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Training

Chronische Q-koorts of QVS,
hoe ga ik daarmee om…?

In deze training leert u samen met andere Q-koortspatiënten beter om te gaan
met de gevolgen die Q-koorts voor uw leven heeft. De training is bedoeld voor
Q-koortspatiënten en hun naasten. De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundige en professional aan een groep van 6 tot 10 personen.

Een training waar ik

Inhoud
De training biedt de deelnemers de mogelijkheid om:

veel van heb geleerd en

kennis en begrip over omgaan met Q-koorts te

waar ik fijne mensen

ervaringen met Q-koorts met anderen te delen;

heb leren kennen met

weerbaarder te worden;

herkenbare problemen.

vergroten;
grip te krijgen op de eigen situatie en de toekomst;
het veranderde leven te leren accepteren.

Ik heb mijn assertiviteit hier weer terug gekregen. Ik
zeg nu, ook tegen artsen, gewoon waar het opstaat.
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Dat je kunt delen wat je bezighoudt en dan begrip
en erkenning krijgt, heeft mij heel goed gedaan.

Bijeenkomsten

Aanmelden

De training bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten

U kunt zich aanmelden voor deze training bij Q-support,

van twee uur en een kwartier. Voorafgaand aan de trai-

Ria van Son: r.v.son@q-support.nu of t. 06 40597878.

ning is er een kennismakingsgesprek met de trainer en

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor koffie

ervaringsdeskundige die de training geven. Drie maanden

en thee. Deelname is kosteloos.

na afloop is er een terugkomstbijeenkomst.

Werkmateriaal
Bij aanvang van de training ontvangt elke deelnemer
een werkboek in de vorm van een map. Deze map wordt
uw persoonlijke eigendom en zal de leidraad zijn voor
de hele training. De map bevat uitleg over verschillende
onderwerpen, oefeningen en er is ruimte voor persoonlijke aantekeningen. Omdat de notitieruimte niet voldoende
blijkt, raden wij u aan een schrift of notitieblok mee te
nemen.

Positief effect
Deze training is gebaseerd de cursus Herstellen doe je
zelf. Een landelijk, wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat de training een positief effect had op
belangrijke aspecten van herstel: empowerment, hoop
en zelfvertrouwen. Dat onderzoek is uitgevoerd door het
Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid in
samenwerking met de Universiteit Tilburg. De training is
al door een aanzienlijke groep Q-koortspatiënten gevolgd.

Ik heb er veel van
opgestoken. Ik heb
meer meer inzicht in,
en kan beter omgaan
met de gevolgen van
de Q-koorts. Jullie
hebben mij met deze
cursus ook wel aan
het denken gezet.

Zij hebben die als zeer positief ervaren.
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Ik voel me nu niet meer
schuldig en kan veel beter
bespreekbaar maken wat
er met me aan de hand is.

