SAMENVATTING
Wat gaat goed
De ombudsman constateert dat de overheid de protocollen
om zoönosen vroegtijdig te signaleren en daarop te acteren,
heeft aangepast en de veehouderijen goed in beeld heeft en
controleert. Ook is de stichting Q-support opgericht die
met een budget van 10 miljoen euro patiënten ondersteunt
en begeleidt en onderzoek uitvoert naar Q-koorts en
behandelperspectieven. Daarmee heeft de overheid stappen
vooruit gezet en lering getrokken uit wat er ten tijde van de
Q-koorts epidemie is gebeurd.

Context
In 2006 blijkt dat een aantal geitenbedrijven
met name in Noord-Brabant, is besmet met
Q-koorts. Q-koorts is een zoönose; een
infectieziekte die kan overgaan van dier op
mens. In de jaren daarna groeit dit uit tot een
ongekend grote epidemie. Het gevolg:
duizenden zieke mensen en 25 mensen die
overlijden. Medio 2016 werd duidelijk dat het
aantal besmettingen met Q-koorts veel
hoger ligt.Voor zover nu bekend zijn er
74 mensen overleden aan de gevolgen van
Q-koorts.

Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman:
‘Het is nog steeds een kwestie van erkenning.
Uit ons onderzoek blijkt dat de patiënten
zich nog altijd niet (h)erkend voelen door de
overheid. Dat staat hun herstel en/of
verwerking in de weg.
Erkenning staat los van de schuldvraag of
aansprakelijkheid. Het gaat om het gevoel
gezien te worden, waardering en begrip te
krijgen. Ik doe een dringend appèl op de
minister van VWS en de staatssecretaris van
EZ door met een concreet gebaar voor de
patiënten zichtbaar en voor hen voelbaar te
maken dat zij de Q-koortspatiënten
erkennen. ‘

Aanleiding
In 2012 heeft de Nationale
ombudsman het rapport
‘Het spijt me’, over Q-koorts en
de menselijke maat (2012/100)
uitgebracht. Een belangrijke
aanbeveling daarin was dat
de overheid excuses en een
financiële tegemoetkoming
zou moeten aanbieden
aan de Q-koortspatiënt en
nabestaanden. In 2016 heeft
de Nationale ombudsman het
onderwerp Q-koorts en het
overheidsoptreden opnieuw
tegen het licht gehouden.
Wat is de situatie van de
Q-koortspatiënten anno 2016
en wat zijn de ontwikkelingen
sinds 2012?

Q-koortspatiënt:
‘Dit heeft mij en mijn
gezin kapot gemaakt.’

Wat kan beter
 e Q-koortspatiënt heeft door zijn ziekte met
D
verschillende instanties en regels te maken. Daarbij
verloopt de ketensamenwerking en integrale
benadering van de patiënt niet optimaal.
	
De stichting Q-support heeft veel goed werk
verricht voor de Q-koortspatiënten en doet dat
nog steeds. Er is nog niet in voorzien hoe dit ook
na hun opheffing in 2018 wordt voortgezet.
	
De kennis over Q-koorts en infectieziekten in het
algemeen bij de medisch specialisten, huisartsen en
verzekeringsartsen blijft een aandachtspunt.
	
Bij het bouwen of uitbreiden van veestallen maken
omwonenden zich zorgen over hun gezondheid. In
de regelgeving moet ook de volksgezondheid van
omwonenden geborgd worden.


Aanbevelingen aan de minister van VWS en de
staatssecretaris van EZ
1 Maak met een concreet gebaar voor de patiënten zichtbaar en voelbaar dat ze worden erkend.
2	Verbeter de ketensamenwerking rond en integrale benadering van de Q-koortspatiënt.
3	Borg de nalatenschap van Q-support op het gebied van kenniscentra, onderzoek en expertise
en begeleiding van de patiënten.
4	Investeer samen met de medische beroepsgroep in het tijdig oppakken van signalen.
5	Ga in gesprek met lokale en provinciale overheden over mogelijkheden om de
gezondheidsbelangen van omwonenden bij uitbreiding of bouw van veehouderijen te borgen.

