd advies, alsof de oplossing eigenlijk voor het grijpen ligt en jij hem gewoon niet pakt. 
Terwijl ik zelf natuurlijk alles al geprobeerd heb. Dat onbegrip is heel hardnekkig en kom je overal 
tegen. Mijn bedrijfsarts rapporteert bijvoorbeeld nog steeds dat ik 24 tot 36 uur zou moeten kunnen 
werken. Kom op, denk ik dan; ik kan het huishouden niet eens aan. Dus ja, als artsen er al geen begrip 
voor hebben, snap ik wel dat het voor leken helemaal moeilijk is.” In dat opzicht heeft ze veel gehad aan 
het onderzoek QVS bij jongeren, waar ze via Q-support aan deelnam. Daarin werd getest wat het effect 
was van een bepaald dieet of een verandering van leefstijl. “Daarvoor moest ik onder andere steeds een 
maand lang vijf keer per dag dezelfde vragen beantwoorden. De uitkomsten helpen niet alleen voor 
mijn eigen acceptatie, maar ook om anderen uit te leggen wat QVS doet met mijn energiepeil. Je ziet dan 
bijvoorbeeld dat ik net zo moe opsta als dat ik naar bed ga.” 
  
Deze zomer heeft ze de knoop doorgehakt en is gestopt met haar baan. Met veel verdriet. “Maar als 
je huilend opstaat, omdat je echt niet meer kunt, moet je reëel zijn. Hoe leuk je baan ook is. Ik ben nu 
op zoek naar ander werk, voor een beperkt aantal uren. Dat betekent financieel gezien een flinke stap 
terug. Dat voelt heel oneerlijk. QVS krijgen was niet mijn keuze. Ik vind het al erg dat ik mijn werk niet 
meer kan doen.” 

Ze heeft besloten nu voor haar eigen geluk te gaan. Inmiddels is ze vier maanden zwanger van haar  
eerste kind. “Heel spannend, maar we hebben genoeg liefde te geven. En ik krijg gelukkig heel veel 
steun van mijn vriend, mijn ouders en mijn zus.”

“Niemand begrijpt echt wat
      QVS met je doet.”
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WAT WE IN DE UITWERKING
HEBBEN MEEGEWOGEN

Om samen met alle betrokkenen te werken aan een toekomstbestendig expertisecentrum streeft 
Q-support naar een breed gedragen meerjarenplan. Daartoe hebben we onze visie en voornemens op 
verschillende manieren en momenten getoetst bij onze patiënten en andere belanghebbenden. 

Uitkomsten van de enquête5 naar aanleiding van onze nieuwe 
toekomstvisie
 
Eind 2020 verstuurden wij een verkorte versie van onze toekomstvisie met een daaraan gekoppelde 
vragenlijst naar alle bij ons bekende patiënten. Van 181 patiënten ontvingen we een reactie. Die 
resultaten hebben we besproken met de ervaringsdeskundigen van Q-support, een patiëntenver-
tegenwoordiging van Q-uestion, de Klankbordgroep en ons team QVS/database & leefstijl. Samen 
kwamen we tot de volgende aandachtspunten:

1.    Door alleen te reageren op hulpvragen van patiënten missen we degenen die door omstandigheden 
niet om hulp vragen, maar deze wel nodig hebben. Ruim 40% van de respondenten bepleit een 
periodiek, door Q-support geïnitieerd, contact tussen de nazorgadviseur en de patiënt.

2.    Er bestaat behoefte aan een meer multidisciplinaire aanpak, gericht op het individu in zijn of haar 
huidige situatie. Per patiënt moet worden bekeken wat er nog mogelijk is en of een bredere aanpak 
wenselijk is. 

3.    Meer voorlichting over zelfredzaamheid, zelfregie, leefstijl en de positieve gezondheid-benadering 
is gewenst.

4.    Sommige patiënten geven aan zich tussen wal en schip te voelen. Wat is de rol van Q-support en 
wat die van de gemeenten? Voorbeeld hiervan is het beweegprogramma. Daar is nog veel behoefte 
aan, maar waar kan men terecht?

5.    Er is nog steeds onvoldoende kennis bij huisartsen, specialisten en andere professionals, ook op het 
gebied van werk en inkomen. Met name buiten het ‘epicentrum’. 

6.    De inrichting van de website kan duidelijker. 
7.    Bijna 40% van de respondenten wil minimaal tweemaal per jaar actief op de hoogte worden gesteld 

van recente medische ontwikkelingen rond Q-koorts. 
8.    Q-koortsgerelateerde artikelen en (onderzoeks)publicaties graag delen en onder de aandacht 

brengen. 
9.    Er is behoefte aan een minder belastend, laagdrempeliger aanbod (digitaal, dicht bij huis) voor 

training, informatieoverdracht en/of lotgenotencontact. Is er ook een online versie van het 
beweegprogramma mogelijk?

10.  De langdurigheid van de ziekte geeft doorlopend nieuwe uitdagingen: op medisch gebied (Welk 
ziekteverloop kan ik verwachten? Zijn deze nieuwe symptomen ook het gevolg van Q-koorts?) en 
op financieel gebied (de financiële situatie wordt alleen maar slechter). 

5   Resultaten Vragenlijst Toekomstvisie (februari 2021)

https://www.q-support.nu/wp-content/uploads/2022/01/Toekomstvisie-resultaten-vragenlijst-210226.pdf
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11.  De impact van de COVID-pandemie: 
 • patiënten die ziek werden door corona bovenop hun Q-koorts diagnose
 • toename van sociale isolatie door coronamaatregelen
 •  wat betekent het grote aantal COVID-patiënten voor de werkprocessen en inzet van de 

mensen bij Q-support?
 •  bij onderzoek inzetten naar overeenkomsten tussen COVID en Q-koorts op het gebied van 

ontstaan, besmetting, en behandeling
12.  Q-support moet blijven aankaarten dat Q-koorts niet voorbij is en aandacht blijven vragen voor de 

ingrijpende gevolgen.

De belronde onder 1000 patiënten

Tussen mei 2020 en september 2021 hebben onze nazorgadviseurs ruim 1000 patiënten gebeld. De 
uitbraak van een nieuwe infectieziekte - COVID-19 - opende voor velen oude wonden. Er heerste veel 
angst om extra kwetsbaar te zijn bij besmetting. Recent onderzoek6 laat zien dat er geen reden is om 
dat aan te nemen. Een tweede aanleiding voor de belronde was dat er met veel patiënten al geruime 
tijd geen persoonlijk contact was geweest. We wilden meer zicht krijgen op eventuele (hulp)vragen en 
patiënten vooral ook laten weten dat we er voor hen zijn en blijven. Vanwege de nieuwe opdracht aan 
Q-support en het opstarten van C-support in 2020 hebben we de belronde deels in 2020 en deels in 
2021 uitgevoerd.

Het initiatief werd zeer positief ervaren. Het merendeel van de patiënten gaf te kennen graag eenmaal 
per jaar te worden gebeld door een nazorgadviseur. Ze willen Q-support niet loslaten omdat ze een 
houvast nodig hebben. En dat is Q-support. Patiënten willen verbonden blijven voor het geval ze nog 
een vraag hebben en vooral ook omdat ze op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond 
Q-koorts. 

Q-support krijgt een 7,5 als gemiddeld cijfer*

* Dit beeld wordt onderstreept door de eer-
ste uitkomsten van de QVS vragenlijst 2021. 
De eerste 416 inzendingen resulteren in een 
gemiddelde score van 7,5. Ruim 55% van de 
deelnemende patiënten geeft minimaal een 8.

6  Onderzoek Q-koorts COVID-19, RIVM (2021)

Wat we in de uitwerking hebben meegewogen

https://www.q-support.nu/wp-content/uploads/2021/09/rivm-onderzoek-q-koorts-covid-19.pdf
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Een ruime meerderheid van de patiënten blijkt tevreden over de dienstverlening van Q-support*. We 
kregen met name de volgende aandachtspunten mee:
  •  Graag informeren over onderzoeken, ook naar COVID-19, wellicht dat dit ook wat oplevert voor 

Q-koortspatiënten.
  •  Webinar en nieuwsbrief worden positief gewaardeerd.
  •  Patiënten zijn blij met de QVS database en het jaarlijkse medisch adviesgesprek. 
  •  Sommige patiënten verwarren Q-support en Q-uestion. 
  •  Een aantal patiënten in Noord-Nederland ervaart geen binding met onze organisatie, omdat er in 

hun regio niets voor hen wordt georganiseerd. 
  •  De status van het beweegprogramma is op dit moment onduidelijk. Welke gemeente vergoedt wel/

niet? Welke fysiotherapeuten zijn hiervoor nog gecertificeerd? Informatie is niet up-to-date.
Een aantal patiënten gaf aan het voortaan zonder Q-support te kunnen stellen. We hebben hen uitge-
schreven uit ons bestand met de uitnodiging om weer aan te kloppen als de situatie verandert.

De reacties op de conceptversie van dit meerjarenplan

Op basis van de toekomstvisie en de hierboven vermelde signalen en suggesties formuleerden wij 
een eerste conceptversie. Deze hebben we in eerste instantie voorgelegd aan en besproken met onze 
nazorgadviseurs, medische adviseurs, projectleider QVS-database en patiënten die als ervarings- 
deskundige binnen Q-support actief zijn. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe conceptversie, inclusief 
diverse aanpassingen en waardevolle aanvullingen. Vervolgens hebben we een brede groep van 
belanghebbenden verzocht daarop te reageren, variërend van een aantal at random geselecteerde 
patiënten uit het bestand van Q-support en een vertegenwoordiging van belangenvereninging  
Q-uestion tot en met wetenschappers op het gebied van infectieziekten, (para)medische professionals 
en betrokken ambtenaren bij gemeenten en het ministerie van VWS. Op basis van de verzamelde 
feedback zijn we gekomen tot de voorliggende versie die in februari 2022 is goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht van Q-support.

“Patiënten willen het lijntje met Q-support graag openhouden voor het geval er 
dingen ten slechte veranderen en ze toch nog een beroep op ons willen doen. In 
hun eigen omgeving van familie, maar ook aan huisarts en werkgevers kunnen 
mensen hun verhaal soms moeilijk kwijt. Je kunt daar niet mee blijven komen, 

is het gevoel. ‘Maar aan jou hoef ik niets uit te leggen.’ Dat begrip en die
erkenning van Q-support is voor patiënten nog steeds belangrijk.” 

Nazorgadviseur Audrey Claes, naar aanleiding van de belronde

Wat we in de uitwerking hebben meegewogen
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WAT Q-SUPPORT GAAT DOEN
VAN 2022 T/M 2025

Aangezien de academische trias voor ons leidend is, formuleren we per onderdeel de specifieke 
uitgangspunten, relevante ontwikkelingen en geplande activiteiten voor ons meerjarenplan. Om de 
ideeën en behoeften van de bij Q-support ingeschreven patiënten optimaal te laten doorklinken in 
onze patiëntenzorg, voorlichting, scholing en onderzoek, gaan we patiëntenparticipatie en de inzet 
van ervaringsdeskundigheid in 2022 op een nieuwe manier vormgeven en borgen binnen onze organi-
satie. Dat doen we uiteraard samen met patiëntenvertegenwoordigers.

INTEGRALE PATIËNTENZORG EN 
VOORLICHTING
Q-support streeft naar maatwerk voor de patiënt, met aandacht voor elke fase en alle gebieden waar 
de ziekte op ingrijpt. Het uitgangspunt: integrale nazorg bieden bij een nog weinig bekende ziekte 
met vaak onbegrepen klachten. Daartoe hebben we onze organisatie stevig uitgebreid en werken we 
voortdurend aan verdere professionalisering van onze medewerkers.

Vinger aan de pols
De actuele behoeften van de patiënt staan centraal. Daarom is het belangrijk om samen met hem of 
haar de vinger aan de pols te houden. Daartoe hebben we in 2021 belangrijke nieuwe stappen gezet. In 
het kader van de QVS database (zie pag. 20) krijgen alle QVS-patiënten voortaan jaarlijks een medisch 
adviesgesprek, uitgevoerd in hun regio door een medisch adviseur van Q-support. Waar nodig en door 
de patiënt gewenst, geven we opvallende uitkomsten door aan de eigen huisarts. Ook nemen onze  
nazorgadviseurs voortaan één keer per jaar telefonisch (of via beeldbellen) contact op met alle 
patiënten in ons bestand die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. Daarbij komen ook de sociale, 
emotionele en financiële gevolgen aan de orde: relatieproblemen, echtscheidingen, stress, patiënten 
die worstelen met hun toekomstperspectief of met het gegeven dat hun inkomen volledig is wegge-
vallen. Zo houden we voeling met ieders persoonlijke situatie en hulpvragen en kunnen we daar samen 
met de partners in ons netwerk heel gericht op inspelen. Dat betekent zeker niet dat we alles voor 
patiënten kunnen oplossen, wel dat we ons uiterste best doen om hen bij te staan, de weg te wijzen en 
waar nodig te begeleiden.

Onze rol verschilt per patiënt
Als een nieuwe patiënt zich aanmeldt -dat gebeurt nog steeds- volgt een intake door een nazorg-
adviseur, indien gewenst samen met een ervaringsdeskundige. Op basis van die brede inventarisatie 
bekijken we samen hoe Q-support kan helpen. Een paar voorbeelden… Met een jonge patiënt met QVS 
en diens ouders gaan we mee naar school om meer te vertellen over Q-koorts, de belasting en belast-
baarheid. Een werknemer of ondernemer adviseren we op het gebied van arbeid en inkomen. Wie met 
ons beweegprogramma aan de slag wil, brengen wij in contact met een fysiotherapeut in de buurt 
die, dat kan begeleiden. De gemeente vragen we dan dit te vergoeden vanuit de Wmo. En waar nodig 
organiseren en begeleiden we een multidisciplinair overleg, bijvoorbeeld tussen patiënt, huisarts, 
internist en vaatspecialist. 
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Voeden en verbinden van het netwerk
Waar mogelijk maakt Q-support gebruik van bestaande voorzieningen. Onze adviseurs steken dan ook 
veel tijd en energie in het optimaliseren en stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen 
netwerkpartners zoals huis-, verzekerings-, bedrijfs- en UWV-artsen, specialisten, gemeenten, 
GGD’s en zorgaanbieders. Zij kunnen altijd een beroep op ons doen. De huisarts kan terecht bij de 
medisch adviseur van Q-support met vragen over de diagnose of mogelijke behandelmethoden en 
de gemeente kan bijvoorbeeld samen optrekken met een nazorgadviseur om problemen die spelen 
integraal te benaderen. Waar regelingen of voorzieningen tekortschieten en patiënten bijvoorbeeld 
financieel gezien tussen wal en schip belanden, brengt Q-support deze problematiek onder de aan-
dacht bij de betreffende instanties.

Communicatie en voorlichting
We blijven patiënten met regelmaat op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen, onder 
andere gevoed door hun vragen en signalen. Nieuws over relevante onderzoeken en publicaties nemen 
we daar dan ook in mee. Dat doen we met name met onze (digitale) nieuwsbrief, in webinars en via 
onze website, die we inmiddels duidelijker en toegankelijker hebben ingericht. Als dat weer veilig 
kan, gaan we ook weer met Q-tour het land in; informatieve ontmoetingen waarbij ook partners en 
andere gezinsleden welkom zijn. We zorgen dan voor een live registratie, zodat geïnteresseerden in 
heel Nederland online kunnen meedoen en terugkijken. Ook ondersteunen we gemeenten die bijeen-
komsten beleggen voor patiënten, zorgverleners en huisartsen met draaiboeken, presentaties en onze 
expertise.

Inzetten op de kwaliteit van leven
We blijven ons aanbod voortdurend doorontwikkelen, op basis van nieuwe behoeften en inzichten. Zo 
bieden we sinds 2021 de vervolgtraining ‘Q-koorts, de draad weer opgepakt!?’, die aansluit bij de fase 
waarin veel patiënten inmiddels verkeren. De training is gebaseerd op het denken en de benadering 
vanuit Positieve Gezondheid. Niet de Q-koorts en de klachten staan centraal, maar de patiënt, diens 

Wat Q-support gaat doen van 2022 t/m 2025

   Wat Q-support voor patiënten kan doen

•  Patiënten en hun naasten kunnen terecht met alle Q-koortsgerelateerde 
vragen rond fysiek en mentaal welzijn, werk en inkomen, scholing en 
maatschappelijke participatie

• We bespreken samen met een patiënt hoe we het beste kunnen helpen
• Wij verbinden partijen voor een integrale benadering van de problematiek
• Wij helpen patiënten erkenning te vinden bij professionals en instanties
• Wij verstrekken medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies
• Wij bieden trainingen voor het omgaan met de gevolgen van Q-koorts
•  Wij ondersteunen patiënten bij het aanvragen van een indicatie, vergoe-

ding of verwijzing
•  Wij helpen patiënten de weg te vinden binnen het reguliere aanbod, van 

(para)medische zorg tot juridische bijstand en schuldhulpverlening
•  Waar het reguliere aanbod niet volstaat, streven we naar een oplossing 

op maat 

   Wat Q-support níet 
kan doen

•  Wij bieden geen finan- 
ciële ondersteuning

•  Wij verstrekken geen 
vergoedingen waarmee 
patiënten zelf zorg  
kunnen inkopen

•  Wij treden in bezwaar-
procedures niet op  
namens de patiënt 
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veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. Een ander nieuw spoor is ons leefstijlprogramma. 
Dat onder begeleiding bewegen veel patiënten een betere algehele conditie oplevert, weten we van de 
deelnemers aan ons beweegprogramma. Zeker als deze speciale vorm van fysiotherapie gecombineerd 
wordt met ergotherapie. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten ook gebaat kunnen zijn bij andere 
mogelijkheden rondom het thema leefstijl. Daarom gaan we samen met patiënten, professionals en 
wetenschappers onderzoeken welke vormen van begeleiding positieve effecten laten zien. Daarbij 
maken we onder andere gebruik van de uitkomsten van de QVS database en de database chronische 
Q-koorts. Zo willen we de individuele patiënt nieuwe handvatten aanreiken, onder andere op het 
gebied van voeding, bewegen en slapen. Q-support gaat met verzekeraars en andere relevante partijen 
in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden rondom leefstijl bij postinfectieuze aandoeningen.

Een recente inventarisatie (2021) door Q-uestion onderstreept nog eens dat Q-koortspatiënten met 
zeer uiteenlopende vragen worstelen. Voor Q-uestion reden om de Q-kringen (lotgenotenbijeenkom-
sten) meer thematisch en doelgroepgericht in te steken. Voor Q-support een bevestiging om te blijven 
inzetten op nieuw en gedifferentieerd aanbod. Zo kennen we met ingang van 2022 ook spreekuren met 
juridische, arbeidsdeskundige, financiële en psychosociale specialisten, waar patiënten naar behoefte 
gebruik van kunnen maken.

Jaarlijks terugkerende activiteiten, van 2022 tot 2025

• advies en ondersteuning op basis van persoonlijke behoeften van patiënten en hun naasten
• medisch adviesgesprekken met deelnemers QVS database    (t/m 2024)
• (beeld)belronde nazorgadviseurs met patiënten die daarvoor open staan
• minimaal twee Q-tourbijeenkomsten in het land, i.s.m. Q-uestion
• minimaal twee webinars, waarvan één specifiek over medische ontwikkelingen
• minimaal zes (digitale) nieuwsbrieven 
•  spreekuren voor specialistische expertise  

(juridisch, arbeidsdeskundig, financieel en psychosociaal); fysiek, telefonisch of via beeldbellen 
• (online) training voor patiënten en hun naasten “Omgaan met Q-koorts”
• (online) vervolgtraining voor patiënten “Q-koorts, de draad weer opgepakt!?”
• actueel houden van informatie op www.q-support.nu
• actueel houden van informatie op www.q-koorts.nl, in samenwerking met Q-uestion
• invulling geven aan de Dag van de Q-koortspatiënt (16 juni) 
• op verzoek: ondersteunen van (gemeentelijke) informatiebijeenkomsten
• nieuws en ervaringsverhalen delen via (sociale) media

Overige projecten / activiteiten

• ontwikkelen en uitvoeren Leefstijlprogramma       ntb
• verbeterslag website www.q-koorts.nl, in samenwerking met Q-uestion    2022
•  nieuwe manieren en middelen inzetten om de drempel te verlagen voor juist die 

Q-koortspatiënten die moeilijk om hulp vragen       2022
•  aansluiten bij de thema- en doelgroepgerichte Q-kringen die Q-uestion organiseert,  

om deskundigheid in te brengen, patiënten ondersteuning aan te bieden en te volgen  
welke vragen en behoeften er leven 

Wat Q-support gaat doen van 2022 t/m 2025
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•  nieuw doelgroepgericht aanbod ontwikkelen om patiënten op een aansprekende manier  
te ‘empoweren’ rond onderwerpen zoals brainfog, levende rouw en budgetcoaching  ntb

•  ontwikkelen van een podcastserie voor en met patiënten om actuele ervaringen en 
items te delen          2022

•  ontwikkelen van een ‘menukaart’ voor organisatoren van informatiebijeenkomsten: 
onderwerpen waarop Q-support (ervarings)deskundigheid kan aanbieden  2022

•  verkennen van nieuwe vormen van laagdrempelige ontmoetingen in bepaalde regio’s 
en/of rond specifieke thema’s         ntb

• ontwikkelen tool(s) voor zelfregie       ntb
• heroverwegen rol, organisatie en dienstverlening Q-support    2025

SCHOLING EN KENNISDELING

Meer kennis van Q-koorts en de gevolgen voorkomt lange zoektochten en leidt tot meer begrip en 
betere patiëntenzorg. Ook ruim tien jaar na de uitbraak kan de diagnose QVS of chronische Q-koorts 
nog worden gesteld. Maar dat kan alleen als professionals die mogelijkheid bij bepaalde klachten in 
overweging nemen. Daarom blijven wij breed en permanent inzetten op scholing en het delen van 
kennis over Q-koorts. Temeer daar de professionals van vandaag morgen weer nieuwe gezichten 
kunnen zijn. In alle gevallen nemen we het perspectief en de ervaringen van patiënten nadrukkelijk 
mee in onze scholingen. 

Gericht op bestaande én aankomende professionals
We mikken met ons scholingsaanbod op alle partijen waar patiënten tijdens het verloop van hun 
ziekte mee te maken krijgen, in héél Nederland. Van huisartsen, bedrijfsartsen en GGD-artsen tot 
internisten en andere specialisten, van fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten tot mede- 
werkers van gemeenten, UWV en verzekeraars. Belangrijke doelgroep zijn ook de verpleegkundigen 
(in opleiding), omdat zij als praktijkondersteuner, bedrijfs- of afdelingsverpleegkundige regelmatig 
patiënten zien met algemene klachten van vermoeidheid, spierpijn, concentratieverlies en geheugen- 
problemen. Zodat ook zij kunnen helpen zo’n symptomencluster te duiden als postinfectieuze 
aandoening. Om al die professionals te bereiken werken we een doelgericht plan uit, gericht op twee 
sporen:
1  Universiteiten en hogescholen stimuleren om aandacht voor postinfectieuze klachten een vaste 

plek te geven in het basiscurriculum van medische faculteiten, in de huisartsenopleiding en in de 
opleidingen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, verpleegkundigen en fysio- en ergotherapeuten. 
Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is de One Health game, waarin de uitbraak van Q-koorts 
centraal staat, al een vast onderdeel van de opleiding tot basisarts.

2  Bij- en nascholing voor (para)medici en andere relevante professionals. Die scholingen verzorgen 
we op verzoek, maar ook hier is het streven om aandacht voor postinfectieuze klachten een vaste 
plek te geven in het aanbod. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande opleidingsstructuren en 
werken we samen met erkende aanbieders voor het ontwikkelen en uitvoeren van bij voorkeur 
geaccrediteerde scholingen, afgestemd op de betreffende doelgroep. Zo zijn de gevolgen van infec-
tieziekten zoals Q-koorts momenteel al een vast onderdeel van de verplichte centrale nascholing 
voor Nederlandse huisartsen. 

Ook zullen we webinars en presentaties online aanbieden om onze kennis over Q-koorts en de moge-
lijke gevolgen voor zoveel mogelijk professionals toegankelijk te maken. 

Wat Q-support gaat doen van 2022 t/m 2025
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Q-koorts in breder perspectief; het momentum benutten! 
De praktijk laat zien dat we de kennis over Q-koorts het beste kunnen overbrengen in een breder 
verband. Daar zetten we samen met C-support steeds vaker op in. Een goed voorbeeld is de online 
nascholing Postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19, een coproductie met E-Infuse.  
We realiseren ons dat de actuele aandacht voor COVID-19 en Long Covid een uitgelezen kans biedt  
om professionals ook weer op Q-koorts en de mogelijke gevolgen te attenderen. Dat wordt een 
belangrijke drijfveer bij de invulling van ons scholingsplan. In de vele nascholingen die we verzorgen 
rond COVID-19 nemen onze medische adviseurs het verhaal van Q-koorts ook nu al nadrukkelijk mee. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten, van 2022 tot 2025

• online nascholing voor huisartsen en specialisten
•  scholing van het eigen team (incl. ervaringsdeskundigen) en de flexibele schil op het gebied 

van medische ontwikkelingen, vaardigheden en nieuwe aandachtpunten zoals leefstijl en Positieve 
Gezondheid

• na- en bijscholing diverse groepen professionals* 
• actueel houden van informatie voor (zorg)professionals op onze website 

Overige projecten / activiteiten

• opstellen van een scholingsvisie en -plan      2022
• scholingsactiviteiten structureel in kaart brengen      2022 
•  elearning(s) ontwikkelen voor begeleiders beweegprogramma / leefstijlprogramma,  

zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten     ntb
•  (na)scholing/elearning voor verpleegkundigen (in opleiding) ontwikkelen  ntb
• scholingsaanbod voor overige specifieke doelgroepen ontwikkelen*   ntb

* nader in te vullen op basis van het te ontwikkelen scholingsplan

ONDERZOEK
Om antwoord te krijgen op de vele vragen die er nog zijn op het gebied van diagnose en behandeling 
is het van groot belang dat onderzoek naar Q-koorts onverminderd doorgaat. Binnen onze huidige 
opdracht beschikken we als Q-support evenwel niet over het mandaat en de middelen om zelf 
onderzoek te initiëren. Uit resterend onderzoeksbudget van onze eerdere opdracht hebben we nog 
een onderzoek lopen naar de mogelijke betekenis van de FISH, een methode voor genoomdiagnostiek, 
voor QVS-patiënten.

Qonsortium en de onderzoeksagenda
Omdat verder onderzoek cruciaal blijft om de situatie van patiënten op het terrein van gezondheid, wel-
zijn en deelname aan de samenleving te verbeteren, hebben wij het initiatief genomen tot Qonsortium. 
Onder die vlag hebben we samen met professionals (onderzoekers, artsen en behandelaars), erva-
ringsdeskundigen en patiëntvertegenwoordigers van Q-uestion een onderzoeksagenda opgesteld voor 
de komende jaren7. Centraal uitgangspunt is het streven naar personalized medicine: het ontwikkelen 
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7  Meer raadselen ontsluieren! - Onderzoeksagenda Q-koorts en de langetermijneffecten (augustus 2021)

https://www.q-support.nu/wp-content/uploads/2021/09/Onderzoeksagenda-2021_DEFINITIEF.pdf
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van een breed palet aan interventies om te voorzien in de juiste zorg voor elke patiënt. Hiermee geven 
we richting aan toekomstig onderzoek op basis van behoeften van Q-koortspatiënten. We noemen 
het herkennen van klachten bij een acute of chronische Q-koortsinfectie en vervolgonderzoek naar 
de langetermijngevolgen van QVS en chronische Q-koorts. VWS kan de agenda gebruiken voor 
haar afwegingen omtrent onderzoek op dit terrein, ZonMw bij vervolgprogramma’s op het gebied 
van infectieziektebestrijding. Daarbij zal ZonMw ook kijken naar aanknopingspunten bij lopende 
onderzoeken naar aanverwante ziekten, zoals ME en CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) en bij 
onderzoeksprogramma’s op het gebied van infectiebestrijding en -behandeling. Enkele onderzoeks-
vragen passen mogelijk ook binnen toekomstig onderzoek naar Long COVID. 

Onze rol: agenderen en verbinden
De komende jaren zetten we in op het actueel houden van de onderzoeksagenda en blijven we lobbyen 
voor nader onderzoek, samenwerking en het werven van fondsen. Hierbij zoeken we samen met VWS 
en andere partners naar kansrijke verbindingen, zeker ook met Europese initiatieven en fondsen. 
Mooie resultaten zijn het lopende onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis onder jongeren 
met Q-koorts, dat we met steun van de provincie Noord-Brabant, VWS en ouders konden opzetten en 
‘Zorg voor Q-koorts beter bekeken’, een onderzoek van het Erasmus MC dat door CZ werd gefinancierd.   

Start QVS database
Een belangrijk aanwinst in deze context is de QVS database, waarvoor in september 2021 de eerste 
vragenlijsten zijn verzonden. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van QVS-patiënten, Q-support 
en onderzoekers in vervulling. Deelnemende patiënten vullen tot en met 2024 elk jaar een uitgebreide 
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vragenlijst in, waarvan de uitkomsten zich vertalen in een persoonlijk overzicht (zie onderstaand 
voorbeeld) en een overzicht van de totale database. Zo krijgen de patiënten zelf, maar ook de adviseurs 
van Q-support en de onderzoekers in beeld welke ontwikkeling patiënten doormaken, ook in verhou-
ding tot de totale onderzoeksgroep. Dat geeft patiënten houvast en biedt voor het eerst de gelegenheid 
om QVS-patiënten langdurig te volgen en onderzoek te doen. Juist bij een aandoening waarover nog 
weinig bekend is, is het belangrijk om gedurende meer jaren structureel data te verzamelen over de 
klachten, het verloop van de ziekte, de effecten van interventies en de behoeften van patiënten. Zo 
bouwen we kennis en inzicht op. Basis voor nader onderzoek en om de juiste dingen te doen. De QVS 
database respecteert de privacy van deelnemers; de data worden door Erasmus MC anoniem verwerkt.

 
Overdracht database Q-koortsonderzoek
Met het RIVM hebben we afgesproken dat Q-support de bestaande database van onderzoeken naar 
Q-koorts overneemt. Wij gaan de database beheren en in samenspraak met patiënten patiënt- 
vriendelijker ontsluiten. Waar mogelijk maken we meteen duidelijk wat een bepaald onderzoek 
voor de patiënten van nu kan betekenen. In het kader van ‘open science’ willen we de onderzoeken 
als download beschikbaar maken en bijvoorbeeld voorzien van handouts voor zorgverleners en 
patiëntvriendelijke samenvattingen. Ook een inventarisatie van internationaal onderzoek zou de 
informatievoorziening ten goede komen. In dat kader rapporteren we ook jaarlijks vanuit de landelijke 
database chronische Q-koorts. 
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Vraag Antwoord

Dossiernummer -------

Invuldatum 08-09-2021

Geslacht Vrouw

Leeftijd 56

Wanneer besmet 2015

Diagnose QVS gelijkend

Diagnose vastgesteld 2016

COVID-19 Niet gehad

   

   
Algemene informatie

Een overzicht van persoonsgegevens

Positie Klacht

1 Vermoeidheid

2 Concentratieproblemen

3 Lichamelijke uitputting

4 Spierpijn

5 Geheugenproblemen

   

   
Top 5 gezondsheidsklachten (5 totaal)

Aantal klachten door QVS in de laatste 12 maanden

Onvermoeid Vermoeid

Algemene
vermoeidheid

Lichamelijke
vermoeidheid

Reductie in
activiteit

Reductie in
motivatie

Cognitieve
vermoeidheid

  

  

  

  

  

   

   
Vermoeidheid

Groen staat voor niet vermoeid, rood voor extreem vermoeid

Fysieke/
cognitieve
vermoeidheid

Verergering
na inspanning

Uitputting
na inspanning

Lange
herstelperiode

Lage
vermoeidheidsdrempel

Geen
klachten

Zeer
ernstige
klachten

   

   Klachten na inspanning: PEM (Post Extertional Malaise)
Hoe verder een punt van het midden afzit, hoe ernstiger de klachten
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Algemene gezondheid

Hoe hoger de score, hoe beter de gezondheid
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Slechtste
psychisch
welbevinden

Beste
psychisch
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Psychisch welbevinden

Hoe hoger de score, hoe beter het psychisch welbevinden

Meer Evenveel Minder

Sociale
contacten

Sport

Studie

Werk

Hobby’s

Huishoudelijke
activiteiten

Opvoeding
kinderen

Relatie met
partner

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   
Invloed QVS op het dagelijks leven 
Meer, minder of evenveel vervullen van rollen door QVS

Cognitie

Angst/depressiePijn/ongemak

Dagelijkse
activiteiten

Zelfzorg Mobiliteit

Geen
klachten

Zeer
ernstige
klachten

   

   Kwaliteit van leven
Hoe verder een punt van het midden afzit, hoe ernstiger de klachten

Aantal afspraken

Bedrijfsarts

Cardioloog

Internist

Fysiotherapeut

Huisarts

1

2

3

5

6

   

   
Top 5 afspraken per zorgverlener (5 totaal)

Aantal afspraken per zorgverlener in de laatste 12 maanden

Ontevreden Tevreden

Internist

Bedrijfsarts

Cardioloog

Huisarts

Fysiotherapeut

  

  

  

  

  

   

   
Tevredenheid zorgverleners

De zorgverleners met waardering

Ontevreden Tevreden

Cognitieve
gedragstherapie

Revalidatietraject

Alternatieve
therapieën

Procesregisseur
vanuit Q-support

Beweegprogramma
van Q-support

  

  

  

  

  

   

   
Tevredenheid behandelprogramma's

De gevolgde behandelprogramma ′s met waardering

Vraag Antwoord

Situatie voor QVS Betaald werk als werknemer

Situatie veranderd Ja, gestopt door QVS

Arbeidsongeschikt 30%

Uitkering Ja, gedeeltelijk

   

   
Invloed QVS op werk

Details van de invloed van QVS op werk

Dit overzicht toont een globale samenvatting van de vragenlijst
QVS onderzoek 2021 - persoonlijk overzicht
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Uiteraard steunen we als expertisecentrum ook andere belangrijke initiatieven op het vlak van 
onderzoek. Zo zullen we op verzoek van VWS ook een coördinerende rol spelen bij het screenen van 
patiënten met een hoogrisicoprofiel op chronische Q-koorts. Dat doen we samen met de huisartsen in 
voormalige haardgebieden van de uitbraak. 

Alles wat we doen is gericht op het optimaliseren van de (na)zorg voor Q-koortspatiënten en om er 
lering uit te trekken voor andere zoönosen en postinfectieuze aandoeningen. En omgekeerd!

 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten, van 2022 tot 2025

• vragenlijst verzenden voor de QVS database     (t/m 2024)
• uitkomsten vragenlijsten QVS database verwerken in persoonlijke overzichten  (t/m 2024)
• analyse data QVS database van de gehele groep van deelnemende patiënten (t/m 2024)
• rapportage over de QVS database      (t/m 2024)
• bijeenkomst Qonsortium (actualiseren onderzoeksagenda)
•  zoeken naar fondsen om invulling te geven aan de onderzoeksagenda
•  contact maken met nieuwe samenwerkingspartners om in het kader van de  

onderzoekagenda aan te sluiten bij initiatieven rond vergelijkbare aandoeningen  
zoals Long COVID, ME, Lyme en CVS

• beheer database Q-koortsonderzoek
• rapportage chronische Q-koorts vanuit de landelijke database

Overige projecten / activiteiten

• onderzoek “Jongeren met Q-koorts” volgen en ondersteunen   2022
• database onderzoeken Q-koorts beter toegankelijk maken   2022
• afronding onderzoek FISH-techniek       2022
• coördinatie screening chronische Q-koorts      ntb   
•  onderzoeken wat samenwerking kan verbeteren op het vlak van werk en 

inkomen tussen patiënten en werkgevers, medici (huisartsen, bedrijfsartsen, 
specialisten), verzekeraars en UWV      ntb 

•  mogelijkheid verkennen om samen met een onderzoeksinstituut te komen tot 
een biobank voor Q-koorts, in aanvulling op de QVS database   ntb 

Wat Q-support gaat doen van 2022 t/m 2025
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De activiteiten van Q-support in 2022 
 

Integrale patiëntenzorg en voorlichting  Q1  Q2  Q3  Q4
Vragenlijst naar QVS-patiënten (QVS database)    x

Medisch adviesgesprek deelnemers QVS database    x  x

Persoonlijk contact patiënt-nazorgadviseur over actuele

situatie en ondersteuningsbehoefte x  x  x  x

Webinar  x   x 

Q-tour Noord/Oost Nederland   x 

Q-tour West-Brabant    x

Scholing en kennisdeling  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen

Onderzoek  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen   

De genoemde activiteiten vertalen we in een helder totaaloverzicht per jaar (zie de eerste aanzet  
hieronder). Daartoe moeten we de ‘Overige projecten / activiteiten’ voor een deel nog prioriteren  
en verdelen over de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.

Wat Q-support gaat doen van 2022 t/m 2025

De activiteiten van Q-support in 2023 
 

Integrale patiëntenzorg en voorlichting  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen 

 

Q-tour Noordoost-Brabant/Noord-Limburg   x

Q-tour Midden-Nederland    x

Scholing en kennisdeling  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen

Onderzoek  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen   
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De activiteiten van Q-support in 2024 
 

Integrale patiëntenzorg en voorlichting  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen 

 

Q-tour Zuidoost-Brabant   x

Q-tour Midden-Limburg    x

Scholing en kennisdeling  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen

Onderzoek  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen   

De activiteiten van Q-support in 2025 
 

Integrale patiëntenzorg en voorlichting  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen 

 

Q-tour Zuid-Limburg   x

Q-tour Midden-Brabant   x

Scholing en kennisdeling  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen

Onderzoek  Q1  Q2  Q3  Q4
Nader in te vullen   

Wat Q-support gaat doen van 2022 t/m 2025
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NAWOORD

Dit meerjarenplan is niet ‘in beton gegoten’. Als toekomstgericht expertisecentrum staan we 
uiteraard open voor nieuwe inzichten, behoeften en suggesties. Ook zullen we moeten anticiperen 
op relevant nieuws en de actuele ontwikkelingen en maatregelen rond COVID-19. Verder werken we 
samen met C-support een stappenplan uit om bij een eventuele uitbraak van een nieuwe zoönose of 
andere infectieziekte snel en gericht te kunnen reageren als expertisecentrum voor integrale nazorg 
bij postinfectieuze klachten. 

Aan dit beleids- en activiteitenplan 2022-2025 hebben velen bijgedragen. Om te beginnen dankt 
Q-support alle medewerkers, patiëntvertegenwoordigers en professionals die meedachten over de 
toekomstvisie waar dit plan invulling aan geeft en de honderden patiënten die ons aandachtspunten 
meegaven tijdens de belronde en in de enquête naar aanleiding van onze toekomstvisie. Ook danken 
we alle ervaringsdeskundigen en medewerkers die reageerden op de eerste conceptversie van ons 
meerjarenplan. Dit resulteerde in een tweede en laatste conceptversie waar we nog waardevolle 
opmerkingen, aanvullingen en suggesties op kregen van patiënten, professionals en andere stake- 
holders. Ook hen willen we daarvoor heel hartelijk bedanken.

© Stichting Q-support, maart 2022.
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MEER PATIËNTEN
AAN HET WOORD

Sascha wil QVS een gezicht geven.
Lees het verhaal van Sascha

Frans vindt geluk in de kleine dingen.
Lees het verhaal van Frans

Marlon kreeg na Q-koorts ook corona.
Lees het verhaal van Marlon

Eric is blij met de QVS database.
Lees het verhaal van Eric

www.q-support.nu

Op de onlangs vernieuwde website van Q-support delen meer patiënten hun verhaal.

https://www.q-support.nu/ik-wil-qvs-een-gezicht-geven/
https://www.q-support.nu/geluk-zit-in-de-kleine-dingen/
https://www.q-support.nu/marlon-29-jaar-kreeg-q-koorts-en-corona/
https://www.q-support.nu/qvs-database-een-begripvolle-vinger-aan-de-pols/
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