
Loes van Ginneken, Henk M. van Oosterwijk: ‘Ik voel me klote’ Diagnose Q-koorts 
gemist’ Uitgeverij Pumbo 2021. ISBN 9789082020397 (Bacteriële infectie/ 
Chronische Q-koorts/ Levenseinde/ SOLK/ IC/Deskundigheid/PO) Zie ook: 
https://www.boekenbestellen.nl/boek/ik-voel-me-klote/9789082020397  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Flaptekst: ‘”Ik voel me klote,” is de uitspraak van Bas van den Biggelaar, die hij twee 
jaar lang misschien wel duizendmaal herhaalde. Bas ging van dokter naar dokter en 
steeds werden er verkeerde diagnoses gesteld. Toen tenslotte door toeval de Q-koorts 
bij hem ontdekt werd, was het voor hem te laat. 
Loes van Ginneken vertelt, en Henk van Oosterwijk schreef het ongelooflijke verhaal 
over de laatste twee levensjaren van Bas, die van een energieke echtgenoot in een 
hulpeloze patiënt veranderde. De ziekte Q-koorts bereikte zijn hoogtepunt in de jaren 
2008 tot en met 2010, precies de tijd, toen Bas eraan leed. Maar nog steeds hebben 
we in 2021 te maken met deze ziekte, die veroorzaakt wordt door de bacterie Coxiella 
brunetti, die bij inademing zijn vreselijke werk gaat doen. “Ik voel me klote” is een 
hartverscheurend verhaal over een man, die geen gehoor kreeg bij de medici.’ 
 
Loes van Ginniken raadpleegde het ziekenhuis dossier van haar man, een rapport van 
zijn huisarts van 19-09-2007 tot 2-08-2010 en rapporten van 2 specialisten. 
Daarnaast werd een familiedagboek bijgehouden door Loes en de twee dochters van 
Bas. 
 
Over de schrijvers:  
Loes van Ginniken was getrouwd met Bas van den Biggelaar. Bas heeft twee dochters, 
Denise en Davina en kleinkinderen, Hidde, Jelte, Yari, Lars en Anna. Bas stierf op 8 
augustus 2010.  Zij woonden en Loes woont in Geertruidenberg, Made. 
Henk M. van Oosterwijk schreef een aantal boeken. Zie verder https://nl-
nl.facebook.com/henk.vanoosterwijk.3  
 
Wat viel op:  
-De gang door de zorg die Bas heeft moeten afleggen omdat de juiste diagnose  lange 
tijd niet gesteld werd. Welke behandelingen en consulten medici bedachten omdat ze 
het zelf niet meer wisten. De lange ziekenhuisopname met ook opname op de IC 
(pag.80, 99, 112). 
- De medische verslaglegging.  
- Overeenkomsten en verschillen met corona, ME. 
 
Citaten:  
Pag. 3: ‘We waren toen al twintig maanden bezig met zijn ziekte en werden van de ene 
naar de andere dokter gestuurd. Niemand begreep Bas; niemand nam hem serieus.’ 
 
Pag.22: ‘Volgens de dokter heeft Bas een depressief beeld over zijn ziektetoestand.’ 
 
Pag.26-27: ‘… klaagt steeds over benauwdheid en krijgt daarvoor ook zuurstof. …De 
symptomen heeft hij wel, zoals koorts, hoofdpijn, hoesten, koude rillingen, s ‘nachts 
zwetenspierpijn en gewrichtspijn.’ 
 
Pag.38: “‘ De huisarts wil me naar de psychiater sturen, maar daar voel ik weinig 
voor….”’ 
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Pag.47: ‘De klachten gaan echter niet weg.’ 
 
Pag. 58: ‘Bas blijft wel verward.’ 
 
Pag.61: ‘We worden door de neuroloog apart genomen en deze vertelt ons, dat hij een 
gezwel in zijn hersenen zal hebben.’ 
 
Pag.62: ‘‘De onderzoeken hebben uitgewezen dat Bas Q-koorts serologie positief is.’’ 
 
Pag. 102: ‘Er is veel taai slijm bij zijn longen weggehaald, debiliseren heet dat.” 
 
Pag.124: “‘We  hebben dus vanmorgen al een bronchoscopie gemaakt, en vastgesteld, 
dat er een infectie bij de longen zit”’ 
 
Pag.146: ‘Ze hebben dan toch maar weer de beademingsmachine aangezet.’ 
 
Pag.148: “‘We moeten Bas verplaatsen en isoleren. De bacterie, die hij heeft, is te 
gevaarlijk voor overdracht naar andere mensen.”’  
 
Pag.154: ‘Hij stelt voor om te besluiten tot abstineren beleid, de behandelingen 
stoppen, omdat deze zinloos zijn.’  
 
Pag.172: ‘a… De medische verslaglegging is fragmentarisch en specialisme gericht; 
er is geen enkele brief, die een compleet overzicht van de ziektegeschiedenis geeft… 
Ondanks dat het handelen van de huisarts, longarts en internist in deze zaak als 
onkundig, nalatig en verwijtbaar worden gekwalificeerd, bereik ik er niets mee.’ 
 
Pag. 184: (Coutino RIVM[red.]) “‘Wij hebben het onderschat. Wij wisten niks, 
niemand had er verstand van.”’  
 
Fragment:  
https://www.boekenbestellen.nl/boek/ik-voel-me-klote/9789082020397  : Maar ik 
zie, dat het steeds slechter gaat met Bas. 
Zien dat al die doctoren dan niet? 
Ik snap er helemaal niets meer van. Radeloos word ik hiervan en eigenlijk iedereen, 
die Bas kent en ziet, is het met me eens. Ik zeg meerdere malen: ‘wij zijn leken, maar 
we zien toch echt wel, dat er iets goed mis is. Maar wij kunnen niets doen. Machteloos 
sta ik in deze situatie. Dit vertel ik ook aan verschillende dokters. Dit is vreselijk voor 
Bas: al die pijn en klachten. Hij gaat uit wanhoop steeds maar naar de dokter. Hij 
weet echter nog steeds niet, wat er met hem aan de hand is. Bas moet er zoveel 
moeite voor doen om erachter te komen, wat hem mankeert, maar hij wordt niet 
gehoord, niet op de juiste manier onderzocht, denk ik. 
Onbegrijpelijk 
 
Inhoudsopgave: 
https://www.boekenbestellen.nl/boek/ik-voel-me-klote/9789082020397  
 
Recensies/Extra: 
https://www.hallogilzerijen.nl/2021/07/14/ik-voel-me-klote-9e-boek-van-henk-van-
oosterwijk/  
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‘… Nu men alles voor slachtoffers van het corona-virus inzet om de nasleep van deze 
pandemie op te vangen, strijden de slachtoffers van de Q-koorts, die van 2007 tot in 
2010 toesloeg, nog steeds om erkenning. Daarom ook is het boek Ik voel me klote met 
als ondertitel Diagnose Q-koorts gemist een actueel verhaal. … Het boek vertelt over 
Bas van den Biggelaar, die van een energieke gepensioneerde man een radeloze, 
wanhopige en hulpeloze Q-koorts-patiënt wordt. Bijna twee jaar lang gaat hij van 
dokter naar ziekenhuis en weer naar dokter, krijgt geen gehoor en wordt vanwege dat 
vele doktersbezoek zelfs doorverwezen naar de psychiater…..’ 
www.stichtingquestion.nl  
https://www.misterclaim.nl/nieuws/2497 
https://www.q-koorts.nl/wp-content/uploads/2019/10/Onzichtbare-Q.pdf  
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