
inhoud:

nieuwsbrief
november 2018 

• Die ene vraag
• Q-kringen in november en december
• Interessepeiling Q-kring voor partner
• Kwaliteitscriteria voor Richtlijn QVS
• Geen gebrek aan media-aandacht
• Q en A themabijeenkomst 8 september
• Nieuw bestuurslid
• Verslag themabijeenkomst Q-uestion van 3 november 2018
• Themabijeenkomsten in 2019
• Afscheid Jacqueline van den Bos en Nelleke Maathuis



Die ene vraag
Bange voorgevoelens werden vrijdagmiddag 2 november bewaarheid. 
We keken er al even naar uit. In de trein naar Eindhoven kreeg ik op 
mijn iPhone de nieuwste cijfers binnen uit de Nationale Chronische 
Q-koorts Database. ‘Onder embargo’ stond er boven. Het aantal 
zieken was met 80 gestegen naar 519, het aantal overledenen met 21 
naar 95. Niet te bevatten.

De pers die de cijfers, uiteraard ook onder embargo, had gekregen, hing meteen aan de lijn. Ik 
had nauwelijks tijd om het slechte nieuws tot me door te laten dringen en hield ze even af. Want 
in de trein telefoneren? Zeker niet hierover. 

Er schoot van alles door me heen. Hoe lang kan deze ellende zo nog doorgaan? Wie staat er nu 
eindelijk eens op om aan deze menselijke tragedie een halt toe te roepen? Hoeveel verdriet zal er 
weer zijn bij alle nabestaanden en vrienden? En bij de mensen, die net weten dat ze chronische 
Q-koorts hebben?

Thuisgekomen lukte het me niet om op te schrijven wat er in de korte aanloop tot zaterdagmiddag, 
de al lang geplande bijeenkomst, opeens nog moest gebeuren. Boosheid en verwarring zaten 
me om beurten dwars. 

De themabijeenkomst in Schijndel, de dag erna, was indrukwekkend. De rake en typerende 
toespraak van Geert Loeffen, de uitstekende uitleg van Chantal Bleeker en Bianca Buijs, maar 
ook de vele prangende vragen van iedereen in de zaal. Vragen die bol stonden van onzekerheid, 
vragen om hulp, vragen om duidelijkheid die soms niet gegeven kon worden, vragen om erkenning, 
vragen van vertwijfeling, veel vragen. 

De aanwezige camera’s en microfoons werden respectvol gebruikt, want het stille verdriet was 
voelbaar, er waren ogen die boekdelen spraken, ogen die vroegen om hulp. Er was ongeloof over 
het nieuws dat niet waar kon zijn, maar de cijfers toonden het tegendeel.

Er was één vraag die op ieders lippen lag, en die toch niet gesteld werd omdat er die middag 
toch geen antwoord op zou gaan komen: “Waarom doet Den Haag nog steeds niets om aan deze 
ellende een eind te maken?”

Op het moment dat ik dit schrijf is het vijf 
dagen later, 8 november. Tot gisteravond was 
het stil. Toen kwam de uitnodiging om met 
Minister Bruins te komen praten. Dat gaat 
binnenkort gebeuren. En dan komt die ene 
vraag ongetwijfeld aan de orde.

Bert Brunninkhuis 
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Q-kringen in november en december
In de laatste maanden van 2018 organiseren we nog een aantal Q-kringen. Hieronder staan 
de data en locaties. Heeft u interesse om deel te nemen? U bent van harte welkom!

Voor de volgende Q-kringen zoeken we nog deelnemers:
Q-kring Grave
We streven ernaar om in december een bijeenkomst te organiseren. De locatie is nog niet bekend.

Q-kring Eindhoven
 We streven ernaar om in november een bijeenkomst te organiseren. De locatie is nog niet bekend. 

Heeft u interesse om aan een van deze Q-kringen deel te nemen? Neem dan contact op met 
Hester Mutzri (Q-uestion): info@stichtingquestion.nl. Ook kunt u contact opnemen met Hester 
voor meer informatie. 

Agenda
Q-kring Landerd
Donderdag 13 december 2018 van 19.00 – 21.00 uur
Ontvangstcentrum ‘Onder de Linde’
Het Hofke 2
Schaijk

Q-kring Zuid-Limburg
Vrijdag 14 december 2018 van 15.00 - 16.30 uur
De Borenburg
Furenthela 16
6367 TL Voerendaal

Q-kring Heesch
Dinsdag 18 december 2018 van 19.00 – 21.00 uur
Cultureel centrum De Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch

Q-kring Uden
Vrijdag 11 januari 2019 van10.30 – 12.00 uur
MuzeRijk Uden
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden

Q-kring jongeren
Eind januari 2019. Exacte datum en tijd volgt.
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Wat is een Q-kring
Een Q-kring is een groep Q-koortspatiënten die ervaringen uitwisselen, kennis delen en 
elkaar tot steun zijn. Zij kunnen in een besloten setting vrijuit praten. Naasten zijn ook van 
harte welkom. 

Deelnemers geven aan het contact met anderen fijn en waardevol te vinden. Er zijn Q-kringen die 
regelmatig een thema behandelen, anderen ondernemen ook gezamenlijk activiteiten. 

Q-uestion organiseert in samenspraak met Q-support een zestal bijeenkomsten om een nieuwe 
Q-kring op te starten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Q-kring zelfstandig functioneert in 
verbinding met Q-uestion.

In 2019 gaan we nieuwe bijeenkomsten organiseren met de Q-kring voor chronische 
Q-koortspatiënten en van start met een Q-kring in Gelderland. Heeft u interesse om deel te nemen? 
Neem dan contact op met Q-uestion: info@stichtingquestion.nl of bel naar 06-27168689.

Interessepeiling Q-kring voor partner
en Q-kring voor nabestaanden

Zoals u wellicht weet, worden er jaarlijks tientallen bijeenkomsten van Q-kringen 
georganiseerd. Op verschillende plaatsen in het land ontmoeten Q-koortspatiënten elkaar. 
Zij wisselen ervaringen uit, delen kennis, zijn elkaar tot steun en kunnen in een besloten 
setting vrijuit praten.

 De huidige Q-kringen zijn er vooral voor de mensen met Q-koorts. Partners en naasten zijn daar 
uiteraard welkom en met enige regelmaat zijn zij dan ook aanwezig. 

Wij zijn benieuwd of u als partner of als nabestaande van iemand met Q-koorts interesse heeft in 
een eigen Q-kring. Een bijeenkomst met alleen maar partners of met alleen maar nabestaanden. 
Heeft u hierin interesse? Stuur dan een e-mail aan info@stichtingquestion.nl. Vermeld daarin 
uw naam, woonplaats, telefoonnummer en emailadres en of u als partner of als nabestaande wilt 
deelnemen. Bellen mag uiteraard ook: 06-27168689. 

Bij voldoende interesse (minimaal 6 personen per Q-kring) zullen wij in 2019 een Q-kring voor 
partners en/of een Q-kring voor nabestaanden organiseren.
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Kwaliteitscriteria voor Richtlijn QVS
Vanaf februari 2018 werkt een werkgroep onder leiding van het RIVM aan de herziening 
van de multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). De richtlijn 
beschrijft de kaders voor het vaststellen van de diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom 
(QVS) en de vervolgstappen richting behandeling en re-integratie van mensen met QVS. Aan 
de hand van deze richtlijn kunnen mensen met QVS op een gestructureerde wijze worden 
geholpen. In de eerste plaats is de richtlijn bedoeld voor zorgverleners in de eerste lijn. 
Daarnaast is de richtlijn ook relevant voor alle zorgverleners die te maken krijgen met QVS-
patiënten. Omdat de huidige richtlijn van 2012 dateert, is een herziening gewenst. 

Inbreng van patiënten
Aan de werkgroep nemen Alex van den Akker en Nelleke Maathuis deel vanuit Q-uestion. Zij 
vertegenwoordigen de patiënten. Daarnaast wil Q-uestion vanuit patiëntenperspectief een inbreng 
leveren aan de herziene richtlijn, in de vorm van kwaliteitscriteria. Dit zijn criteria die patiënten 
van belang vinden als het gaat om het contact met de zorgverlener in de verschillende fasen van 
het ziekteproces. 

Focusgroep en digitale raadpleging
Om te komen tot deze kwaliteitscriteria is een uitgebreide lijst met mogelijke kwaliteitscriteria 
voorgelegd aan een focusgroep. Deze focusgroep bestond uit acht QVS-patiënten en twee 
naasten van mensen met QVS. Met hun input is de uitgebreide lijst teruggebracht tot een lijst 
met kwaliteitscriteria waarvan de focusgroep aangaf deze het meest belangrijk te vinden. 

Via een digitale vragenlijst zijn deze kwaliteitscriteria voorgelegd aan 392 mensen die bij Q-uestion 
zijn aangesloten. Bij elk kwaliteitscriterium kon de invuller van de vragenlijst aangeven in welke 
mate dit criterium voor hem of haar belangrijk is.

48% Van de mensen die de vragenlijst per e-mail hebben ontvangen (in totaal 189 mensen), 
heeft deze ingevuld. Een erg hoge respons dus! Daarmee laten wij zien dat mensen met QVS (en 
hun naasten) het erg belangrijk vinden dat er input door patiënten wordt gegeven op de richtlijn. 

Meest belangrijke kwaliteitscriteria in de richtlijn
Inmiddels is de beantwoording van de digitale vragenlijst verwerkt. De resultaten zijn op 11 oktober 
gepresenteerd aan de werkgroep. De werkgroep heeft input gegeven op de kwaliteitscriteria, met 
name of de criteria in praktijk haalbaar zijn. Eventueel wordt de formulering iets aangepast. Zodat 
de 10-15 meest belangrijke kwaliteitscriteria worden opgenomen in de richtlijn. Naar verwachting 
zal de herziene richtlijn eind dit jaar klaar zijn. 

De complete lijst met kwaliteitscriteria die het meest belangrijk zijn gevonden, zullen wij na 
vaststelling van de richtlijn publiceren via onze website. Indien gewenst, kan deze lijst per post 
aan u toegestuurd worden. 
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Geen gebrek aan media-aandacht
De media hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan Q-koorts. 

Eind september maakte de overheid bekend dat zij een financiële tegemoetkoming beschikbaar 
stelt aan Q-koortspatiënten. Als gebaar ter erkenning voor deze patiënten. 

Zaterdag 3 november publiceerden het UMC Utrecht, het Radboudumc en het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis nieuwe cijfers uit Nationale Chronische Q-koorts Database.

Hier een selectie van een aantal berichten:
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Q en A themabijeenkomst 8 september
Het thema van de bijeenkomst in september was ‘Medische ontwikkelingen over Q-koorts’. Alfons 
Olde Loohuis, medisch adviseur van Q-support, en Albert Diekema, bestuurslid van Q-uestion, 
beiden voormalig huisarts, hebben ons breed geïnformeerd over de huidige medische Q-koorts 
ontwikkelingen. Voorafgaand aan de bijeenkomst kon u schriftelijk uw vragen toesturen. Een groot 
aantal daarvan is aan de orde geweest. Een overzicht van de vragen en de antwoorden daarop 
heeft Q-uestion geclusterd naar onderwerp samengevat in één document. Deze ‘Q en A’ zijn per 
e-mail aan u toegestuurd en kunt u ook op onze website terugvinden (onder Themabijeenkomsten). 
Indien u een geprint exemplaar van dit document wenst, kunt u dit bij ons opvragen. Dit kan 
telefonisch of per e-mail.

Nieuw bestuurslid
Eind oktober is Gerard van Schie toegetreden tot het bestuur 
van Q-uestion. Gerard is niet onbekend met Q-uestion. Vanaf de 
oprichting is hij actief lid geweest van het PatiëntenParlement. Zoon 
Eric van Schie heeft QVS en is actief als kartrekker van Q-kring 
Heesch. Schoondochter Sandra Albers is fotograaf en maakt altijd 
de foto’s tijdens de informatiebijeenkomsten in Schijndel. 

Met Gerard haalt het bestuur opnieuw een lid van deze betrokken 
familie in huis. Gerard zal zich bezig houden met de portefeuille 
informatie en correspondentie. In die hoedanigheid bemant hij 
onder meer de telefoon. 
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Verslag themabijeenkomst Q-uestion van 3 november 2018
Ruim 100 Q-koorts patiënten, familie en andere belangstellenden waren aanwezig tijdens de 
voorlichtingsmiddag waarbij het thema chronische Q-koorts centraal stond. Voor patiënten 
voor wie het te bezwaarlijk was om de reis naar Schijndel te maken was de bijeenkomst 
thuis door streaming op internet te volgen.

De bijeenkomst werd overschaduwd door een vroeg in de morgen uitgegeven persbericht, waarin 
onderzoekers van het UMC Utrecht, het Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis bekend 
maakten dat het aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts sinds mei 2006 is gestegen van 74 
in 2016 naar 95 nu. Deze nieuwe cijfers waren afkomstig uit de Nationale Chronische Q-koorts 
database.

Dramatisch nieuws en nauwelijks te bevatten voor alle slachtoffers en nabestaanden, juist 
op een dag dat het bestuur van Q-uestion een themabijeenkomst had georganiseerd over 
chronische Q-koorts. Een patiëntengroep die nog steeds met veel vragen zit over hun ziekte en 
het toekomstbeeld.

Vragen als:
• Wat is chronische Q-koorts precies? Wat zijn de ziekteverschijnselen? Waarom is de diagnose

zo ingewikkeld?
• Waarom kan de ziekte zo lang onder de radar blijven en waarom is het zo (levens)gevaarlijk?
• Waarom wordt van deze patiënten een centrale landelijke registratie bijgehouden?

Voorzitter Bert Brunninkhuis opende de bijeenkomst met een warm welkom aan de aanwezigen. 
“Ik kan niet om de actualiteit heen. Dit is een bijzondere dag, maar ook een slechte dag met 
angsten en onzekerheid. Namens Q-uestion wil ik medeleven betuigen aan alle nabestaanden 
en ik wil benadrukken dat wij onze schouders eronder blijven zetten om de belangen voor allen 
te blijven behartigen. 

U merkt het, ik ben nog steeds boos. Wij zijn destijds niet in bescherming genomen. We zijn 
het bos ingestuurd. De overheid heeft een taak haar burgers te beschermen en daar heeft ze in 
verzaakt. We hebben een overheid die in dit dossier te weinig doet. 

Dankzij de hier aanwezige onderzoekers Bianca Buijs en Chantal Bleeker hebben wij deze nieuwe 
cijfers. Er moet dan ook een adequate screening komen van de risicogroepen om te voorkomen 
dat meer mensen overlijden. De noodzaak daartoe zal u vanmiddag worden uitgelegd.”

Geert Loeffen vertelt over zijn leven met de chronische Q-koorts
Geert: “Ik kwam laatst een vriend van onze buren tegen. We spraken elkaar eigenlijk alleen bij 
verjaardagen en je weet hoe het gaat, zeker als er veel gasten zijn, ook wel eens helemaal niet. 
Het gesprek begon als volgt; 

Hallo Geert, hoe is het met jou? Alles goed? 
Jij had toch die Q-koorts niet? Heb je die nog steeds? Het is je niet aan te zien, je ziet er 
nog heel goed uit.“
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En hij vervolgt: “Er staat tegenwoordig wel heel veel in de krant hè over de Q-koorts. Aan 
belangstelling en aandacht geen gebrek zou ik zeggen.
En ik heb in de krant gelezen dat je €15.000 krijgt. Kun je mooi een andere auto voor kopen. 
Zou willen dat ik het zou krijgen. Nou tot ziens en een fijn weekend.” 

“Behalve een paar ja’s en nee’s, had ik geen inspraak in dit gesprek”, vertelt Geert. “En daar sta 
je dan!?? Om in agrarische termen te blijven: Hij heeft wel de geit horen mekkeren maar hij weet 
niet waar de uier hangt. Een dergelijk gesprek zouden we allemaal kunnen hebben . Helaas weten 
we allemaal wel beter.”

Met deze zo herkenbare inleiding had Geert de zaal muisstil. Er volgden andere voorbeelden waar 
hij als chronisch Q-koorts patiënt moeite mee had en waar je wel mee om moet gaan: 

“De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de 
negatieve gevolgen voor de burgers zoveel als mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.” 

Geert becommentarieert: “Daar krijg je toch een warm gevoel bij, niet dan?” 

“Bij een deel van de acute Q-koorts patiënten blijkt dat de infectie een chronische infectie 
is geworden. Circa 75 patiënten zijn aan de chronische Q-koorts overleden.” 

“Door de klachten behorend bij de Q-koorts, lopen de chronische Q-koorts patiënten geen 
acuut gevaar maar ze lopen wel de kans vroegtijdig te overlijden.”

“Chronisch betekent: Langdurig/blijvend.”

Geert gaat verder met zijn verhaal: “Van tijd tot tijd vliegt dat je aan met het besef dat er een 
gevaarlijke ziekte in het lijf aanwezig is. Helaas weten we sinds vanmorgen dat het aantal 
overledenen in negatieve zin is veranderd.”

De voordracht van Geert veranderde in een verhaal van een groot deel van zijn leven. Het 
begint met het bij hem in 2005 geconstateerde Guillain Barré Syndroom. Er volgde een zware 
periode van ziek zijn en revalidatie. Zijn besmetting met Q-koorts kwam in 2009 aan het licht na 
een oproep van drs. Kampschreur van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Zij wilde gaan 
promoveren op Q-koorts en wilde Geert als risicopatiënt (kunsthartklep) onderzoeken. De uitslag 
van de test was chronische Q-koorts. Dat betekende antibiotica met alle bijverschijnselen en 
negatieve gevolgen. 

Het is gunstig gebleken dat in het geval van Geert de chronische Q-koorts is vastgesteld door 
screening voordat hij echt klachten of complicaties had. Dat is op dit moment niet voor iedereen 
van toepassing. Als mensen aan hem vragen: “Hoe gaat het met je?” Dan is zijn antwoord: “Het 
meeste gaat goed en wat niet goed is, daar werk ik aan!” En daar laat hij het bij want elke keer 
opnieuw het verhaal vertellen is zo vermoeiend. Maar niet zodanig moe als de QVS-patiënten. 
Gelukkig niet. En zo is Geert, zelfs dan denkt hij nog aan die andere lotgenoten.
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Van Geert mag zeker niet onvermeld blijven de inzet van Zorgbelang Brabant|Zeeland en 
Q-support, de kartrekkers van de Q-kringen en andere vrijwilligers. Veel respect heeft hij voor 
het bestuur van Question. Allemaal Q-koorts patiënten of mantelzorger. “Zij halen voor ons de 
kastanjes uit het vuur. Ze doen het toch maar voor ons”. 

Chantal Bleeker-Rovers over chronische Q-koorts 
(internist-infectioloog Radboud Q-koorts Expertisecentrum) 
Wereldwijd was de Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2011 in Nederland de grootste ooit. Frankrijk 
en Australië zijn normaliter de landen waar het het meeste voorkomt. Er is de laatste jaren een goede 
samenwerking ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse artsen/onderzoekers. Gezamenlijke 
projecten werden in Frankrijk, Australië en Engeland uitgevoerd en ten aanzien van behandelingen en 
het opstellen van protocollen kwamen ook Amerika en Zwitserland in beeld. Intussen komen er vanuit 
het buitenland ook veel vragen bij het Radboudumc omdat er intussen veel expertise aanwezig is.

De Q-koortsbesmetting wordt veroorzaakt door de Coxiella burnetii bacterie, door een overdracht 
van dier op mens. Deze bacterie trekt zich terug in afweercellen en het is moeilijk om een diagnose 
te stellen. Je vindt de bacterie niet als je er niet specifiek naar op zoek bent. Sommige artsen 
weten dan ook niet hoe ze daadkrachtig moeten reageren. 

Er zijn kenmerkende verschillen aan te geven tussen QVS en Chronische Q – koorts. 

QVS Chronische Q-koorts

Acute infectie Altijd ziek geweest Wel of niet ziek geweest

Symptomen Altijd vermoeidheid en vaak 
spierpijn, gewrichtspijn, hoofd-

pijn, zweten, enz

Soms geen klachten, vaak ver-
moeidheid, soms koorts of afval-

len, zweten, soms spierpijn

Bacterie Niet aantoonbaar Vaak wel aantoonbaar

Fase 1 IgG (antistof) < 1024 > 512

Antibiotica Niet effectief Wel effectief

Overlijden Niet door de ziekte Mogelijk, door complicaties

Van alle mensen die met de Q-koortsbacterie besmet zijn hebben 1 tot 5% chronische Q –koorts. 
Er is een aantal risicofactoren die daar invloed op heeft. Om er enkele te noemen: 
• Mensen met een afwijkende hartklep of kunstklep. 
• Aneurysma: verwijde slagader, bij Q-koorts meestal lichaamsslagader (aorta).
• Vaatprothese: stent in grote slagader of kunststofbloedvat
• Verminderde afweer: door medicijngebruik of aangeboren. 

Het ontstaan van chronische Q-koorts zonder een enkele risicofactor is onwaarschijnlijk. Chantal 
gaat in haar presentatie dieper in op waar de Q-koortsbacterie schadelijke infecties kan veroorzaken 
en welke complicaties er kunnen optreden. Chronische Q-koortspatiënten hebben een groot scala 
aan klachten die ze kunnen ondervinden. Vaak komen de eerste klachten voort uit een acute 
complicatie. Verder kunnen zij klachten van vermoeidheid en algehele malaise hebben, koorts, 
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nachtzweten en gewichtsverlies tot concentratieverlies en spierpijn en krampen. Medicijngebruik 
kan natuurlijk ook bijwerkingen veroorzaken. Chantal verstrekt vervolgens informatie over de 
diagnosestelling van chronische Q-koorts waarbij een positieve PCR test op bloed en weefsel 
het DNA van de Q-koorts bacterie aantoonbaar maakt. 

Een andere nieuwe methode om de DNA van de Q-koorts bacterie aan te tonen is de nog niet 
toepasbare FISH test. Binnen het Radboudumc wordt een onderzoekplan opgesteld samen 
met o.a. Q-support om de betrouwbaarheid van deze test aan te tonen. Met de toegevoegde 
waarde van deze test hoopt men de chronische Q-koorts meer te kunnen bewijzen in plaats van 
waarschijnlijk of mogelijk inzichten te krijgen in het ontstaan van chronische Q-koorts en mogelijk 
ook QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom).

Chantal geeft aan dat de behandeling van chronische Q-koorts ingewikkeld is, deze vraagt 
om maatwerk. Er is veel expertise voor nodig. Intensief overleg tussen behandelend artsen 
(internisten en vaatchirurgen/cardiologen) is daarbij noodzakelijk. Het is van cruciaal belang dat 
er een screening gaat plaats vinden om de chronische Q-koorts patiënten op te sporen die nog 
niet gediagnosticeerd zijn. Deze nog onbekende patiënten kunnen dan behandeld gaan worden 
met in hun voordeel dat behandeling is gestart vóór er mogelijke complicaties optreden. Het risico 
van overlijden wordt daarbij naar verwachting verminderd. 

Conclusie
Chronische Q-koorts is een ernstige ziekte. Bij bewezen infectie is er een grote kans op 
complicaties en kans op overlijden. Behandeling is erg ingewikkeld en langdurig. Er kunnen veel 
bijwerkingen ontstaan en de effectiviteit is niet van toepassing op iedereen. Bij een deel van de 
patiënten is genezing mogelijk. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen nog niet gediagnosticeerd 
zijn. Hier zou screening van risicogroepen inzicht in kunnen geven. 

Actuele cijfers Nationale Chronische Q-koorts database
Bianca Buijs presenteert de nieuwe uitkomsten van de chronische Q-koorts database die is 
opgezet i.s.m. het UMC Utrecht, het Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
• Stand van zaken 2016: Aantal patiënten: 439 waarvan 74 patiënten aan Q-koorts overleden, 

65 aan chronische Q-koorts, 9 aan acute Q-koorts 
• November 2018: Aantal patiënten 519 waarvan 95 patiënten aan Q-koorts overleden, 86 

aan chronische Q-koorts, 9 aan acute Q-koorts
• Over de cijfers van 2018: deze informatie is afkomstig van 45 deelnemende ziekenhuizen. 
• Van alle patiënten die aan chronische Q-koorts overlijden is 55% binnen één jaar overleden. 

Risicofactor voor overlijden: complicaties

Conclusie
Sinds mei 2016: 
• 80 nieuwe patiënten met chronische Q-koorts in de database 
• 47 patiënten met een nieuwe complicatie ten gevolge van chronische Q-koorts 
• 21 patiënten meer overleden aan chronische Q-koorts 

 Aandacht voor en onderzoek naar Q-koorts blijft van groot belang!
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Themabijeenkomsten in 2019
Ook in 2019 organiseren wij weer themabijeenkomsten. Niet alleen in Schijndel, maar dit 
jaar ook elders in Nederland. Noteert u deze data alvast in uw agenda.

Themabijeenkomst Q-uestion Schijndel
Zaterdag 9 februari 2019 van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Limburg
Zaterdag 30 maart 2019 van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Noord-Nederland
Zaterdag 13 april 2019 van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Schijndel
Zaterdag 11 mei 2019 van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Oost-Nederland
Zaterdag 22 juni 2019 van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Schijndel
Zaterdag 7 september van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Midden-Nederland
Zaterdag 12 oktober 2019 van 14.00-16.30 uur

Themabijeenkomst Q-uestion Schijndel
Zaterdag 23 november 2019 van 14.00-16.30 uur

Zoals gebruikelijk kunt u zich, circa 4 weken voor aanvang, voor een bijeenkomst aanmelden via 
onze website of telefonisch. Voor aangeslotenen van Q-uestion bieden wij in 2019 de mogelijkheid 
om de bijeenkomst via internet te volgen. Na aanmelding zult u gegevens ontvangen waarmee 
u kunt inloggen op onze live-uitzending.
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Afscheid Jacqueline van den Bos en Nelleke Maathuis
Recent hebben wij officieel afscheid genomen van bestuurslid Jacqueline van den 
Bos en Nelleke Maathuis van Zorgbelang. Jacqueline heeft tegen haar zin vanwege 
gezondheidsredenen haar bestuursfunctie moeten neerleggen. Nelleke heeft na 9 jaar 
Q-uestion zeer goed te hebben ondersteund, andere taken binnen Zorgbelang gekregen. 
Zij heeft haar werkzaamheden half augustus overgedragen aan haar collega Hanneke 
Griffioen.

Tijdens de themabijeenkomst op 8 september heeft Bert Brunninkhuis Jacqueline en Nelleke 
bedankt namens iedereen die verbonden is aan Q-uestion. Eind oktober heeft het bestuur hen 
in beslotenheid dank gebracht voor hun zeer gewaardeerde bijdrage aan de belangen van alle 
Q-koortspatiënten.

Afscheid tijdens themabijeenkomst 8 september Op 27 september nam Nelleke Maathuis afscheid 
bij Q-kring Landerd


