3.5 Kinderen en jongeren met Q-koorts

Q-koorts heeft niet alleen volwassenen getroffen maar ook
kinderen. Bij Q-support heeft zich een beperkte groep jongeren onder de 18 aangemeld en een aantal jongvolwassenen die
kampen met de gevolgen van Q-koorts, met name QVS.
De problemen die zich voordoen bij deze groep zijn deels vergelijkbaar met die van volwassenen. Maar met name de gevolgen
voor kinderen en jongeren op het gebied van scholing, sociaal
isolement en toekomstig werk en inkomen zijn indringend en
schrijnend.
Q-support heeft helaas moeten constateren dat kennis over de
gevolgen van Q-koorts bij kinderen onvoldoende aanwezig is
bij specialisten en in een aantal gevallen die gevolgen zelfs
worden ontkend. Ouders kunnen niet of beperkt terecht bij
deskundige artsen. Dat maakt het isolement nog groter.
“We weten het niet” was de rode draad tijdens een interactieve
avond waarbij Prof. Esther de Vries en Alfons Olde Loohuis in
gesprek gingen met ouders van jonge Q-koortspatiënten. Uit de
gesprekken bleek dat ouders begrip op kunnen brengen voor
het feit dat Q-koorts bij kinderen een onontgonnen terrein is.
Wat vooral belangrijk werd gevonden was dat men met de kinderen terecht zou kunnen op een plaats waar met een open
houding gekeken wordt naar de problematiek die zich voordoet. Hier ligt een belangrijke taak voor de volgende fase van
Q-support.

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft zich
sterk gemaakt voor kinderen met Q-koorts. Na een gesprek met hen heeft zij een actieplan gepresenteerd met
de volgende kernpunten:
-

Erken ons.
Herken ons.
Bied ons informatie en ondersteuning na de
diagnose.
Bied ons ondersteuning tijdens het ziek-zijn.
Bied onze gezinnen ondersteuning.
Geef ons de mogelijkheid om onderwijs op maat
te volgen.
Help ons onze omgeving te informeren.
Bied ons de voorzieningen die nodig zijn om beter
te worden.
Bied ons begeleiding bij de terugkeer in het
normale leven.
Voorkom dat andere kinderen ziek worden.

Naast de medische lacune heeft Q-support in de praktijk de
ernstige problemen gezien waarmee ouders en kinderen met
QVS worden geconfronteerd. Dat varieert van problemen ten
aanzien van het dagelijks lessen volgen tot vervoersproblemen.
Er zijn gelukkig - mede door meer bekendheid over de gevolgen
van Q-koorts en het maatwerk dat geleverd werd door Q-support - successen te melden die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en
jongvolwassenen. Zo heeft een gemeente uit WMO middelen
een elektrische fiets beschikbaar gesteld zodat de desbetreffende patiënte toch met haar vriendinnen mee kon fietsen. In een
andere gemeente is leerlingenvervoer geregeld om een patiënt
passend onderwijs voor chronische zieke kinderen te bieden.
We durven te stellen dat zonder bemiddeling van Q-support
deze toekenningen niet geregeld zouden zijn. Het illustreert
hoe broodnodig de bemiddeling is met name ook om schotten
te slechten. Kennis van Q-koorts is daarbij essentieel.

3.6 Erkenning en herkenning

Erkenning en herkenning zijn sleutelwoorden. Ze waren een
rode draad bij de werkzaamheden van Q-support. Erkenning
voor de gevolgen van Q-koorts en erkenning dat het ziektebeeld een gevolg is van een doorgemaakte infectie.
Herkenning van al diegenen die nog steeds de gevolgen ondervinden van Q-koorts maar nog niet ontdekt zijn. Mensen die
nog dagelijks klachten ondervinden na het doormaken van de
Q-koorts maar waarbij de diagnose nog niet is gesteld. Mensen
die lijden aan chronische Q-koorts en onwetend zijn van het
feit dat ze de nog levende bacterie met zich meedragen. Die
onontdekt levensbedreigend is.
Q-support heeft veel geïnvesteerd om de awareness over het
thema Q-koorts te versterken.
De volgende activiteiten kunnen hierbij genoemd worden.
- Nascholing en kennisvermeerdering organiseren bij professionals. Met name Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur bij Q-support heeft aan veel huisartsen en specialisten
nascholing gegeven over zoönosen waaronder Q-koorts (in
totaal zijn 4183 professionals bereikt).
- De digitale scholing over zoönosen waaronder Q-koorts
werd 400 keer gemaakt.
- Aanwezigheid op de huisartsbeurs. Q-support heeft in het
kader van awareness een quiz voorgelegd aan de aanwezige
huisartsen op de huisartsbeurs in 2016. Van de 246 ingevulde antwoordformulieren, waren er 111 ingevuld door
huisartsen. Slechts 16 bleken er foutloos.
- Bezoek aan de Tweede Kamer. Q-support heeft met patiënten een bezoek gebracht aan de Commissie van VWS van

