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Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Met: 

  Annemieke de Groot over Q-support, voor advies en begeleiding    
 van Q-koorts patiënten.

 Kaart van het besmettingsgebied.

  Huisarts Alfons Olde Loohuis: Grote impact Q-koorts nog

 onvoldoende duidelijk 

 Samenwerking Q-support en AMW leidt tot: Unieke intakeprocedure

 Het verhaal Q-koorts, de besmetting voorbij maar niet de klachten!

 Chronische patiënten aan het woord (niet voor publicatie!).
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Q-support: hulp voor de 
chronische Q-koorts en QVS-patiënt

In de jaren 2007-2013 zijn naar schatting zo’n 100.000 mensen besmet 
geraakt met de Q-koorts. De prognose is dat 1% last heeft van chronische 
klachten. Dat wil zeggen dat er in Nederland ongeveer 300 chronische 
Q-koortspatiënten zijn en circa 800 mensen met QVS, het chronisch 
vermoeidheidsyndroom door Q-koorts. Stichting Q-support is in het leven 
geroepen door de Rijksoverheid om deze groep mensen te ondersteunen. 
Annemieke de Groot, directeur Q-support, licht de werkzaamheden van de 
stichting toe.

Q-support is een ona�ankelijke, landelijke stichting die positief wil bijdragen aan het 
functioneren van mensen met chronische Q-koorts en QVS. De Groot: ‘Het doel is om in de 
komende jaren zoveel mogelijk mensen in Nederland te bereiken met advies en begeleiding. 
Q-support is er om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren. Daarbij is het 
nodig maatwerk te leveren.’

Annemieke de Groot, directeur Q-support

Elke hulpvraag uniek
‘De impact van chronische Q-koorts en QVS op het dagelijks leven van mensen is erg groot. Er kunnen 
problemen ontstaan met studie, werk, medische behandeling, verzekeringen of vrije tijd. De vragen zijn 
dan ook divers en kunnen gaan over het gebruik van bestaande regelingen voor medische kosten, maar 
ook over werkgerelateerde problemen of de behandeling. Ook voor vragen over welzijn en deelname aan 
de samenleving kan men bij Q-support terecht. Omdat patiënten unieke hulpvragen aan Q-support 
hebben, leveren wij maatwerk.’
Q-support voert met elke afzonderlijke patiënt een intakegesprek. Dat is bij voorkeur bij de patiënt thuis, 
in zijn of haar vertrouwde omgeving. Het intakegesprek is met een professional en een ervaringsdeskun-
dige met de bedoeling de hulpvraag duidelijk te krijgen. Samen met de patiënt stelt Q-support vervolgens 
een persoonlijk begeleidingsprogramma op. Daarin is vastgelegd hoe en waarmee Q-support de patiënt 
ondersteunt. 

Stichting Q-support is vol aan de slag voor de Q-koortspatiënten, maar daar is al veel aan vooraf gegaan. 
In juli 2013 is de stichtingsakte opgesteld. De minister van VWS benoemd vervolgens de leden van de 
Raad van Toezicht en in september is deze raad operationeel. ‘In oktober ben ik aangesteld als directeur’, 
zegt de Groot. ‘De eerste maanden heb ik de stichting vormgegeven en toegewerkt naar het officiële 
startsein op 12 februari. Nu is het zover dat wij voortvarend aan de slag zijn voor de Q-koortspatiënten.’
 
Landelijk probleem
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Q-koorts geen Brabants maar een landelijk fenomeen. 
Annemieke de Groot: ‘In 2007 breekt de Q-koortsepidemie uit in Herpen (Oss), maar in de jaren daarna 
verspreidt de Q-koorts zich over het hele land. Van het zuidelijkste puntje in Limburg tot in het noorden 
van het land komen besmettingen voor. Van de 4190 bekende Q-koortsmeldingen bij het RIVM in de 
jaren 2007-2013 is 30% buiten Brabant.’

Q-tour door Nederland
Om patiënten in het hele land te bereiken, organiseert Q-support de Q-tour. ‘We vliegen Nederland steeds 
per provincie aan, zodat we de chronische Q-koorts en QVS-patiënten in het hele land bereiken. Tijdens 
deze tour ligt maandelijks de focus op één van de provincies en de stichting werkt daarin samen met 
patiëntenorganisatie Q-uestion, de GGD en eventuele andere relevante organisaties.’ 
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Q-tour

Op het kaartje de verspreiding van de Q-koorts in Nederland op grond van de cijfers van het RIVM. Om 
Q-koorts patiënten in heel Nederland te bereiken, organiseert Q-support de zogenoemde Q-tour. Daarmee 
wordt in samenwerking met Q-uestion, de stichting die opkomt voor de belangen van Q-koortspatiënten, 
informatieavonden belegd voor patiënten in de verschillende provincies in Nederland. De Q-tour start op 
2 en 3 juni in Gelderland met bijeenkomsten in Wijchen en Zaltbommel. In september doet de Q-tour 
Limburg aan (Heerlen en Venlo), in oktober Noord-Brabant (Eindhoven en Helmond) en in november 
Utrecht (Houten). Bij de keuze voor de locaties is rekening gehouden met de opvallendste besmettings-
haarden in de bewuste provincies. In 2015 krijgt de Q-tour een vervolg voor de overige provincies.
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Grote impact Q-koorts 
nog onvoldoende duidelijk

Huisarts Alfons Olde Loohuis:

Huisarts Alfons Olde Loohuis is een van de eersten in Nederland die wordt 
geconfronteerd met Q-koorts. In een kort tijdsbestek melden zich in zijn praktijk 
in Herpen veel ernstig zieke mensen. Hij constateert samen met zijn collega Rob 
Besselink dat hier iets bijzonders aan de hand moet zijn, maar ze vinden nergens 
gehoor. Specialisten, GGD, wie hij ook benadert, niemand neemt hen serieus. Hij 
besluit bij 100 patiënten bloed af te nemen voor nader onderzoek. De microbio-
loog die het bloed aangeboden krijgt voor onderzoek, vraagt waarom hij in twee 
weken meer bloed afneemt dan in al die jaren daarvoor. Maar het blijkt een 
verstandig besluit. Want dat onderzoek leert dat er sprake is van Q-koorts. Dat is 
het begin van een grote betrokkenheid van Olde Loohuis op zowel de patiënten 
als het wetenschappelijk vraagstuk van Q-koorts.

Olde Loohuis, lid van de Commissie Patiënten van Q-support, is gegrepen door het vraagstuk van 
de Q-koorts. ‘Q-koorts is een erg heftige ziekte. Dat heeft mij behoorlijk aangegrepen. Vooral omdat 
veel mensen zo lang moe blijven na de infectie en daar nauwelijks erkenning op krijgen. Naar het zich 
nu laat aanzien, duurt dit Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS) 6 tot 10 jaar. Daar zie ik een belang-
rijke rol voor Q-support weggelegd. Gemeentes, bedrijfsleven, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en 
huisartsen kennen de impact van de Q-koorts nog onvoldoende. Daarvoor zien ze waarschijnlijk ook te 
weinig patiënten. Het is belangrijk hen te informeren en te ondersteunen bij de juiste aanpak. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de patiënten. Ook daarin heeft Q-support een belangrijke rol. Behalve 
individuele ondersteuning en begeleiding, geloof ik ook sterk in de kracht van groepen patiënten. Mits 
goed begeleid kunnen patiënten elkaar in hun kracht zetten en versterken.’
 
Wereldwijd probleem
Ook voor de onderzoekstak van Q-support heeft Olde Loohuis een droom. ‘Het zou revolutionair zijn 
als we er in slagen te ontdekken waarom die vermoeidheid optreedt na een infectie. Met name na een 
infectie met zoönosen, ziekten als gevolg van bacteriën, virussen of parasieten die van dier op mens 
overgaan, zoals Lyme, Malaria en Q-koorts, zijn mensen langdurig vermoeid. Het veroorzaakt iets in de 
immuniteit waardoor het lichaam ontregeld raakt. De cellen raken van slag. Naast vermoeidheid, uit 
zich dat in spier- en gewrichtspijnen en koortsaanvallen. Dat is een wereldwijd probleem. Het zou 
echt iets heel groots zijn als Q-support erin slaagt te ontdekken wat dat is.’

Chronische Q-koorts, een tijdbom
Grote zorgen maakt Olde Loohuis zich over de groep chronische Q-koortspatiënten. ‘Dit is de groep 
mensen die wel besmet is geraakt, maar geen noemenswaardige klachten heeft ontwikkeld. De 
bacterie kan zich echter wel hebben genesteld in een bloedvat. Vaak betreft het een zwak bloedvat. 
Daar wacht het zijn kans af.  Dat is een groot risico. Deze mensen leven met een tijdbom in hun 
lichaam terwijl ze dat niet weten. Een bevalling, bestraling of chemokuur is een moment waarop de 
bacterie actief wordt, het lichaam infecteert en uiteindelijk de organen aantast. Onbehandeld is het 
een dodelijke ziekte. We kennen inmiddels 300 patiënten, maar we hebben eigenlijk geen idee van de 
omvang van de populatie. Vandaar dat we in februari een bevolkingsonderzoek hebben uitgevoerd in 
Herpen. Dat moet duidelijk maken welk percentage van de mensen na besmetting chronische Q-koorts 
krijgt. De resultaten verwachten we in september van dit jaar. Dat zou wel eens grote gevolgen 
kunnen hebben. Als straks blijkt dat we met een relatief omvangrijke groep te maken hebben, zullen 
we een veel breder behandeloffensief moeten starten. Maar ook nu al dient bij vaatchirurgen en 
cardiologen veel meer awareness te ontstaan. Kan er geen Q-koorts zitten? Ook daar kan Q-support 
een belangrijke rol in spelen.’ 

Alfons Olde Loohuis is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
specialist op het gebied van 
Q-koorts. Hij heeft zich van 
meet af aan ingespannen voor 
zowel de patiënten met 
Q-koorts als voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Zo heeft hij 
aan de wieg gestaan van de 
stichting voor Q-koortspatiën-
ten Q-uestion, meegewerkt 
aan de QVS behandelrichtlijn, 
het Brabants Kennisnetwerk 
Zoönosen mee opgericht en is 
hij veelvuldig te gast bij 
ministeries om te pleiten voor 
een adequate aanpak. Hij is 
bovendien lid van de 
Commissie Patiënten van 
Q-support. Binnenkort stopt 
Olde Loohuis na 34 jaar als 
huisarts. Naast zijn functie als 
coördinator Huisartsenoplei-
ders aan de Radboud 
Universiteit, maakt hij dan 
meer tijd vrij voor Q-support. 
Zo geeft hij mede invulling 
aan de Q-tour, waarmee 
Q-support patiënten in heel 
Nederland wil bereiken door 
voorlichtingsavonden per 
provincie te organiseren. 
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Samenwerking Q-support en AMW leidt tot:

Unieke intakeprocedure
Wanneer Annemieke de Groot, directeur van 
Q-support, zich voor de opgave gesteld ziet een 
intakeprocedure in te richten voor Q-koortspatiën-
ten, zoekt zij de samenwerking met twee nabij 
gelegen instellingen voor maatschappelijk werk. 
Juvans (Den Bosch en de Meijerij) en Aanzet (Oss, 
Uden, Veghel e.o.) zeggen beide hun medewerking 
toe. De samenwerking leidt tot een unieke intake-
procedure die navolging verdient, menen de 
bestuurders Thérèse Greidanus (Aanzet) en Joep 
Verhoeven (Juvans). Vlnr: Joep Verhoeven, Annemieke de Groot en Thérèse Greidanus

Voor Annemieke de Groot lag het voor de hand de intakeprocedure samen met maatschappelijk werk in te 
richten. ‘Deze organisaties beschikken over veel kennis, goed gekwalificeerde mensen die ervaring hebben 
met een grote diversiteit aan hulpvragen en die de sociale kaart uitstekend kennen.’ Joep Verhoeven 
beaamt dit: ‘Wij beschikken over ruime kennis en ervaring in de psychosociale hulpverlening. Daar 
hebben veel van de vragen van Q-koortspatiënten betrekking op.’ ‘Ook  juridische kennis hebben wij in 
huis. En als het nodig is kunnen wij heel snel schakelen naar andere disciplines, we kennen de weg naar 
de instanties, ook in de 0e en 2e lijn’, vult Thérèse Greidanus aan.

Intaketeams
De vraag van de Q-koortspatiënten is echter breder, zegt Annemieke de Groot. 
‘Velen van hen kampen al jaren met problemen als gevolg van de Q-koorts. Zij 
hebben chronische Q-koorts of het Q-koorts chronisch vermoeidheidsyndroom 
(QVS). De impact daarvan op het dagelijks leven is erg groot. Die erkenning is 
lang uitgebleven. Mensen willen dus niet alleen advies en ondersteuning, maar 
allereerst en vooral worden gehoord. Vandaar dat we hebben besloten de intake 
door een professional van maatschappelijk werk en een ervaringsdeskundige uit 
te laten voeren. De ervaringsdeskundige weet wat het betekent om Q-koorts te 
hebben en kan als geen ander een luisterend oor bieden. Vervolgens komt de 
hulpvraag aan bod, die dan met name door de professional wordt opgepakt en 
geanalyseerd. Dan volgt het begeleidingstraject. Gezien de diversiteit aan vragen, 
is dat echt maatwerk per patiënt.’

Nieuw in vakgebied
‘Dit is geen standaardwerkwijze’, zegt Joep Verhoeven. ‘Bij de GGZ is dit wel bekend, maar in ons vakge-

bied is deze combinatie echt nieuw. Dat vroeg dus wel om scholing en ook 
collegiale intervisie gaandeweg het traject.’ Die hebben inmiddels plaatsgevonden. 
Annemieke de Groot: ‘Voordat we met de intake begonnen is er een gezamenlijke 
scholing geweest van de intakers. Voor de maatschappelijk werkers lag het accent 
op de gevolgen van de Q-koorts en voor de ervaringsdeskundigen op gesprekstech-
nieken. Op die dag zijn ook de teams samengesteld voor de intake. Q-support heeft 
inmiddels aanmeldingen van ruim 80 patiënten. Recent heeft er intervisie 
plaatsgevonden naar aanleiding van de  eerste praktijkervaringen. Zowel de 
maatschappelijk werkers als de ervaringsdeskundigen waren erg enthousiast. En, 
minstens zo belangrijk, ook de patiënten zijn blij met deze manier van werken.’



Rijnstraat 4      
5215 EK  ‘s-Hertogenbosch
T. (073) 61 00 010
KvK 584 145 41
IBAN NL69 RABO 0394 7580 64
info@q-support.nu
www.q-support.nu

 
 

Advies, begeleiding en onderzoek
    voor Q-koortspatiënten         

Methodiek beschrijven
 ‘Deze werkwijze is erg passend’, zegt Thérèse Greidanus. ‘Je kijkt naar het hele 
systeem en zet daarbij mensen in hun kracht. Ik weet dat dit inmiddels een 
lastig begrip is geworden, maar dat is toch wat er gebeurt. Mensen leren omgaan 
met de problemen die ze hebben. In dat nieuwe evenwicht kunnen ze een 
nieuwe plek in de samenleving vinden en weer mee gaan doen. Mensen in hun 
kracht zetten is onze core business. Daar een ervaringsdeskundige bij betrekken 
is echt nieuw.’
‘Het zou goed zijn deze manier van werken te beschrijven’, concludeert Joep 
Verhoeven. ‘Dat is fijn voor de andere instellingen voor maatschappelijk werk in 
Nederland die gaan samenwerken met Q-support. Maar ook voor onszelf. Ik denk 
dat er meer vraagstukken in aanmerking komen voor deze benadering. Het is 
mooi als deze methode dan is vastgelegd.’

Q-support
Q-support is een ona�ankelijke, landelijke stichting die zich bezighoudt met het 
verbeteren van de huidige en de toekomstige situatie van (chronische) Q-koorts 
patiënten en QVS patiënten door advies, begeleiding en onderzoek. 
Q-support doet dat door patiënten te informeren en te adviseren over regelingen en 
behandelingen. Bovendien begeleidt Q-support individuele patiënten bij de belemme-
ringen die zij als gevolg van de Q-koortsbesmetting in hun dagelijks leven ervaren. 
Die belemmeringen kunnen zich op verschillende leefgebieden voordoen: behandeling, 
werk, ziektekosten en deelname aan de samenleving. Verder stimuleert Q-support 
onderzoek naar de ziekte Q-koorts, chronische Q-koorts en QVS (chronisch vermoeid-
heidsyndroom). 

Voor meer informatie of aanmelding: www.q-support.nu
Q-support, Rijnstraat 4, 5215 EK Den Bosch, t. (073) 61 00 010
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Q-koorts, het verhaal

In 2007 worden in twee weken tijd honderd mensen ernstig ziek in Herpen (Oss, 
Noord-Brabant). Mensen hebben koorts en gewrichtspijnen, vallen flauw, er is 
sprake van zenuwuitval en de bloedwaarden zijn niet goed. Ziekenhuisopnamen zijn 
het gevolg. De Q-koortsepidemie is uitgebroken. In de volgende jaren zal die zich 
ontwikkelen tot de grootste epidemie ooit in Nederland en zelfs in de wereld. Er 
doen zich zo’n 100.000 besmettingsgevallen voor in het hele land. Daarvan zijn naar 
schatting minstens 1100 mensen tot op de dag van vandaag ziek. 

De hoop is dat de Q-koortsuitbraak in 2007 uitzonderlijk is voor Herpen en de omliggende dorpen en dat 
het daarbij blijft. Echter in 2008 verdwijnt deze hoop snel. Nieuwe patiënten melden zich bij de huisarts 
in Herpen, maar ook de straal van de besmettingen breidt zich aanzienlijk uit in de gemeente Oss en de 
buurgemeenten Uden, Bernheze en Lith. In Helmond zijn ook besmettingen en de clustering van deze 
patiënten is raadselachtig. Zelfs buiten Brabant komen ziektemeldingen; Gelderland en ook in Zuid-Lim-
burg is het goed mis. Het gezondheidsprobleem is niet langer regionaal, dus de Rijksoverheid neemt de 
regie over.

2008; een verloren jaar
De herkomst van de ziekte is in 2008 nog steeds onduidelijk. De verdenking is dat geitenbedrijven een 
belangrijke rol hebben in de verspreiding, maar dit kan niet met zekerheid worden gezegd. Achteraf 
concludeert de Commissie van Dijk, ingesteld door de regering voor evaluatie van de gang van zaken, dat 
te lang discussie is gevoerd over de besmettingsbron. De commissie omschrijft 2008 als het verloren jaar 
omdat de ministeries van VWS en LNV blijven vasthouden aan hun eigen beleidslogica. LNV wil eerst 
bewijs dat geitenbedrijven de bron zijn terwijl VWS de clustering van ziektegevallen rond deze bedrijven 
voldoende aanwijzing vindt voor maatregelen. Het overleg zit muurvast. Maatregelen om de Q-koortsepi-
demie de kop in te drukken blijven daarom uit en het aantal zieke mensen door de Q-koorts neemt toe. 

Epidemie in haar opmars
In het beginjaar van de Q-koortsepidemie worden 168 mensen ziek en in 2008 komen er 1000 meldingen 
van ziektegevallen binnen bij het RIVM. De epidemie is bezig met haar opmars. In oktober 2008 komt een 
vaccin voor dieren beschikbaar en dit moet de oplossing brengen. Geiten- en melkschapenhouders in een 
straal van 40 kilometer rond Uden vaccineren vrijwillig hun dieren. Het gebied blijft noodgedwongen 
beperkt door schaarste aan Q-koortsvaccins. Geitenhouders buiten dit gebied, die hun dieren ook willen 
vaccineren, kunnen dit tot hun eigen frustratie niet. 
De maatregel brengt niet de oplossing, want in 2009 blijft het aantal ziektegevallen door Q-koorts 
oplopen naar uiteindelijk 2354. Gaandeweg in dat jaar wordt het ook duidelijk dat Q-koorts dodelijk is. De 
epidemie woedt bijna 2 jaar, de groep patiënten groeit en men beseft dat het om een ernstige ziekte gaat. 

Rigoureuze maatregelen
In april 2009 voert de overheid de plicht in om alle geiten en melkschapen te vaccineren. De vaccinatie 
dringt de kans op abortussen zeer sterk terug en daarmee de uitscheiding van de bacterie die de Q-koorts 
veroorzaakt. Bij besmette niet-drachtige dieren zorgt vaccinatie ervoor dat zij nauwelijks meer bacteriën 
uitscheiden. Echter, het lukt niet om alle dieren te vaccineren door een voortdurend gebrek aan Q-koorts-
vaccins.
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De politieke druk loopt op doordat het aantal patiënten extreem toeneemt in de zomer van 2009. De 
aanpak van de Q-koorts komt in een stroomversnelling. In december worden ingrijpende maatregelen 
genomen: alle drachtige geiten en schapen worden preventief geruimd voordat het aflammerseizoen van 
2010 begint. De maatregel raakt meer dan 90 bedrijven en ruim 60.000 dieren worden gedood.

Aantal Q-koortsmeldingen loopt terug
In 2010 is het afwachten of de maatregelen tot resultaat leiden. Uiteindelijk komt het aantal meldingen 
in dit jaar op 504. Nog steeds een hoog aantal, maar wel aanzienlijk minder dan in het piekjaar van de 
Q-koortsepidemie. In 2011 loopt het aantal terug tot 81 en in 2012 komen 66 meldingen binnen bij het 
RIVM. Het aantal ziektegevallen door Q-koorts loopt in 2013 terug naar 19. De Q-koortsuitbraak is 
voorbij, maar krijgt een lange nasleep waarvan het einde nog niet in zicht is. 

Chronisch probleem
In de jaren 2007 tot en met 2013 zijn 4192 ziektegevallen door de Q-koorts bekend. Het leven van deze 
mensen raakt na de besmetting fors ontwricht: veel mensen zijn ernstig ziek, soms maandenlang, en 
kunnen daardoor niet naar hun werk of naar school. Een groot deel van deze mensen geneest van de 
Q-koorts, maar bij een deel zorgt de ziekte voor chronische problemen. 
Een klein aantal mensen, naar schatting 3%, heeft chronische Q-koorts; zij komen moeilijk of niet van de 
Q-koortsbacterie af. Deze mensen hebben vaak koorts, vallen veel af en zijn erg vermoeid. Veel patiënten 
hebben hartklachten en een verwijding van de aorta. Een levensbedreigende bloeding kan ontstaan als 
hierdoor de aorta barst. De ziekte kan ook verlopen zonder klachten, maar de bacterie slaat echter weer 
toe bij een verzwakte conditie. Chronische Q-koortspatiënten slikken langdurig of zelfs levenslang 
antibiotica, want zonder behandeling is de kans op overlijden zeer groot.
Het merendeel van de chronische patiënten heeft het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Deze 
mensen kampen onder andere met extreme vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen, concen-
tratie- en geheugenproblemen.

Gevolgen van de Q-koorts
De impact van chronische Q-koorts en QVS is groot, het leven van mensen verandert er drastisch door. 
Veel chronische Q-koorts en QVS-patiënten ervaren bovendien veel onbegrip; niet alleen van de buiten-
wereld, maar ook van vrienden en familie.
Jonge mensen zijn door de Q-koorts noodgedwongen gestopt met hun opleiding en halen geen diploma. 
Andere patiënten hebben hun eigen bedrijf op moeten doeken en een groot deel van de patiënten is 
ontslagen door de lang aanhoudende klachten van de Q-koorts. Naast de lichamelijke klachten krijgen 
mensen ook nog eens financiële problemen. In een aantal gevallen begint dan ook nog een strijd met 
instanties; de één krijgt wel een uitkering, de ander niet. 

Behoefte aan ondersteuning
In oktober 2009 vindt een eerste bijeenkomst met Q-koortspatiënten plaats. De mensen vinden erken-
ning bij elkaar en de behoefte aan ondersteuning is groot. Een groepje Q-koortspatiënten richt daarom 
stichting Q-uestion op voor mensen met Q-koorts. Q-uestion organiseert lotgenotenbijeenkomsten waar 
patiënten ervaringen delen en informatie uitwisselen.
De Rijksoverheid roept eind 2013 de stichting Q-support in het leven. De komende vijf jaren kunnen 
mensen uit heel Nederland met chronische Q-koorts en QVS terecht bij Q-support voor persoonlijk advies 
en begeleiding. Het doel is dat het leven van deze kwetsbare mensen zich positief gaat ontwikkelen.




