
 

 

Profielschets voorzitter PEP-QC 
Voor de rol van voorzitter is van belang dat hij/zij: 

 Persoonlijk ervaring heeft met het hebben van een chronische of langdurige aandoening. 

 Op de hoogte is van de langdurige gevolgen van Q-koorts en COVID. 

 Ervaring heeft in het leiden/voorzitten van vergaderingen. 

 Beschikt over het vermogen de leden van de PEP-QC te stimuleren tot een bijdrage. 

 In staat is om een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de bestuurder. 

 In staat is de belangen van de PEP-QC te behartigen. 

 In staat is om de PEP-QC intern en extern te vertegenwoordigen. 

 Overzicht en inzicht heeft in de ontwikkelingen in het zorgveld, politieke en maatschappelijke 

instituties. 

 Voldoet aan onderstaande profielschets voor de leden van de PEP Q-C 

 Bereid is om 5 tot 7 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten 

voor de PEP-QC. 

 Bereid is scholing te volgen. 

De PEP-QC geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van mensen geraakt door Q-
koorts of Long COVID. De leden hebben tevens een signaleringsfunctie. Uitgangspunt is het voeren 
van de dialoog. Zo bouwen Q- en C-Support samen met patiënten aan optimale zorg- en 
dienstverlening.  

Een lid van de PEP-QC is: 

 Ervaringsdeskundig (Q-koorts of Long COVID) en heeft toegang tot recente concrete ervaringen 
van mensen die zelf geraakt zijn door Q-koorts of Long COVID en tot actuele ontwikkelingen in de 
zorg (m.u.v. de voorzitter). 

 Gemotiveerd om vanuit het perspectief van patiënten met Q-koorts en Long COVID mee te 
denken en te adviseren. 

 Bekend en heeft affiniteit met het aanbod van Q- en C-support voor mensen met Q-koorts en 
Long COVID.  

 In staat om breder te kunnen denken dan de eigen situatie. Kan de eigen specifieke ervaringen  
vertalen naar algemene verbeterpunten om aan te geven welke specifieke knelpunten er zijn in 
de zorg, behandeling en voorlichting rond de eigen aandoening.  

 In staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het patiënten 
perspectief. 

• In staat om vanuit patiëntperspectief te discussiëren over ziekte gerelateerde onderwerpen en 

bereid om tegenover artsen, hulpverleners, beleidsmakers, etc. kwaliteitsopvattingen en ideeën 

toe te lichten en zo nodig te verdedigen.  

• In staat om voldoende afstand te nemen van mogelijk persoonlijke belangen. 
• Bij voorkeur voorzien van bestuurlijk en beleidsmatig inzicht of is bereid om scholing te volgen. 



 

 

Persoonlijke kenmerken 
Het speelveld van postinfectieuze aandoeningen anno nu is zeer turbulent en politiek en 

maatschappelijk beladen. Het is daarom van groot belang dat leden van de PEP-QC bereid zijn om 

met elkaar samen te werken en te luisteren naar elkaar, ook wanneer situaties lastig zijn. 

Een lid van de PEP-QC: 

• Heeft een positieve en open houding. 

• Kan omgaan met vertrouwelijke informatie. 

• Heeft een evenwichtige, constructieve en flexibele instelling. 

• Heeft goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respect- en 
tactvol kunnen optreden). 

• Heeft goede sociale vaardigheden (kunnen samenwerken in teamverband). 
• Is digitaal vaardig (kunnen werken met internet en vergaderen op afstand). 
• Kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen (vereist). 
 
Wanneer mensen last hebben van beperkte energie, houden we daar uiteraard rekening mee. 

 

 

 
 


