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Over Stichting Q-support
Stichting Q-support is in 2013 in het leven geroepen door de Rijksoverheid om patiënten met Q-koorts 

te adviseren en te begeleiden en om onderzoek te initiëren Q-support heeft een opdracht van 5 jaar ge-

kregen tot 2018. Het heeft geopereerd als een onafhankelijke, landelijke stichting die positief wilde bij-

dragen aan het functioneren van mensen met chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidssyndroom 

(QVS). Q-support heeft advies en begeleiding geboden aan Q-koortspatiënten met chronische Q-koorts 

en mensen met QVS. Daarnaast stimuleerde Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de 

behandeling ervan. Q-support heeft verder ondersteuning geboden op alle leefgebieden: zorg en welzijn, 

werk, inkomen, verzekeringen en met financiële en juridische vraagstukken. Middels een vastgesteld 

advies- en begeleidingsproces werd samen met elke patiënt bekeken welk vragen er speelden en op 

welke wijze Q-support advies en begeleiding kon bieden. Om de hulpvraag duidelijk te krijgen, werkte 

Q-support met procesregisseurs en ervaringsdeskundigen samen. Samen met de patiënt stelde Q-sup-

port vervolgens een persoonlijk begeleidingsplan op. Daarin werd vastgelegd hoe en waarmee Q-support 

de patiënt ondersteunde. 

Q-support heeft gedurende deze fase een groot aantal patiënten, professionals en overige betrokkenen 

geadviseerd en begeleid. Met de conclusie dat er meer tijd nodig is om de werkzaamheden te borgen 

heeft de minister besloten tot een verlenging van Q-support voor de duur van drie jaren. Met een aan-

gepaste opdracht zal Q-support 2.0 gaan fungeren als steun- en adviespunt voor gemeenten en professi-

onals om hiermee de zorg voor Q-koortspatiënten te borgen binnen de reguliere zorg. Het optimaliseren 

van deze Kwaliteitsstandaard en het bijbehorende netwerk van deskundigen zal nadrukkelijk deel uit-

maken van haar werkzaamheden. Zij zal dit in samenspraak doen met belangenorganisatie Q-uestion. 

Voor meer informatie zie www.q-koorts.nl.
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Voorwoord
Het leek een onmogelijke opgave; het samenstellen van een Kwaliteitsstandaard voor een groep patiënten met een 

zeldzame ziekte waar de (para) medici zelf nog weinig kennis van hebben. Toch is het gelukt. Een Kwaliteitsstandaard 

waarin goede zorg wordt beschreven voor patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Er moesten veel hob-

bels worden genomen. Hoe kun je goede zorg beschrijven zonder een behandelcode bij de zorgverzekeraar?  Hoe kun 

je goede zorg objectief vaststellen met summier onderbouwd wetenschappelijk onderzoek? De motivatie om toch door 

te gaan, was de steeds groter wordende groep patiënten die aangaf baat te hebben bij fysiotherapie, bij ergotherapie 

en bij de deelname aan de zelfhulptraining.

Voor de samenstelling van de Kwaliteitsstandaard is augustus 2016 een werkgroep opgericht bestaande uit zorgver-

leners, Ergotherapie Nederland, Stichting Question; belangenorganisatie voor mensen met Q-koorts en Q-support. 

Tegelijkertijd werden twee onderzoeken gestart; het onderzoek naar de effectiviteit van het beweegprogramma (fysio-

therapie) en het onderzoek ‘Ergotherapiebegeleiding bij QVS-patiënten; ervaringen van patiënten en ergotherapeuten’. 

Tussentijdse resultaten werden verwerkt. 

In de zomer van 2017 kreeg een klankbordgroep een conceptversie ter advies voorgelegd. De klankbordgroep bestond 

uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Nederlands Huisartsen Genootschap, Koninklijk Nederlands 

Genootschap Fysiotherapie, RIVM, Zorgverzekeraars Nederland, Kenniscentrum Phrenos en Patiëntenfederatie Neder-

land. Op basis van deze feedback werd de kwaliteitsstandaard bijgeschaafd. 

Een woord van dank daarom aan een grote groep zorgverleners, de groep (studenten) onderzoekers van Universiteit 

Utrecht, Radboudumc en Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de werkgroep leden en de klankbordgroep leden. 

De kwaliteitsstandaard is slechts digitaal beschikbaar. Het is mogelijk om de kwaliteitsstandaard naar eigen inzicht te 

gebruiken en de informatie over goede zorg voor mensen met Q-koorts te verspreiden. Bij  zowel verspreiding als bij 

citeren uit de kwaliteitsstandaard volstaat ‘Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire Zorg Q-koorts, ’s-Hertogenbosch, 

2018’. 

Namens,

Patiënten, Stichting Q-uestion, Patiëntenfederatie Nederland, RIVM, Stichting Q-support, NHG, ZN, Ergothe-

rapie Nederland, KNGF, Phrenos;

Dr. ir. Helene Voogdt, voorzitter werkgroep

Anni Tüski, MSW projectleider Q-support, secretaris werkgroep

Miesje Nijs, MSc. medewerker Q-support, plaatsvervangend secretaris in de afrondende fase

Werkgroep leden:

Annemieke de Groot, MSc. directeur Q-support

Peter Raaijmakers, Fysiotherapiepraktijk Schaijk, Schaijk

Helmi Kuipers, Fysiotherapiepraktijk de Groote Wielen, Rosmalen

Jiska Eekhout, Fysiotherapie- en Ergotherapiepraktijk Beter Thuis, Oss

Dr. Lucelle van de Ven, senior beleidsmedewerker, Ergotherapie Nederland

Mr. Dr. Bert Brunninkhuis, Voorzitter Q-uestion St. voor mensen met Q-koorts

Ria van Son, Q-support

’s-Hertogenbosch, februari 2018 
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Samenvatting 
Deze samenvatting is mede bestemd voor patiënten.

Wat is een kwaliteitsstandaard?

De Kwaliteitsstandaard is een document waarin verschillende vor-

men van behandeling en ondersteuning wordt beschreven voor 

mensen met QVS. Daar waar relevant zullen mensen met chroni-

sche Q-koorts worden vermeld. De voorwaarden voor de beschrij-

ving hiervan, is vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Op hun 

website is te lezen: “Zorginstituut Nederland bevordert de kwali-

teit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de 

verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger 

toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons alle-

maal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.”

In de Kwaliteitsstandaard wordt achtereenvolgend beschreven wat 

het doel is, op welke wijze je toegang krijgt tot deze zorg, hoe de 

zorg verloopt, hoe lang het duurt en hoe het gefinancierd wordt. 

Dit noemen we ook ‘goede zorg’. Goede zorg betekent hier dat in 

de periode 2014-2017 bestaande behandelingen/ begeleidingsvor-

men zijn aangepast en aangeboden voor mensen met QVS. Hierbij 

staat de verbetering van de kwaliteit van leven meer voorop dan de 

genezing, nu een duidelijke genezingswijze nog niet voorhanden 

is.

Goede zorg betekent ook dat een grote groep zorgverleners samen 

in deze Kwaliteitsstandaard hebben vastgelegd én afgesproken dat 

men uniform (op dezelfde werkwijze) patiënten willen behandelen  

en /of begeleiden. 

Hoe hebben we vastgesteld wat ‘goede zorg’ is?

1. Ten eerste door te kijken naar de klachten en de ervaringen 

van patiënten. Samen met zorgverleners zijn vervolgens ver-

schillende behandel / begeleidingstrajecten opgezet. Samen 

met de patiënten werd steeds bekeken of men zich fysiek dan 

wel mentaal beter ging voelen. 

2. Ten tweede door kleinere en grotere onderzoeken te laten uit-

voeren door zowel studenten als  onderzoekers. De kleinere 

onderzoeksresultaten geven een inkijk in de ervaringen van 

patiënten en vormen ook  vaak een uitgangspunt om groter 

onderzoeken te doen. Door middel van onderzoek kan worden 

vastgesteld of een grotere groep patiënten ook echt baat heeft 

bij een bepaalde behandeling / begeleidingsvorm. 

Wat wordt er beschreven in deze Kwaliteitsstandaard?

In deze kwaliteitsstandaard is een beschrijving te lezen over:

• Fysiotherapie: Deze zorg is gericht op bewegen; op het vergro-

ten van conditie, coördinatie en kracht van de spiergroepen.

• Ergotherapie:  Deze zorg is gericht op algemene dagelijkse le-

vensverrichtingen (ook wel ADL genoemd) en de inrichting 

van de huidige of nieuwe werkplek. Vragen als: wat betekent 

het voor mij en hoe kan ik de dagelijkse activiteiten zoals zelf-

zorg, wonen, werk, huishouden, vrijetijdsbesteding combine-

ren met mijn diagnose QVS? Daarbij worden ook de fysieke en 

sociale (mantelzorger) aspecten van de omgeving betrokken. 

Indien  geïndiceerd, is tevens ondersteuning van en advisering 

aan de mantelzorger apart mogelijk.

• De zelfhulptraining ‘Herstellen doe je zelf’: De invloed van QVS 

(of chronische Q-koorts) op het dagelijks leven is groot. Patiën-

ten kampen met een relatief onbekende ziekte, die in de (werk)

omgeving op onbegrip stuit. Daarnaast is de patiënt ook op 

zoek naar erkenning en herkenning van zijn/haar ziekte. Het 

contact met lotgenoten is daarbij onmisbaar. Een zelfhulptrai-

ning is het middel om dit complexe proces in groepsverband 

aan te pakken. 

Wat betekent multidisciplinaire zorg?

Hoe bepaal je wat voor jou als patiënt ‘goede zorg’ is? Dit hoef je 

niet alleen te doen. Op basis van je klachten kijkt een huisarts sa-

men met jou wat je op dat moment nodig hebt. Dit in overleg met 

bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Dit heet multidisciplinaire zorg. 

Het is belangrijk dat jij hierin betrokken bent. Waarom? Wat bij 

de ene werkt hoeft bij de ander niet perse te werken. Het kan zijn 

dat je er nog  ‘niet klaar voor bent’ om een bepaalde  vorm van be-

handeling te gaan volgen. En dat er andere zaken spelen waardoor 

een bepaalde behandeling juist averechts kan werken. Daarom is 

overleg nodig met de huisarts en bijvoorbeeld een fysiotherapeut. 

Dit noemen we zorg op maat.

Waarom wordt er in deze kwaliteitsstandaard weinig geschre-

ven over chronische Q-koorts?

Chronische Q-koorts is een ziekte waarbij het lastiger is om ‘goe-

de zorg’ vast te stellen. Daarnaast is er een aparte richtlijn, de 

LCI-richtlijn Q-koorts (RIVM, 2010) waar de medische behandeling 

beschreven is. Uiteraard is het mogelijk om de in deze Kwaliteits-

standaard vastgestelde behandelvormen in te zetten bij mensen 

met chronische Q-koorts. Het vergt wel een intensieve multidisci-

plinaire afstemming.

Kwaliteit van leven, hoe stel je dat vast?

In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd wat positieve gezondheid betekent: 

Bij de visie van positieve gezondheid staat “Niet de ziekte maar het 
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algemeen functioneren, aanpassingsvermogen en zelfregie staan 

centraal. Kortom: sturing op alle dimensies die er toe bijdragen 

dat mensen een goed leven kunnen hebben” (van Steekelenburg 

et al., 2016) 

Het ‘goed leven’ is iets persoonlijks en belangrijk bij het vaststellen 

van ‘goede zorg’ voor jou. Door eerst vast te stellen wat voor jou 

kwaliteit van leven betekent, wordt ook duidelijk wat jij belangrijk 

vindt om (weer) te kunnen doen. Met deze prioriteitenlijst en je 

actuele  klachten, kan besloten worden welke vorm van behande-

ling jij op dát moment nodig hebt (zorg op maat). Hoe wordt dit 

vastgesteld? Door het invullen van een test via de website 

https://www.mijnpositievegezondheid.nl/#/. 

In hoofdstuk 3 vind je verder een samenvatting over welke stap-

pen jij samen met je primaire zorgverlener (bijvoorbeeld huis-

arts) kunt nemen. Daarnaast is er een overzicht met informatie 

over cognitieve gedragstherapie, fysiotherapie, ergotherapie en de 

zelfhulptraining. Deze informatie is achtereenvolgend te lezen in 

hoofdstuk 4, 5 en 6.
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1  Inleiding 
In de jaren 2007-2010 zijn 4026 acute ziektegevallen door de 

Q-koortsbacterie Coxiella Burnetii gemeld bij de GGD (Morroy, 

2016). Uit vervolg onderzoek blijkt dat 12-26 maanden na het 

doormaken van acute Q-koorts 60% van de deelnemende patiën-

ten vermoeid was. 10% had afgenomen werkcapaciteit en 30% had 

problemen met de dagelijkse werkzaamheden. Verder bleek uit 

dit onderzoek, dat zeven jaar na de uitbraak meer dan 60 % van 

de deelnemende patiënten die acute Q-koorts mét klachten door-

maakten nog vermoeid was. Deze postinfectieuze klachten zorgen 

voor chronische problemen in de vorm van het Q-koortsvermoeid-

heidssyndroom (QVS). Als gevolg hiervan kunnen mensen, soms 

jarenlang, niet of in beperkte mate deelnemen aan het dagelijks 

maatschappelijk leven zoals werk of naar school. 

In de jaren 2011 en 2012 zijn richtlijnen ontwikkeld door het  LCI/ 

RIVM, gericht op de medische diagnosestelling van QVS. Als enige 

behandelmogelijkheid werd de patiënt verwezen naar Cognitieve 

Gedragstherapie (CGT). In de richtlijn werden wisselende, aspe-

cifieke en niet onderbouwde adviezen gegeven: ‘Blijf in beweging 

en pas tempo of niveau eventueel aan’ ‘Probeer mentaal actief te 

blijven’ of ‘Wissel activiteiten zoveel mogelijk af (fysieke, menta-

le, sociale) en wissel ook af binnen een type activiteit’ Inzet van 

andere behandelmogelijkheden om deze adviezen concreet handen 

en voeten te geven aan de patiënt, stond nog in de kinderschoenen. 

In de jaren 2014-2017 zijn ten tijde van Stichting Q-support ver-

schillende (paramedische) behandelmogelijkheden ontwikkeld. 

Men was gezamenlijk op zoek naar een wijze om de ontwikkelde 

producten eenduidig en in multidisciplinair verband te borgen en 

toegankelijk te maken voor verwijzers, behandelaars en patiënten. 

De vorm van de Kwaliteitsstandaard leent zich hier voor. 

Concreet beschrijft de Kwaliteitsstandaard achtereenvolgend 

het volgende:

1. Het zorgproces: medische achtergrond

2. De toegang naar de zorg/begeleiding in multidisciplinaire con-

text

3. Twee paramedische behandelvormen: fysiotherapie en ergothe-

rapie

4. Preventieve psychosociale zorg in de vorm van een zelfhulp-

training ‘Herstellen doe je zelf’. 

5. De bijbehorende organisatiestructuur en de kwaliteitscriteria 

zijn ook onderdeel van de kwaliteitsstandaard. 

6. In de bijlagen zijn concrete werkinstructies te vinden voor  fy-

siotherapie, inclusief gebruikte instrumenten. Daarnaast een 

aanvulling op de zelfhulptraining ‘Herstellen doe je zelf’.

1.1.1  Doel Kwaliteitsstandaard Q-koorts
De Kwaliteitsstandaard heeft als doel om zorg die er toe doet voor 

de QVS-patiënt vast te stellen. Hiermee wordt voor verwijzers, be-

handelaars en patiënten duidelijk welk scala aan behandelingen er 

mogelijk zijn. De verschillende interventies vormen bouwstenen 

ter verbetering van de kwaliteit van het leven van de patiënt. In dit 

proces wordt de patiënt inzicht gegeven om zelf verantwoordelijk 

te zijn én te blijven over datgene wat hij / zij betekenisvol vindt 

in het leven.  

De inhoud van de Kwaliteitsstandaard is gebaseerd op bestaande 

(wetenschappelijk onderbouwde) richtlijnen en werkprocessen, 

ontwikkeld voor de behandeling van QVS-patiënten, en op inzich-

ten uit de dagelijkse praktijk van zorgverleners en patiënten.  De 

kwaliteitsstandaard geeft antwoord op de vraag welke uitgangs-

punten belangrijk zijn voor het organiseren van goede (parame-

dische) zorg bij QVS en waar de informatie te vinden is om dit 

vorm te geven. De Kwaliteitsstandaard vervangt hierbij niet de 

LCI-richtlijnen van het RIVM maar fungeert als een aanvulling. 

Hiermee wordt eenduidigheid over de zorg bij QVS gegeven aan 

zowel patiënten als verwijzers over inhoud en vormen van zorg 

én financiering. 

Het raamwerk van deze Kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de 

Zorgmodule Bewegen van het Koninklijk Nederlands Genootschap 

voor Fysiotherapie (KNGF). Er is hiervoor gekozen omdat die Zorg-

module zich richt op dezelfde thema’s als deze Kwaliteitsstandaard: 

chronisch ziek, bewegen als interventie- en preventiemiddel, zelf-

management, multidisciplinaire aanpak. Sommige delen van de 

zorgmodule zijn (letterlijk) overgenomen in deze Kwaliteitsstan-

daard. Andere delen van zorg zijn ten tijde van Stichting Q-support 

in de praktijk samen met patiënten ontwikkeld  en /of evidence 

based vastgesteld.  

1.1.2  Voor wie is de Kwaliteitsstandaard?
Deze kwaliteitsstandaard kan een hulpmiddel zijn voor betrokke-

nen in de zorg bij mensen met Q-koorts om inzicht te geven wie 

er in aanmerking komen voor behandeling door paramedici zoals 

fysiotherapie of ergotherapie en de zelfhulptraining. De huisarts 

neemt een centrale rol in het vaststellen van ‘goede zorg voor pa-

tiënten met QVS’.  

1.1.3  Patiënten perspectief
De beschrijving van de zorg in deze kwaliteitsstandaard zijn mede 

gebaseerd op de praktijk(ervaringen) van patiënten en geschoolde 

ervaringsdeskundigen. Een overzicht:
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• Fysiotherapie voor  Q-koortsgerelateerde fysieke klachten van 

patiënten is voor het eerst in 2014  bij fysiotherapiepraktijk 

Schaijk opgestart. In de periode 2014-2016 is het ontwikkelde 

beweegprogramma op basis van meetresultaten en interactie 

met de patiënten verbeterd en verfijnd. 

• Het Radboudumc onderzocht in 2016-2017 de effectiviteit van 

fysiotherapie bij 122 Q-koortspatiënten in een retrospectieve 

studie en bij in totaal 15 Q-koortspatiënten in twee prospectie-

ve studies. Een ervaringsdeskundige was lid van de stuurgroep 

van het onderzoek.

• Ergotherapie kwam in 2016 in beeld naar aanleiding van de 

ervaring van een dochter, ten tijde student ergotherapie, wier 

vader de diagnose QVS had gekregen. In de verdere praktijkont-

wikkeling zijn de ervaringen van patiënten, verwerkt in een 

onderzoek, van groot belang geweest voor de ontwikkeling van 

Ergotherapierichtlijn QVS. Bij deze richtlijnontwikkeling wa-

ren o.a. twee patiënten betrokken. 

• De zelfhulptraining voor mensen met Q-koorts is landelijk op-

gezet en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. In een later 

stadium zijn twee professionele trainers aangesloten om de 

inhoudelijke dynamiek van de bijeenkomsten extra te onder-

steunen. De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige is een 

vereiste voor de zelfhulptraining.

• Stichting Q-uestion, belangenorganisatie voor mensen met 

Q-koorts, is betrokken geweest in de ontwikkeling van de 

Kwaliteitsstandaard.

 Q-uestion, een stichting voor mensen met Q-koorts die zich 

inzet op de terreinen belangenbehartiging, informatievoorzie-

ning en lotgenotencontact, heeft samen met patiënten vastge-

steld dat de volgende aspecten belangrijk zijn in de zorgver-

lening: herkenning, erkenning en lotgenotencontact. Hierover 

wordt de volgende uitleg gegeven: 

• Q-Koorts is geen ziekte om te bagatelliseren, evenmin een 

ziekte die na de eerste uitbraak voorbij is. Q- koorts is nog 

dagelijks een feit voor veel mensen die geconfronteerd zijn met 

de gevolgen van deze ziekte. Hun leven is drastisch veranderd 

op vele fronten. Ze hebben fysiek veel in moeten leveren. Hun 

werk en inkomen en daarmee hun bestaanszekerheid kwamen 

op losse schroeven te staan. Dat alles heeft zich afgespeeld in 

een klimaat van “de Q-koorts is voorbij”. Sinds 2009 zoeken 

mensen in alle eenzaamheid een antwoord op vele vragen. In 

een dagelijks gevecht (Q-support, 2016)).

• QVS is ten tijde van schrijven (door Zorginstituut Nederland 

en zorgverzekeraars) een niet erkende ziekte. Dit heeft gevol-

gen voor hoe patiënten bejegend worden en zich bejegend voe-

len. Door de vaak gebrekkige erkenning en herkenning van de 

klachten bij instanties en medische professionals, ervaren veel 

patiënten woede en verdriet (Q-support, 2016).
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2 Het zorgproces: 
  signaleren en 
  (vroeg)diagnostiek

2.1.1  Q-koorts; wat is het?
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetii. 

Q-koorts is een zoönose hetgeen betekent dat de bacterie van dier 

op mens wordt overgedragen. In Nederland zijn geiten en schapen 

de belangrijkste besmettingsbron voor de mens. Ook andere dieren 

kunnen voor besmetting zorgen, met name tweehoevige dieren. In 

Nederland verspreidt de bacterie zich voornamelijk via de lucht. 

Mensen raken besmet door het inademen van de bacterie. Besmet-

ting van mens op mens is alleen mogelijk via bloedtransfusie of 

bij de bevalling van een vrouw met acute of chronische Q-koorts. 

In het algemeen wordt daarom gezegd dat Q-koorts niet van mens 

op mens overdraagbaar is. Tussen 2007-2010 zijn 4026 gemelde 

besmettingen vast te stellen (Morroy, 2016) (Kampschreur et al., 

2013). Het werkelijke aantal ligt hoger. Q-koorts komt over de hele 

wereld voor.

2.1.2  Diagnosestelling Q-koorts 
De diagnose acute Q-koorts of chronische Q-koorts wordt vastge-

steld door een huisarts / specialist door middel van bloedonder-

zoek en aanvullend onderzoek, conform de LCI-richtlijn Infectie-

ziektebestrijding. Voor de diagnose QVS is de Multidisciplinaire 

LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) van toepas-

sing. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het mogelijk is dat de 

zorgverlener te maken krijgt met patiënten met ‘doorgemaakte 

Q-koorts’. Het gaat hier om patiënten waarbij andere diagnoses 

aanwezig zijn, waardoor de diagnose QVS niet gesteld kan worden.1

 

Als iemand besmet raakt met de Q-koortsbacterie kan acute 

Q-koorts ontstaan. Ongeveer 60% van de mensen die geïnfecteerd 

raken met de bacterie heeft geen of nauwelijks ziekteverschijnse-

len (asymptomatisch) (Morroy, 2016). De overige 40% heeft symp-

tomen die sterk uiteenlopen:

• 20% van de patiënten krijgt klachten met een griepachtig 

beeld;

• 20% van de patiënten krijgt ernstige klachten zoals een long-

ontsteking (pneumonie), waarvoor soms een ziekenhuisopna-

me noodzakelijk is. Kenmerkend voor de Q-koorts is de heftige 

hoofdpijn die daarmee gepaard gaat. Wanneer er sprake is van 

ernstige klachten, is inname  van antibiotica (doxycycline) 

noodzakelijk omdat het om een bacteriële infectie gaat (RIVM, 

2010). De gangbare antibiotica voor longontsteking zijn niet 

werkzaam in geval van Q-koorts.

 Na een besmetting met de Q-koorts bacterie kunnen er drie 

dingen gebeuren:

• Genezing. 90% geneest. In het bloed zijn nog vaak lange tijd 

antistoffen tegen de Q-koorts aanwezig. Deze beschermen te-

gen een nieuwe Q-koortsinfectie (RIVM, 2010). 

• Chronische Q-koorts. 1-5% van de hele groep Q-koortspati-

enten ontwikkelt Chronische Q-koorts (Wegdam-Blans et al., 

2012). Dit is een infectie van meestal de grote bloedvaten of 

hartkleppen met de Q-koortsbacterie. Hierbij is de bacterie 

aanwezig in het bloed. Patiënten hebben de eerste infectie vaak 

niet gemerkt. Chronische Q-koorts komt vooral voor bij men-

sen met hart- en vaatziekten of mensen met een afweerpro-

bleem. Zoals mensen met een aneurysma, hartklepproblemen, 

vaatprothese, reumapatiënten.  Maar ook zwangere vrouwen 

hebben een verhoogde kans en patiënten die chemotherapie 

hebben ondergaan. Bij mensen met chronische Q-koorts kan er 

een duidelijke knik in het beloop van de gezondheid zijn. Het 

kan ook sluipenderwijs gaan. Er is sprake van achteruitgang 

met klachten als: toename van vermoeidheid, afvallen, (avond)

koorts, nachtzweten, soms wat hoesten en klachten van de bo-

venbuik. Deze symptomen hoeven niet heel uitgesproken te 

zijn  De diagnose wordt gesteld op basis van bloed- en beeld-

vormend onderzoek. Chronische Q-koorts is gevaarlijk en een 

ernstig gevolg van Q-koorts. Patiënten kunnen hieraan over-

lijden. Patiënten krijgen vaak lange tijd (minimaal 18 maan-

den) een combinatie van antibiotica. Als een patiënt door chro-

nische Q-koorts een infectie van de hartklep of een bloedvat 

heeft, is soms een operatie nodig. Het is echter wel moeilijk 

vast te stellen waar de Q-koortsinfectie zich in het lichaam 

bevindt. 

• Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Van de 40% die ziek 

is geweest als gevolg van de acute Q-koorts blijven bij 20% 

restverschijnselen aanwezig. Bij QVS is er geen sprake van een 

actieve infectie in het bloed. Hiermee onderscheidt het zich 

van chronische Q-koorts. Er is wel sprake van restklachten 

na een infectie ofwel postinfectieuze klachten. Patiënten ont-

wikkelen langdurige klachten van vermoeidheid in aansluiting 

op de Q-koortsinfectie. Deze vermoeidheid kan, na de acute 

infectie, lang duren en kan gepaard gaan met een scala van 

andere klachten. Als deze moeheid langer dan zes maanden 

duurt (in aansluiting op de Q-koortsinfectie) en er geen andere 

verklaring voor is, noemen we dit het Q-koortsvermoeidheids-

syndroom (QVS). De klachten die voorkomen bij QVS hebben 

1) Ten tijde van schrijven is er geen diagnose behandelcode beschikbaar voor de fysiotherapeutische behandeling.



11Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire Zorg Q-Koorts

vaak ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven, dagelijk-

se activiteiten en werk. Die restverschijnselen kunnen zijn: 

vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, kort lontje, 

concentratie- en geheugenproblemen, kortademigheid, terug-

kerende luchtweginfectie en nachtzweten.

2.1.3 Q-koorts bij kinderen
In de periode 2007-2009 zijn 128 gevallen gemeld bij de GGD. Bij 

geen van de kinderen zijn complicaties gemeld. Bij de gemelde kin-

deren staan luchtweginfecties op de voorgrond. Dit zou een signaal 

kunnen zijn dat  in Nederland mogelijk op een te beperkte indi-

catie, namelijk vooral of zelfs alleen bij kinderen met respiratoire 

problemen, microbiologisch onderzoek naar Q-koorts hebben inge-

zet. Er mag worden vastgesteld dat het aantal besmette kinderen in 

werkelijkheid hoger ligt (Slok et al., 2012).

In vergelijking met volwassenen hebben kinderen vaak geen ziek-

teverschijnselen bij een Q-koortsinfectie. Als ze wel symptomen 

ontwikkelen zijn deze vaak vergelijkbaar met die van volwasse-

nen: een milde, griepachtige ziekte met koorts. Hoewel het zelden 

voorkomt kunnen bij kinderen complicaties optreden: longontste-

king (pneumonie), ontsteking van de hartspier (myocarditis) en 

leverontsteking (hepatitis). Chronische Q-koortsklachten zijn bij 

kinderen nog niet gezien. Wel bestaat er een groep kinderen of 

jong volwassenen die QVS - gerelateerde klachten hebben. Bij jon-

ge kinderen is de diagnose vaak minder eenvoudig te stellen omdat 

de klachten moeilijker te duiden zijn bij een kind dat het nog niet 

goed uit kan leggen. 

2.1.4  Andere richtlijnen voor diagnose en behande-
ling
Voor verdere informatie over de diagnose en behandeling van 

Q-koorts verwijzen we naar de LCI-richtlijn Q-koorts (RIVM, 

2010). Daarnaast naar de multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koorts-

vermoeidheidssyndroom (QVS) (RIVM, 2012) en naar de Ergothera-

pierichtlijn QVS (Cup en Satink, 2017). Waar relevant zal specifiek 

verwezen worden naar deze richtlijnen.
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3   Multidiscipli-
  naire zorg
3.1.1  Vaststellen zorg op maat
Anders dan bij andere ziekten, ervaren patiënten hun ziekte 

niet als iets wat hen is overkomen maar als een ziekte die hen 

is aangedaan. Hierdoor én door de vaak gebrekkige erkenning en 

herkenning van de klachten bij instanties en medische professio-

nals, ervaren veel patiënten woede en verdriet (Q-support, 2016). 

Patiënten hebben veelal een lang (medisch) traject achter de rug 

voordat bij hen de juiste diagnose is vastgesteld. De ene patiënt zal  

eerst de behoefte hebben om samen met lotgenoten de weg naar de 

diagnose eerst te verwerken. Ander patiënten gaan juist direct aan 

de start met waar mogelijk verbetering van de fysieke conditie. Of 

men wil zo snel mogelijk het gevoel van eigen regie terug vinden 

met betrekking tot de dagelijks activiteiten. 

Bij de behandeling van een bepaalde groep chronisch zieken staat 

het stimuleren van zelfmanagement centraal. Bij Q-koortspatiën-

ten is het van belang om voldoende tijd te nemen om te evalueren 

wat passende zorg is die aansluit bij de situatie van de patiënt. 

Patiënten hebben ook een verantwoordelijkheid in het ziektepro-

ces. Dit ‘leren’ is een persoonlijke weg waarbij de beschreven zorg 

in deze Kwaliteitsstandaard een middel is om de patiënt in zijn 

zoektocht te begeleiden.

Wanneer de zorgverlener constateert dat de patiënt onvoldoen-

de zelfmanagementvaardigheden heeft, dan is het belangrijk dat 

op het niveau van de vaardigheden van de patiënt wordt aange-

sloten. De patiënt en zorgverleners, en ook de zorgverleners on-

derling, dienen optimaal samen te werken om zelfmanagement te 

stimuleren. Een manier om de eigen regie van patiënten te ver-

sterken en de autonomie en het zelfmanagement van patiënten 

te ondersteunen krijgt vorm in een goed proces van gezamenlijke 

besluitvorming. In dat proces wordt de patiënt geïnformeerd over 

de mogelijke opties van zorg, de voor- en nadelen van die opties 

en de kans dat deze voor- en nadelen optreden. Verder gaat de 

zorgprofessional na wat de voorkeuren, wensen en verwachtingen 

van de patiënt zijn om uiteindelijk gezamenlijk met hem /haar tot 

een beslissing over de zorg te komen. De meerwaarde van gedeelde 

besluitvorming leidt ertoe dat de patiënt onder andere meer be-

trokken is, beter geïnformeerd is en mogelijk (in eigen omgeving) 

meer therapietrouw vertoont (Kortleve, 2015).

3.1.2  Vaststelling toegang passende zorg
Voor het vaststellen van passende zorg dient aan een aantal voor-

waarden te zijn voldaan:

• De huisarts maakt de overweging om ten eerste volgens de 

LCI-richtlijnen (RIVM), dan wel andere relevante richtlijnen 

een (medisch) traject aan te bieden. 

• Zijn er andere aandoeningen vastgesteld waarvoor ten eer-

ste medische dan wel geestelijke gezondheidszorg vereist is? 

(hart- en vaatziekten, longaandoeningen, chronische aandoe-

ningen van het bewegingsapparaat, psychische stoornissen) Ná 

behandeling en /of overleg met de medisch specialist/ huisarts 

kan alsnog verwezen worden naar de fysiotherapeut, ergothe-

rapeut of een zelfhulptraining.

• Bij chronische Q-koortspatiënten of patiënten met doorge-

maakte Q-koorts kan bepaalde medicatiegebruik van invloed 

zijn op de belastbaarheid. Zie hiervoor (RIVM, 2010). Breng als 

verwijzer dit samen met de patiënt duidelijk in kaart.

Zoals eerder vermeld vertonen mensen met QVS uiteenlopende 

klachten en symptomen. De meest voorkomende zijn in de tabel  

hieronder weergegeven. Hieruit blijkt dat de klachten en sympto-

men gefaseerd voorkomen. Dit betekent dat een patiënt soms een 

periode meer last heeft van een of meerdere klachten waarna het 

een periode weer beter kan gaan. 

Tabel 1: Verloop klachten Q-koorts en QVS. G. Limonard en A. Olde 

Loohuis. (Q-support, 2016) 

• Bij de vaststelling van de toegang naar passende zorg, is het 

van belang om samen met de patiënt de actuele mate van bo-

vengenoemde klachten en symptomen vast te stellen.  Middels 

het stroomdiagram op de volgende bladzijde kan de toegang 

naar passende zorg worden vastgesteld. Hierbij is de toegang 

naar cognitieve gedragstherapie (CGT) niet meegenomen. Voor 

toegang tot CGT is de Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koorts-

vermoeidheidssyndroom (RIVM, 2012) van toepassing.

• Het ontbreken van een diagnose behandelcode Q-koorts maakt 

dat het lastig dan wel onmogelijk is om bepaalde (para)medi-

sche behandelingen vergoed te krijgen, zoals fysiotherapeuti-

sche zorg. 
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3.1.3  Multidisciplinaire zorg
De multidisciplinaire zorg bestaat uit 3 opties van zorg die af-

zonderlijk maar ook in samenhang zijn beschreven. Afzonderlijk 

omdat de werkgroep de ontwikkelde kennis per interventie wil 

borgen in dit document. In samenhang, waarbij het stroomschema 

de kern vormt van de integrale aanpak in de zorg voor mensen 

met QVS. 

In de werkgroep van deze Kwaliteitsstandaard is vastgesteld dat 

alle drie de interventies een bijdrage leveren in de verbetering van 

de kwaliteit van het leven van de Q-koortspatiënt. Onderzoeken 

vanuit het Radboudumc onderschrijven de vaststelling van de 

werkgroep betreffende fysiotherapie (Sweerts et al., 2018) en er-

gotherapie (Cup en Satink, 2017). De werkgroep heeft derhalve de 

volgende definities en standpunten vastgesteld:

Fysiotherapie en ergotherapie zijn complementair en kunnen ge-

lijktijdig en opvolgend gegeven worden waarbij de uitkomst altijd 

meer is dan de som der delen. Goed overleg betreffende integrale 

aanpak tussen de  patiënt en de behandelaar(s) is een vereiste. 

Fysiotherapie: Deze zorg is gericht op het optimaliseren van ie-

mands bewegend functioneren. De coaching om het fysiek functi-

oneren van de Q-koortspatiënt te vergroten dient gericht te zijn op 

het realiseren van een actieve leefstijl en de lichamelijke fitheid. 

Ergotherapie: Deze zorg is gericht op ADL (algemene dagelijkse 

levensverrichtingen) en op arbeid; wat betekent het voor de ADL 

van de patiënt, hoe bouw ik het in: zelfzorg, wonen, werk, huis-

houden, vrijetijdsbesteding. De dagelijkse activiteiten worden ver-

beterd. Het activiteitenniveau, de belasting en belastbaarheid en tot 

slot niet alleen het lichaam maar ook het welzijn komt in balans. 

Daarbij worden ook de fysieke en sociale (mantelzorger) aspecten 

van de omgeving betrokken. Indien geïndiceerd, is tevens onder-

steuning van en advisering aan de mantelzorger apart mogelijk.

Beide disciplines besteden aandacht aan zelfmanagement, eigen 

regie en het dagelijks leven met de aandoening.

De werkgroep onderschrijft dat de zelfhulptraining ‘Herstellen doe 

je zelf’ geen paramedische zorg is maar wel een wezenlijk onder-

deel vormt in het (mentale) herstelproces van mensen met QVS. 

3.1.4  Signaleren problemen naar aanleiding van di-
agnose
Naast de diagnose en behandelmogelijkheden volgens de multidis-

ciplinaire LCI-richtlijn QVS (RIVM, 2012), kan de patiënt (samen 

met de primaire zorgverlener) zelf zijn vragen/behoeftes in kaart 

brengen met behulp van: 

• Het concept Positieve Gezondheid en de 

• International Classification of Functioning, Disability 

 and Health (kort ICF). 

Zowel Positieve Gezondheid als ICF zijn twee verschillende 

grootheden en kennen beide eigen instrumenten. Het instrument 
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van Positieve Gezondheid ondersteunt de besluitvorming in multi-

disciplinair verband (Huber et al., 2016).

Het is uiteraard aan de primaire zorgverlener om vast te stellen 

welk instrument in een verder zorgtraject wordt ingezet. Vanuit 

de uitkomsten uit het Positieve Gezondheidsscoringsinstrument 

wordt de definitie van kwaliteit van leven door de patiënt zelf 

vastgesteld. Dit vormt de basis voor het verder vaststellen van zorg 

op maat. 

De werkgroep heeft beide instrumenten gekozen omdat de mate 

van QVS-klachten een wisselend verloop heeft, deze instrumenten 

sluiten daar goed bij aan. Met behulp van het model van Positie-

ve Gezondheid  kan de patiënt ten eerste zelf zijn / haar actuele 

(praktische) vragen c.q. behoeftes in kaart brengen. Het is aan de 

verwijzer (huisarts) om deze vragen te vertalen in een verwij-

zingsmogelijkheid naar (paramedische) zorg. De paramedicus past 

zijn programma hier ook op aan. ICF kan toegepast worden door 

diegenen die hiermee beroepshalve werken zoals bedrijfsartsen en 

verzekeringsartsen.

3.1.5  Positieve Gezondheid
De visie van positieve gezondheid gaat uit van: “Niet de ziekte 

maar het algemeen functioneren, aanpassingsvermogen en zelf-

regie staan centraal. Kortom: sturing op alle dimensies die er toe 

bijdragen dat mensen een goed leven kunnen hebben” (van Steeke-

lenburg et al., 2016). Positieve gezondheid is in de afgelopen ja-

ren bij verschillende zorgorganisaties geïmplementeerd dan wel 

als pilot opgenomen; zo ook in een huisartsenpraktijk in Afferden 

(Huber en Jung, 2015).   

De zorgverlener nodigt de patiënt uit om zelf (waar nodig met 

ondersteuning van de verwijzer) de test Mijn Positieve Gezondheid 

(MPG) in te vullen. Deze is ook digitaal beschikbaar. De uitkomsten 

worden besproken. De patiënt geeft zo een beoordeling van zijn 

/ haar persoonlijke situatie.  De verwijzer stelt daarbij de vraag: 

“Zou u wat willen veranderen en zo ja, wat?” De test gaat over de 

volgende zes onderwerpen: 

1. Hoe het lichamelijk met u gaat 

2. Hoe het mentaal met u gaat 

3. Of u uw leven zinvol vindt 

4. Of u een prettig leven heeft 

5. Of u meedoet in de maatschappij 

6. Hoe uw dagelijks leven eruitziet

3.1.6  International Classification of Functioning,
         Disability and Health  
De ICF is een internationaal erkende classificatie of begrippenkader 

waarmee het functioneren van mensen in kaart wordt gebracht 

inclusief de factoren die op dat functioneren van invloed zijn. Hier-

bij gaat het erom hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoe-

stand. Het functioneren wordt vanuit verschillende perspectieven 

bekeken; zowel medisch, individueel als ook uit sociaaleconomisch 

perspectief (Le Granse et al., 2017) 

De ICF bestaat uit twee delen met elk twee componenten. Deel 1 

gaat over het functioneren zelf en benoemt:  

 a) Functies en anatomische eigenschappen

 b) Activiteiten en participatie

Deel 2 benoemt de beïnvloedende contextuele factoren, onderver-

deeld in:

 c) Externe factoren

 d) Persoonlijke factoren.

Op welke wijze komen de componenten van positieve gezondheid 

samen met ICF?  Wanneer de aspecten van positieve gezondheid 

vergeleken worden met de ICF, dan blijkt dat alle aspecten geco-

deerd kunnen worden met de ICF. Wel blijkt dat van de 32 as-

pecten er 18 vallen onder persoonlijke factoren, waarvoor er nog 

geen aparte codes beschikbaar zijn. Deze aspecten kunnen gebruikt 

worden bij pogingen om voor de ICF een lijst persoonlijke factoren 

op te stellen. (Huber et al., 2016). Dit is met name van belang bij 

de zorg voor patiënten op het gebied van arbeid (zie hoofdstuk 5)

3.1.7  Vaststellen verwijzing  door een huisarts
Sinds de invoering van de directe toegankelijkheid naar fysiothera-

pie (DTF) en ergotherapie (DTE) is een verwijsbrief van de huisarts 

in beginsel niet nodig. Bij mensen met QVS is het advies om toch 

eerst bij de huisarts langs te gaan. De uitkomst van de test van 

positieve gezondheid en de gemaakte prioriteiten van de patiënt 

kunnen gekoppeld worden aan de ervaren klachten zoals omschre-

ven in paragraaf 3.1.2. Zo komt men tot een gezamenlijk besluit 

wat betreft de behandeling.

3.1.8   Vaststellen fysiotherapie door de 
      fysiotherapeut
Om een goede inschatting te kunnen maken van de belastbaarheid 

van een patiënt en de risico’s van beweegzorg, heeft de beweeg-

zorgprofessional inzicht nodig in de medische en psychosociale 

gegevens van de patiënt. Inzicht in de ernst van de aandoening, 

met inbegrip van comorbiditeit en multimorbiditeit, en in de prog-

nose is van belang bij het opstellen van een adequaat behandelplan 
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(NHG / KNGF, 2012). De intake bij de fysiotherapeut is als volgt 

vastgesteld:

1. Het intakegesprek en een nulmeting;

2. Het invullen van het Multidimensionele Vermoeidheidsindex 

 (MVI) (zie bijlage 2);

3. Uitleg over de vergoedingsmogelijkheden;

4. Hoe het proces is voor een  besluit / advies over deelname 

 aan het beweegprogramma.

De fysiotherapeut zal de klachten zoals vastgesteld in hoofdstuk 3 

scherp in acht moeten nemen. Dit door de patiënt goed te bevra-

gen over de medische toestand. Ketensamenwerking met andere 

disciplines bij deze groep patiënten is ten allen tijde noodzakelijk. 

Overleg met de huisarts / medisch specialist over een integraal 

behandelplan!

3.1.9  Vaststellen ergotherapie door de ergotherapeut
Ergotherapie kan op drie wijzen worden ingezet:

1. Via de eerstelijnszorg

2. Als onderdeel van revalidatiezorg

3. Via het UWV dan wel de bedrijfsarts.

Centraal bij ergotherapie staat het gegeven dat de patiënt proble-

men ervaart met de uitvoering en/of inhoud van dagelijkse acti-

viteiten. Hij/zij kan niet naar tevredenheid participeren in zijn/

haar dagelijks leven. Dit kan zijn op het gebied van (passend) werk 

vinden, in het huidige werk, in de thuisomgeving, bij het uitvoeren 

van hobby’s en of andere betekenisvolle activiteiten. 

Op basis van de in hoofdstuk 3 vermelde klachten, wordt er middels 

het meetinstrument Canadian Occupational Performance Measure 

(COPM) een prioriteitenstelling in doelen en handelingsgebieden 

vastgesteld. Dit meetinstrument wordt gebruikt om verandering 

in het patiënten perspectief ten aanzien van het handelen vast te 

leggen in de tijd (Le Granse et al., 2017). 

Mocht de patiënt niet via een verwijzing bij de ergotherapeut te-

recht zijn gekomen, dan zal bij het intakegesprek duidelijk worden 

welke vorm van inzet het beste aansluit bij de vraag van de patiënt.  

Ketensamenwerking is in deze fase noodzakelijk om de zorg af te 

stemmen. 

3.1.10  Vaststellen verwijzing zelfhulptraining
Voor deelname aan de zelfhulptraining ‘Herstellen doe je zelf’  is 

het duidelijk dat bij de patiënt QVS (of chronische Q-koorts of 

doorgemaakte Q-koorts) is vastgesteld. Hoofdstuk 3 vormt het ver-

dere uitgangspunt om tot deze keuze te komen.  De partner of 

naaste is welkom om aan te sluiten bij deze training. De zelfhulp-

training valt onder de preventieve geestelijke gezondheidszorg. 

Een patiënt kan zich in principe zelf aanmelden voor deelname 

of verwezen worden door een zorgprofessional of hulpverlener. 

Formele verwijzing is niet noodzakelijk. 

In het volgende deel zal achtereenvolgend en afzonderlijk 

van elkaar een korte omschrijving worden gegeven per in-

terventie; het doel, het verloop, de inhoud, de afronding en 

de nazorg. Daar waar relevant zal worden verwezen naar 

andere richtlijnen en literatuur. 
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4 Fysiotherapie: 
  beweegzorg bij 
  QVS patiënt
Het is belangrijk dat mensen met een chronische aandoening zo 

veel mogelijk - buiten de zorg - zelfstandig bewegen. Beweegzorg 

voor patiënten met een chronische aandoening heeft als doel een 

zo gunstig mogelijk beloop van de chronische aandoening(en) te 

bevorderen (zorg gerelateerde preventie) (KNGF, 2015). Zo ook bij 

de Q-koortspatiënt. Het beweegprogramma is ontwikkeld voor pa-

tiënten met Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Tevens is het 

in aangepaste vorm inzetbaar voor chronische Q-koortspatiënten 

en patiënten met doorgemaakte Q-koorts. Waar relevant zal dit 

worden aangegeven.

Tussen 2014 en 2017 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevon-

den om inzicht te krijgen in de ervaringen en effectiviteit van 

fysiotherapie bij mensen met QVS (en chronische Q-koorts) (Or-

souw, 2015) (Leidsman, 2016), (Sweerts et al., 2018). Het onderzoek 

uitgevoerd door het Radboudumc (Sweerts et al., 2018) (verwachte 

publicatie) heeft aangetoond dat training bij mensen met Q-koorts 

of QVS haalbaar is, maar er lijkt geen duidelijk effect te zijn op het 

activiteitenniveau, fysieke fitheid of vermoeidheid van de deelne-

mers. De individuele verschillen zijn echter groot, het beloop is 

grillig en er zijn zeker deelnemers die wel (lichamelijk) verbeterd 

zijn tijdens de trainingsperiodes. Een individuele probleemanalyse 

en een op maat gemaakte aanpak lijkt wenselijk.

Bijlage 1 bevat een uitgebreide werkinstructie voor de fysiothera-

peut, inclusief de bijbehorende werkinstrumenten  in de bijlagen 

2-5. 

4.1   Doelstelling
Het beweegprogramma valt onder zorgprofiel 4 van Zorgmodule 

Bewegen: Begeleiden bij bewegen in groepsverband (KNGF, 2015). 

De begeleiding richt zich op het reduceren of wegnemen van de be-

perkingen van het houdings- en bewegingsapparaat en/of andere 

beperkingen die een verminderde belastbaarheid tot gevolg heb-

ben. Om zo een actieve leefstijl te ontwikkelen, een goede licha-

melijke fitheid op te bouwen en om zelfmanagementvaardigheden 

te ontwikkelen. Zo is het mogelijk een gezond beweeggedrag na 

afloop van het programma buiten de zorg te continueren.

Het 13 weken durende beweegprogramma heeft de volgende doel-

stellingen:

• De ontstane belemmeringen bij het bewegen en/of bewegings-

angst bij QVS-patiënten reduceren.

• De kwaliteit van leven van QVS-patiënten verbeteren middels 

het aanbieden van een passend beweegprogramma. Dat wil niet 

zeggen dat alleen bewegen de kwaliteit van leven verbetert 

maar het kan er toe bijdragen, het is een van de bouwstenen.

• QVS-patiënten inzicht geven en verantwoordelijkheid laten 

nemen zodat ze zelf verantwoord bewegen een onderdeel laten 

zijn van hun dagelijks leven.

Gezien het feit dat bij deze patiëntenpopulatie sprake is van een 

grote variatie in belastbaarheid per moment, staat het centraal dat 

de therapeut constant alert dient te zijn op het bewaken van de 

balans tussen belastbaarheid en belasting. 

4.2   Verloop beweegprogramma
Het beweegprogramma bestaat uit een 13 weken durend traject 

waarbij het de voorkeur heeft om in groepen van 4 tot maximaal 

6 personen begeleid te trainen. Individueel trainen is mogelijk. De 

frequentie bedraagt 1 tot 2 keer per week. Dit kan per patiënt wis-

selen en kan gedurende het traject ook worden aangepast. 

Met meetinstrumenten wordt de voortgang van de patiënt bijge-

houden. Enerzijds door de patiënt zelf door een formulier in te 

vullen ná elk trainingsmoment. Anderzijds meting door de fysio-

therapeut ná het traject van 13 weken. Op basis van de resulta-

ten kan gezamenlijk besloten worden wat de patiënt verder nodig 

heeft. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. Mocht tijdens het verloop van 

de behandeling de patiënt terugval ervaren, dan is overleg met de 

huisarts gewenst. 

4.3   Inhoud beweegprogramma
De oefeningen binnen het beweegprogramma zijn bij aanvang ge-

standaardiseerd. Op grond daarvan wordt voor de patiënt een pro-

gramma op maat gemaakt, dat aansluit bij diens mogelijkheden en 

beperkingen in het dagelijks functioneren. Het programma wordt 

opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt en vertaald 

naar individuele doelen. Bijvoorbeeld het overwinnen van angst 

voor inspanning, het optimaliseren van het inspanningsvermogen, 

het leren kennen van eigen fysieke grenzen, het ontwikkelen en 

onderhouden van een actieve leefstijl en het leren omgaan met 

fysieke beperkingen. De doelen worden bereikt door het vergroten 

van iemands uithoudingsvermogen, het trainen van spierkracht en 

spieruithoudingsvermogen, het functioneel trainen en het verla-

gen van risicofactoren voor een (andere) aandoening. Aan het eind 

van het opgestelde 13 weken durende programma krijgen patiën-

ten een advies op maat om hun beweegactiviteiten voort te zetten: 

dit kan zijn een verlenging van het beweegprogramma voor 13 we-

ken of een handreiking om hun beweegactiviteiten op een andere 

manier voor te zetten. Waar nodig en gewenst kan (bijvoorbeeld 

jaarlijks) monitoring van het beweeggedrag, als nazorg, plaatsvin-

den. (KNGF, 2015)
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4.4   Afronding  en nazorg
Indien na 13 weken is vastgesteld dat de patiënt voldoende zelf-

management- en gezondheidsvaardigheden heeft om een actieve 

leefstijl en een goede lichamelijke fitheid te (kunnen) ontwikke-

len en onderhouden, kan hij zelf - buiten de zorg - een gezond 

beweeggedrag ontwikkelen en onderhouden. Dit kan door zelf in 

beweging te blijven (wandelen, fietsen of een andere sport) en/of 

gebruik te maken van een beweeg aanbod in de buurt, bijvoorbeeld 

van een sportvereniging of fitnessschool.

Als er ná afronding van fysiotherapie geconstateerd wordt dat er 

aanvullend zorg nodig is, dan wordt de patiënt doorverwezen naar 

de huisarts.
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5  Ergotherapie
Ergos betekent in het Grieks ‘werk’ of breder vertaald ‘dagelijkse 

activiteiten’. Dit dagelijks handelen is gerelateerd aan gezondheid, 

welzijn en kwaliteit van leven en is het kerndomein van de er-

gotherapie (Cup en Satink, 2017).  Ergotherapie is de therapie die 

zich richt op het dagelijks handelen van de mens, de gewone en 

vertrouwde dingen die mensen elke dag doen zoals douchen, eten, 

werken, winkelen of studeren (Christiansen, 2015). 

Mensen met QVS worden dikwijls beperkt in hun dagelijkse din-

gen vanwege sensomotorische, cognitieve en / of psychosociale 

problemen die door de ziekte zijn ontstaan.

De problemen met sensomotoriek zijn bij mensen met QVS met 

name verminderde conditie en, eventueel als gevolg daarvan, ook 

verminderde kracht, mobiliteit, evenwicht en gewrichts- en spier-

pijn.

De cognitieve problemen zijn verminderde concentratie, geheu-

genproblemen en moeite met prikkelverwerking (vertraging in-

formatieverwerking).

De psychosociale problematiek ligt veelal op het gebied van con-

frontatie met en acceptatie van de beperkingen ten gevolge van 

QVS.

5.1   Doelstelling
Het doel van ergotherapie is om het dagelijks handelen en de par-

ticipatie te vergroten door de eigen regie en aanpassingsmogelijk-

heden van een cliënt aan te spreken (Cup en Satink, 2017). Dit sluit 

aan bij de opvattingen van Huber (Huber et al., 2011), die gezond-

heid definieert als ‘het vermogen om je aan te passen en regie te 

voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen 

van het leven’. 

Ergotherapie bij patiënten met QVS heeft als doel om zelfmanage-

ment te bevorderen:

• Ontwikkelen, verbeteren, herstellen of onderhouden van  han-

delingsvaardigheden

• Voorkomen of minimaliseren van bedreigende factoren voor 

het handelen

• Bieden van functietraining (veelal met dagelijkse activiteiten)

• Dagelijkse activiteiten op een andere manier leren uitvoeren of 

invullen

• Aanpassen van de omgeving: gebruiksvoorwerpen / werkplek 

/ sociale omgeving

5.2   Verloop ergotherapie
Ergotherapeuten werken samen met mensen met QVS en hun 

naastbetrokkenen om hen te begeleiden en te ondersteunen in de 

uitdagingen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten in hun 

leven met QVS. De begeleiding die door de ergotherapie gegeven 

kan worden is afhankelijk van de ernst van het QVS, de mate en 

wijze van aanvaarding van QVS door de persoon (o.a. verwerking 

en acceptatie) en de vraag van de persoon en zijn directe omgeving. 

Voor de ergotherapeut zijn er drie belangrijke ingrediënten: de da-

gelijkse activiteiten, de cliënt en zijn mogelijkheden en beperkin-

gen diens fysieke en sociale omgeving. Hierbij staat de vraag van 

de cliënt (en naastbetrokkene) centraal en wordt samen gekeken 

wat de beste oplossing en begeleiding is voor het vraagstuk om-

trent het (verbeteren) van het dagelijks en sociaal maatschappelij-

ke functioneren. (Cup en Satink, 2017) 

5.3   Inhoud ergotherapie
De ergotherapie bestaat uit een onderzoeksfase inclusief het stel-

len van cliëntgerichte doelen, een behandelfase en een evaluatie/

nazorgfase. In de Ergotherapierichtlijn QVS wordt de inhoud van 

ergotherapie bij QVS als volgt omschreven: “De ergotherapeut 

analyseert samen met de patiënt welke taken en activiteiten de 

persoon met QVS wil of moet uitvoeren. Vervolgens onderzoekt 

de ergotherapeut de factoren die de uitvoering van deze taken en 

activiteiten faciliteren en beperken. Deze factoren kunnen gerela-

teerd zijn aan de persoon met QVS (bijvoorbeeld symptomen van 

QVS, fysieke en cognitieve capaciteiten, stemming, specifieke taak 

vaardigheden, etc.) of aan de context of omgeving (bijvoorbeeld 

fysieke toegankelijkheid, sociale steun en socio-economische fac-

toren). De ergotherapeut evalueert de fysieke, cognitieve en soci-

ale eisen behorende bij deze taken en activiteiten. De interventie 

kan op verschillende wijzen worden vormgegeven (bijvoorbeeld 

educatief, preventief, consultatief,  gericht op compensatie of re-

mediatie) en bevat het therapeutisch gebruik van doelgerichte en 

betekenisvolle activiteiten om zo de therapiedoelen te halen” (Cup 

en Satink, 2017).  

Ten aanzien van het activiteitenniveau:

• Het (naar tevredenheid) hervinden van een evenwicht tussen 

belasting/belastbaarheid (verschil over-/onderbelasting)

Ten aanzien van de uitvoering van een dagelijkse activiteiten:

• Dagelijkse activiteiten op een andere manier (ergonomisch) le-

ren uitvoeren of invullen

• Aanpassen van de omgeving: gebruiksvoorwerpen/werkplek/

sociale omgeving

• Evaluatie uitvoering/tevredenheid per dagelijkse activiteit 

Voor verdere informatie omtrent werkwijze en inzet van in-

terventies door de ergotherapeut, wordt verwezen naar de 

Ergotherapierichtlijn QVS (Cup en Satink, 2017) (https://er-

gotherapie.nl/wp-content/uploads/2018/01/171206-Ergothera-

pierichtlijn-Q-koorts-vermoeidheidssyndroom-QVS.pdf). 
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5.4   Afronding / nazorg
Resultaten van de ergotherapie-interventies voor de dagelijkse 

activiteiten kunnen worden gemeten. Welke meetinstrumenten 

worden gebruikt is afhankelijk van het verlopen behandeltraject. 

Bij mensen met QVS wordt onder andere de vooruitgang met be-

trekking tot het activiteitenniveau, de kwaliteit van de uitvoering 

en de tevredenheid van dagelijkse activiteiten, gemeten. Indien er 

positieve resultaten gemeten zijn, het handelingsprobleem ver-

minderd is en er geen verdere verbetering te verwachten valt, kan 

de behandeling in overleg met de cliënt worden beëindigd.

Voor verdere informatie omtrent inzet van meetinstrumenten 

door de ergotherapeut, wordt verwezen naar de Ergotherapiericht-

lijn QVS (Cup en Satink, 2017). 

De nazorgfase bestaat uit coaching ter preventie van terugval. Als 

er ná afronding van ergotherapie geconstateerd wordt dat er aan-

vullend zorg nodig is, dan wordt de patiënt tevens doorverwezen 

naar de huisarts.

5.5   Arbeid en ergotherapie
Bij patiënten met QVS kan ergotherapie gericht zijn op het behoud 

van de huidige functionele capaciteiten en activiteiten. Zo ook op 

het gebied van werk. Veel mensen met QVS ervaren beperkingen 

in het behouden of verkrijgen van een baan (Cup en Satink, 2017). 

Ergotherapie in het kader van arbeid wordt ingezet vanuit re-in-

tegratie bureaus middels de volgende trajecten (Weustink, 2017):

Voor verdere uitleg en informatie over de werkwijze en inzet van 

deze interventies kan de Ergotherapierichtlijn QVS (Cup en Satink, 

2017) worden geraadpleegd.

 

Soort traject  Wat houdt het in?  Wie betaalt? 

1e spoor / jobcoaching  Begeleiding bij het behoud  Werkgever, 
  van je eigen werk  verzuimverzekeraar, 
   letselschadeverzekeraar, 
   UWV 

2e spoor  Begeleiding bij het vinden  Werkgever, 
  van ander werk als je nog een  verzuimverzekeraar,
  werkgever hebt  letselschadeverzekeraar 

Werk-fit  Begeleiding bij het onderzoeken  UWV
  van je arbeidsmogelijkheden als je  
  geen werkgever meer hebt. 
  
Naar-werk  Begeleiding bij het vinden van werk  UWV
  als je geen werkgever meer hebt   
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6 Zelfhulptraining 
  Herstellen doe 
  je zelf
6.1   Doelstelling
De invloed van QVS (of chronische Q-koorts) op het dagelijks leven 

is groot. Patiënten kampen met een relatief onbekende ziekte, die 

in de (werk)omgeving op onbegrip stuit. Daarnaast is de patiënt 

ook op zoek naar erkenning en herkenning van zijn/haar ziekte. 

Het contact met lotgenoten is daarbij onmisbaar. Een zelfhulptrai-

ning (verder: training)  is het middel om dit complexe proces in 

groepsverband aan te pakken. 

De training ‘Herstellen doe je zelf’ is opgezet door het Kennis-

centrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE) en is onder 

beheer van Kenniscentrum Phrenos.  Bij de ontwikkeling van de 

oorspronkelijke training hebben de ervaringen van herstel van cli-

enten uit de GGZ een belangrijke input geleverd (Kenniscentrum 

Phrenos, 2016). 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de cursus ‘her-

stellen doe je zelf’ een positief effect heeft op belangrijke aspecten 

van herstel: empowerment, hoop en zelfvertrouwen (Van Gestel et 

al., 2013)  Deelnemers krijgen meer grip of controle op hun situatie 

en omgeving. Door het toegenomen zelfvertrouwen durven ze ook 

meer risico’s te nemen en onafhankelijker te handelen. Dit onder-

zoek was gericht op cliënten in de maatschappelijke opvang. Ech-

ter de praktijk heeft uitgewezen dat de inhoud van deze training 

in principe goed toepasbaar is op andere (doel)groepen,  waarbij 

sprake is van een gezamenlijke problematiek of chronische ziekte.

Er zijn ná de training nog twee modules toegevoegd. Zie voor meer 

informatie in de bijlagen 7, 8 en 9. Kenniscentrum Phrenos beheert 

deze modules niet.  

6.2   Verloop zelfhulptraining 
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten en wordt gegeven door 

een ervaringsdeskundige en professional aan een groep van 6 tot 

10 personen. De ervaringsdeskundige heeft bij aanvang een ‘train-

de-trainer’ cursus bij Kenniscentrum Phrenos gevolgd.  

Tijdens de zelfhulptraining leert de patiënt om samen met andere 

Q-koortspatiënten beter om te gaan met de gevolgen die Q-koorts 

in het dagelijks leven heeft. De training is bedoeld voor Q-koortspa-

tiënten én hun naasten. 

6.3  Inhoud programma
Het programma ‘Herstellen doe je zelf’  is gebaseerd op de her-

stelvisie. Vanuit deze visie wordt  herstel namelijk gezien als een 

proces waarbij nieuwe zin en betekenis in het leven ontstaan na 

(psychische) problemen. Het betekent dat je weer je eigen leven 

in de hand krijgt, ook al heb je de symptomen van je ziekte niet 

volledig in de hand (Anthony, 1993). Het gaat dus niet om volledige 

genezing, maar om het opnieuw ontwikkelen van vaardigheden, 

het weer oppakken van betekenisvolle relaties, rollen en doelen 

in het leven. 

Bij de training hoort een werkboek waarmee patiënten zelfstandig 

aan de slag kunnen gaan. Hiermee wordt de patiënt geholpen zijn 

eigen kracht, mogelijkheden én barrières te ontdekken om van 

daaruit verder te gaan. Thema’s die in de training aan bod komen 

zijn: doelen stellen, eigen waarden ontdekken en keuzes maken, 

omgaan met anderen, aanpassen en oppakken van nieuwe rollen, 

regelen van steun, opkomen voor jezelf. 

Als afsluiting op de training nodigen de deelnemers mensen uit 

hun omgeving uit voor een besloten bijeenkomst  (vrienden, fami-

lie, collega’s). Het doel van deze bijeenkomst is dat de deelnemers 

aan hun omgeving uitleg geven over hun ziekte en de impact op 

zijn/haar dagelijks leven. Door het ‘zichtbaar maken’ met lotgeno-

ten, wordt duidelijk dat men niet de enige is. Het is de bedoeling 

dat deelnemers daardoor meer begrip krijgen van hun omgeving 

voor de gevolgen van QVS of chronische Q-koorts.

6.4  Afronden / nazorg
Na afronding van een training is het mogelijk dat een groep lotge-

noten toch met elkaar in contact wil blijven. Belangenorganisatie 

Q-uestion ondersteunt deze groepen door de zogeheten Q-kringen. 

In een Q-kring gaan Q-koortspatiënten en hun naasten uit dezelfde 

regio regelmatig met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit, 

delen kennis en ondernemen gezamenlijk activiteiten. De opstart 

van een Q-kring wordt begeleid door Q-uestion, stichting voor 

mensen met Q-koorts. Daarna gaat een Q-kring zelfstandig verder, 

maar blijft in verbinding met Q-uestion. Zo nodig biedt Q-ues-

tion ondersteuning. Als er ná afronding van de zelfhulptraining 

geconstateerd wordt dat er aanvullend zorg nodig is, dan wordt de 

patiënt doorverwezen naar de huisarts. 

6.5  Cognitieve Gedragstherapie
In de multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyn-

droom (QVS) is cognitieve gedragstherapie als behandelmogelijk-

heid vastgesteld ná diagnose QVS (RIVM, 2012). In maart 2017 

gepubliceerde onderzoeksresultaten onderstrepen dat Cognitieve 

Gedragstherapie een effectieve behandelmethode kan zijn in het 

verminderen van de ernst van vermoeidheid bij QVS-patiënten 

(Keijmel et al., 2017). Contra-indicaties voor behandeling middels 

cognitieve gedragstherapie zijn vastgelegd in de LCI richtlijn.

6.6  Medicatie
LCI-richtlijn Q-koorts beschrijft de medische behandelwijze bij 

Q-koorts (RIVM, 2010).  



21Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire Zorg Q-Koorts

7    Organisatie-
  structuur
Bij de zorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische 

aandoening zijn diverse zorgverleners en organisaties betrokken. 

In de zorg rondom Q-koortspatiënten werken diverse hulpverle-

ners uit de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeu-

ten, GGZ, etc.) met elkaar samen. Samenwerking en afstemming 

tussen zorgverleners uit de eerste en tweede lijn is een noodzake-

lijke voorwaarde voor goede zorg aan de Q-koortspatiënt. Soms is 

ook een wijkteam, de gemeente, betrokken. Het doel is om struc-

tureel zorg op maat te bieden aan de individuele patiënt. Een goede 

informatieoverdracht, een nauwe samenwerking met betrokkenen 

en afstemming tussen professionals en tussen het zorg- en publie-

ke domein is nodig om te komen tot goede patiëntenzorg (KNGF, 

2015). 

De informatie-uitwisseling tussen huisarts en de fysiotherapeut 

over de patiënt is vastgelegd in de richtlijn Informatie-uitwisse-

ling huisarts en fysiotherapeut (NHG / KNGF, 2012). De huisarts 

kan hierbij gebruik maken van het format consult model I (NHG 

/ KNGF, 2012).

Als een Q-koortspatiënt zonder verwijzing van de huisarts zich 

meldt bij een fysiotherapeut, geldt de richtlijn Informatie-uitwis-

seling huisarts en fysiotherapeut (NHG / KNGF, 2012). 

7.1   Samenwerking
In de samenwerking wordt aangesloten bij de bestaande (ge-

meentelijke) ketensamenwerking, samenwerkingsverbanden en 

afspraken die er voor het verwijzen en communiceren met de ver-

schillende zorgverleners in een regio zijn. In de samenwerkings-

afspraken dienen minimaal de volgende items aan bod te komen 

(NHG, 2015), waarbij de vaststelling van toegang naar zorg op maat 

zoals omschreven in paragraaf 3.1.2 uitgangspunt is:

•  Een vast aanspreekpunt voor de patiënt en diens naasten met 

betrekking tot zorg. Deze persoon speelt een belangrijke rol 

in de vaststelling en afstemming van zorg tussen diverse be-

trokken zorgprofessionals en de professionals werkzaam in het 

zorgdomein. In de praktijk zal per gemeente afhangen wie dit 

is en hoe dit is georganiseerd. Het kan binnen een wijkteam 

zijn, een zorgconsulent van de gemeente, etc. Voor toegang en 

besluit naar de beschreven interventies is echter betrokken-

heid van de huisarts noodzakelijk. Dit om contra-indicaties 

dan wel andere aandoeningen (comorbiditeit) uit te sluiten.

•   Voorlichting aan patiënten en naasten; 

•  Aansluiting bij bestaande (lokale) afspraken;

•  Wijze van het inschakelen van en het verwijzen naar de meest 

geëigende professionals (zoals omschreven in hoofdstuk 3); 

•  Informatie-uitwisseling bij verwijzing en afstemming (inhoud, 

methode, moment, betrokkenen); 

•  Criteria voor wijzigen of beëindigen van interventies; 

•  Evaluatie en rapportage van de interventies (inhoud, moment), 

met aandacht voor een goede doorstroom en de aansluiting van 

het zorgdomein op het publiek private domein en vice versa; 

•  I.s.m. gemeenten een regionale sociale kaart vaststellen waarop 

alle lokale zorgverleners vindbaar zijn;  

•  Evaluatiemomenten van gemaakte afspraken.

 (NHG-zorgmodule – leefstijl, 2015 toegepast op de Kwaliteits-

standaard)

7.2  Kwaliteitscriteria
Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts, heeft de wensen 

en eisen die QVS-patiënten ten aanzien van de zorg in een set crite-

ria beschreven en vastgelegd in de multidisciplinaire LCI-richtlijn 

Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) (RIVM, 2012). Uitgangs-

punt bij het opstellen van deze criteria is een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van leven.  

Ten tijde van de samenstelling van deze Kwaliteitsstan-

daard, is de multidisciplinaire LCI-richtlijn QVS onderhe-

vig aan modificatie. Toch kiest de werkgroep er voor om de 

kwaliteitscriteria hier te vermelden. Met de kanttekening 

dat de lezer de meest actuele richtlijn in acht neemt. Bij 

een toekomstige modificatie van deze Kwaliteitsstandaard 

zal de herziening worden doorgevoerd. Verder valt op te 

merken dat beschreven criteria in de periode 2012 – 2017 

niet zijn getoetst en ook niet meetbaar zijn geformuleerd. 

Ze zijn echter vanuit patiëntenperspectief vastgesteld  en 

vormen voor professionals een uitgangspunt om op lokaal 

niveau goede zorg voor de Q-koortspatiënt in de reguliere 

voorzieningen te kunnen bewerkstelligen. 

In het algemeen is het belangrijk dat alle zorgverleners in het 

zorgtraject dezelfde boodschap uitdragen en geen tegenstrijdige 

adviezen geven. Consensus tussen zorgverleners onderling verbe-

tert het zorgtraject voor de patiënt. De zorg voor Q-koortspatiënten 

wordt vaak uitgevoerd door veel verschillende zorgverleners en 

zorgorganisaties. Zorgverleners dienen minimaal aan de volgende 

kwaliteitscriteria te voldoen:

•  Q-koortspatiënten worden begeleid en behandeld door zorg-

verleners met relevante deskundigheid op hun vakgebied over 

Q-koorts/QVS. 

•  De betrokken zorgverleners bij de Q-koortszorg werken samen 

en zijn gericht op het leveren van een goed op elkaar afgestemd 

zorgaanbod. Zij informeren elkaar en de Q-koortspatiënt over 

de vooruitgang. De zorgverlener wijst de patiënt er op dat zijn 

toestemming voor open communicatie tussen zorgverleners 

onderling van groot belang is
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•  De zorgverlener maakt voor de patiënt, na onderzoek, inzichte-

lijk welke klachten er wel of niet kunnen horen bij QVS.

 •  De Q-koortspatiënt krijgt voldoende informatie zowel monde-

ling als schriftelijk over langdurige klachten, behandelmoge-

lijkheden, vormen van begeleiding en eventueel wetenschap-

pelijk onderzoek om (mee) te kunnen beslissen over de zorg en 

behandeling. 

•  Zorgverleners houden rekening met de vigerende wetgeving, 

zoals de Wet verbetering poortwachter en de WIA. Omdat de 

wachttijd begrensd is tot twee jaar is het belangrijk dat wacht-

tijden tussen behandelingen zoveel mogelijk voorkomen wor-

den.

 •  De zorgverlener adviseert de Q-koortspatiënt om zich actief op 

de hoogte te stellen van de rechten en plichten in het kader 

van de Wet verbetering poortwachter en de WIA en/of actief 

hierover contact te zoeken met de werkgever en/of bedrijfs-

arts. 

•  Er wordt door zorgverleners rekening gehouden met maat-

schappelijke en sociale gevolgen van Q-koorts zoals bijvoor-

beeld verzuim, werkdruk, onzekerheid over uitkering, arbeids-

conflict, eventuele onbesliste schadeclaims of beroepszaken, 

beperkingen in het dagelijks functioneren, onbegrip van de 

omgeving, sociaal isolement, veranderende relaties met fami-

lie, vrienden en collega’s en onvermogen tot mantelzorg. Wan-

neer van toepassing worden ondersteuningsmogelijkheden be-

sproken. 

•  Regelmatig (ook bij opmaak van een zorgplan) wordt de behoef-

te gepeild naar psychosociale ondersteuning. Zo nodig wordt de 

Q-koortspatiënt in overleg doorgestuurd naar een professional 

met relevante kennis op zijn vakgebied over de invloed van 

Q-koorts op het leven van de patiënt. Dit wordt vastgelegd in 

het zorgplan.

•  Het zorgplan moet zoveel mogelijk parallel lopen met de perio-

dieke evaluatiedocumenten die moeten worden gemaakt in het 

kader van de verzuimbegeleiding (probleemanalyse en actuele 

oordelen). De Q-koortspatiënt, de curatieve arts en de bedrijfs-

arts zijn hierbij gelijkelijk verantwoordelijk.

•  De Q-koortspatiënt wordt gewezen op het bestaan van de pati-

entenvereniging voor mensen met Q-koorts.

7.3  Kwaliteitsindicatoren
Voor deze kwaliteitsstandaard kan het aantal patiënten die hebben 

deelgenomen aan zorg als belangrijkste kwaliteitsindicator worden 

vastgesteld. 

Tussen 2014 en 2017 hebben in totaal 234 patiënten op 91 fysiothe-

rapiepraktijken door heel Nederland beweegzorg gekregen. 

Tussen 2014 en 2017 zijn 27  ‘Herstellen doe je zelf’ trainingen 

door heel Nederland gegeven waar in totaal 175 patiënten en 57 

naaste familieleden aan hebben deelgenomen. 

Er zijn geen precieze gegevens beschikbaar over het aantal pati-

enten die in deze periode ergotherapie hebben gevolgd. Dit heeft 

er mee te maken dat ergotherapie via de basisverzekering reeds 

vergoed wordt. 

7.4  Informatiestandaard
Het toetsingskader voor Kwaliteitsstandaarden informatiestandaar-

den & meetinstrumenten 2015 stelt het volgende: “De kwaliteits-

standaard is verbonden met één of meer informatiestandaarden en 

één of meer meetinstrumenten. Wanneer de kwaliteitsstandaard 

nog niet met één of meer informatiestandaarden en/of meetin-

strument is verbonden, dan hebben partijen een tijdpad geformu-

leerd waaruit blijkt wanneer dit wel zo is.” Na het vaststellen van 

de kwaliteitsstandaard zal er in de toekomst nog een informa-

tiestandaard en meetinstrument worden vastgesteld waarmee de 

zorg gemonitord kan worden. Ten tijde van de samenstelling van 

de kwaliteitsstandaard is er nog te weinig basis om dit bij voorbaat 

vast te stellen. 

7.5  Betrokken professionals en competenties
In de zorg voor de Q-koortspatiënt zijn diverse zorgverleners be-

trokken. Allen spelen een belangrijke rol in het signaleren, infor-

meren en zo nodig doorverwijzen naar een andere professional. 

Professionals werkzaam met Q-koortspatiënten hebben een sig-

naalfunctie ten aanzien van de problematiek en kunnen bij het 

vermoeden van een probleem, bij afwijkende bevindingen of bij 

een afwijkend beloop, dit signaal overbrengen binnen een samen-

werkingsverband met andere professionals, zodat aanvullend on-

derzoek kan worden ingezet. De primaire zorgverlener kan hierin 

een centrale rol spelen om de signalen op te volgen. 

Fysiotherapie optimaliseert het bewegend functioneren; behande-

ling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, 

bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een 

proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische 

diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve in-

terventies worden bepaald en uitgevoerd (KNGF, 2014).

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dage-

lijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door licha-

melijke of psychische problemen. De ergotherapeut; adviseert en 

begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten, denkt mee over de 

keuze en verdeling van activiteiten in de dag, geeft voorlichting 

aan mantelzorgers en naaste betrokkenen (Ergotherapie Neder-

land, 2017).
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De ervaringsdeskundige onderscheidt zich van andere hulpverle-

ners doordat hij of zij ervaringskennis heeft van de methoden die 

het herstelproces van cliënten ondersteunen en doordat hij of zij 

zelf een voorbeeld is van hoop en empowerment. Ervaringsdeskun-

digheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring 

voor anderen ruimte te maken voor herstel (GGZ Nederland, 2013).

Professionals die betrokken zijn bij de zorg aan de Q-koortspa-

tiënt voldoen aan het eigen beroepsprofiel. Voor de zorg aan de 

Q-koortspatiënt zal de professional professie-overstijgend zich be-

kwamen in de volgende specifieke competenties:

• Kennis: Professional (maakt aantoonbaar aan de patiënt dat 

men) beschikt of zal beschikken over kennis en ervaring over 

(de behandeling van) Q-koorts. 

• Sensitief: Professional toont (h)erkenning van de ziekte

• Flexibel: Professional houdt in de bejegening van de patiënt 

rekening met de symptomen van QVS: chronische vermoeid-

heid, regelmatige terugval, geheugen- en concentratieproble-

men, fysieke problemen, prikkelbaarheid.

• Taakgericht: In de communicatie met de patiënt werkt de pro-

fessional concreet en taakgericht (en schriftelijk)

7.6  Informatieoverdracht
Communicatie is essentieel voor de kwaliteit van de zorg. Voor 

zorgverleners - en uiteraard de patiënt - is het van belang om 

tijdig en volledig te zijn geïnformeerd. Tussen de verschillende 

beroepsgroepen bestaat een aantal kwaliteitsstandaarden waarin 

de standaardisatie van informatieverwerking en overdracht tussen 

zorgverleners en beweegzorgprofessionals op verschillende mo-

menten in het zorgproces is vastgelegd. Essentieel hierbij is dat de 

patiënt op de hoogte is van tijdstip en inhoud van  de informatie-

overdracht. 

De implementatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving is 

van groot belang. Het Persoonlijk Gezondheidsdossier is een door 

de patiënt zelf bijgehouden digitale map met door de patiënt zelf 

verzamelde persoonlijke gegevens over zijn / haar gezondheid. Ge-

gevens over bijvoorbeeld leeftijd, gewicht, bloedgroep, ogen, con-

ditie, bloeddruk, inentingen en andere gezondheidsgegevens die de 

patiënt zelf kan verzamelen en bijhouden. Daarnaast kan hierin de 

belangrijkste bevindingen van de dokters en hulpverleners wor-

den opgeslagen, zoals diagnoses, onderzoeken en medicijngebruik. 

Maar ook gegevens over wie te waarschuwen in geval van een 

ongeval, wie de huisarts is, etc. De essentie is dat de gezondheids-

gegevens die de patiënt belangrijk vindt, op één plek wordt verza-

meld, zodat de patiënt ze altijd terug kan vinden als het nodig is. 

(Patiëntenfederatie Nederland, 2017)

7.7  Financiering
De omschreven zorg in deze Kwaliteitsstandaard, heeft verschil-

lende financiële stromen. Ten tijde van schrijven is QVS voor de 

zorgverzekering een niet erkende ziekte. Dit heeft gevolgen voor 

de vergoeding van de  inzet van fysiotherapie. Immers de zorg-

verzekering vergoedt een fysiotherapeutische behandeling op basis 

van een diagnose behandelcode. Anders ligt het als fysiotherapie 

als onderdeel van een  revalidatietraject wordt aangeboden. 

Voor de inzet van ergotherapie is een diagnose niet nodig en is 

het eigen risico van toepassing. Mantelzorgers van QVS-patiënten 

kunnen ook gebruik maken van ergotherapie. 

Een zelfhulptraining  wordt vanuit een patiënten- of zorgorganisa-

tie aangeboden. De kosten hiervan zijn ingebed. In het kader van 

preventieve zorg zou deelname aan de zelfhulptraining vergoed 

kunnen worden uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van 

de verzekeraar. 

Andere regelingen, bijvoorbeeld vanuit gemeenten en werkge-

vers, kunnen aansluiten daar waar de Zorgverzekeringswet niet 

toereikend is. Te denken valt aan gemeentelijke regelingen rond 

bewegen (sportfonds). Maar ook een collectieve zorgverzekering, 

waarbij bepaalde gemeenten het eigen risico afbetalen of te veel 

betaald aan het eind van het jaar terugbetalen. Tot slot zijn er de 

per gemeente vastgestelde WMO voorzieningen.
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8  Bijlagen  
Bijlage 1: Werkinstructie Fysiotherapie

Achtergrond
Tussen 2014 en 2017 hebben 234 patiënten op 91 fysiotherapie-

praktijken het beweegprogramma gevolgd onder begeleiding van 

een fysiotherapeut. Dit gebeurde in groepsverband ofwel individu-

eel, afhankelijk van de hoeveelheid lotgenoten in de woonomge-

ving van de patiënt. De basis voor het beweegprogramma is ont-

wikkeld bij Fysiotherapie Schaijk, waar veruit de meeste patiënten 

het beweegprogramma hebben gevolgd. De werkinstructies in deze 

bijlage zijn beschreven vanuit de praktijkervaring en is gebaseerd 

op een ‘good practice’ en onderbouwd met wetenschappelijk on-

derzoek (Orsouw, 2015) (Leidsman, 2016). Ook is er onderzoek uit-

gevoerd door het Radboudumc, dat onder andere bestaat uit een 

retrospectief onderzoek en een interventiestudie. De resultaten 

hiervan moeten nog gepubliceerd worden (Sweerts et al., 2018). 

Training bij mensen met Q-koorts of QVS blijkt haalbaar, maar er 

lijkt geen duidelijk effect te zijn op het activiteitenniveau, fysieke 

fitheid of vermoeidheid van de deelnemers. De individuele ver-

schillen zijn echter groot, het beloop is grillig en er zijn zeker deel-

nemers die wel (lichamelijk) verbeterd zijn tijdens de trainingspe-

riodes. Een individuele probleemanalyse en een op maat gemaakte 

aanpak lijkt wenselijk.

Verder heeft een werkgroep bestaande uit fysiotherapeuten die 

betrokken waren bij de begeleiding van Q-koortspatiënten, zich 

gebogen over een lijst met veel gestelde vragen rond het beweeg-

programma  (Frequently Asked Questions- FAQ). 

Het KNGF heeft in 2015 de ‘Zorgmodule Bewegen’ voor mensen 

met een chronische aandoening  uitgebracht. In de Zorgmodule 

wordt de beweegzorg onderverdeeld in vijf zorgprofielen. Zorg-

profiel 1 is hierbij het lichtst en bestaat uit zelfstandig bewegen 

in de eigen omgeving. Zorgprofiel 5 is het zwaarst en bestaat uit 

individuele begeleiding bij bewegen. Het beweegprogramma en de 

bijbehorende werkinstructies voor de Q-koortspatiënt valt onder 

zorgprofiel 4: het begeleiden bij bewegen in groepsverband. Daar 

waar mogelijk trainen patiënten met dezelfde diagnose samen. 

Als er niet meer Q-koorts-patiënten bij de praktijk in behandeling 

zijn, is het mogelijk dat de patiënt aansluit bij een andere beweeg-

groep voor chronische patiënten binnen de praktijk. Voorwaarde 

is hierbij wel dat bij de patiënt onderstaande instructies worden 

gehanteerd. Op deze manier kan de patiënt toch dicht bij huis een 

trainingsprogramma op maat volgen.

Werkinstructies
In deze bijlage volgt een beschrijving en werkinstructie bestemd 

voor de fysiotherapeut. De werkinstructie gaat in op de volgende 

punten:

• De intake

• De opzet van het beweegprogramma 

• Omgaan met terugval

• Toevoeging behandeling chronische Q-koortspatiënt 

• Afronding en nazorg

Bij de vaststelling van inzet fysiotherapie, is de multidisciplinaire 

aanpak van toepassing. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

De intake
Het intakegesprek start altijd met het informeren van de patiënt 

over het verloop en de inhoud van de intake (anamnese; vragen-

lijst, uitvoeren, informatieverstrekking en kosten middels DTF     

(= Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie), al of niet gedekt door de 

AV en/of op basis van indicatie op (andere) klachten. 

De intake bestaat uit 4 onderdelen: 

1. Afnemen anamnese; 

2. Invullen van de vragenlijst Multidimensionele 

 Vermoeidheid Index (MVI); 

3. Uitvoeren 0-meting van de fysieke conditie;

4. Verstrekken van praktische en aanvullende informatie.  

Ad.1 In de anamnese komen de volgende (dikgedrukte) thema’s 

aan bod. Onderstaande voorbeeld vragen kunnen worden gesteld:

>>  Medische gegevens:

• Wat is de diagnose? (doorgemaakte Q-koorts, QVS of  

 chronische Q-koorts)

• Wanneer zijn de klachten ontstaan?

• Is de oorzaak bekend?

• Hoe is het verloop geweest?

• Wat zijn de klachten op dit moment? 

• Indien er sprake is van vermoeidheid: Wat betekent deze 

 voor de patiënt? Waar is de patiënt in beperkt en waar is 

 hij of zij nog wel toe in staat. 

• Indien er ook sprake is van andere lichamelijke klachten: 

 Aangeven welke van deze klachten horen bij de Q-koorts. 

• Met welke klachten en wanneer bent u naar de huisarts 

 gegaan?

• Wanneer is Q-koorts vastgesteld middels bloedonderzoek?

• Is er sprake van nevenpathologie?

• Gebruikt de patiënt medicatie. Zo ja: welke en waarvoor? 

• Welke therapieën / behandelingen heeft de patiënt 

 gevolgd/gehad?
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• Zo ja: welke en in welke periode (aangeven in maanden) 

• Welke therapie(en)/ behandeling volgt/heeft de patiënt 

 op dit moment?

>>  Beweegervaringen en -doelen:

• Wat is de hulpvraag?

• Huidige mate en frequentie van bewegen 

 (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)?

• Mate en frequentie van bewegen voor Q koortsklachten?

• Sportbeoefening: wat deed de patiënt voor de Q-koorts, 

 vindt hij/zij sporten leuk?

• Is de patiënt gemotiveerd om te gaan bewegen? 

• Zo ja: wat doet de patiënt graag aan beweging/’wat 

 beweegt de patiënt’?

• Wat verwacht de patiënt van de training?

• Wat wilt u graag bereiken?

• Wat heeft u daarvoor nodig? 

• Ziet de patiënt meerwaarde in het volledig doorlopen van

 het beweegprogramma? Op schaal 1-10, met 1=geen 

 meerwaarde, 10= erg veel meerwaarde, patiënt keuze 

 laten toelichten. 

• Bij lage score, reden bespreken, achterhalen wat nodig 

 is om tot een hogere score te komen. 

• Heeft de patiënt vertrouwen in het behalen van de 

 einddoelen van het beweegprogramma? Op schaal 1-10, 

 met 1=helemaal geen vertrouwen, 10= erg veel 

 vertrouwen, patiënt keuze laten toelichten. 

• Bij lage score reden bespreken, achterhalen wat nodig 

 is om tot een hogere score te komen.

>>  Algemeen functioneren:

• Status praesens

• Mogelijkheden in Activiteiten Dagelijks Leven

• Beperkingen in ADL

• Bij evt. vermoeidheidsklachten (zie ook MVI): 

• Mentaal/fysiek?

• Coping stijl? 

• Dag/nachtritme en kwaliteit van slaap? 

• Ervaart de patiënt een relatie met inspanning?

• Hangt vermoeidheid samen met andere zaken of is 

 deze onvoorspelbaar?

NB: Is de vermoeidheid primair het gevolg van de Q koorts, 

of wordt deze met name veroorzaakt uit de distress, angst 

e.d. die de klachten van de Q koorts veroorzaken? In het 

tweede geval zal de vermoeidheid mogelijk afnemen naar-

mate de fysieke mogelijkheden toenemen en de angst en 

distress terug lopen. In het eerste geval vraagt deze een ge-

specialiseerde aanpak met een zgn. Graded Activity-aanpak. 

Eventuele aanvulling 4DKL (4 dimensionale klachtenlijst)

• Inzicht in de klachten, zijn er positieve aspecten (positieve 

gezondheid)  

• Als het functioneren voor het ontstaan van de klachten 

100% was, hoe zou de patiënt zijn huidige functioneren in 

% uit willen drukken?

• Overige stressfactoren in het leven? 

• Waar haalt de patiënt op dit moment veel voldoening uit? 

• Hobby’s, sociale contacten, vrijwilligerswerk, (klein)kinde-

ren? 

>>  Psychosociale gegevens:

 • Persoonlijke situatie (alleenstaand, partner, kinderen,

   ouders?)

 • Mentale ondersteuning vanuit de directe omgeving 

   (erkenning?) 

 • Mentale situatie/ Psychosociale problematiek 

 • Is er sprake van gele vlaggen: bv. relatie- of familie 

   problemen, angst voor werkhervatting, depressiviteit, 

   burn out-achtige klachten, disbalans belasting/

   belastbaarheid

>>  Werk en Inkomen:

 • Werk 

 • Beroep, uren, locatie, nu en voor aanvang klachten

 • Is de financiële situatie door de klachten onder druk 

   komen te staan?

 • Heeft u een uitkering WIA/bijstand?

Ad 2.: MVI-Vragenlijst

Na de anamnese vult de patiënt de MVI-vragenlijst in. 

• Voorafgaand aan het invullen van de MVI-vragenlijst geeft de 

fysiotherapeut de patiënt heldere uitleg en instructie hoe de 

vragenlijst in te vullen.

• De fysiotherapeut geeft aan dat de vragenlijst na 13 weken her-

haald wordt.

Het intakegesprek kost een Q-koortspatiënt mogelijk veel energie. 

Geef de patiënt daarom genoeg tijd voor het invullen.

Ad.3: 0-meting van de fysieke conditie

De 0-meting bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Meten van vitale functies, waaronder

 • Hartfrequentie rust

 • Bloeddruk

 • Saturatie

 • Bepalen lichaamssamenstelling,
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 • Lengte 

 • Gewicht

 • Body Mass Index (BMI)

 • Spier- en vetpercentage

• Bepalen fysiek uithoudingsvermogen, aan de hand van 

 • 6 MWD (6 minuten wandeltest) OF Astrand-fietstest

• Bepalen spierkracht, aan de hand van

 • 1 RM (one repetition maximum)

 • Bij oudere patiënten is de handknijpkracht (hand 

  dynamometer) zinvol.

Op grond van deze informatie besluit de fysiotherapeut of de pa-

tiënt kan deelnemen aan de beweeggroep en met welke frequen-

tie getraind wordt. De trainingsfrequentie kan in de loop van het 

beweegprogramma naar boven of beneden worden bijgesteld, af-

hankelijk van de fysieke reactie van de patiënt op de training. Dit 

vraagt nauwkeurige afstemming tussen de patiënt en begeleidend 

fysiotherapeut. 

 Als er sprake is van een chronische Q-koortspatiënt, dan 

in overleg met de behandelend arts/primaire hulpverlener 

vaststellen of deelname aan het beweegprogramma op dat 

moment mogelijk, wenselijk en zinvol is. Eventueel kan 

de patiënt in een later stadium, als het weer verantwoord 

is om te trainen, alsnog met het beweegprogramma star-

ten. Dit altijd na multidisciplinair overleg met de behande-

laar(s). Zie hoofdstuk 3.

Ad.4: Verstrekken van praktische en aanvullende in-
formatie

De fysiotherapeut informeert de patiënt over: 

• de inhoud van het beweegprogramma (kracht – en cardio-

 oefeningen);

• de duur van het beweegprogramma (13 weken); 

• de frequentie van de training;

• de locatie van de training;

• de kosten voor de patiënt (basisverzekering- evt. aanvullende  

 verzekering, via de gemeente of voor eigen rekening, indien  

 bekend).

De opzet van het beweegprogramma 
Volgens zorgprofiel 4 uit de Zorgmodule Bewegen (KNGF, 2015), 

volgen patiënten met een chronische aandoening een afgebakend 

beweegprogramma, dat wil zeggen een kop-staartprogramma. Dit 

trainingsprogramma duurt 13 weken (3 maanden) en wordt opge-

steld aan de hand van de hulpvraag en wensen van de patiënt. Uit-

gangspunt is hierbij de eigen verantwoordelijkheid en de motive-

rende factor van de patiënt (het willen deelnemen). De hulpvraag 

wordt vertaald naar individuele doelen, bijvoorbeeld het overwin-

nen van angst voor inspanning, het optimaliseren van het inspan-

ningsvermogen, het leren kennen van eigen fysieke grenzen, het 

ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl en het leren 

omgaan met fysieke beperkingen. De doelen, welke worden opge-

steld op basis van  de 0-meting (zie Intake) worden bereikt door 

het vergroten van iemands conditioneel uithoudingsvermogen, het 

trainen van spierkracht en spieruithoudingsvermogen, functioneel 

trainen en het verlagen van risicofactoren voor een (andere) aan-

doening.  Vervolgens evalueren patiënt en fysiotherapeut de voort-

gang na 13 weken aan de hand van de her-meting. 

Het beweegprogramma is terugkerend te gebruiken binnen een be-

stek van 12 maanden in geval van matige tot ernstige terugval. Dit 

in overleg met de patiënt en het multidisciplinaire team (uitsluiten 

andere medische redenen voor terugval)

Voor het beweegprogramma van de Q-koortspatiënt is zorgprofiel 

4 aangepast naar de specifieke kenmerken van het ziektebeeld van 

Q-koorts. Het programma richt zich concreet op:

• Algemeen uithoudingsvermogen / conditie

• Spierkracht en spieruithoudingsvermogen (met het accent op 

grote spiergroepen): rug- en buikspieren, schoudergordel, arm- 

en beenspieren.

Het beweegprogramma wordt met een trainingskaart uitgevoerd 

en bestaat uit cardiotraining en spierkrachtoefeningen. De cardio-

training heeft als doel het algemeen conditionele uithoudingsver-

mogen te vergroten. De spierkrachtoefeningen hebben als doel het 

spieruithoudingsvermogen en de spierkracht te verbeteren. Het ac-

cent ligt hierbij op de grote spiergroepen. Deze spiergroepen spelen 

een belangrijke rol bij het fysiek bewegen in het dagelijks leven. Bij 

de krachtoefeningen wordt aansluiting gezocht bij activiteiten uit 

het dagelijks leven van de patiënt; denk hierbij aan traplopen, het 

tillen van kleine kinderen etc. De patiënt merkt zo direct voordeel 

en ervaart meteen plezier door het functioneel oefenen. Daarnaast 

heeft het beweegprogramma als doel om eventuele beweegangst op 

te sporen en te verminderen. Het doorlopen van het beweegpro-

gramma draagt zo bij aan het vertrouwen van de Q-koortspatiënt 

in het eigen lichaam en de eigen (herstel) mogelijkheden. 

Na elke training vult de patiënt met behulp van de Borg RPE-schaal 

(Ratings of Perceived Exertion) de borgscore in. Dit is een gestan-

daardiseerd hulpmiddel om de mate van inspanning, de belasting 
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graad en vermoeidheid te schatten aan de hand van de ervaring 

van de patiënt. Hierin wordt op een schaal van 6 tot 20 (hierbij be-

tekent 6 geen enkele inspanning en 20 een maximale inspanning) 

aangegeven hoe inspannend de training is ervaren. Het streven 

is een score van 13 of hoger. Opgemerkt dient te worden dat de 

belastbaarheid van de Q-koortspatiënt per dag alsook gedurende 

de dag sterk kan wisselen. Dit houdt in dat de fysiotherapeut en 

de patiënt/ deelnemer gedurende de training de fysieke grenzen/ 

mogelijkheden van de patiënt in acht nemen en zo nodig de trai-

ningsduur en oefeningen in zwaarte aanpassen.  Met name de fy-

sieke reactie op de dag van de training tot twee dagen daaropvol-

gend, geven een goed beeld van de uitwerking van de geleverde 

inspanning en belasting op het lichaam, en vormen hiermee een 

richtlijn voor het al dan niet bijstellen van het trainingsprogram-

ma. Wellicht is het verstandig dat de patiënt ook de Borg-score  

invult de ochtend na de geleverde inspanning, dit kan input geven 

voor de aanpassing van het beweegprogramma. Het besluit om het 

trainingsprogramma bij te stellen  is mede afhankelijk van:

•  Conditie

•  Spierpijn / spierfunctie

•  Selectiviteit / verwerking prikkels

•  Motorische vaardigheden

Het is aan de fysiotherapeut om een adequate inschatting te maken 

of de oorspronkelijk gevraagde inspanning al dan niet moet wor-

den aangepast omdat het contraproductief, roofbouw pleegt dan 

wel de groei belemmert. 

De Q-koortspatiënt zal zich bewust moeten zijn van het 

feit dat het trainingsprogramma fysiek inspannend is en 

als gevolg een ‘natuurlijke’ vermoeidheid en spierpijn ver-

oorzaakt. Anders dan de vermoeidheid en de pijn zoals er-

varing vanuit de Q-koorts.

Dertien weken na de start van het beweegprogramma vindt er een 

eerste her-meting plaats en vult de patiënt opnieuw de MVI-vra-

genlijst in.

De omstandigheden waarin de patiënt de her-meting verricht 

stemmen steeds zoveel mogelijk overeen met de omstandigheden 

uit de eerste 0-meting. Vervolgens inventariseert de fysiothera-

peut de ervaringen van de patiënt en de mate van tevredenheid 

over zowel het beweegprogramma als de begeleiding. Indien de oe-

feningen in de loop van het traject zijn aangepast en afwijken van 

de standaard en/ of de intensiteit is aangepast, is het van belang bij 

de scores van de her-meting te vermelden wat er aan de training 

veranderd is en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Op basis van 

de resultaten zal de fysiotherapeut een inschatting maken welke 

vervolgstappen nodig zijn. Zie hieronder ‘Afronding en Nazorg’. 

Welke concrete fysiofitness apparaten worden ge-
bruik bij het beweegprogramma? 
 
In principe is elk trainingsapparaat geschikt en inzetbaar voor de 

Q-koortspatiënt. Het programma wordt immers op maat aangebo-

den op basis van de hulpvraag van de patiënt én de uitslag van de 

testgegevens; belasting versus belastbaarheid (0-meting). De fysio-

therapeut  baseert zich bij de keuze voor apparaten op de persoon-

lijke voorkeur van de patiënt en/of sluit aan op de activiteiten uit 

het dagelijks leven.  

TIP! Patiënten hebben vaak de voorkeur steeds dezelfde 

apparaten te gebruiken. Dit kan leiden tot verveling en ver-

minderde focus op de beweging, of afnemende motivatie. 

Wees hier alert op en biedt in deze gevallen, tegen de voor-

keur in,  andere apparaten aan.

 

In de praktijk worden de volgende apparaten ingezet voor het trai-

nen van  de grote spiergroepen: 

• leg press; 

• pulley;

• buikspierbank; 

• rugspierbank; 

• Kinesis (3D-beweging, maakt progressieve functionele 

 training mogelijk).

Voor het trainen en vergroten van het algemeen conditioneel uit-

houdingsvermogen maken we gebruik van de volgende apparatuur: 

• home trainer; 

• loopband;

• roeiapparaat; 

• handbike; 

• cross trainer.

Daarnaast zijn vrije gewichten (dumbell, kettlebell, barbell) en het 

opstapbankje zeer geschikt voor het uitvoeren van functionele oe-

feningen.

Welk soort oefeningen zonder apparatuur zijn ge-
schikt voor de patiënt met QVS? 

Alle oefeningen zijn in principe geschikt voor het verbeteren van 

de conditie en kracht van de patiënt, mits de patiënt deze technisch 

goed kan uit voeren. Belangrijk is dat de oefeningen aansluiten 

op de testresultaten, de doelstellingen van de patiënt en haar of 

zijn basisvaardigheden (motorisch actief/niet actief), en dat de be-

lastbaarheid van de patiënt in acht wordt genomen. Deze belast-
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baarheid kan per dag verschillen, wat dus om continu maatwerk 

vraagt. 

Het is van belang om al tijdens het beweegprogramma een 

oefenprogramma voor thuis op te starten. Zo raakt de pa-

tiënt vertrouwd met het thuis bewegen en zal deze ook 

na het doorlopen van het programma makkelijker thuis 

(blijven) bewegen om de met het beweegprogramma gere-

aliseerde toename van fysieke mogelijkheden te behouden. 

Mogelijke oefeningen: stabiliteitsoefeningen, rekoefeningen, ba-

lans – en evenwichtsoefeningen, coördinatie-oefeningen, en ont-

spanningsoefeningen (in lig- en zithouding).

Mogelijke (e-Health) tool voor oefeningen thuis: oefeningen met 

de dynaband, inzet van www.physitrack.com 

Hoe werk je praktisch met de QVS patiënt in de 13 
weken naar het bereiken van lichamelijke fitheid?

Het is van belang om tijdens het trainingsprogramma de conditie 

en spierkracht geleidelijk op te bouwen. Het is verder belangrijk 

om goed te luisteren en te kijken naar de signalen en reacties van 

de patiënt tijdens en na de training.

Zorg dat de training in de eerste fase onder begeleiding 

verloopt, en werk langzaam toe naar zelfstandigheid van 

de patiënt. De begeleiding is enerzijds gericht op het ge-

ven van adequate instructie, en richt zich anderzijds op 

het ondersteunen van de patiënt bij het ontwikkelen van 

vertrouwen in het eigen lichaam en het eigen kunnen. Geef 

de patiënt hier tijd en ruimte voor.  

Het is aan te raden om de patiënt aan het begin van de training 

de “vorm van de dag” aan te laten geven met behulp van de Borg-

schaal. Hier stem je vervolgens het trainingsschema van die dag 

op af. Ook na de training vult de patiënt de Borgschaal in en bij de 

volgende training bepaalt dit laatste cijfer de startintensiteit van 

het programma. 

In de tweede fase kun je geleidelijk toewerken naar zelfstandig-

heid. Geef de patiënt hiertoe een oefening mee voor thuis, bij voor-

keur een functionele oefening die snel resultaat geeft. Dit werkt 

motiverend. Monitor ook het verloop van het activiteitenniveau. 

Hierbij is het relevant om in gesprek te zijn over het belang, de 

waarde, de invulling en de mogelijkheid van een fysiek actieve 

leefstijl. Inventariseer samen met de patiënt zijn wensen en be-

hoeften ten aanzien van betekenisvolle activiteiten. Introduceer 

vervolgens de diverse mogelijkheden voor een actieve leefstijl en 

de eerder benoemde betekenisvolle activiteiten, en adviseer over 

de individuele mogelijkheden, de eventuele beperkingen en hoe 

deze mogelijk op te heffen.

Wat moet je vooral NIET doen in de begeleiding van 
de QVS-patiënt? 

• NIET overbelasten: gedoseerd opbouwen, pushen van de patiënt 

is niet aan te raden!

• NIET te veel doelen stellen: dit kan averechts werken. Laat de 

patiënt zelf doelen bepalen en evalueren en rem de patiënt zo 

nodig af in zijn of haar doelstelling. 

• GEEN voorspellingen doen over de voortgang. 

• NIET teveel nadruk leggen op de metingen. Patiënten kunnen 

dat als negatief ervaren, als ‘moeten’ presteren. Meten is na-

tuurlijk weten, maar het interpreteren van testen is zeker zo 

belangrijk: bespreek de uitslagen goed met patiënt en relativeer 

de scores zo nodig. Ook is het ondersteunend te vragen wat de 

patiënt geleerd heeft (bv: beter kunnen doseren is toch veel 

belangrijker dan een topscore). 

Waar moet de fysiotherapeut extra op letten? 
• Fysieke reactie van de patiënt op de trainingsinspanning, vanaf 

het moment van training tot enkele dagen daarna:

• Spier- en gewrichtsklachten

• Vermoeidheidsklachten 

• Overige 

(Tijdelijke) terugval bij deze patiëntengroep is te wij-
ten aan:
• Het verloop van de ziekte Q-koorts

• De actuele inspanningsactiviteiten thuis / op het werk

• De mentale gesteldheid van de patiënt (gele vlaggen)

In het schema hieronder is het wisselende verloop van de klachten 

bij Q-koortspatiënten weergegeven. 

 



29Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire Zorg Q-Koorts

Terugval wordt meestal door de patiënt goed aangegeven. Iemand 

komt al binnen met de opmerking “ik heb vandaag een slechte 
dag”. De klachten van Q-koorts presenteren zich in een golfbewe-

ging. De onzekerheid bij de patiënt kan toenemen door de golfbe-

weging van de ziekte. Motiverende gespreksvoering is zinvol: het 

blijven benadrukken dat bewegen een positief effect heeft, dat het 

in deze fase belangrijk is. Ook is het goed belemmeringen nader uit 

te vragen: Begin met te vragen wat gaat wel goed en daarna waar-

om lukt het niet, maar vooral: wat gaat wel goed? Wat zijn poten-

tiële verbetermogelijkheden die gerealiseerd kunnen worden met 

een interventie. Accepteer ook als fysiotherapeut dat er bij deze 

patiëntengroep een sterke wisseling kan zitten in de fysieke con-

ditie, de intensiteit van de klachten en de mate van vooruitgang. 

Zodra duidelijk is welke aspecten bij de terugval een rol spelen, 

kunnen de volgende interventies worden toegevoegd aan de actu-

ele training:

• Observeer de patiënt, let op signalen, en stel verhelderende vra-

gen;

• Houd het gezellig: dit motiveert om toch te komen;

• Houd het in de gaten als een patiënt frequent niet komt opda-

gen. Ga in gesprek hierover. Mogelijke aanleidingen hiervoor 

kunnen zijn: stress, gespannenheid, chaotisch handelen en fut-

loosheid (gele vlaggen?);

• Indien er getraind wordt in een Q-koorts groep: activeer het 

onderlinge gesprek hierover. Laat lotgenoten samen praten;

• Train zonder muziek op de achtergrond als prikkelgevoeligheid 

hoog is;

• Ga uit van het niveau van de patiënt op dat moment; pas inten-

siteit aan;

• Zorg voor meer rustmomenten tussen de oefeningen door;

• Bewaak goed de grenzen;

• Pas eventueel de verdeling van het kracht- en cardiogedeelte 

aan;

• Houdt zowel de hartfrequentie  als de totale reactie van patiënt 

in de gaten;

• Meet de saturatie;

• Bij pijn: VAS score gebruiken.

• Letten op tekenen van vermoeidheid (Borgschaal).

Toevoeging behandeling chronische Q-koortspatiënt 

Reeds eerder vermeld maar zeer belangrijk om te benadruk-

ken: het gebruik van medicatie bij chronische Q-koortspatiënten 

leidt tot een risico op hart- en vaatproblematiek. Bij chronische 

Q-koortspatiënten of patiënten met doorgemaakte Q-koorts kan 

medicatiegebruik van invloed zijn op de belastbaarheid. Het is van 

belang dat chronische Q-koortspatiënten hier tijdig over worden 

geïnformeerd, zodat zij bij een afnemende belastbaarheid snel aan 

de bel trekken om ontstane hart- en vaatproblematiek uit te slui-

ten of te behandelen.

Bij twijfel over de oorzaak van de terugval: raadpleeg altijd de 

huisarts en/of de specialist!

Afronding en nazorg
Aan het eind van het beweegprogramma, na 13 weken, krijgt de 

patiënt een advies op maat. Op basis hiervan kan hij of zij de be-

weegactiviteiten voortzetten. Waar nodig en gewenst kan perio-

dieke monitoring en evaluatie van het beweeggedrag plaatsvinden, 

als een vorm van nazorg (KNGF, 2015). 

Het is relevant dat de patiënt na de afronding van het beweegpro-

gramma echt in beweging blijft en een actieve leefstijl behoudt. 

Het beweegprogramma volgen is immers geen doel op zich. Ook 

is het niet zo dat enkel het doorlopen van het beweegprogram-

ma leidt tot een blijvend actieve leefstijl. Om een blijvend actieve 

leefstijl te bereiken is het van belang om al tijdens het beweeg-

programma te stimuleren dat de patiënt regelmatig actief bezig is 

(wandelen, fietsen, etc.) en oefeningen voor thuis mee te geven. 

Zodoende begeleid je de patiënt tijdens de training al naar zelfstan-

digheid. Besteed in de afrondende fase nadrukkelijk aandacht aan 

het belang van het continueren van de beweegactiviteiten. 

Mogelijkheden na afronding:

Succesvolle afronding:

• Verder bewegen buiten de zorg

• Verder bewegen bij Fysiofitness/Fysiosport binnen de prak-

tijksetting;

• Oefenprogramma (www.physitrack.com) met herinneringen op 

een mobiel;

• Voortzetten van de oefeningen thuis.

Bij blijvende belemmeringen: 

• Interdisciplinair overleg met huisarts. Zo nodig doorverwijzen 

naar medisch specialist, ergotherapie of deelname aan een zelf-

hulptraining.

• Bespreek in ieder geval wat de patiënt nog wel kan. Welke 

rollen en taken vervult de patiënt? Wat is er voor nodig om dit 

te kunnen vervullen? 

• Wat kan de patiënt niet meer? Welke stoornissen in functie/

structuur, activiteit en participatie en gezondheidsproblemen 

ervaart de cliënt? Kan dit middels fysiotherapie verholpen 

worden? 

• Inzicht, huiswerkoefeningen en de ruimte om altijd terug te 

vallen op zijn/haar fysiotherapeut. 
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Bijlage 2: MVI Multidimensionele Vermoeidheids Index 
(Smets et al., 2013). 

 

 

1  Ik voel me fit    

2  Lichamelijk voel ik me tot weinig in staat  

3  Ik zit vol activiteit     

4  Ik heb zin om allerlei leuke dingen te gaan doen

5  Ik voel me moe   

6  Ik vind dat ik veel doe op een dag    

7  Als ik ergens mee bezig ben, kan ik mijn gedachten 
 er goed bijhouden  

8  Lichamelijk kan ik veel aan  

9  Ik zie er tegen op om iets te doen    

10  Ik vind dat ik weinig doe op een dag  

11  Ik kan me goed concentreren  

12  Ik voel me uitgerust  

13  Het kost me moeite ergens mijn aandacht bij te houden   

14  Lichamelijk voel ik me in slechte conditie    

15  Ik zit vol plannen   

16  Ik ben gauw moe     

17  Er komt weinig uit mijn handen     

18  Zin om dingen te ondernemen ontbreekt me  

19  Mijn gedachten dwalen gemakkelijk af    

20  Lichamelijk voel ik me in een uitstekende conditie  

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet

Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

 

Instructies
Met behulp van onderstaande uitspraken willen wij een indruk krijgen van hoe u zich de laatste dagen voelt. 

“IK VOEL ME ONTSPANNEN.”

Wanneer u vindt dat het helemaal klopt dat u zich de laatste dagen ontspannen voelt, plaatst u een kruisje in het linker hokje; 

dus zo: 

    Ja, dat klopt        1        2        3        4         Nee, dat klopt niet 

 

Hoe minder u de uitspraak van toepassing vindt, hoe meer u het kruisje naar rechts richting ‘nee, dat klopt niet’ kunt plaatsen. 

Sla geen uitspraken over en plaats telkens één kruisje bij iedere uitspraak. Er zijn geen foute antwoorden. Het gaat om uw eerste 

indruk.
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* Er kan  gebruik gemaakt  worden van een zo groot mogelijke afstand in de praktische setting, met een maximum van 20 meter. Voor een 

goede vergelijkingsmogelijkheid dient deze wel steeds bij alle testen gelijk gehouden  te worden.  Of fietstest Steep Ramp fiets test.

Bijlage 3:  Metingen bij intake en verloop fysiotherapie 

Metingen ten behoeve van Q-koortspatiënten 

Versie: Juli 2017  

Naam:  

Testen    Start       13 weken        26 weken
Datum 

Bloeddruk

   

Lengte

   

Gewicht

   

BMI

   

Spieren %

   

Vet %

   

Visceraal vet 

   

Hartfrequentie

   

Saturatie rust

   

1 RM

   

Handknijpkracht

   

* 6 MWD’
            16 M   

Åstrand-test
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Bijlage 4: VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL)

De volgende vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen 

die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week 

niet meer, tellen niet mee.

Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door het hokje aan te kruisen dat staat voor het 

meest passende antwoord. 

Hebt u de afgelopen week last van:

1.      duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd?  - - - - - - -                                                                      

2.      pijnlijke spieren?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

3.      flauw vallen?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

4.      pijn in de nek?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

5.      pijn in de rug?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

6.      overmatige transpiratie?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --                                                                       

7.      hartkloppingen?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

8.      hoofdpijn? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

9.      een opgeblazen gevoel in de buik? - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

10.    wazig zien of vlekken voor de ogen zien?   - - - - - - - - -                                                                      

11.    benauwdheid?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

12.    misselijkheid of een maag die ‘van streek’ is?   - - - - - - - - - - -                                                                      

13.    pijn in de buik of maagstreek?   - - - - - - - - - - - - - - - - -- -                                                                     

14.    tintelingen in de vingers?  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -                                                                       

15.    een drukkend of beklemmend gevoel op de borst?                                                             

16.    pijn in de borst?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

17.    neerslachtigheid?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

18.    zomaar plotseling schrikken?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

19.    piekeren?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                     

20.    onrustig slapen?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

21.    onbestemde angstgevoelens? - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

22.    lusteloosheid? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

23.    beven in gezelschap van andere mensen?   - - -  - - - - - - - - - -                                                                      

24.    angst- of paniek-aanvallen?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

Voelt u zich de afgelopen week:

25.    gespannen?- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

26.    snel geïrriteerd? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

27.    angstig? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                     

 

Hebt u de afgelopen week het gevoel:

28.    dat alles zinloos is?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -                                                                      

29.    dat u tot niets meer kunt komen? - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

30.    dat het leven niet de moeite waard is? - - - - - - -  - - - - -                                                                       

nee          soms         regelmatig       vaak      heel vaak of 
       voortdurend
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31.    dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen

 voor de mensen en dingen om u heen? - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

32.   dat u ’t niet meer aankunt? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

33.    dat het beter zou zijn als u maar dood was? - - -  - - - - - -                                                                      

34.    dat u nergens meer plezier in kunt hebben? - - - - - - - - -                                                                       

35.    dat er geen uitweg is uit uw situatie? - - - - - - - - - - - - -                                                                      

36.    dat u er niet meer tegenop kunt?  - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                       

37.    dat u nergens meer zin in hebt?  - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                      

Hebt u de afgelopen week:

38. moeite met helder denken? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

39. moeite om in slaap te komen? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

40. angst om alleen het huis uit te gaan?  - - - -  - - - - - - - - -          

Bent u de afgelopen week:

41. snel emotioneel? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

42. angstig voor iets waarvoor u helemaal niet bang     

 zou hoeven te zijn? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -          

 (bijvoorbeeld dieren, hoogten, kleine ruimten)     

43. bang om te reizen in bussen, treinen of trams? -  - - - - -          

44. bang om in verlegenheid te raken in gezelschap     

 van andere mensen?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

45.  Hebt u de afgelopen week weleens een gevoel of u

 door een onbekend gevaar bedreigd wordt? - - - -  - - - - - - - - - 

46. Denkt u de afgelopen week weleens “was ik maar dood”?          

47. Schieten u de afgelopen week weleens beelden in     

 gedachten over (een) aangrijpende gebeurtenis(sen)  

 die u hebt meegemaakt?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

48. Moet u de afgelopen week weleens uw best doen om     

 gedachten of herinneringen aan (een) aangrijpende

 gebeurtenis(sen) van u af te zetten? - - - - - - - - - - - - - -  

49. Moet u de afgelopen week bepaalde plaatsen vermijden     

 omdat u er angstig van wordt? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

50. Moet u de afgelopen week sommige handelingen een     

 aantal keren herhalen voordat u iets anders kunt gaan     

 doen?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nee          soms         regelmatig       vaak      heel vaak of 
       voortdurend



34

Scoringsformulier voor de 4DKL

‘nee’ = score 0   ‘soms’ = score 1                                       ‘regelmatig’ of vaker = score 2

         Distress         Depressie          Angst              Somatisatie

De 4DKL is auteursrechtelijk beschermd. Het copyright berust bij Dr. B. Terluin. De 4DKL is gratis voor niet-commercieel gebruik zoals in 

de zorg en bij wetenschappelijk onderzoek. Voor commercieel gebruik is een licentieovereenkomst nodig. Meer informatie, vertalingen en 

literatuurreferenties zijn te vinden op http://www.emgo.nl/home/

Interpretatie:    

      matig verhoogd: > 10  > 2  > 8  > 10

 sterk verhoogd: > 20  > 5  > 12  > 20
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Tabel  Interpretatie van de 4DKL-scores*

Schaal             Laag                                      Matig verhoogd                    Sterk verhoogd 

Distress           0-10: normale spanningen;  11-20: verhoogde spanningen 21-32: ernstige spanningen

  in principe geen actie nodig met de dreiging van disfunctioneren; met grote kans op

   stressreductie is wenselijk disfunctioneren (ziekteverzuim);

    stressreductie is aangewezen

Depressie        0-2: waarschijnlijk geen  3-5: mogelijke depressieve 6-12: relatief grote kans op een

  depressieve stoornis stoornis; aanzien en na enkele depressieve stoornis; 

   weken herevalueren; eventueel depressiediagnostiek is

   depressiediagnostiek aangewezen

   

Angst**          0-3: waarschijnlijk geen  4-9: mogelijke angststoornis;  10-24: relatief grote kans

  angststoornis aanzien en na enkele weken op één of meer angststoornissen;

   herevalueren; eventueel diagnostiek van angststoornissen

   diagnostiek van angststoornissen is aangewezen

Somatisatie     0-10: relatief normale  11-20: mogelijke somatisatie 21-32: grote kans op somatisatie; 

  lichamelijke spanningsklachten met dreigend disfunctioneren;  bespreken met patiënt, overweeg

    bespreken met patiënt cognitieve gedragstherapie of 

    verwijzing 

*  Uit: Terluin B, Terluin M, Prince K, Van Marwijk HWJ. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. 

 [Nascholing] Huisarts Wet 2008; 51: 251-5

**  met in 2014 herziene afkappunten voor angst (Terluin B, Oosterbaan DB, Brouwers EPM, van Straten A, van de Ven PM, 

 Langerak W, van Marwijk HWJ. To what extent does the anxiety scale of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) 

 detect specific types of anxiety disorder in primary care? A psychometric study. BMC Psychiatry 2014; 14(1):121)
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Bijlage 5: Borg RPE-schaal

 Naam:                        Geb.datum:                                                  Datum: 

De Borg RPE-schaal (Ratings of Perceived Exertion) is een subjectieve belasting schaal. Het is een hulpmiddel om de mate van inspanning, 

de belastinggraad en vermoeidheid te schatten op een schaal van 6 tot 20 (zie tabel). 

Behalve een reeks getallen bevat de schaal bij de oneven nummers een korte omschrijving van de belastingintensiteit. De korte omschrij-

vingen zijn kort en kernachtig (bijvoorbeeld ‘licht’, of ‘zeer zwaar’). Het zijn de ‘verbale ankers’ die de (objectieve) score koppelen aan de 

(subjectieve) waarneming. Oefening is noodzakelijk om tot een ijking te komen, om duidelijk te maken welke objectieve score overeenkomt 

met welke subjectieve ervaring. 

Het gebruik van de Borg RPE-schaal maakt het mogelijk om de belastingintensiteit te herkennen. 

De Borgschaal, een schaal voor de zwaarte van een lichamelijke belasting.

Instructie 
De kwaliteit en standaardisatie van de instructie is van invloed op 

de betrouwbaarheid van (het gebruik) van de Borgschaal. Daarom 

wordt geadviseerd bij gebruik van de Borgschaal aan patiënten de 

volgende standaardinstructie te geven. 

Geef tijdens de lichaamsbeweging aan hoe zwaar je de belasting 

vindt. De ervaren zwaarte hangt voornamelijk af van de mate van 

inspanning, vermoeidheid in de spieren en het gevoel van ‘buiten 

adem zijn’. Bekijk de scores op de schaal. Geef een score van 6 

tot 20. Hierbij betekent 6 geen enkele belasting en 20 een maxi-

male inspanning. Probeer jouw gevoelens zo eerlijk mogelijk te 

beschrijven zonder te overwegen hoe zwaar de belasting werkelijk 

is. Geef noch een overschatting, noch een onderschatting. Alleen 

jouw eigen gevoel is hierbij belangrijk, niet wat andere mensen 

aangeven. Kijk naar de schaal en beschrijvingen, kies een getal 

(6-20).
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Bijlage 6: Evaluatierapport deelnemers zelfhulptrai-
ning 

Tussen 2015 en 2017 hebben in totaal 175 patiënten en 57 naaste 

familieleden deelgenomen aan de training.  

Tweeëntwintig patiënten en tien naaste familieleden hebben de 

training tussentijds niet afgerond.  Deelnemers hebben ná afron-

ding van een evaluatieformulier ingevuld. Hieronder de resultaten.  

Antwoorden van de deelnemende patiënten

Vraag: Dankzij de training kan ik beter omgaan met mijn klachten 

Gemiddelde score: 3,3 (score op schaal van 1 t/m 5)

Vraag: De training heeft bijgedragen aan herkenning van de pro-

blematiek voor mijzelf

Gemiddelde score: 3,8 (score op schaal van 1 t/m 5)

Vraag: Dankzij de training is de kwaliteit van mijn leven verbeterd

Gemiddelde score: 3,1 (score op schaal van 1 t/m 5)

Vraag: Het belangrijkste dat ik tijdens deze training heb geleerd is:  

Kernwoorden: erkenning, herkenning, communicatie, acceptatie

Vraag: Welk rapportcijfer zou jij deze training willen geven?  Kies 

een cijfer tussen 1 en 10 

Gemiddelde rapportcijfer van patiënten over alle trainingen najaar 

2015 / augustus 2017: 7,9

Antwoorden van naasten 

Vraag: De training heeft bijgedragen aan herkenning van de pro-

blematiek voor mijzelf

Gemiddelde score 4,0 (score op schaal van 1 t/m 5)

Vraag: De training heeft ervoor gezorgd dat ik meer begrip heb 

voor mijn naaste/partner

Gemiddelde score 3,9 (score op schaal van  1 t/m 5) 

Vraag: Welk rapportcijfer zou jij deze training willen geven?  Kies 

een cijfer tussen 1 en 10

Gemiddelde rapportcijfer van naasten over alle trainingen najaar 

2015/augustus 2017 8,2
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Bijlage 7: Extra onderdelen Training ‘Herstellen doe 
je zelf’ voor Q-koortspatiënten

De training ‘Herstellen doe je zelf’ is oorspronkelijk ontwikkeld 

voor mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek. 

Stichting Q-support heeft er voor gekozen om deze training in te 

zetten voor de Q-koortspatiënt. In samenspraak met KZE ( kennis-

centrum zelfhulp en ervaringsdeskundigheid) en later Phrenos is 

medio 2014 gestart met de training. Naar aanleiding van de patiën-

ten evaluaties is de training aangepast voor deze doelgroep. In deze 

bijlage een overzicht van de aanpassingen. 

Algemeen

• Stichting Q-support heeft in 2015 schriftelijk toestemming ge-

kregen van Phrenos om de tekst van ‘Herstellen doe je zelf’ 

wat aan te passen, zodat de nadruk op psychiatrie vermindert. 

Concreet is ‘de cliënt’ vervangen door ‘de patiënt’. 

• De titel van de training is aangepast: ‘Chronische Q-koorts en 

QVS, hoe ga ik daarmee om?’ De reden hierachter is het ge-

geven de oorspronkelijke titel op weerstand stuitte. Patiënten 

ervaren dat deze ziekte hen is aangedaan. De aangepaste titel 

zorgt voor directe herkenning en werkt drempelverlagend om 

deel te nemen aan de training. 

• Na de eerste trainingen is besloten om de training niet alleen 

door ervaringsdeskundigen aan te bieden maar in samenwer-

king met een professionele trainer. Reden is het korte tijds-

bestek waarin de training werd opgezet door Q-support en de 

beschikbaarheid van getrainde ervaringsdeskundigen. Dit is 

besloten na overleg met Phrenos. Voor toekomstige trainingen 

is het wel uitgangspunt om getrainde ervaringsdeskundigen in 

te zetten. 

Inhoudelijk

In 2015 bleek uit de patiënten evaluaties dat de deelnemers twee 

verdiepende onderdelen misten. Er werd besloten om 1 thema te 

integreren in de training zelf en 1 thema als losstaande bijeen-

komst te organiseren.

• Extra aandacht voor ‘rouw en verlies’ fase. 

• Patiënten ervaren onbegrip vanuit de directe omgeving. Dit 

leidde er toe om ná de afronding van de training een aanslui-

tende bijeenkomst te hebben met het thema ‘Zichtbaar maken’. 

Rouw en verlies

Hoofdstuk 2 uit de training: ‘Mijn mening over Herstel’ is aange-

vuld met het thema ‘Stilstaan bij Loslaten’. De uitwerking van dit 

onderdeel is  te vinden in Bijlage 8.

Zichtbaar maken 

Tijdens de laatste bijeenkomst van de training blikken de deel-

nemers terug: wat hebben ze gedaan en wat nemen ze mee uit 

de training in ieders dagelijks leven. Centraal uitgangspunt in de 

afronding is dat mensen zich gesterkt voelen om op te komen voor 

zichzelf. Maar ook om het eigen verhaal goed te verwoorden in de 

omgeving. Veel deelnemers aan de training ervaren namelijk een 

gebrek aan begrip in hun directe omgeving. Er is sprake van veel 

klachten en die zijn lang niet altijd makkelijk uit te leggen. Als 

aanvulling op de training wordt de deelnemers een platform gebo-

den om aan mensen uit hun omgeving te laten zien wat er aan de 

hand is. Door dat samen met lotgenoten te doen, wordt duidelijk 

dat men niet de enige is. Het is de bedoeling dat deelnemers daar-

door meer begrip krijgen van hun omgeving voor de gevolgen van 

QVS of chronische Q-koorts.

In een extra bijeenkomst van 1,5 uur wordt hiervoor ruimte gecre-

eerd. De uitwerking is te vinden in Bijlage 9.
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Bijlage 8: Aanvulling dag 2 met het thema ‘Stilstaan 
bij Loslaten’

Dag 2a  Stilstaan bij Loslaten

2a.1 QVS /chronische Q-koorts en loslaten 
Praten over herstel maakt 

pijnlijk duidelijk dat QVS en 

chronische Q-koorts chro-

nische ziekten zijn. Met een 

onduidelijk verloop en een 

onduidelijke uitkomst. Het 

enige dat je weet is dat je 

nu ziek bent en vermoe-

delijk nog wel een tijd, of 

misschien wel altijd, zult 

blijven. 

Met de Q-Koorts is je iets 

overkomen. Je raakte be-

smet door de Q- koorts-

bacterie. Je werd ziek en je 

bleef ziek. De bacterie heeft beschadigingen achtergelaten. Je bent 

niet meer degene die je voor de besmetting was. Je oude gezonde 

zelf is verdwenen en je bent opeens een patiënt met Q-koorts. 

Hoe is het voor je dat je dingen niet meer kunt? Dat je moet leven 

met je klachten, je pijn en je vermoeidheid, met de onzekerheid 

over je toekomst?

Heeft het al een plek gekregen? Of doet het pijn? Ben je nog heel 

boos, verdrietig? Voel je je verslagen? Kun je al weer verder met 

je leven? 

Tijdens deze training willen we hier bij stil staan. Kijken en voelen 

waar wij staan. Zodat we weten wat we zouden kunnen doen als 

volgende stap in ons proces. Stilstaan bij het verlies van je oude 

gezonde zelf en het accepteren van het hebben van een chronische 

ziekte. 

2a.2 Loslaten en opbouwen

Loslaten van het oude en stilstaan bij het verlies van je gezondheid 

brengt allerlei taken met zich mee: 

1. Het accepteren van het verlies 

Het accepteren van de andere, nieuwe werkelijkheid.

De realiteit van de chronische ziekte dringt geleidelijk tot je door. 

Eerst weet je niet wat er aan de hand is, vaak is het een hele zoek-

tocht, en dan weet je het. Maar het volle besef dringt langzaam 

door. Misschien ontken je het eerst nog, of ‘weet’ je het wel met je 

hoofd, maar dringen de consequenties en hoe het voelt en wat je 

er mee moet, nog niet tot je door. Dat kost tijd en aandacht. Je wilt 

snappen wat er aan de hand is, waarom het jou is overkomen, wie 

zijn schuld het is. Allemaal vragen die erbij horen. Soms krijg je 

antwoord en soms niet. Het zoeken naar deze antwoorden is een 

manier om het te gaan accepteren. Het gaat er uiteindelijk om dat 

je er vrede mee vindt. Accepteren dat iets is gebeurd en inzien dat 

het ontkennen van de realiteit je niet verder helpt.

2. De pijn toelaten

Het loslaten van je ‘gezonde zelf’ doet pijn, maakt je boos en ver-

drietig. Mensen hebben de neiging om pijn te vermijden en hebben 

daar allerlei mechanismen voor. Je kunt proberen er niet aan te 

denken of je afsluiten voor de gevoelens die dat met zich mee-

brengt. Je kunt proberen het verlies te minimaliseren, of je overma-

tig te concentreren op anderen. Of je kunt je focussen op de strijd 

voor rechtvaardigheid. 

Manieren om de pijn te 

ontlopen helpen voor een 

bepaalde tijd en kunnen 

nodig zijn voor het ver-

werken van de pijn. Maar 

op de lange duur helpt het 

niet. Als je de pijn achter 

je wilt laten, opnieuw echt 

voldoening wilt vinden in 

het leven, moet je de pijn 

en de emoties toelaten die 

erbij horen. Je verdriet, de 

pijn, de boosheid en het 

gevoel van onrechtvaar-

digheid.

3. Het aanpassen van het eigen leven aan de nieuwe werkelijk-

heid 

Je gaat beseffen dat je sociale rol, de plek die je inneemt in de 

maatschappij, veranderd is. Je kunt je misschien niet zo goed meer 

concentreren, je bent vrienden kwijtgeraakt. Misschien kun je niet 

meer werken, ben je je baan kwijt en afhankelijk van anderen. Je 

verliest je netwerk en deels je identiteit. 

Het weer ‘op orde krijgen’ van je leven kan een hele klus zijn. Dit 

is de fase van onderzoeken wat je nog wel kunt, wat er mogelijk is, 

het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aannemen van nieu-

we of andere rollen om te kunnen functioneren in je omgeving, 

in het leven. Dit proces gaat gepaard met emoties als kwaadheid, 

agressie en verdriet. 
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4. Draad weer oppakken 

De focus verschuift van het hebben van een ziekte naar het leven. 

De ziekte heeft een plaats gekregen en speelt niet meer de hoofd-

rol. Langzaam verschuift de aandacht. Opeens merk je dat je wel 

rekening houdt met je ziekte, maar dat die niet meer de hele dag 

centraal staat. Andere dingen in het leven krijgen weer hun plek, 

je bent weer vader of moeder, echtgenoot, je hebt weer een zinvolle 

daginvulling en betekent weer iets voor anderen. Je leert opnieuw 

houden van het leven, je hebt aandacht voor dingen in het leven 

en niet alleen meer aandacht voor QVS of chronische Q-koorts.

Opdracht: 
Vertel je verhaal

Als je Q-koorts krijgt en erna QVS of chronische Q-koorts, staat 

je wereld op zijn kop. Er gaat van alles door je heen en je herkent 

jezelf soms niet meer. Voor veel mensen geeft het steun hun ver-

haal aan anderen te vertellen of op te schrijven. Het vertellen of 

schrijven over wat je verloren hebt, wat dat met je doet en hoe je 

ermee omgaat, kan opluchten en je wordt je ervan bewust hoe je 

omgaat met het verlies.

In deze oefening kun je je eigen verhaal opschrijven. Het hoeft 

niet ineens goed. Je kunt het later nog eens het teruglezen en het 

eventueel aanvullen. 

 

Tips bij het schrijven van je verhaal: 

• Hoe was je leven voor de Q-koorts? Wat was belangrijk voor je?

• Wat moet je allemaal laten, wat kun je niet meer? 

• Waar heb je het meeste last van? Wat doet het meeste pijn? 

• Welke vrienden ben je kwijt geraakt? 

• Hoe ga jij om met dit verlies? 

• Hoe reageert je omgeving? 

• Wat helpt je bij het verlies en bij het opbouwen?

• Welke dingen heb je geleerd van het hebben van QVS/chronische Q-koorts?
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Bijlage 9: Aansluitende bijeenkomst zelfhulptrai-
ning: ‘Zichtbaar Maken’

Inleiding

Veel deelnemers aan de training ervaren een gebrek aan begrip in 

hun directe omgeving. Er is sprake van veel klachten en die zijn 

lang niet altijd makkelijk uit te leggen. Binnen de training willen 

we de deelnemers een platform bieden om aan mensen uit hun 

omgeving te laten zien wat er aan de hand is. Door dat samen met 

lotgenoten te doen, wordt duidelijk dat men niet de enige is. Het 

is de bedoeling dat deelnemers daardoor meer begrip krijgen van 

hun omgeving voor de gevolgen van QVS of chronische Q-koorts.

Wie wordt uitgenodigd?

Het is een besloten bijeenkomst. Elke deelnemer kan hiervoor en-

kele mensen uitnodigen. Denk aan familie, collega’s of buren. Het 

uitgangspunt is dat het voor de deelnemer belangrijk is om begrip 

van deze persoon te krijgen. 

Onderwerp

Onderwerp van de bijeenkomst is ‘Wat zijn de gevolgen van Q 

koorts en hoe er mee om te gaan?’. Het accent hierbij ligt op de 

persoonlijke verhalen van de deelnemers en niet op de medische 

kant. 

Programma

1. Binnenkomst met koffie en thee.  20 minuten

2. Opening en inleiding   10 minuten

 a. Korte uitleg training

 b. Doel en verloop van de avond

 c. Film Q koorts ontrafeld                  10 minuten

 • Persoonlijke verhalen  30 minuten

De deelnemers delen persoonlijke ervaringen met de gasten. Aan 

de hand van drie thema’s. Dit wordt begeleid door de trainer en de 

ervaringsdeskundige. Het bezoek kan vragen stellen aan de deel-

nemers. De deelnemers zijn vrij om wel of niet te antwoorden. De 

trainer bewaakt dit.

Thema’s:

1.  Fysieke gevolgen ziekte

2.  Effect op het bestaan: onzekerheid, financieel, werk.

3.  Sociale leven: reacties uit de omgeving, waarom is het lastig 

 uit te leggen, ervaren onbegrip, eigen acceptatie. 

 

 • Tafelgesprekken   30 minuten

De deelnemers verspreiden zich over de tafels om het gesprek in 

kleinere kring voort te zetten. Dit kan aan de hand van vragen die 

worden aangeboden. De antwoorden van de ‘tafel’ worden geno-

teerd.

1. Wat is u bijzonder opgevallen in wat u heeft gehoord?

2. Welke tips en adviezen heeft u voor de deelnemers 

 aan de training?

3. Wat lijkt u het meest lastig aan het hebben van Q-koorts?

4. Wat kan ik als patiënt doen zodat u mij makkelijker 

 begrijpt en kunt steunen?

5. Wat heb ik (als patiënt) nodig? 

6. Wat zou  ik willen / kunnen doen om te helpen? 

7. Hoe keek u aan tegen Q-koorts en hoe denkt u daar 

 nu over?

• Afronding    10 minuten

Het bespreken van de flappen gebeurt gezamenlijk in de groep.  

Bij iedere flap wordt even stil gestaan en de resultaten besproken. 
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Bijlage 10:  Werk- en Klankbordgroep
 

Werkgroep: Wie:
Onafhankelijk voorzitter Dr. Ir. Helene Voogdt

Q-support Anni Tüski, MSW

Q-support Annemieke de Groot, MSc

Patiëntenvereniging Q-uestion Mr. drs. Bert Brunninkhuis

Ergotherapie Nederland Dr. Lucelle van de Ven

Praktijk fysiotherapie en ergotherapie Beter-Thuis, Oss Jiska Eekhout

Fysiotherapiepraktijk Schaijk Peter Raaijmakers

Ft. De Groote Wielen Rosmalen  Helmi Kuipers

Zelfhulp Verbindt Ria van Son

Klankbordgroep: Naam:
Nederlands Huisartsen Genootschap Dr. Masja Loogman

Patiëntenfederatie Nederland Marleen ten Horn Beleidsadviseur

KNGF   Helmie Mulder-Mertens 

  Senior beleidsadviseur

Namens Zorgverzekeraars Nederland Dr. J.L.P. Kuijpens, Arts Maatschappij en Gezondheid

RIVM Ton Oomen

  Beleidsadviseur / Sociaal-verpleegkundige 

  (niet praktiserend)

  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Kenniscentrum Phrenos Dienke Boertien

  Stafmedewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Met medewerking van: Dr. Eva Hartman, huisarts. Medisch adviseur bij Q-support

Miesje Nijs, huisarts. Werkzaam bij Q-support
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Bijlage 11: Patiëntenfolders Q-support

http://www.q-support.nu/uploads/documenten/Brochures/2015%2010%2001%20Patientenbrochure%202015.pdf

http://www.q-support.nu/uploads/persberichten/Boek%20Leven%20met%20Q-koorts_lr2.pdf

http://www.q-support.nu/uploads/documenten/Q-support%20Quotes%202.0%20Jaarverslag%202016.pdf
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Cognitieve 

Gedragstherapie Fysiotherapie Ergotherapie Zelfhulptraining

Wat is het?

Verloop

Bijlage 12: Uitleg voor patiënten over behandelmogelijkheid bij diagnose QVS

Het is een vorm van 

therapie waarbij je 

leert anders naar je 

klachten te kijken en 

daarbij ook anders 

mee leert omgaan. 

De behandeling duurt 

6-8 maanden. De doe-

len van uw behande-

ling bepaalt u zelf aan 

het begin samen met 

uw therapeut. Tijdens 

de behandeling krijgt 

u ook huiswerkop-

drachten. 

Fysiotherapie is gericht op 

bewegen. Om het fysieke 

niveau van de Q-koortspa-

tiënt te vergroten is 

fysiotherapie gericht op 

het vergroten van kracht, 

conditie en spiergroepen.

Na een intakeprocedure 

start een  13 weken durende 

traject in de vorm van een 

beweeg-programma  in een 

groep. Individueel trainen 

is mogelijk. De frequentie 

bedraagt 1 tot 2 keer per 

week. Dit kan per patiënt 

wisselen en kan geduren-

de het traject ook worden 

aangepast. 

Ergotherapie  is gericht om 

alledaagse verrichtingen 

zoals zelfzorg, beter uit 

te voeren. Daarnaast om 

bepaalde activiteiten op het 

gebied van wonen, werk, 

huishouden, vrijetijdsbeste-

ding effectiever of efficiën-

ter uit te voeren. 

Na de intake stel je samen 

met de ergotherapeut vast 

op welke levensgebied of 

activiteit je verbetering 

wilt. Het kan ook zijn dat 

je leert om beter je energie 

over de dag te verdelen.  

Samen ga je hiermee aan 

de slag. 

Zijn er specifieke vragen 

bij de uitvoering van werk 

of het vinden van passend 

werk? Dan kan een ergo-

therapeut gespecialiseerd 

in werk en arbeid uitkomst 

bieden. 

Als patiënt kamp je met een 

relatief onbekende ziekte. Je 

kunt in de (werk)omgeving 

op onbegrip stuiten. Ook 

kun je zelf kampen met 

erkenning en aanvaarding 

van je ziekte. Het contact 

met lotgenoten is onmis-

baar. Een zelfhulptraining 

bestaande uit medepatiën-

ten is een manier om dit 

complexe proces samen aan 

te pakken. 

De training bestaat uit 12 

bijeenkomsten en wordt 

gegeven door een ervarings-

deskundige (en professional)  

aan een groep van 6 tot 10 

personen. 

De patiënt leert om samen 

met andere Q-koortspatiën-

ten beter om te gaan met 

de gevolgen die Q-koorts in 

het dagelijks leven heeft. 

De training is bedoeld voor 

Q-koortspatiënten én hun 

naasten. 
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Cognitieve 

Gedragstherapie Fysiotherapie Ergotherapie Zelfhulptraining

Na een intakepro-

cedure wordt eerst 

vastgesteld of deze 

therapie past bij uw 

klachten. Het kan zijn 

dat er eerst andere 

vorm van begeleiding 

/ behandeling wordt 

geadviseerd. 

Ervaar je belemmering 

in het bewegen? 

Voel je je lichamelijk 

niet fit? 

Wordt je door je 

moeheid beperkt in be-

paalde activiteiten zoals 

traplopen, wandelen, 

fietsen?

Wil je je dagelijks activitei-

ten op een andere manier 

leren uitvoeren of invullen? 

Denk je dat het nodig is om 

iets in de omgeving aan te 

passen? Denk aan: gebruiks-

voorwerpen/werkplek/

sociale omgeving.

Wil je leren om je (beperk-

te) energie beter te doseren 

over een bepaalde activiteit 

of gedurende de dag? 

Deelnemer heeft een 

Q-koortsverklaring .

Niet opgenomen zijn (bijv. 

GGZ). Zodra iets verder in 

herstel en deelname aan de 

training geen probleem is. 

Wel in overleg met de bege-

leiders van de training.

Niet onder invloed zijn van 

alcohol of drugs.

Wel?

Niet?

Verwijzing?

Vergoeding?

Deelname aan de zelfhulp-

training en het volgen van 

CGT hoeft geen belemme-

ring te zijn. Wel is het aan 

te raden, om ook in verband 

met de belasting, samen 

met de huisarts te kijken 

wat in uw situatie het beste 

zou zijn. 

Er is geen verwijzing van de 

huisarts nodig.

Afhankelijk van de woon-

plaats waar u woont, zal 

deelname vergoed worden 

door uw gemeente. De 

trainer zal u bij het kennis-

makingsgesprek hierover 

informeren. 

Het krijgen van psychosoci-

ale hulp bij een psycholoog 

of een GGZ-instelling. 

Er is geen verwijzing van de 

huisarts nodig.

Via de basisverzekering 

worden 10 uren vergoed. 

Een ergotherapeut gespeci-

aliseerd op werk en  arbeid 

wordt doorgaans door het 

UWV of de werkgever 

vergoed. 

Bij te hoge bloeddruk; 

Bij Orthopedische klachten 

waarvan de revalidatie nog 

gaande is; 

Bij chronische Q-koortspati-

enten waarbij sprake is van 

ernstig hartklepgebreken, 

klep- of vaatprothesen;

Er is geen verwijzing van de 

huisarts nodig 

(Mogelijk) via aanvullende 

verzekering

CGT is een intensief 

behandeltraject. Sa-

men met de behande-

laar wordt bekeken of 

het passende zorg is 

in uw huidige situatie. 

Er is een verwijzing 

van de huisarts nodig.

Vergoeding verloopt 

via de basisverzeke-

ring. 
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Bijlage 13: Informatiefolder patiënten Ergotherapie 

Ergotherapierichtlijn QVS (Cup en Satink, 2017): 

https://ergotherapie.nl/wp-content/uploads/2018/01/171206-Ergotherapierichtlijn-Q-koorts-vermoeidheidssyndroom-QVS.pdf
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