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Algemeen
Voorwoord
Naast de Q-koortsepidemie en het eerste jaar van de huidige pandemie zal ook 2021
voor veel Q-koortspatiënten in het geheugen gegrift blijven. Weer was er sprake van
herbeleving, opspelende emoties en vooral ook angst voor een nieuwe besmetting door
het coronavirus. Word ik opnieuw getroffen? En zo ja, wat zal dat met me doen? Zal ik me
laten vaccineren? En zo ja, wat gaat dát dan weer doen?
Behalve angst was er ook veel frustratie. De wet van de grote getallen, de kennis en
inzichten die Q-koorts reeds gebracht heeft, het waren allemaal aspecten die er mede
voor zorgden dat er anders gehandeld werd dan destijds. Er leefden veel begrijpelijke en
terechte vragen, waar soms wel en vaak niet een eenduidig antwoord op was. Hoewel er
steeds meer duidelijk wordt over de langetermijngevolgen van een infectieziekte zoals
Q-koorts en nu ook COVID-19, is helaas nog veel onderzoek nodig. Hopelijk brengt de
huidige, wereldwijde aandacht voor infectieziekten versnelling in die zoektocht, om te
begrijpen wat er gebeurt in het lichaam en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.
Aan de Q-koortspatiënten en Q-support zal het niet liggen. We zijn trots op de stevige
onderzoeksagenda die we in 2021 samen met onderzoekers hebben opgesteld en
zien mooie initiatieven om hier opvolging aan te geven. Ook heb ik ongelooflijk veel
bewondering voor de grote groep patiënten die hun schouders hebben gezet onder het zo
belangrijke QVS-project. Het doorwerken van de lange vragenlijsten, de vaak impactvolle
medische adviesgesprekken en niet te vergeten de betrokkenheid van de patiënten die
intensief meedachten in de opzet van het onderzoek: dank u wel daarvoor!
Het persoonlijk overzicht geeft de individuele patiënt een beter inzicht in zijn of haar
situatie. De verzamelde uitkomsten van de QVS database zijn van grote waarde voor de
hele groep. Veel signalen waren al bekend en worden bevestigd, andere uitkomsten geven
nieuwe gezichtspunten die richting geven aan het aanbod van Q-support en aan verder
onderzoek.
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In dit jaarverslag over 2021 kijken we kort terug op bovenstaande items en andere
belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Iedereen die daar een bijdrage aan heeft
geleverd, wil ik daarvoor hartelijk bedanken.
Namens het hele team van Q-support
Annemieke de Groot
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Onze toekomstvisie getoetst
In 2020 formuleerde Q-support een nieuwe toekomstvisie, in samenwerking met patiëntenorganisatie Q-uestion, andere patiënten en professionals. Om deze visie te toetsen
hebben we een enquête uitgezet onder de bij Q-support ingeschreven patiënten. We
kregen 181 ingevulde vragenlijsten retour. Dit zijn kort samengevat de tien belangrijkste
aandachtspunten:
1. Contact tussen de nazorgadviseur en de patiënt over diens persoonlijke situatie, op
initiatief van Q-support. Zo worden ook degenen die niet om hulp vragen, maar het wel
nodig hebben bereikt.
2. Een meer multidisciplinaire aanpak, afgestemd op het individu.
3. Er wordt veel belang gehecht aan een check-up, database, medisch onderzoek; de
bereidheid om deel te nemen is groot.
4. Toelichting en voorlichting door Q-support over zelfredzaamheid, zelfregie, leefstijl
en de positieve gezondheid-benadering, op basis van de ervaringen van patiënten.
5. Duidelijk maken waar de patiënten voor de gewenste, passende zorg terecht kunnen.
6. Aandacht voor een laagdrempeliger, minder belastend aanbod van trainingen en/of
lotgenotencontact: digitaal, dicht bij huis.
7. Blijven aankaarten dat Q niet voorbij is, aandacht voor de (zeer) ernstig zieken. De
langdurigheid van de ziekte geeft doorlopend nieuwe uitdagingen op medisch én
financieel gebied.
8. Blijven werken aan (bij)scholing van artsen/professionals; medisch, maar ook op het
gebied van werk- & inkomen.
9. Patiënten hebben veel vragen in relatie tot COVID-19. Over de impact op Q-koortspatiënten en de capaciteit van Q-support en over de mogelijkheden om krachten te
bundelen, o.a. op het gebied van scholing, voorlichting en onderzoek.
10. De website toegankelijker maken en Q-gerelateerde artikelen en (onderzoeks)publicaties delen, minimaal 2 x per jaar.

Met de meeste aandachtspunten zijn we inmiddels
aan de slag, zoals duidelijk blijkt uit andere
onderdelen van dit jaarverslag.

Meer over de uitkomsten van de enquête leest u in Resultaten Vragenlijst Toekomstvisie 2021.
Zowel de toekomstvisie als de uitkomsten van de enquête vormden belangrijke input voor het
nieuwe meerjarenplan dat we samen met professionals en patiëntvertegenwoordigers hebben
opgesteld.

→ Resultaten Vragenlijst Toekomstvisie 2021
→ Beleids- en activiteitenplan Q-support 2022-2025
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De impact van COVID-19
De coronapandemie leverde ook in 2021 voor veel Q-koortspatiënten spanning, gevoelens
van herbeleving en vragen op. Inmiddels was wel duidelijk dat vaccineren werd aangeraden,
net als voor mensen met andere onderliggende aandoeningen. Nieuwe varianten en uitbraken zorgden iedere keer voor onrust. Velen voelden zich extra kwetsbaar en isoleerden
zich uit angst voor de gevolgen van een besmetting.
Niet vatbaarder
Eind september toonde onderzoek van het RIVM aan dat mensen die eerder Q-koorts
doormaakten op zich niet vatbaarder zijn voor COVID-19. Ook zijn er geen aanwijzingen
dat de infecties bij hen een ernstiger beloop hadden. Dat neemt niet weg dat het ziekteverloop ook bij Q-koortspatiënten zeer uiteenloopt en dat ook binnen deze groep een
aantal helaas is overleden ten gevolge van COVID-19. Ook werd veelvuldig teruggekoppeld dat herstel vaak meer tijd vraagt.
Concrete gevolgen
COVID-19 had natuurlijk ook gevolgen voor
ons contact met patiënten. Huisbezoek was
lang niet mogelijk en helaas moesten we
ook de in 2021 geplande Q-tours afgelasten.
De enorme impact van en aandacht voor
COVID-19 riep hier en daar ook vragen op
ten aanzien van de dienstverlening van
Q-support. Natuurlijk gaf het oprichten van
zusterorganisatie C-support, in oktober 2021,
tijdelijk wat extra druk op de capaciteit van Q-support. Per saldo leidde de uitbreiding van
de werkorganisatie juist tot extra capaciteit voor Q-support, waardoor we in 2021 onze
belronde met vereende krachten weer konden oppakken en voltooien.
Meer aandacht voor Q-koorts
Tijdens die gesprekken zagen veel patiënten ook de mogelijke voordelen van de wereldwijde
aandacht voor COVID-19 en de veelheid aan onderzoeken naar postinfecteuze klachten,
aangezien die wellicht ook nieuwe inzichten kunnen opleveren voor Q-koorts-patiënten.
Die verwachting lijkt zeker gerechtvaardigd. Anderen ondervonden meer begrip voor hun
ziekte, van mensen in hun omgeving die COVID-19 hadden doorgemaakt: “Dit is dus hoe
jij je eigenlijk altijd voelt.”
Wat Q-support in elk geval doet is alle aandacht voor COVID-19 benutten om ook
Q-koorts en de gevolgen daarvan op het netvlies te krijgen bij zorgverleners,
verzekeraars, gemeenten en andere instanties.
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Herijking patiëntparticipatie
Q-support is een organisatie voor, door en met patiënten. Dat is al sinds onze oprichting
een belangrijk uitgangspunt. Patiënten weten immers zelf het beste wat ze ervaren,
tegenkomen en nodig hebben op hun vaak lange weg. Daarom hebben we patiënten altijd
betrokken bij het opstellen van richtlijnen, het ontwikkelen en evalueren van ons aanbod
en bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Ook werken we bij trainingen en de intake
van nieuwe patiënten vaak samen met ervaringsdeskundigen die daarvoor zijn opgeleid.
Goed borgen, voor Q-support èn C-support
Bij het verlengen van onze opdracht, eind 2019, spraken we de ambitie uit om patiëntparticipatie stevig te verankeren in onze organisatie. Met het oprichten van C-support
groeide zowel de werkorganisatie als het aantal patiënten en werd dit voornemen nog
meer van belang. Daarom hebben we in 2021 het onderwerp patiëntparticipatie met
hernieuwde energie opgepakt om te zorgen voor een juiste borging, met oog voor de
toekomst. Dit heeft onder andere geresulteerd in een basisnotitie over uitgangspunten
voor participatie, die helpt om te komen tot afspraken en werkwijzen. Samen met
patiënten geven we hier verder invulling aan. We maken gebruik van wat in het verleden
succesvol is gebleken en voegen toe wat ontbreekt en passen aan wat beter kan. Ook
nemen we alvast het gedachtegoed mee van onze gezamenlijke stip op de horizon: een
landelijk expertisecentrum voor postinfectieuze aandoeningen.
Doorkijkje
Inmiddels hebben we een werkgroep samengesteld van mensen die geraakt zijn door een
postinfectieuze aandoening zoals Q-koorts of Long COVID. Samen zijn we aan de slag om
te benoemen wat we belangrijk vinden wanneer het gaat over patiëntparticipatie en hoe
we dit een goede plek kunnen geven binnen de organisatie. Voor de zomer van 2022 komt
de werkgroep met een gedragen advies. Dit geeft inzicht in gezamenlijke ambities en
speerpunten en maakt concreet hoe we deze gaan realiseren. Zo komen we tot hernieuwde
afspraken en werkwijzen én vooral borging van patiëntparticipatie in de organisatie.
Tijdens de ‘verbouwing’ gaat de participatie door
Terwijl we werken aan het verbeteren van de patiëntparticipatie blijven we patiënten uiteraard betrekken bij
alle belangrijke ontwikkelingen. In 2021 betrof dat onder
andere het opstellen van de onderzoeksagenda, de opzet
van het onderzoek rond de QVS database, het ontwikkelen
van de nieuwe vervolgtraining en ons meerjarenplan voor
2022-2025.

Nelleke Maathuis en Hilde Vriens,
samen verantwoordelijk voor Patiëntparticipatie &
Ervaringsdeskundigheid bij Q-support en C-support.

→H
 erijking beleid patiëntparticipatie

Q-support en C-support
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Integrale patiëntenzorg
en voorlichting
Nieuwe vormen van contact
In september 2021 hebben we de belronde afgerond onder ruim 1000 op dat moment bij
ons bekende patiënten. Deze waren we in 2020 gestart, kort na de uitbraak van COVID-19.
Een tweede aanleiding was de verlenging van onze opdracht tot en met 2025. We wilden
een goed beeld krijgen van onze actuele patiëntengroep en van eventuele (hulp)vragen
bij patiënten. Ook wilden we laten weten dat we er voor hen zijn en voorlopig dus ook
blijven. Naar aanleiding van de belronde schreven onze nazorgadviseurs 165 rapportages
over nieuwe en lopende hulpvragen. Veel patiënten gaven aan graag eenmaal per jaar te
worden gebeld omdat ze een houvast nodig hebben. Die vinden ze bij Q-support. Anderen
lieten weten het op dit moment zonder Q-support wel te redden, maar willen wel verbonden
blijven. Vooral ook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond Q-koorts. Stel
dat er een doorbraak komt of ander belangwekkend nieuws is, dan willen ze dat niet missen.
Op initiatief van Q-support
Mede naar aanleiding van de belronde nemen onze nazorgadviseurs voortaan één keer
per jaar telefonisch (of via beeldbellen) contact op. Uiteraard benaderen we alleen de
patiënten in ons bestand die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. In zo’n gesprek
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 weggevallen.

“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
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Vinger aan de pols
Deelnemers aan de QVS database bieden we daarnaast een medisch adviesgesprek aan
naar aanleiding van het persoonlijk overzicht dat voortvloeit uit de ingevulde vragenlijst.
Dat gesprek wordt gepland in hun eigen regio, met een medisch adviseur van Q-support.
Zo houden we voeling met de persoonlijke situatie en hulpvragen van patiënten 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.
Uiteraard staat het patiënten altijd vrij om zelf contact op te nemen met Q-support als er
vragen zijn, dan wel behoefte is aan ondersteuning of een luisterend oor.

Het kernteam dat dagelijks voor Q-support actief is. Op deze foto ontbreken nog enkele
nazorg- en medisch adviseurs en onze ervaringsdeskundigen.

→S
 amenstelling patiëntengroep Q-support

(naar leeftijd, diagnose en regio).
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Uitgelicht: Arbeid & Inkomen
In 2020 verstuurden wij een uitgebreide vragenlijst onder de bij Q-support ingeschreven
patiënten. Ruim 500 van hen vulden deze Q-koortsmonitor in. Eén van de meest in het
oog springende thema’s bleek arbeid & inkomen. Mede naar aanleiding hiervan startte
eind 2021 een driedelige reeks webinars onder de noemer SterQ aan het Werk, specifiek
voor mensen met infectieziekten. Deze hebben we samen ontwikkeld met Q-uestion, de
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Centrum Werk Gezondheid en C-support, met steun van
ZonMw. Klik hieronder om de betreffende link om een aflevering terug te kijken.
SterQ aan het Werk 1
UWV, verzekeringsarts en Wet Poortwachter: wat moet ik weten als werknemer?
SterQ aan het Werk 2
Vermoeidheid, energie en werken: hoe ga je hier mee om?
SterQ aan het Werk 3
Werk en inkomen: waar heb ik recht op als werknemer?

Ook aandacht voor zelfstandigen
De webinars waren vooral interessant voor mensen in loondienst. Ons adviesteam (zie
foto) heeft in 2021 echter ook weer veel zelfstandigen bijgestaan met juridisch en
arbeidsdeskundig advies. Lees bijvoorbeeld het interview met Mark, die na vier jaar
alsnog met terugwerkende kracht voor 2/3 arbeidsongeschikt werd verklaard.

Drie leden van ons juridisch en arbeidsdeskundig adviesteam
(vlnr): Monique van de Graaf, juridisch en arbeidsdeskundig,
Bart Dollekens, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige
en jurist Angela van der Hoeven. Arbeidsdeskundigen Maria de
Rooij en Marian Walraven ontbreken op de foto.

→Z
 elfstandig ondernemer Mark over

uitkering bij arbeidsongeschiktheid
→ SterQ aan het Werk 1
→ SterQ aan het Werk 2
→ SterQ aan het Werk 3
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Q-support online
In 2021 heeft Q-support een nieuwe website ontwikkeld. Meer passend bij deze tijd en
vooral beter aansluitend op de informatiebehoeften van patiënten en professionals. We
hebben de bestaande informatie geactualiseerd en beter gestructureerd zodat bezoekers
sneller en gemakkelijker kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Het toevoegen van
‘veelgestelde vragen’ is helpend hierbij. Input voor de inhoud is zowel aangeleverd door
ervaringsdeskundigen als medewerkers van Q-support die jarenlange ervaring hebben
met Q-koorts.
Rustige lay-out, actieve verspreiding
Met het oog op de prikkelgevoeligheid van veel patiënten hebben we gekozen voor een
rustige lay-out. Kleurgebruik is beperkt tot accenten en teksten staan voor de leesbaarheid op een witte achtergrond. Ook het gebruik van iconen en fotografie is consequent
doorgevoerd. We hebben een aantal patiënten bereid gevonden om Q-koortspatiënten
een gezicht te geven in onze communicatie-uitingen. Hun verhalen zijn opgetekend en
delen we actief via Facebook en LinkedIn. Uiteraard vindt u ook nieuws over Q-koorts en
Q-support op de website en social media. Belangrijke berichten nemen we ook mee in de
nieuwsbrief, die ruim 1.000 geïnteresseerden elke twee à drie maanden in hun mailbox
ontvangen.

Veel waardering voor webinars
Veel patiënten vinden een webinar een prettige manier om informatie tot zich te nemen.
We lichten er twee mooie voorbeelden uit. Daags voor de Dag van de Q-koortspatiënt
organiseerden we samen met Q-uestion het webinar ‘QVS database en jaarlijkse check-up’.
In een anderhalf uur durend programma kwamen alle ins- en outs van dit nieuwe jaarlijks
terugkerende onderzoek aan bod. Dat is een hele zit, maar het mooie van terugkijken is
dat u op elk gewenst moment kunt pauzeren, zo lang als voor u nodig is.
In oktober gaven we onze kijkers een update over diverse medische ontwikkelingen. Het
ging met name over de nieuwe Q-koorts onderzoeksagenda en de stand van zaken rond
de QVS database en het onderzoek naar QVS bij jongeren en jongvolwassenen. Ook dit
webinar kunt u terugkijken.

→ www.q-support.nu

→ Webinar QVS database en jaarlijkse check-up
→ Webinar 9 oktober 2021
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Nieuwe vervolgtraining ‘Q-koorts, de draad weer opgepakt!?’
Een deel van de patiënten die onze basistraining ‘Omgaan met Q-koorts’ hebben gevolgd,
gaf aan behoefte te hebben aan een nieuwe impuls. Waar de eerste training vooral gericht
is op bewustwording en aanvaarding van de situatie, zou de vervolgtraining meer gericht
moeten zijn op het verder vergroten van de zelfredzaamheid, op basis van eigen kracht.
Individueel maatwerk was een ander belangrijk uitgangspunt.
Inbreng van patiënten
De trainers van Zorgbelang, patiënten en medewerkers van Q-support werkten samen
bij het ontwikkelen van de vervolgtraining. Mede door COVID-19 besloten we gaandeweg
zowel een versie met fysieke bijeenkomsten als een online versie te ontwikkelen. Van
beide varianten hebben we in 2021 een pilot uitgevoerd waarvoor we een open oproep
onder patiënten hebben gedaan. De deelnemers aan de pilots hebben actief meegedacht
en bijgedragen aan de uiteindelijke opzet.
Maatwerk en maatjescontact
Ook de vervolgtraining wordt gegeven door een trainer samen met een ervaringsdeskundige
van Q-support. De training bestaat uit negen tweewekelijkse bijeenkomsten, elk van twee
uur en een kwartier. Tussentijds heb je contact met een maatje uit de groep en werk je aan
opdrachten. Het mooie aan de vervolgtraining is dat hij voor iedere deelnemer op maat
is. Er is ruimte om te onderzoeken wat voor jou als deelnemer waardevol is en ook zelfgekozen thema’s komen aan bod. Het werken met vaste maatjes die elkaar ondersteunen
wordt als zeer betekenisvol ervaren.
Fysiek of online?
We bieden ‘Q-koorts, de draad weer opgepakt!?’ inmiddels in beide varianten aan,
zodat je als deelnemer kunt kiezen wat je het beste past. Ook de basistraining ‘Omgaan
met Q-koorts’ wordt vanaf 2022 zowel fysiek als online aangeboden. Thuis online een
training volgen blijkt voor sommigen minder belastend, qua reizen en gezondheid, dan
deelnemen aan fysieke bijeenkomsten op locatie. Online biedt bovendien de mogelijkheid
om mensen uit verschillende regio’s te laten deelnemen.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving.
Deelname is kosteloos.

“Deze training was voor mij
echt levensveranderend”
Lees het interview met Gerrit Hezemans,
deelnemer aan de pilot.

→A
 anmelden en informatie trainingen
→ I nterview met Gerrit Hezemans
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Scholing en
kennisdeling
COVID-19 geeft (na)scholing een boost
De praktijk laat zien dat we de kennis over Q-koorts het beste kunnen overbrengen in
een breder verband. Door professionals te informeren over de gevaren en gevolgen van
zoönosen, krijgen zij meer aandacht en begrip voor mensen die een postinfectieuze
ziekte oplopen. En dus ook voor Q-koortspatiënten. De aanhoudende aandacht voor
COVID-19 en Long COVID in 2021, heeft Q-support daarvoor goed weten te benutten.
Duizenden ‘nieuwe’ professionals bereikt
Samen met opleidingspartners hebben onze medisch adviseurs in 2021 veel ‘nieuwe’
groepen bereikt. We deelden onze kennis over Q-koorts met duizenden professionals
die voor het herkennen en erkennen van Q-koorts en de bijbehorende klachten heel
belangrijk zijn:
• circa 500 UWV- en bedrijfsartsen volgden een door Q-support georganiseerde
nascholing, waarin twee patiënten hun ervaringen deelden
• circa 1000 ergotherapeuten volgden een tweedelige nascholing
• circa 4000 huisartsen volgden een webinar via MedNet of keken de uitzending terug
• circa 600 verpleegkundigen volgden een tweedelige nascholing via Vilans
• circa 700 basisartsen volgden een nascholing via Amsterdam UMC
Verder hebben we in 2021 onder de vlag ‘van Q-koorts naar COVID-19’ incidentele
lezingen en nascholingen verzorgd voor tal van groepen (huis)artsen, doktersassistenten
en longartsen. Intern hebben we de nascholing van onze nazorgadviseurs een impuls
gegeven om de organisatie van Q-support verder te professionaliseren.
In alle gevallen maken ervaringen van patiënten deel uit van onze aanpak, meestal in de
vorm van videofragmenten. Live persoonlijk verslag doen maakt weliswaar nóg meer
indruk op de toehoorders, maar vraagt erg veel energie van de patiënten.
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Jaarlijks terugkerende activiteiten
Q-support en C-support richten zich met hun scholingsactiviteiten zowel op aankomende
als reeds werkzame professionals. Voor beide sporen streven we naar een vaste plek in
het jaarlijkse (na)scholingsaanbod. Op enkele belangrijke punten is dat al gelukt. Zo is
de mede door Alfons Olde Loohuis (medisch adviseur bij Q-support) ontwikkelde ‘One
Health game’ al jaren een vast onderdeel van de opleiding tot basisarts aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. In deze game staat de uitbraak van Q-koorts centraal.
Online cursus voor zorgprofessionals
De online cursus ‘Zorg rondom postinfectieuze ziekten: van Q-koorts naar COVID-19’ die
we samen met E-Infuse hebben ontwikkeld, staat bij hen sinds 2020 op het programma.
E-Infuse richt zich met name op medisch en verpleegkundige specialisten, artsen in
opleiding tot specialist en physician assistants. Zij krijgen kennis van de fysieke, mentale
en sociale gevolgen die een infectieziekte heeft op patiënten. Ook is er aandacht voor de
impact op het dagelijks functioneren van patiënten en hun positie op de arbeidsmarkt. In
2021 namen 70 zorgprofessionals deel aan deze cursus.
Duizenden huisartsen (in opleiding)
Met een nascholing over Q-koorts en COVID-19 bereikten we in 2021 ook elke drie maanden
400 huisartsen in opleiding. Bovendien zijn infectieziekten zoals Q-koorts inmiddels een
terugkerend onderwerp in de verplichte centrale nascholing voor Nederlandse huisartsen.
One Health
Jaarlijks terugkerend is ook de nascholing over Q-koorts en zoönosen die Alfons Olde
Loohuis verzorgt voor een groep professionals uit het humane en veterinaire domein.
De bijeenkomst maakt deel uit van een internationaal programma van Wageningen
University & Research, in het kader van One Health. Dat programma trekt elk jaar
deelnemers uit de hele wereld.
In alle gevallen maken ervaringen van patiënten deel uit van onze aanpak, meestal in de
vorm van videofragmenten. Live persoonlijk verslag doen maakt weliswaar nóg meer
indruk op de toehoorders, maar vraagt erg veel energie van de patiënten.

→ Informatie en aanmelden online cursus via

E-infuse (open inschrijving)
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Onderzoek
Onderzoeksagenda Q-koorts
Qonsortium formuleert onderzoeksagenda voor komende jaren
“Meer raadsels ontsluieren!” luidt de veelzeggende titel van de onderzoeksagenda
‘Q-koorts en de langetermijneffecten’. Hoewel er al veel onderzoek is verricht, zijn twee
belangrijke vragen nog altijd onbeantwoord. Waarom wordt de één wel heel erg ziek en
de ander niet? Zijn er behandelingsmogelijkheden voor de langetermijneffecten? Meer
onderzoek blijft dan ook cruciaal om de situatie van patiënten op het terrein van gezondheid, welzijn en deelname aan de samenleving te verbeteren.
Coproductie van patiënten en professionals
Aangezien we als Q-support binnen onze huidige opdracht niet over het mandaat en
de middelen beschikken om zelf onderzoek te initiëren, namen wij het initiatief tot het
vormen van Qonsortium. Onder deze vlag hebben professionals (onderzoekers, artsen
en behandelaars), patiëntvertegenwoordigers van Q-uestion en ervaringsdeskundigen,
medisch adviseurs en andere medewerkers van Q-support samengewerkt aan een agenda
voor toekomstig onderzoek. Projectleider Ingeborg Meijer vond het mooi om te zien
hoeveel consensus er was tussen onderzoekers en patiënten. “Patiënten zijn ongelooflijk
goed op de hoogte en weten precies wat nodig is.”
Personalized medicine
Centrale uitgangspunten bij het samenstellen van de onderzoeksagenda waren ten eerste
de behoefte aan meer en diepgaander onderzoek. Ten tweede het streven naar personalized
medicine: het ontwikkelen 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. Belangrijke onderzoeksvragen liggen op de
thema’s: diagnostiek, immuunsysteem, overeenkomsten met Long COVID, databanken,
relatie tussen cognitie en neuro-inflammatie (ontstekingen), patiëntbehoeften en de
maatschappelijke effecten.
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Goed ontvangen
6 september 2021 kon Annemieke de Groot, bestuurder van Q-support, namens
Qonsortium het resultaat overhandigen. Stephanie Wiessenhaan (VWS) en Linda van
Nierop (ZonMw) namen de onderzoeksagenda met veel belangstelling in ontvangst:
“Hier kunnen we echt mee vooruit. We gaan kijken waar we aanknopingspunten vinden
bij lopende onderzoeken naar aanverwante ziekten zoals ME CVS en onderzoeksprogramma’s op het gebied van infectiebestrijding en -behandeling. Ook zullen enkele
onderzoeksvragen zeker passen binnen toekomstig onderzoek naar Long COVID.”
De onderzoeksagenda is opgesteld voor vijf jaar, maar wordt jaarlijks door het Qonsortium
tegen het licht gehouden en zonodig op basis van nieuwe inzichten geactualiseerd.

Download onderzoeksagenda

Ook patiënten, de patiëntenorganisatie en betrokken onderzoekers waren blij met het
resultaat en namen de onderzoeksagenda met gepaste trots in ontvangst.

→ Onderzoeksagenda

‘Q-koorts en de langetermijneffffecten’
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Start QVS database
In 2021 heeft Erasmus MC in opdracht van Q-support het onderzoek voor de QVS database
ontwikkeld en opgestart. Daarmee ging een langgekoesterde wens in vervulling van
patiënten met Q-koortsvermoeidheidssyndroom (of QVS-gelijkend), Q-support en onderzoekers. Juist bij een aandoening waarover nog weinig bekend is, is het belangrijk om
gedurende meer jaren structureel gegevens te verzamelen over de klachten, het verloop
en de invloed van de ziekte op het leven van patiënten. Zo krijgen we een goed beeld van
de langetermijngevolgen, de verwachtingen van deelnemers aan het QVS-onderzoek en
hun gebruik en waardering van zorg en ondersteuning. Ook ten aanzien van Q-support
(zie afbeelding). Natuurlijk leeft ook de hoop dat het onderzoek aanknopingspunten biedt
om de zorg en ondersteuning te verbeteren en beter af te stemmen op de persoonlijke
behoeften van patiënten.

* Dit is de gemiddelde beoordeling van de 448
deelnemers aan het QVS-onderzoek. De grafiek
toont het procentuele aandeel van elk cijfer
in de totale ‘score’. 56% van de deelnemende
patiënten waardeert de ondersteuning door
Q-support met minimaal een 8.

Veel animo
Er was veel belangstelling om deel te nemen, ook bij mensen die nog niet bij Q-support
stonden ingeschreven. In de loop van 2021 verwerkten we ruim honderd nieuwe aanmeldingen. In september ontvingen ruim 800 patiënten met de diagnose QVS of QVSgelijkend de online vragenlijst. 448 patiënten hebben deze volledig ingevuld. Door mee
te werken aan het onderzoek krijgen patiënten inzicht in de ontwikkeling van hun eigen
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QVS onderzoek 2021 - persoonlijk overzicht
Dit overzicht toont een globale samenvatting van de vragenlijst

Algemene informatie

Top 5 gezondheidsklachten (5 totaal)

Vermoeidheid

Klachten na inspanning: PEM (Post Extertional Malaise)

Een overzicht van persoonsgegevens

Aantal klachten door QVS in de laatste 12 maanden

Groen staat voor niet vermoeid, rood voor extreem vermoeid

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

Vraag

Antwoord

Positie

Klacht

Dossiernummer

-------

1

Vermoeidheid

Invuldatum

08-09-2021

2

Concentratieproblemen

Geslacht

Vrouw

3

Lichamelijke uitputting

Leeftijd

52

4

Spierpijn

Wanneer besmet

2010

5

Geheugenproblemen

Diagnose

QVS

Diagnose vastgesteld

2012

COVID-19

Niet gehad

Verergering
na inspanning

Cognitieve
vermoeidheid
Uitputting
na inspanning

Reductie in
motivatie

Zeer
ernstige
klachten

Fysieke/
cognitieve
vermoeidheid

Geen
klachten

Reductie in
activiteit

Lichamelijke
vermoeidheid
Lange
herstelperiode

Algemene
vermoeidheid
Onvermoeid

100
90

Algemene gezondheid

Psychisch welbevinden

Invloed QVS op het dagelijks leven

Kwaliteit van leven

Hoe hoger de score, hoe beter de gezondheid

Hoe hoger de score, hoe beter het psychisch welbevinden

Meer, minder of evenveel vervullen van rollen door QVS

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

100

Beste
gezondheid

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

20

20

0

10

Slechtste
gezondheid

0

Pijn/ongemak

Relatie met
partner

Beste
psychisch
welbevinden

Angst/depressie

Opvoeding
kinderen

Zeer
ernstige
klachten

Huishoudelijke
activiteiten

63

Hobby’s

Geen
klachten

Dagelijkse
activiteiten

Cognitie

Werk

40

30

10

Lage
vermoeidheidsdrempel

Vermoeid

Studie
Sport
Slechtste
psychisch
welbevinden

Mobiliteit

Zelfzorg

Sociale
contacten
Meer

Evenveel

Minder

Top 5 afspraken per zorgverlener (5 totaal)

Tevredenheid zorgverleners

Tevredenheid behandelprogramma's

Invloed QVS op werk

Aantal afspraken per zorgverlener in de laatste 12 maanden

De zorgverleners met waardering

De gevolgde behandelprogramma ′s met waardering

Details van de invloed van QVS op werk

Beweegprogramma
van Q-support

Fysiotherapeut
6

Huisarts

5

Fysiotherapeut

3

Internist

2

Cardioloog

Bedrijfsarts

1

Huisarts

Procesregisseur
vanuit Q-support

Cardioloog

Alternatieve
therapieën

Bedrijfsarts

Revalidatietraject

Ontevreden

Antwoord

Situatie voor QVS

Betaald werk als werknemer

Situatie veranderd

Ja, gestopt door QVS

Arbeidsongeschikt

30%

Uitkering

Ja, gedeeltelijk

Cognitieve
gedragstherapie

Internist
Aantal afspraken

Vraag

Tevreden

Ontevreden

Tevreden

ziekteverloop. We vragen hen namelijk jaarlijks de vragenlijst in te vullen, tot en met
2024. Elke deelnemer krijgt een persoonlijk overzicht van de uitkomsten. Dat geeft in n
oogopslag een beeld van het fysiek en mentaal welbevinden, de klachten en de kwaliteit
van leven. Ook toont dit ‘dashboard’ van welke zorgverleners en behandelprogramma’s
iemand gebruik maakt en hoe deze worden beoordeeld.
Het persoonlijk overzicht vormt tevens de basis voor een uitgebreid gesprek met één van
de medisch adviseurs van Q-support, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd.
Begin 2022 hebben we naar aanleiding van de eerste 200 adviesgesprekken reacties
opgehaald bij enkele patiënten en bij Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur van het
eerste uur.
Zorgvuldige opzet
De vragenlijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zowel Q-uestion,
stichting voor mensen met Q-koorts, als met ervaringsdeskundigen van Q-support.
Deze patiëntvertegenwoordigers dachten inhoudelijk mee over de vragen, maar ook
over het taalgebruik en het aantal vragen. De resultaten worden opgeslagen in de QVS
database van Q-support en anoniem verwerkt door Erasmus MC, voor een totaalbeeld
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van de QVS-patiënten als groep. De persoonlijke gegevens die patiënten hebben ingevuld,
worden gekoppeld aan hun account in Online Zorg Plan. Via dit OZP hebben de patiënt
zelf, de medisch adviseur en nazorgadviseur van Q-support en eventueel door de patiënt
geaccordeerde professionals inzage in de gegevens.
Van drie naar vijf medisch adviseurs
Om met ruim 400 patiënten een uitgebreid medisch adviesgesprek te kunnen voeren,
hebben we het medisch adviesteam van Q-support flink uitgebreid. De nieuwe adviseurs
zijn zorgvuldig ingewerkt, door interne coschappen. De eerste maanden zijn alle gesprekken
gevoerd door een ervaren QVS-specialist met een in te werken medisch adviseur. In de
periode daarna was er altijd een dienstdoende mentor waar de nieuwe medisch adviseurs
een beroep op konden doen. Inmiddels hebben we een team van 5 medisch adviseurs
met kennis van QVS die casussen wekelijks met elkaar bespreken. Zo kunnen we nieuwe
aandachtpunten, zoals het slaapgedrag van QVS-patiënten, eerder oppikken signaleren
en aanpakken.
Focusgroepen
De onderzoekers laten zich leiden door voortschrijdend inzicht. Zowel inhoudelijke
als technische verbeterpunten worden opgenomen in de nieuwe vragenlijsten. Voor de
inventarisatie van die punten organiseren we onder andere focusgroepen met patiënten
die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarin bespreken we wat zij vinden dat er op
basis van de eerste uitkomsten zou moeten gebeuren.
Mensen met de diagnose QVS of QVS-gelijkend die
nog niet bij Q-support staan ingeschreven, kunnen
zich alsnog aanmelden en instromen in het onderzoek.
Waarom meedoen zo belangrijk is? Philippe Chabot,
ervaringsdeskundige bij Q-support, maakt het duidelijk in deze video.

Benieuwd naar de resultaten van het eerste jaar?
Lees het interview met dr. Suzanne Polinder (foto),
onderzoeksleider bij Erasmus MC, bekijk de publiekssamenvatting of kijk het webinar terug van 23 april 2022.
Meer over de QVS database vindt u op de website van
Q-support.

→ Onderzoeksleider Suzanne Polinder over de eerste resultaten
→ Publiekssamenvatting QVS database jaar 1
→ Impact QVS database op patiënten
→ QVS database van grote waarde (interview Alfons Olde Loohuis)

→ QVS database: de eerste resultaten (webinar 23 april 2022)
→ QVS-patiënt Philippe Chabot legt uit waarom meedoen zo

belangrijk is.
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Onderzoek jongeren met QVS
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van UMC Utrecht) verricht sinds 2020
onderzoek bij jongeren met QVS. Twee vragen staan in het onderzoek centraal:
1. K
 unnen we lichamelijke/biologische aanwijzingen vinden voor het ontwikkelen
van chronische vermoeidheidsklachten door patiënten met QVS?
2. Kan een persoonlijk leefstijladvies en/of dieetadvies helpen om grip te krijgen op
de vermoeidheidsklachten?
Lichaamsmateriaal
“Voor antwoorden op de eerste vraag verzamelen we lichaamsmateriaal van alle deelnemers:
bloed, speeksel, ontlasting en een plukje haar”, vertelt Anouk Vroegindeweij, lid van
het onderzoeksteam. “We kijken onder andere uitgebreid naar het afweersysteem en de
energiehuishouding van cellen. Vinden we belangrijke overeenkomsten tussen chronisch
vermoeide deelnemers? Zien we opvallende verschillen met gezonde leeftijdsgenoten?”
Dagboekje als basis
Het antwoord op vraag twee wordt proefondervindelijk getest. Om te komen tot een
persoonlijk leefstijladvies houden de chronisch vermoeide deelnemers eerst vier weken
lang een dagboekje bij op hun smartphone. “In een app beantwoorden ze vijf keer per
dag een aantal vragen over hun vermoeidheid, overige klachten en wat ze de laatste uren
hebben gedaan. De jongeren kunnen zelf ook
bepaalde vragen of klachten toevoegen. Eén
deelnemer was bijvoorbeeld benieuwd naar de
invloed van het weer. Op de resultaten laten
we vervolgens een algoritme los. Zo krijgen we
een beeld van de vermoeidheid en factoren die
daarop van invloed kunnen zijn.”
Persoonlijke aandachtspunten
Dat leidt tot een persoonlijk leefstijladvies
variërend van meer bewegen en overdag
minder slapen tot tips om piekeren of stress te
Anouk Vroegindeweij
voorkomen. Daar gaan ze vervolgens 12 weken
lang mee aan de slag. Gedurende een tweede
periode van 12 weken volgen de deelnemers een
persoonlijk dieetadvies. Ook die wordt voorafgegaan door een maand het dagboekje
bijhouden. Zo zien we of de vermoeidheidsklachten door het naleven van het advies al
dan niet verminderen. De effecten verschillen sterk per deelnemer, meldt Anouk. “Dat
hangt onder andere samen met de mate waarin hun leefstijl of dieetpatroon afwijkt van
het advies waarmee ze aan de slag gaan.”
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Voor sommige deelnemers waren de uitkomsten heel verrassend, maar velen voorvoelden volgens Anouk zelf al wel waar ze mee aan de slag konden. “Voor de meeste
deelnemers was het een opluchting om het op deze manier te bespreken. Ook bij jongeren
zien we dat het erkennen van hun ziekte erg belangrijk is.”

Aan het onderzoek doen 20 patiënten met QVS mee,
20 met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom)
en 20 met jeugdreuma. De uitkomsten van deze groepen worden
onderling vergeleken en met die van gezonde leeftijdsgenoten. Medio
2022 vinden in het laboratorium de analyses plaats, waarna
het onderzoek kan worden afgerond.

Pilots FISH-test en screening chronische Q-koorts
Pilot FISH-test
Op verzoek van een grote groep patiënten besloot Q-support in 2020 om een pilotstudie
te financieren naar de FISH-test (Fluorescence In Situ Hybridization). Dit vanuit de
gedachte dat het periodiek opvlammende klachtensyndroom te verklaren is door een
probleem in de witte bloedcellen. Dat de bacterie die Q-koorts veroorzaakt niet helemaal
uit het lichaam verdwijnt is eerder al aangetoond. De grote vraag is of de bacterie ook
levensvatbaar blijft en dus de oorzaak van het opvlammen kan zijn. De pilot is te kleinschalig om wetenschappelijke conclusies aan te verbinden, maar kan wel aanleiding zijn
voor een uitgebreid vervolgonderzoek. Temeer daar de uitkomst ook van belang zou zijn
voor mogelijke behandelingen bij aandoeningen ten gevolge van andere persisterende
bacteriën en virussen, zoals COVID-19.		
Opzet en stand van zaken
Voor dit onderzoek worden bloedmonsters verzameld van mensen zonder Q-koortsbesmetting, mensen met een Q-koortsbesmetting maar zonder klachten, mensen met de
diagnose QVS en mensen met chronische Q-koorts. Deze monsters worden anoniem en
at random aangeboden bij Biotrack, specialist in diagnostische technieken, waaronder
de FISH-test. In 2021 zijn de deelnemers geselecteerd en de nodige voorbereidingen
getroffen. Helaas werd Biotrack geplaagd door capaciteitsproblemen ten gevolge van de
coronacrisis. Alles staat in de startblokken om de pilot in 2022 te voltooien.
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Q-support financiert deze pilot uit onderzoeksbudget dat resteerde van haar eerdere
opdracht. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met Radboudumc en Q-uestion en
wordt gecoördineerd door Innatoss.

Pilot screening chronische Q-koorts
Chronische Q-koorts is een ziektebeeld dat tot ernstige complicaties kan leiden, zeker
wanneer patiënten niet de juiste behandeling krijgen. We weten dat er nog altijd mensen
zijn die de levende Q-koortsbacterie bij zich dragen zonder dat te weten. Deze kan
levensbedreigende ontstekingen aan vaten en hartkleppen veroorzaken. Een juiste
diagnose stellen is dus essentieel. Voor VWS aanleiding om het RIVM te laten onderzoeken
of screening van patiënten met een verhoogd risico zinvol kan zijn in de gebieden waar
Q-koorts heeft geheerst. Zeker omdat inmiddels ook duidelijk is dat juist daar veel meer
mensen een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt dan de officiële cijfers aangeven.
Waardevolle uitkomst
Q-support speelde een centrale rol in deze pilot, die in 2021 werd afgerond. In samenwerking met dertien huisartspraktijken, verspreid over het land, hebben we zo’n 3400
patiënten geselecteerd met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer.
Deze werden uitgenodigd om een bloedonderzoek aan te vragen. Ongeveer 1700 van hen
namen deel aan de pilot. Uit het algemeen bloedonderzoek bleek dat 18% van de deelnemers in het verleden Q-koorts heeft doorgemaakt. Dat percentage verschilde erg per
huisartspraktijk, variërend van 3% tot 30%. 9 patiënten met een sterke verdenking van
chronische Q-koorts werden doorverwezen voor klinisch onderzoek. 4 patiënten kregen
uiteindelijk de diagnose chronische Q-koorts en zijn nu onder controle en behandeling
bij een specialist.
Opstart landelijke screening
De pilot heeft aangetoond dat een landelijke screening in de gebieden waar Q-koorts
heeft geheerst absoluut zinvol is. Belangrijk is wel dat het werkgebied van de huisartspraktijken nauwkeurig correspondeert met de haarden van de uitbraak. De landelijke
screening richt zich op patiënten met een aneurysma en op immuungecompromitteerde
patiënten die medicijnen gebruiken om hun afweer te ‘temperen’. VWS heeft Q-support
gevraagd deze screening te coördineren. Huisarts Eva Hartman heeft als projectleider
deze rol op zich genomen. Om de bewustwording onder huisartsen en hun praktijkondersteuners te vergroten bieden we hen een geaccrediteerde nascholing over infectieziekten
aan. Zo snijdt het mes aan meer kanten.
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Bezien vanuit de
Raad van Toezicht
Namens de Raad van Toezicht van Q-support
blikken voorzitter Frank van Beers en
Hester Rippen kort terug én vooruit. Hester
is sinds medio 2021 één van de twee nieuwe
leden van de RvT.

Frank van Beers
Hester Rippen

Q-support als verbinder en expertisecentrum
Als directeur-bestuurder van de landelijke patiëntenorganisatie Stichting Kind en Ziekenhuis vindt Hester het heel belangrijk dat de patiënt centraal staat en op gelijke voet
mee kan praten. “Dat spreekt me zo aan in Q-support. En dat geldt ook voor het vooruitstrevende zorgmodel; die brede, holistische kijk en integrale manier van ondersteunen.
Dat is precies wat patiënten nodig hebben. Ik vind echt dat we dat heel goed doen.”
Frank onderstreept dat juist daar de grote meerwaarde zit van Q-support: “Complexe
aandoeningen zoals QVS en chronische Q-koorts kun je niet vanuit één kant oplossen.
Dat vraagt om een Interdisciplinaire aanpak, gericht op het individu, met Q-support als
verbinder en expertisecentrum.”
Hoogtepunten
Kijkend naar het jaarverslag is Frank ook trots op het enorme aantal professionals dat de
medisch adviseurs hebben bijgeschoold op het gebied van postinfectieuze aandoeningen.
“Daar hebben we echt een flinke inhaalslag gemaakt. Ontzettend belangrijk voor het
herkennen en erkennen van de Q-koortspatiënt.” Mede in dat verband was de start van
de QVS database voor beiden een van de highlights van 2021. Frank: “De eerste uitkomsten
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van de QVS-patiënten als groep tonen onmiskenbaar aan dat het overgrote deel van de
deelnemers nog altijd met ernstige gevolgen te kampen heeft. Dat gaat ongetwijfeld ook
bijdragen aan die zo nodige bewustwording bij professionals. Bovendien bieden de uitkomsten belangrijke nieuwe handvatten voor voorspellende profielen, het oppikken van
signalen, het creëren van zorgpaden en natuurlijk voor verder onderzoek.”
Basis voor uitkomstgerichte zorg
Dat is de grote kracht van data, vindt Hester. “Een waardevolle bron waar we nog veel
meer mee kunnen doen om bestaande en nieuwe patiënten sneller en beter op maat te
‘empoweren’. Dat is de enorme meerwaarde van de QVS database voor de individuele
patiënt. Het persoonlijk overzicht biedt houvast voor eigen regie. Waar sta ik? Waar
liggen míjn belangrijkste uitdagingen? Dat zie je in één oogopslag en kun je nu heel
makkelijk delen met je zorgverleners, zonder dat je steeds opnieuw je hele verhaal hoeft
te doen. Dat sluit helemaal aan bij het streven naar uitkomstgerichte zorg, waarbij het
idee is dat zorgverlener en patiënt samen beslissen, op basis van heldere, gedeelde
gegevens. En het past bij onze Nederlandse visie op zorg en gezondheid: zelf doen wat
kan en gericht ondersteunen waar dat nodig is.”
Professionalisering
“We kijken zonder meer terug op een turbulent jaar”, stelt Frank. “Sinds de oprichting
van C-support, eind 2020, is de gezamenlijke werkorganisatie van Q-support en
C-support gegroeid van 15 naar 115 medewerkers. Dat is ongelooflijk snel en goed
gedaan; qua kennis en kunde zijn we alleen maar sterker geworden. Daar is heel hard
aan getrokken, door iedereen. Ook achter de schermen, in de bedrijfsvoering, hebben
we belangrijke stappen gezet. Die snelle groei is de aanzet geweest voor verdere professionalisering. Gelukkig met behoud van de enorme betrokkenheid die zo kenmerkend is
voor Q-support. Dat verdient een groot compliment voor de hele organisatie.”
Voor en met patiënten
Bij die professionalisering hoort volgens Hester ook het invullen en borgen van een
nieuwe vorm van patiëntparticipatie, in het hart van de organisatie. Voor haar één van
de speerpunten voor 2022. “Dat vraagt wat tijd, maar alleen door dat echt samen met
patiënten te doen, kunnen we participatie duurzaam inrichten. Zodat we gevraagd én
ongevraagd advies krijgen, als belangrijke input voor goede strategische beslissingen.”
Dat sluit volgens Frank naadloos aan bij de traditie die Q-support heeft op het gebied van
patiëntparticipatie: “We doen het voor en mét patiënten, dat is altijd het motto geweest.”
Blijvend van belang
Hij gunt de organisatie dit jaar vooral een zekere rust, om de basis verder op orde te
brengen. “We hebben even achter de trein aan moeten hollen, maar het is ons gelukt
om erop te springen. Nu kunnen we rustig naar voren lopen, om verder te bouwen aan
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het expertisecentrum voor postinfectieuze aandoeningen, waar zowel patiënten als
professionals ook in de toekomst een beroep op kunnen doen. ” Hester vult aan: “Zo
kunnen we de juiste, blijvende aandacht geven aan de groeiende groep mensen met
blijvende klachten. Van Q-koorts, van COVID-19, maar ook van eventueel nieuwe uitbraken van infectieziekten. Hopelijk blijven ook overheid en politiek het belang inzien
van die investering.”

De Raad van Toezicht van Q-support (vlnr): Prof.dr. Chris van Weel, Hester Rippen, Frank van
Beers, Marnix Bakermans en Pauline van Schie.
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