Motie: ‘Tot hier.. en nu verder: Q-koorts’
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018,
behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019,
Constaterende dat:
• het ministerie van VWS Q-support per 1 mei 2018 een nieuwe tijdelijke opdracht
heeft gegeven tot mei 2021;
• een belangrijk onderdeel uit de opdracht is het zorgen voor een warme overdracht
van patiënten naar de gemeenten van herkomst en het borgen van de kennisfunctie;
• Q-support 2.0 samenwerking zoekt met andere expertisecentra zoals de Radboud
Universiteit op het gebied van infectieziekten, inclusief zoönosen om daarmee de
brede integrale zorg voor patiënten en expertise te kunnen borgen.
Overwegende dat:
• de eerste ervaringen laten zien dat de wijze waarop gemeenten met deze
problematiek omgaan heel diffuus (heel actieve inzet of niet) is, waardoor er opnieuw
voor patienten veel verwarring ontstaat;
• de kennis over het omgaan met Q-koorts patiënten relevant is voor de gemeenten
van herkomst, maar óók voor andere gemeenten in Brabant (bijvoorbeeld bij
verhuizing);
• de kennis over Q-koorts tevens relevant is voor de aanpak van andere bestaande of
toekomstige infectieziekten;
• de kennis nu aanwezig is én dit niet geborgd is na 2020.
Spreken uit dat:
• Gedeputeerde Staten, in het kader van haar toezichthoudende rol, de betrokken
gemeenten oproept actief te handelen bij de warme overdracht van Q-koorts
patiënten door Q-support;
• Gedeputeerde Staten in 2019 in gesprek gaat met Q-support over de toekomst na
2020 gericht op het borgen van kennis en bestuurlijke slagkracht: inclusief het
organiseren van een jaarlijkse conferentie of andere wijze van ontmoeting van de
betrokken gemeenten, de expertisecentra, patiëntvertegenwoordigers en andere
betrokkenen;
• Gedeputeerde Staten hieromtrent, uiterlijk bij de begroting 2020, een concreet
voorstel aan Provinciale Staten voorlegt.
En gaan over tot de orde van de dag.
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