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Erasmus MC:
nog veel
klachten bij
Q-koorts
▶ Rotterdam
Jaren na de uitbraak van de Qkoortsepidemie (2007-2010) kampen
nog veel Q-koortspatiënten met lichamelijke klachten en andere problemen. Dat komt naar voren uit
een onderzoek van Erasmus MC onder bijna 450 patiënten die het Qkoortsvermoeidheidsyndroom (QVS)
hebben.

maandag 25 april 2022

weinig energie

Ook hebben de patiënten door de vermoeidheid weinig energie meer voor
het gezin, vrienden en hobby’s. Bovendien verwacht slechts 17 procent
dat de QVS-klachten in de toekomst
minder worden.
Verder ervaren de patiënten in de samenleving weinig begrip voor hun
situatie. Slechts 44 procent durft om
hulp te vragen en 53 procent vindt
dat niet duidelijk is bij wie ze terechtkunnen voor hulp.
Erasmus MC heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Q-support,
een instantie die is gespecialiseerd in
de nazorg voor patiënten met Qkoorts. Q-support werkt in opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Q-koorts is een infectieziekte die van
dieren kan overgaan op mensen. In
Nederland zijn besmette geiten en
schapen de bron van de ziekte bij
mensen. De meeste mensen krijgen
Q-koorts door het inademen van
lucht waar de bacterie inzit.
Tussen 2007 en 2010 is Nederland getroffen door de grootste Q-koortsepidemie ter wereld. De gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar. <
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Daarbij gaat het net als bij langdurige
covid om een klachtenpatroon na een
infectie met een dierlijke bacterie of
virus (zoönose).
Uit het onderzoek komt naar voren
dat QVS-patiënten meer dan tien jaar
na de besmetting uiteenlopende lichamelijke klachten hebben. De
meest voorkomende klachten zijn
vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. Dat
heeft grote gevolgen voor de kwaliteit
van hun leven, melden de onderzoekers. Zo moest 46 procent volledig
stoppen met werken en is 33 procent
minder gaan werken.
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Daarbij gaat het net als bij langdurigeuit ▶
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bliek. Zodat we huiswaarts konden
gaan.’ (Zie het kader voor de historische context)
‘Nu willen de meeste Molukkers niet
meer terug. We zijn hier geaard, we
willen in Nederland blijven. Onze
strijd is daarom minder op ons zelf
gericht, maar op de mensen daar. We
willen hen ondersteunen, omdat Molukkers daar niet krijgen wat hun
toekomt.’
Op de Molukken is het niet toegestaan de RMS-vlag te hijsen, of openlijk de wens van een vrije republiek
uit te spreken. In de grondwet is vrijheid van meningsuiting en recht op
vreedzame vergadering verankerd,
maar volgens Amnesty International
gebruiken de Indonesische autoriteiten een andere wet om vreedzame
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‘Dat wij het
in Nederland
wilden regelen
is fout geweest.’

Molukkers in Nederland
In 1949 trok de Nederlandse staat
zich terug uit Indonesië, waar het
sinds 1861 de dienst had uitgemaakt. Op dat moment was Indonesië een federale staat, bestaande uit
verschillende provincies, die een
grote mate van zelfbestuur hadden.
President Soekarno van Indonesië
schafte die structuur al snel af, en
maakte er een eenheidsstaat van.
Daarom besloten Zuid-Molukkers
hun eigen onafhankelijkheid uit te
roepen.
Op 25 april 1950 ontstond zo de Republiek der Zuid-Molukken (RMS).Dit
werd door Soekarno niet geaccepteerd.

ecologische, sociale en mensenrechten effecten te beoordelen die de
CEPA zou kunnen hebben, zowel in
de EU als in Indonesië.’

‘Dat wij het
in Nederland
wilden regelen
is fout geweest.’

onrecht voelen

14.000 Bandanezen vermoorden of
verkopen voor de slavenhandel.
Dat een land met zoveel waardevolle
bezittingen en grondstoffen zoals
hout, goud, gas, kruiden en ook
enorm veel vis, nog steeds niet zelf
profiteert van deze rijkdommen, zit
Molukse strijders dwars. Met een CEPA-verdrag zouden in hun ogen opnieuw westerlingen en Indonesië

profiteren, en wederom niet de Molukkers. Vincent Piket, de EU-ambassadeur die zich bezighoudt met het
handelsverdrag, laat weten dat mensenrechten en wederzijdse voordelen
centraal moeten staan als de overeenkomst er komt. ‘De Europese
Commissie heeft een team van onafhankelijke consultants opdracht gegeven de mogelijke economische,

Of de Molukkers zich in Indonesië
net zo druk maken als de Molukkers
in Nederland, is niet altijd even duidelijk. Wie zich verzet, kan immers
rekenen op een gevangenisstraf.
Maar voelen zij dit onrecht, waarover
Parinussa en Wattilete spreken?
‘Er zijn daar zeker RMS-strijders’,
zegt Parinussa. Ze spreekt hen online.
De laatste jaren ontstaat er onder politici op Ambon meer weerstand.
Over de opbrengsten van de visserij
bijvoorbeeld, die niet naar de Molukken gaan maar naar Jakarta. ‘Het
RMS-gedachtegoed zou allang niet
meer bestaan als Indonesië in de afgelopen 72 jaar had bewezen een
goede regering voor Molukkers te
zijn’, zegt Wattilete. Maar wat hem
betreft is inmiddels dubbel en dwars
bewezen dat Molukkers slecht af zijn
onder Indonesische leiding. Parinussa knikt. Ze zag het met eigen ogen.
‘Het onderwijs is er heel slecht, er is
nauwelijks infrastructuur, heel veel
armoede en geen vrijheid van meningsuiting.’
Als Molukkers daar helemaal niet zitten te wachten op een vrije Molukse
republiek, dan is dat wat Wattilete
betreft ook goed. ‘Maar ze mogen nu
niets zeggen. Laat hen vrijuit vertellen of stemmen wat zij willen. Dat is
belangrijk. Daaraan moet de Indonesische regering gehoor geven.’

De Indonesische regering zag Molukse KNIL-soldaten die jarenlang
voor Nederland werkten, als een
gevaar. Zij steunden immers de RMS,
en waren ook nog eens militair geschoold. De positie van de KNIL’ers
kwam zozeer in gevaar, dat Nederland in 1951 besloot om de soldaten
tijdelijk naar Nederland te halen.
Zodra de Republik Maluku Selatan
werkelijkheid zou zijn, zou een veilige terugkeer voor de KNIL-soldaten
mogelijk worden. Dat moment brak
nooit aan. De 12.500 Molukse KNILmilitairen en hun gezinsleden bleven uiteindelijk – tegen hun wens
– voorgoed in Nederland.

Met een nieuw team van demonstranten en lobbyisten trekt de hernieuwde RMS-regering het komende
jaar ten strijde. Brieven schrijven en
aan de bel trekken bij politici, hier, in
de EU, en in Indonesië. En de lokale
jeugd activeren om daar aan mee te
doen. Die kar trekt Regina. ‘Waarbij
we met name de blik op de Molukken willen richten. Te lang hebben
we gezegd dat wij het hier vanuit Nederland zouden regelen, maar de
Molukkers daar moeten meedoen.’

angst overwinnen

Het overwinnen van angst is daarbij
het grootste obstakel, zegt Wattilete.
‘In Papoea zijn ze niet meer bang. Dat
zie je, dat merk je, ze gaan met duizenden de straat op. Als je dat voor
elkaar krijgt, dan verandert er iets.
Vlak na de jaren vijftig vroegen Molukkers in Indonesië ons: wat kunnen wij doen vanuit hier? Nadat de
toenmalige president van de RMS,
Chris Soumokil, was gearresteerd en
geëxecuteerd, is het gewapend verzet
in de Molukken gestaakt. Wij hebben
toen de verantwoordelijkheid op ons
genomen om de strijd vanuit Nederland verder te voeren. Dat was fout.
We hadden het verzet op de Molukken niet moeten temperen. En dat is
waar wij ons nu op willen richten.
Het activeren van de Molukse bevolking daar, om de strijd gezamenlijk
aan te gaan. Net als Papoea. Dan krijgen we het voor elkaar.’
▶▶ De Indonesische ambassade in Nederland is om een reactie gevraagd,
maar heeft niet gereageerd.

