
                                
 

 

Support voor Q-koorts patiënten 
 

Op 16 januari jl. heeft BrabantAdvies het advies ‘Q-koorts: kennis en ervaring dreigen 

verloren te gaan’ aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, aan het college van 

GS en aan de leden van PS. Naar aanleiding van dit advies heeft Provinciale Staten 

diezelfde week unaniem een motie aangenomen waarin de Staten aandacht vragen voor 

blijvende steun voor Q-koortspatiënten. 

 

Gevreesd wordt dat kennis en ervaring opgedaan met de Q-koortsepidemie verdwijnt 

wanneer Q-Support in 2018 stopt. Daarnaast verdwijnen de nog ruim 4.000 Q-

koortspatiënten niet na 2018. De problemen worden niet minder en zijn zeker niet tijdelijk van 

aard. Het is dan ook onacceptabel dat de broodnodige ondersteuning lijkt te verdwijnen. 

Tot slot zijn de kennis en ervaring van Q-Support ook zeer waardevol wanneer er opnieuw 

een uitbraak van een op mensen overdraagbare dierenziekte uitbreekt. Dit is hard nodig, 

zoals elke keer weer blijkt bij een uitbraak van een zoönose-epidemie. 

 

Constaterende dat: 

-Er nog ruim 4.000 Q-koortspatiënten zijn die nog elke dag de gevolgen ondervinden van de 

epidemie. 

-In Helmond bij 302 personen een acute q-koorts infectie is geconstateerd, zijnde 70% in de 

regio. 

- Vele Q-koortspatiënten negatieve gevolgen zullen ondervinden wanneer ondersteuning 

verdwijnt. 

-Het voornemen bestaat om aan het Muizenhol, op de grens tussen Gemert-Bakel en 

Helmond, een geitenhouderij te vestigen met 2500 geiten. 

- Er dringende behoefte is aan een kennis- en adviescentrum dat zorgt dat we voorbereid 

zijn op een volgende zoönose-epidemie 

 

Overwegende dat: 

-Q-Support ophoudt te bestaan als er voor 1 oktober geen nieuw budget beschikbaar wordt 

gesteld. 

-Nieuw geld voor een steunpunt als Q-Support door minister Schippers wordt beschouwd als 

nieuw beleid en dat een demissionair kabinet is beperkt tot het uitvoeren van bestaand 

beleid. 

 

Draagt het College van B&W op: 

-Om in navolging van BrabantAdvies/Provinciale Raad Gezondheid en de Provinciale Staten 

bij de Tweede Kamer en de verantwoordelijke ministeries aan te dringen het Brabantse 

voorbeeld te volgen en gehoor te geven aan de gegeven adviezen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de partijen, 

 

GroenLinks, SP, VVD, Helmond Aktief, Lokaal sterk en D66.  


