
Q-koortspatiënten bezorgd over nieuwe
rol gemeenten
OSS -  Snappen gemeenten wel wat het betekent om Q-koorts te hebben?  Honderden Q-
koortspatiënten stellen zich die vraag nu het kabinet heeft besloten dat gemeenten vanaf 1
oktober verantwoordelijk worden voor de zorg en begeleiding van deze groep.  

René van der Lee 03-08-18, 08:00

Begrijpelijk, vindt  directeur Annemieke de Groot van de stichting Q-support, die sinds 2013 ruim
duizend Q-koortspatiënten begeleidde en adviseerde. ,,Veel patiënten zijn al heel vaak van het
kastje naar de muur gestuurd. Het vertrouwen in de overheid is niet bijster groot." 

Geiten op een boerderij in Gelderland. © Lex van Lieshout
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 Ook Marie-Therese Janssen, fractievoorzitter van de SP in Oss, begrijpt de zorg van de Q-
koortspatiënten. Zelf heeft ze de infectieziekte ook gehad en eerder dit jaar staken de symptomen
van de ziekte weer de kop op: artsen onderzoeken of ze opnieuw de Q-koorts onder de leden
heeft. Maar Janssen heeft nog meer reden om bezorgd te zijn over de vraag of gemeenten Q-
koortspatiënten adequaat kunnen helpen.   

Gezondheidsrisico's 

Bij de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders zat Janssen
namens de SP aan tafel met de VDG, de andere grote partij in Oss. ,,Waar maken jullie je druk
om?", zou VDG-raadslid Theo van Mook (uit Maren-Kessel) gezegd hebben toen het over de Q-
koorts ging. Van Mook ontkent: ,,Ik weet echt wel wat voor ellende Q-koortspatiënten moeten
doorstaan, ik herken me niet in dit citaat." Janssen zegt dat ze het destijds in haar eigen
notitieboekje heeft geschreven.  

Veel patiënten zijn al vaak van het kastje naar de
muur gestuurd
- Annemieke de Groot

In de gespreksverslagen die van de onderhandelingen tussen SP en VDG zijn gemaakt, is het
gewraakte citaat niet te vinden. Wel is daar te lezen dat er 'bij het Q-koortsdossier een hele grote
kloof' gaapt tussen de twee partijen. De SP pleitte bijvoorbeeld voor actief beleid om
geitenhouders aan banden te leggen, terwijl de VDG liet noteren dat 'niet alles kan wijken voor de
volksgezondheid'. ,,Wanneer je het gezondheidsrisico wilt reduceren tot nul betekent dat dat alle
ruimtelijke ontwikkelingen in 80 procent van de gemeente Oss per direct op slot gaan." De
onderhandelingen tussen VDG en SP mislukten. De VDG vormde een college met drie andere
partijen, de SP bleef in de oppositie.  

Subsidie 

De Stichting Q-Support belooft dat ze haar uiterste best zal doen om de patiënten op een
zorgvuldige manier over te dragen aan gemeenten en andere zorginstanties. Het kabinet wilde de
subsidie aan de stichting aanvankelijk stopzetten, maar in december kreeg Q-support te horen dat
het toch nog drie jaar lang mag blijven bestaan . Het Rijk stelt daarvoor 3,5 miljoen euro
beschikbaar. Directeur De Groot en Frank van Beers, de nieuwe voorzitter van de Raad van
Toezicht van Q-support, hebben eind augustus een gesprek met verantwoordelijk minister Bruins
van Medische Zorg.  
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