Patiëntenfolder
Q-support is landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatiënten. Misschien heeft u chronische Q-koorts of QVS (het Q-koortsvermoeidheidssyndroom) ontwikkeld en ondervindt u daar nog dagelijks
de gevolgen van. Allereerst voor uw gezondheid, maar waarschijnlijk
ook op allerlei andere leefgebieden, zoals werk, inkomen, verzekering,
behandeling en welzijn. Q-support wil u daarbij ondersteunen en positief
bijdragen aan de kwaliteit van uw dagelijks leven. U kunt bij Q-support
terecht met al uw vragen, eenvoudig of complex. Daarnaast stimuleert en
ondersteunt Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de
behandeling ervan.
Heeft u geen vraag voor Q-support, maar wilt u wel uw verhaal een keer
vertellen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij bieden
u graag een luisterend oor. Wij willen ook lering trekken uit de gevolgen
van deze epidemie. Zodat we anderen, zoals artsen en de overheid, meer
bewust kunnen maken van de indringende gevolgen van Q-koorts.

Q-support
Inmiddels hebben honderden Q-koortspatiënten uit heel Nederland een beroep op Q-support
gedaan. In deze folder beschrijven wij wat Q-support voor u kan betekenen en laten wij enkele patiënten aan het woord over hun ervaringen met Q-support.
Verder informeren wij u nader over de symptomen van chronische Q-koorts en QVS.

Wat kan Q-support voor u betekenen?
De invloed van chronische Q-koorts of QVS op het dagelijks leven is groot. Q-support ondersteunt u bij het
omgaan met de gevolgen hiervan op alle gebieden van het
leven. Q-support biedt advies en begeleiding met als doel

U kunt bij
Q-support
terecht voor:

uw situatie te verbeteren.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden bij Q-support kan op twee manieren. Op de
website www.q-support.nu kunt u het aanmeldformulier
digitaal invullen en versturen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Q-support: (073) 61 00 010. Voor de
begeleiding door Q-support heeft u een positieve testuit-

Algemene begeleiding en advies

slag van doorgemaakte Q-koorts nodig. Die kunt u vragen

Vraagstukken over werk en inkomen

aan uw (huis)arts. Mocht dit lastig zijn, vragen we u

Medisch advies

contact met ons op te nemen.

Arbeidskundig advies
Juridische ondersteuning
Financieel advies
Advies bij scholing en opleiding
Ondersteuning bij re-integratie
Training “Chronische Q-koorts of
QVS: Hoe ga ik daar mee om…?”
Medische fitness: bewegen voor
Q-koortspatiënten

Wat kunt u verwachten bij de intake?
Na aanmelding bij Q-support volgt doorgaans een intakegesprek. Overigens heeft niet iedereen daar behoefte aan.
In een aantal gevallen volstaat een (telefonisch) onderhoud. Patiënten die wel kiezen voor een intakegesprek
krijgen, bij voorkeur thuis, bezoek van een professional
(procesregisseur) en een ervaringsdeskundige. Dat is
iemand die uit eigen ervaring weet wat het betekent om
Q-koorts te hebben. Q-support krijgt door het intakegesprek duidelijkheid over de situatie: de medische voorgeschiedenis, de gevolgen van de besmetting met Q-koorts

(Aanbod in ontwikkeling)

voor het dagelijks leven, werk, inkomen, juridische vraagstukken en vrijetijdsbesteding.
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Begeleiding op maat
De procesregisseur gaat met deze informatie aan de slag
om een begeleidingsplan te maken. Dat is voor iedere
patiënt anders. De begeleiding sluit nauw aan bij uw
persoonlijke situatie.

Aanvullende voorzieningen
Voor het ondersteunen en begeleiden van patiënten
maakt Q-support waar mogelijk gebruik van bestaande
voorzieningen en instanties. De praktijk leert echter
dat die niet altijd in een goede oplossing voorzien. Om
te voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen,
heeft Q-support daarom een aantal aanvullende voorzieningen opgezet. Die variëren van de inzet van arbeidsdeskundig, juridisch, financieel en scholingsadvies tot
deelname aan een re-integratietraject, medische fitness
en de training ‘Omgaan met chronische Q-koorts of QVS’.

Marieke:

‘Het zit niet
tussen de oren!’

Privacy

Marieke volgt de training Chronische Q-koorts,

Uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder

QVS, hoe ga ik daarmee om? ‘Ik vond het vooral

de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De hulpverleners

heel fijn dat je met mensen kunt delen, en

met wie u gesprekken voert, hebben een geheimhou-

bevestiging krijgt. Vooral de bevestiging dat je

dingsplicht. Zonder uw toestemming geeft Q-support

niet gek bent, en dat je verschijnselen en het

geen gegevens door aan anderen. Indien dit voor uw

ziek zijn niet tussen je oren zitten. Je deelt de

ondersteuning wel nodig is, vraagt Q-support altijd eerst

ervaringen en geeft elkaar advies en tips. Je

om uw schriftelijke toestemming.

leert hoe je kunt genezen, alleen betekent ge-

Klachten
Heeft u naar aanleiding van de intake of het vervolgtra-

nezen niet ‘beter worden’, maar acceptatie van
je gebreken en gelukkig zijn, ondanks je ziekte.
Dat heb ik zeker geleerd.’

ject klachten? Q-support is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Informatie daarover vindt u
op onze website: www.q-support.nu.

Op de hoogte blijven?
Alle overige informatie over Q-support vindt u ook op
www.q-support.nu. U kunt zich via de website ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Daarmee krijgt u
regelmatig informatie over de nieuwe ontwikkelingen.
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Q-koorts
Anders dan velen denken, waaronder helaas ook artsen, is Q-koorts geen Brabants probleem.
Zoals de kaart laat zien komen in heel Nederland besmettingen voor. Nederland is tussen
2007 en 2013 getroffen door de grootste Q-koortsepidemie ter wereld. Naar schatting van
Sanquin (bloedbank) zijn 50.000 tot 100.000 Nederlanders besmet geraakt. De epidemie
is nu voorbij. Dat wil zeggen dat het aantal besmettingen weer terug is op het niveau van
voor 2007. Dat betekent dat er gemiddeld nog zo’n 40 mensen per jaar besmet raken met de
Q-koortsbacterie: Coxiella Burnetii. Ook zij lopen het risico daar langdurig last van
te houden.
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Epidemie voorbij, maar de
problemen niet
Van de mensen die besmet raken met Q-koorts geneest
het overgrote deel. Voor de overigen geldt dat zij langdurig last van de Q-koorts kunnen ondervinden. Die last
kan optreden in de vorm van chronische Q-koorts of het
Q-koortsvermoeidheidssyndroom. (Zie voor meer medische informatie, onderzoek en behandeling ook de uitgave
van Q-support over Q-koorts door medisch adviseur
Alfons Olde Loohuis). In vrijwel alle gevallen is de invloed
op het dagelijks leven groot. Het gaat niet alleen ten koste
van de gezondheid, maar vaak ook ten koste van werk of
opleiding en levensvreugde. Het gebrek aan erkenning en
herkenning van de klachten, door artsen, instanties en de
directe omgeving leidt tot veel eenzaamheid en frustratie.

Chronische Q-koorts
Bij chronische Q-koorts heeft de nog levende bacterie zich
in de bloedvaten genesteld. Daar loert hij op zijn kans

Hanneke:

‘Eindelijk
erkenning’

om ontstekingen te veroorzaken in vaten en hartklep-

De voorlichtingsavond van Q-support bracht

pen. Onbehandeld is dit een levensbedreigende ziekte. De

duidelijkheid. De klachten van Hanneke

diagnose is lastig te stellen en wordt vaak gemist. Artsen

zaten niet ‘tussen de oren’, maar waren een

denken niet aan Q-koorts; een onbekende en onbegrepen

gevolg van de Q-koorts. Hanneke: ’Die erken-

ziekte. Vandaar dat er nog steeds mensen aan overlij-

ning maakte me verdrietig en boos tegelijk.

den. Alleen een langdurige behandeling met de juiste
antibiotica kan soelaas bieden. Patiënten met bestaande
vaat- of klepproblemen, met een verstoord afweersysteem,
bijvoorbeeld als gevolg van medicijngebruik, en zwangere
vrouwen lopen een verhoogd risico.
Symptomen chronische Q-koorts
vermageren
rillerig
koortsig (vooral ’s avonds)
ontstekingen in hartkleppen en/of vaatwanden
waarbij de reguliere behandelingen niet

Jaren heb ik tevergeefs een beroep op mijn
huisarts gedaan. Die verwees me uiteindelijk
naar een psychotherapeut. Ik was mijn baan
kwijt, maar volgens het UWV kon ik gewoon
werken en ook mijn man twijfelde inmiddels
aan mijn ziekte. Ik zat er helemaal doorheen.
Nu, met de begeleiding van Q-support, zie ik
weer licht aan het eind van de tunnel. Ik ben
nog niet beter, maar voel me wel stukken
beter. Eindelijk erkenning!’

afdoende helpen
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Q-koortsvermoeidheidssyndroom
Een deel van de patiënten houdt na acute Q-koorts
langdurig klachten van vermoeidheid. De levende
bacterie bevindt zich niet meer in het bloed, maar
er is wel sprake van afweerstoffen. Dan is er zeer
waarschijnlijk sprake van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Vaak gaat de vermoeidheid samen
met een scala aan andere klachten.

Symptomen Q-koortsvermoeidheidssyndroom
nachtzweten
terugkerende verkoudheid
gewrichts- en spierpijn
hoofdpijn
geheugenproblemen, concentratiestoornissen
prikkelbaarheid

Deze lijst is niet volledig en hoeft niet altijd op
QVS te duiden. Raadpleeg dus altijd uw arts voor
een juiste diagnose. Q-support kan u daarbij
ondersteunen met de QVS-richtlijn, die u aan
uw arts kunt geven. Ook de informatiebrochure
van Alfons Olde Loohuis kunt u aan uw (huis)
arts overhandigen. Een gedrukt exemplaar kunt u
opvragen bij het secretariaat van Q-support:
secretariaat@q-support.nu.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
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Lara in
discussie
met uwv
De gesprekken over de beoordeling van haar
arbeidsongeschiktheidspercentage leveren
Lara geen goed gevoel op. Ze schakelt Q-support in. ‘Zij regelden een arbeidsdeskundige
en een jurist die mij begeleidden in het traject
met het UWV en het bezwaar op de oorspronkelijke beoordeling. Het fijne van deze
mensen is dat ze niet alleen verstand hebben
van wet- en regelgeving, maar ook rekening
houden met mijn gesteldheid. Daardoor kan
ik het allemaal beter behappen. Met hun hulp
heeft het UWV me uiteindelijk arbeidsongeschikt verklaard.’

Patiëntenorganisatie Q-uestion
In Nederland is ook een patiëntenorganisatie voor
Q-koortspatiënten actief: Q-uestion. Q-uestion
doet aan belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voor meer informatie: www.question.nl.

Ron ging door
het oog van
de naald
Ron woont in de buurt van een geruimde
geitenboerderij in de buurt van Enschede. ‘Al
zes jaar lang ben ik een tikkende tijdbom’,
vertelt hij. Nadat hij maar niet genas van een
longontsteking, werd hij van het kastje naar
de muur gestuurd. ‘De artsen dachten dat mijn
lekkende hartklep de boosdoener was. Maar
na een langdurige ingreep, die mij bijna het
leven kostte, ging het niet beter. Ik leefde als
een zombie: was inmiddels 30 kilo afgevallen
en kreeg er nog een leverontsteking overheen.
Van mij hoefde het ook niet meer. Dat ik nog
leef, heb ik te danken aan een doortastende
arts, die voor het eerst gericht mijn bloed liet
onderzoeken. Toen bleek chronische Q-koorts
de boosdoener. Ik moet nu anderhalf jaar lang
zware antibiotica slikken. Pas dan is duidelijk wat de restschade is die de bacterie heeft
veroorzaakt…’

Wilt u Q-support helpen blijvend
aandacht op gevolgen van de
Q-koorts te vestigen?
Betuig dan uw steun aan de
Q-koortspatiënt op:
www.iksteundeqkoortspatient.nl.

De namen van de patiënten zijn om redenen van privacy gefingeerd.
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