Tegemoetkoming Q-koorts
Informatie voor artsen

Q-koortsuitbraak
In de periode van 2007 tot en met 2010 heeft zich in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak voorgedaan. De
overheid heeft destijds maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor
de burgers zoveel als mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Niettemin heeft de Q-koortsuitbraak indringende
gevolgen gehad. Mensen zijn ernstig ziek geworden of zelfs overleden aan Q-koorts en de impact op hun leven en dat
van hun naasten is groot.
Vanwege de indringende gevolgen van de uitbraak voor betrokkenen, heeft het kabinet besloten om te komen tot een
onverplichte financiële tegemoetkoming als gebaar ter erkenning voor Q-koortspatiënten. Deze tegemoetkoming is
vastgelegd in de beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts uit 2018.

Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts uit 2018 en de verruiming van regeling
Vanaf oktober 2018 is de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. gestart met het uitvoeren van tegemoetkomingregeling Q-koortspatiënten. Na een
Tweede Kamerdebat in maart 2019 en het aannemen van verschillende moties, heeft de minister besloten de tegemoetkomingsregeling te verruimen. De verruiming van de regeling is vastgelegd in de Beleidsregel tegemoetkoming Qkoorts 2019. Wanneer u betrokken bent of was bij de behandeling van Q-koortspatiënten, kan het zijn dat u in aanraking
komt met de uitvoering van deze beleidsregel.
Graag informeren we u over de doelgroep van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019 beleidsregel, de inhoud
en uitvoering ervan. Mocht u als arts betrokken zijn bij Q-koortspatiënten of hun nabestaanden, dan willen we u vragen
om uw medewerking.

Doelgroep van de financiële tegemoetkoming
De minister kent op aanvraag een tegemoetkoming toe aan een Q-koortspatiënt die is gediagnosticeerd met chronische
Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of een op QVS gelijkend ziektebeeld, of, als een patiënt met chronische Q-koorts is overleden, aan diens nabestaande(n). De besmetting moet hebben plaatsgevonden in de periode van
de uitbraak. Daarbij zijn de grenzen, vanuit coulance overwegingen, ruim genomen: 1 januari 2005 tot en met 31 december 2012.

Hoogte van de financiële tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming Q-koortspatiënten is € 15.000,- per toegewezen aanvraag.

Aanvraagprocedure
Bij het ontwerp van de Q-koorts beleidsregel is rekening gehouden met het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten voor de aanvragers en voor u, als betrokken arts.
De precieze aanvraagprocedure van de tegemoetkoming vindt u in de beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019.
De uitvoerder van de procedure blijft Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), onderdeel van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Q-koortspatiënten
Patiënten kunnen online een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen via: www.dus-i.nl/subsidies/q-koorts.
Bij de aanvraag dient de patiënt een verklaring over de gestelde diagnose en tijdstip van besmetting in. Ook machtigt de
patiënt DUS-I om contact op te nemen met u, als betrokken arts, zodat DUS-I navraag kan doen bij u of de gestelde
verklaring klopt. DUS-I verkrijgt geen inzage in het medisch dossier van de patiënt: het is voldoende dat u bevestigt of de
verklaring van de betreffende patiënt over de diagnose klopt. De verklaring kan schriftelijk of telefonisch bevestigd worden, afhankelijk van uw voorkeur.

Heeft u twijfels bij de verklaring van de patiënt en kunt u deze daarom niet bevestigen? Dan is het voor de patiënt mogelijk om zijn of haar medisch dossier (alleen het relevante deel) voor te leggen aan een onafhankelijke medische commissie.
De patiënt hoeft om een aanvraag en de bijbehorende documenten in te dienen u niet zelf te raadplegen. In het aanvraagformulier wordt de naam, specialisatie en praktijk/ziekenhuis gevraagd van de betrokken arts. Vervolgens wordt u
via een brief verder geïnformeerd door DUS-I. Deze informatiebrief kan ook gevonden worden via www.dus-i.nl/subsidies/q-koorts/documenten.

Nabestaanden chronische Q-koortspatiënten
Naast Q-koortspatiënten, kunnen ook nabestaande(n) van chronische Q-koortspatiënten een tegemoetkoming aanvragen via: www.dus-i.nl/subsidies/q-koorts. In de beleidsregel wordt gespecificeerd welke nabestaande(n) recht kunnen hebben op de tegemoetkoming. Voor hen geldt een soortgelijke aanvraagprocedure als voor Q-koortspatiënten.
Het kan daardoor voorkomen dat u, als u de voormalig behandelend arts bent van de overleden patiënt, door DUS-I
gevraagd wordt te verklaren of de overleden patiënt inderdaad de diagnose chronische Q-koorts had en besmet is geraakt tijdens de Q-koorts uitbraak.
U kunt – in verband met uw medisch beroepsgeheim dat ook geldt na het overlijden van de patiënt – zelf een afweging
maken of u bereid bent om een dergelijke bevestiging af te geven. Een nabestaande krijgt immers slechts inzage in het
medisch dossier in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft verleend of de toestemming van de overleden patiënt kan worden verondersteld en de nabestaande een rechtmatig belang
heeft bij inzage. De toestemming kan worden verondersteld als een nabestaande nauw betrokken is geweest bij de medische behandeling van de overleden patiënt. U beslist over die inzage.

Aanvraagperiode
De aanvraagperiode voor een tegemoetkoming loopt vanaf de datum van inwerkingtreding van de beleidsregel op 1
augustus 2019 tot en met 1 januari 2021. De verwachting is dat u vanaf augustus 2019 tot uiterlijk juni 2021 benaderd
kan worden door DUS-I om de verklaring van de aanvrager over de diagnose al dan niet te bevestigen.

Bij twijfel: advies door onafhankelijke medische commissie
De verwachting is dat bij een groot deel van ingediende aanvragen geen twijfel zal bestaan over de beoordeling van de
aanvraag. Bij een klein deel van de aanvragen kan er wel twijfel bestaan over de door de aanvrager verklaarde diagnose
of tijdstip van besmetting. Met toestemming van de patiënt kan het relevante deel van zijn of haar medisch dossier voorgelegd worden aan een onafhankelijke medische commissie. Deze commissie van externe deskundigen kan, gelet op
haar medische expertise, adviseren over de medische aspecten van de beoordeling van de aanvraag. Haar advies zal bij
twijfelgevallen worden betrokken bij de beslissing op de aanvraag.
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