
     
     
 

Actuele Motie “Hou me vast”      AcM2 

  

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven,   
hebben de eer de volgende motie aan te bieden:  
 

  

Constaterende dat:  

 Het kabinet besloten heeft dat Q-support per 1 oktober de zorg voor de bij 
haar bekende Q-koortspatiënten overdraagt aan de betrokken gemeenten.  

   

Overwegende dat:  

 De mensen die enkele jaren geleden getroffen zijn door Q-koorts al lange tijd 
in onzekerheid zitten en stress ervaren.  

 Als eerste door de fysieke gevolgen van Q-koorts die zij dagelijks 
ondervinden.  

 Daarnaast hebben zij een zware tijd gehad door alles wat bij deze ziekte komt 
kijken: De zoektocht naar wat er met je aan de hand is, het leren omgaan met 
de ziekte, het moeten omgaan met de ziekte, het moeten omgaan met een 
omgeving die vaak niet snapt wat er met je aan de hand is en als laatste de 
onzekerheid die er al langere tijd heerst door alle onduidelijkheid: Waar vind ik 
steun, wat kan ik van de overheid verwachten? 

 Om duidelijkheid te scheppen voor onze Q-koorts patiënten- bekend bij Q-
support- door de volgende concrete toezeggingen te doen:  

  

Draagt het college op:  

1. Actief de Q-koorts patiënten te benaderen om hen te informeren over de 
ondersteuning die mogelijk is op basis van de WMO of de jeugdwet ( dit 
betreft huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, vervoersvoorzieningen 
etc.)  

 

2. Actief de Q -koortspatiënten te informeren over het bestaan van instrumenten 
die speciaal op hen zijn toegesneden, zoals de training : “Chronische Q-koorts 
en QVS, hoe ga ik daarmee om..? En het bewegingsprogramma voor Q-koorts 
patiënten- en ontwikkeld door Q-support. Op korte termijn tourt Q-support door 
alle provincies voor Q-koortspatiënten, op 5 november bezoeken zij onze 
provincie.  

 

3. Voor specifieke deskundigheid waar maatwerk nodig is de hulp in te roepen 
van Q-support zodat reeds bestaande kennis en kunde wordt benut en verder 
kan worden uitgebouwd.  



4. Deze motie verder te verspreiden naar onze collega-gemeenten zodat heel 
Brabant kan laten zien dat wat het Rijk nu loslaat door de Brabantse 
gemeenten stevig wordt omarmd.  

  
De leden van de raad, 
 
Betty van Geel (D66 Eindhoven), voorsteller  
Adem Topdag (DENK), voorsteller 
Ruud van Acquoij (50PLUS), voorsteller 
Niek Rennenberg (OAE), voorsteller 
Kay Sachse (GL), voosrteller 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze actuele motie is ingetrokken in de vergadering van 2 oktober 2018  

                                     

 

J. Verbruggen, griffier 

 

Toezegging wethouder R. Richters 

 

 


