
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Afspraken rondom de warme overdracht van Q-koorts patiënten van Q-support naar gemeente en 

vergoeding van het fysio beweegprogramma. 

 

Aanleiding 

Q-support is, in opdracht van het ministerie van VWS, op 1 oktober 2013 gestart met als doel 

patiënten met Q-koorts te adviseren, te begeleiden en om onderzoek te doen. Vanuit het rijk is 

besloten deze ondersteuning met drie jaar voort te zetten (2018-2020), maar dan wel in een 

afgeslankte vorm (Q-support 2.0).  De voortzetting van Q-support heeft twee doelen. Enerzijds de 

uitvoering van de laatste ingediende patiënten-begeleidingstrajecten. Anderzijds het realiseren 

van een warme overdracht van Q-koortspatiënten naar de reguliere zorg (waaronder de 

gemeente). 

 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en Q-support om afspraken te maken 

over de (warme) overdracht en daarnaast is er een verzoek gekomen om een fysio 

beweegprogramma te vergoeden. Dit fysio beweegprogramma werd tot en met 2017 vergoed 

door Q-support. In de regio hebben meerdere gemeenten al ingestemd met het vergoeden van 

het fysio beweegprogramma vanaf 2018.  

 

In onze gemeente zijn op dit moment 27 Q-koortspatiënten bekend.  

 

In augustus 2017 zijn er een viertal technische vragen gesteld door uw raad. Deze zijn destijds 

beantwoord. De informatie in deze raadsinformatiebrief is een vervolg erop.  
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Kernboodschap 

 Het betreft een reguliere gemeentelijke taak, vallende onder de Wmo / Jeugdzorg 

Q-koortspatiënten die een hulp- / ondersteuningsvraag doen bij de gemeente, vallen onder de 

Wmo / Jeugdzorg. Het is daarmee een reguliere gemeentelijke taak. Er zijn op dit moment 27 

Q-koortspatiënten bekend in onze gemeente. Zij kunnen bij de gemeente een verzoek doen 

voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, een 

vervoersvoorziening of mogelijk een woningaanpassing.  

 

 Warme overdracht bestaande Q-koortspatiënten 

De warme overdracht wordt vormgegeven door de klantmanager (Toegang) in afstemming 

met de procesregisseur vanuit Q-support. Q-koortspatiënten mogen zelf aangeven of zij een 

warme overdracht wensen. Er vindt op dat moment een huisbezoek plaats bij de patiënt, 

waarbij de klantmanager én de procesregisseur vanuit Q-support aanwezig zijn.  

De procesregisseur heeft samen met de patiënt een overdrachtsformulier ingevuld. De patiënt 

kiest zelf of hij dit formulier aan de gemeente overhandigt.  

 

 Warme overdracht nieuwe Q-koortspatiënten 

Nieuwe patiënten kunnen direct via de klantmanager Toegang binnenkomen. Zij moeten wel 

een verklaring kunnen overleggen waarin de officiële diagnose is gesteld. Hiervoor kunnen ze 

ondersteuning krijgen vanuit Q-support.  

 

 Patiënten zonder warme overdracht 

Niet alle patiënten willen een warme overdracht. Zij blijven vooralsnog uit beeld bij de 

gemeente. Zij kunnen zich altijd melden via Toegang. In dit geval moeten de patiënten ook 

een verklaring overleggen waarin de officiële diagnose is gesteld. 

 

 Het beweegprogramma helpt bij de gezondheid van Q-koortspatiënten 

Een aantal Q-koortspatiënten heeft baat bij een fysio beweegprogramma, gegeven door 

erkende fysiotherapeuten. Deze fysiotherapeuten moeten een ‘erkenning’ hebben van 

fysiotherapeut dhr. P. Raaijmakers, de bedenker van het programma. Of een patiënt baat 

heeft bij het programma, wordt beoordeeld door een medisch adviseur (via Q-support).  

Uit een eerste onderzoek onder Q-koortspatiënten blijkt dat het beweegprogramma bijdraagt 

aan het welbevinden en de gezondheid van de Q-koortspatiënt: 

- De vermoeidheid neemt af 

- Het vergroot de kwaliteit van leven doordat het een groepsactiviteit is met lotgenoten. 

Het gaat hierbij om sociale steun, motivatie om in conditie te blijven, de positieve 

instelling voor de toekomst, sociale lotgenoten contacten en het gevoel onderdeel uit 

te maken van een groep.  

 

 Het rijk / Q-support stopt met financieren 

Het beweegprogramma viel binnen het budget dat Q-support ontving van het Rijk. Het Rijk 

stopt nu met de financiering van het beweegprogramma. Gemeenten ontvangen hiervoor ook 

geen middelen vanuit het Rijk.  

  

 De zorgverzekeraar vergoedt het programma (nog) niet 

De zorgverzekeraar heeft hierin een belangrijke taak omdat het hier gaat om een 

behandeling. Het is Q-support nog niet gelukt om Q-koorts op te laten nemen in de lijst van 

chronische ziekten, waardoor vergoeding van dit beweegprogramma vanuit de 

basisverzekering (nog) niet mogelijk is.  
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 Mogelijk hebben Q-koortspatiënten niet de financiële middelen om het beweegprogramma zelf 

te kunnen betalen 

De kosten voor een fysio beweegprogramma zijn per patiënt 2x 13 sessies a € 150 = € 300 

per jaar. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor het fysio beweegprogramma. Mochten 

zij toch allemaal baat hebben bij het programma, dan zijn de kosten maximaal € 8.100 (op 

basis van 27 personen). Uitgangspunt is dat het vraaggericht wordt aangeboden, Q-

koortspatiënten moeten zelf een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor 

vergoeding.  

 

 

Communicatie 

Afstemming vindt plaats met het atelier Toegang over de (warme) overdracht van  

Q-koortspatiënten.  

Afstemming vindt plaats met Q-support. Zij dragen zorg voor de communicatie naar  

Q-koortspatiënten en de betreffende fysiotherapiepraktijken in de gemeente Meierijstad. Alle bij 

hen bekende Q-koorts patiënten ontvangen een brief vanuit Q-support met daarin het besluit van 

het college. Q-support draagt zorg voor deze brieven, gelet op de privacy van de patiënten.  

Door middel van een persbericht wordt het besluit kenbaar gemaakt.  

 

Partic 

ipatie 

Ondersteuning van Q-koortspatiënten zorgt ervoor dat zij beter deel kunnen nemen aan de 

maatschappij.  

 

 

Duurzaamheid 

Nvt.  

 

Fi 

nanciën 

We ontvangen voor ondersteuning van Q-koorts patiënten geen (extra) middelen vanuit het Rijk.  

De kosten van het beweegprogramma in de periode 2018 tot en met 2020, jaarlijks maximaal  

€ 8.100 kunnen binnen de reguliere begroting (FCL 7.016 / ECL 38.160) worden opgevangen. 

 

Planning 

Vanuit Toegang worden de gesprekken ingepland met de Q-koortspatiënten die hebben 

aangegeven een warme overdracht te wensen. Dit gebeurt wanneer Q-support aangeeft dat 

patiënten een warme overdracht wensen.  

In april 2018 worden Q-koortspatiënten en de betreffende fysiotherapiepraktijken op de hoogte 

gesteld van het genomen besluit door Q-support.  
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Bijlage(n) 

1. Vervolgbrief Q-koorts vanuit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Ter inzage documenten 

-- 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

  

 


