Schriftelijke vragen aan het college van B&W
Griffienummer:

2018-..

Datum:

19-11-2018

Onderwerp:

Ondersteuning Q-koorts-patiënten wordt WMO-taak van
gemeenten

Aan de voorzitter van de raad,
De fracties PvdA-GroenLinks in Maasdriel en Zaltbommel spraken onlangs met Qkoortspatiënten in onze gemeenten en met de directeur van Q-support. Tot halverwege dit
jaar had Q-support in opdracht van het Ministerie van VWS als taak ondersteuning te bieden
aan Q-koortspatiënten. De Minister van VWS en de voorzitter van de Raad van Toezicht van
Q-support hebben uw college in een gezamenlijke brief (zie bijlage) geïnformeerd dat deze
taak wordt overgedragen naar de gemeenten (taak binnen de WMO). En dat Q-support tot
2021 nog zal blijven functioneren als steun- en adviespunt voor de WMO-professionals van
de gemeenten. Q-koortspatiënten en hun omgeving zijn vaak lange tijd onzeker over wat hen
mankeert, voordat de juiste diagnose gesteld wordt en hun ziektebeeld als ziek zijn wordt
(h)erkend. De regelmatige / chronische vermoeidheid die hen overvalt brengt hen na enige
tijd vaak in een emotioneel en sociaal isolement. Het is ongewenst, dat deze mensen
opnieuw zo’n als eenzaam gevoelde periode moeten doormaken. Om die reden vindt PvdAGroenLinks een ‘warme overdracht’ (doorlopend, zelfde ondersteuning) van de taken van Qsupport naar onze gemeenten gewenst.
Dat roept bij de fractie van PvdA-GroenLinks de volgende vragen op, die wij bij deze aan het
college van B&W stellen:
1. Hoeveel Q-koortspatiënten zijn er actueel in Maasdriel (en in Zaltbommel)?
NB. we vragen dus naar het aantal mensen die als diagnose hebben gekregen dat ze Qkoorts hebben danwel het ziektebeeld van QVS (Q-koorts vermoeidheidssyndroom)
hebben en bij wie is vastgesteld dat ze door Q-koorts geïnfecteerd zijn geweest. Niet
naar het aantal in 2010-2011 geregistreerde Q-koortspatienten.
2. Zijn B&W van Maasdriel (en van Zaltbommel) zich bewust van deze taak en de
rolverdeling gemeente/WMO en Q-support?
3. Heeft B&W de brief van 28 oktober 2018 en van oktober 2017 ontvangen?
Onderschrijft B&W dat de overname door wijk/gebiedsteams van de gemeente van de
ondersteuning nu door Q-support gegeven voor de patiënten warm moet plaatsvinden?
Wat verstaat B&W dan onder ‘warme overdracht’?
Welke acties zijn al ondernomen c.q. gaan nog ondernomen worden n.a.v. deze brieven?
4. Is B&W bereid een medewerker van de wijk/gebiedsteams de rol van vaste
contactpersoon voor Q-koortspatienten te geven?
5. Is B&W bereid om deelname aan een fyiotherapeutisch bewegingsprogramma te
bekostigen en bij voldoende deelnemers in de Bommelerwaard te faciliteren
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6. Is B&W bereid een Bommelerwaardse Q-kring te faciliteren? (bijv. door maandelijks een
ruimte op het gemeentehuis beschikbaar te stellen)
NB. daar waar staat ‘Is B&W bereid’? mag ook gelezen worden als ‘zijn de colleges samen
bereid …?.’ als beide B&W’s besluiten dit samen op Bommelerwaards niveau te organiseren.
Namens de fractie PvdA-GroenLinks,
Kees van Drunen
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Schriftelijke vragen
Datum: 24 november 2018
Aan de voorzitter van de raad
Onderwerp: Overdracht ondersteuning Q-koorts patiënten naar gemeenten
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Hoeveel Q-koortspatiënten zijn er actueel in Zaltbommel ?
NB. we vragen dus naar het aantal mensen die als diagnose hebben gekregen dat ze Q-koorts
hebben dan wel het ziektebeeld van QVS (Q-koorts vermoeidheidssyndroom) hebben en bij
wie is vastgesteld dat ze door Q-koorts geïnfecteerd zijn geweest.
Niet naar het aantal in 2010-2011 geregistreerde Q-koorts patiënten.
2. Is het college van Zaltbommel zich bewust van deze taak en de rolverdeling gemeente/WMO en
Q-support?
3. Heeft het college de brief van 28 oktober 2018 en van oktober 2017 ontvangen?
Onderschrijft het college dat de overname door wijk/gebiedsteams van de gemeente van de
ondersteuning, nu door Q-support gegeven, voor de patiënten warm moet plaatsvinden?
3.1. Wat verstaat het college dan onder ‘warme overdracht’?
3.2. Welke acties zijn al ondernomen c.q. gaan nog ondernomen worden n.a.v. deze brieven?
4. Is het college bereid een medewerker van de wijk/gebiedsteams de rol van vaste contactpersoon
voor Q-koorts patiënten te geven?
5. Is het college bereid om deelname aan een fysiotherapeutisch bewegingsprogramma te
bekostigen en bij voldoende deelnemers in de Bommelerwaard te faciliteren?
6. Is het college bereid een Bommelerwaardse Q-kring te faciliteren? (bijv. door maandelijks een
ruimte op het gemeentekantoor beschikbaar te stellen)

Toelichting:
De fracties PvdA/GroenLinks in Maasdriel en Zaltbommel spraken onlangs met Q-koorts patiënten in
onze gemeenten en met de directeur van Q-support.
Tot halverwege dit jaar had Q-support, in opdracht van het Ministerie van VWS, als taak
ondersteuning te bieden aan Q-koorts patiënten.
De Minister van VWS en de voorzitter van de Raad van Toezicht van Q-support hebben uw college
in een gezamenlijke brief (zie bijlage) geïnformeerd dat deze taak wordt overgedragen naar de
gemeenten (taak binnen de WMO). En dat Q-support tot 2021 nog zal blijven functioneren als
3

steun- en adviespunt voor de WMO-professionals van de gemeenten.
Q-koorts patiënten en hun omgeving zijn vaak lange tijd onzeker over wat hen mankeert,
voordat de juiste diagnose gesteld wordt en hun ziektebeeld als ziek zijn wordt (h)erkend.
De regelmatige / chronische vermoeidheid die hen overvalt brengt hen na enige tijd vaak in een
emotioneel en sociaal isolement.
Het is ongewenst, dat deze mensen opnieuw zo’n, als eenzaam gevoelde, periode moeten
doormaken.
Om die reden vindt PvdA/GroenLinks een ‘warme overdracht’ (doorlopend, zelfde ondersteuning)
van de taken van Q-support naar onze gemeenten gewenst.

Namens PvdA/GroenLinks
Anneliese van Oort
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