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Over het boek: 
Het boek De impact van Q-koorts geeft inzicht in de persoonlijke beleving van alle 
betrokkenen bij de Q-koortsepidemie. Ervaringsverhalen van onder meer geitenhouders 
en patiënten staan centraal. Het laat zien hoe zij met tegenslag omgaan en er soms 
sterker uitkomen. Elke ervaring is beschreven vanuit het eigen perspectief. Doel van de 
verhalen is onderling begrip te kweken en erkenning te krijgen. 'Ik hoop dat dit boek - 
in ieder geval voor een aantal mensen - een afsluiting kan betekenen.' Een 
chronologisch overzicht van de gebeurtenissen plaatst de verhalen in hun context, 
zonder te streven naar waarheidsvinding. Mensen die niet direct betrokken zijn krijgen 
een indruk van de impact die Q-koorts heeft gehad en nog heeft. De impact van Q-
koorts zorgt voor een nuancering die in veel artikelen en journaal-items ontbreekt. De 
menselijke kant van Q-koorts krijgt hiermee het podium dat zij verdient. 'De 
geschiedenis kun je niet veranderen, maar je kunt er wel van leren.' 
 
Over de auteur: 
Tijs Kierkels (Reuver, 1959) werkte als scholier een groot deel van zijn vrije tijd bij een 
teler in Midden-Limburg. Daar werd zijn liefde voor de tuinbouw geboren. Het was dan 
ook logisch dat hij tijdens zijn studie aan Wageningen Universiteit koos voor de richting 
Tuinbouwplantenteelt. In die tijd schreef hij al voor verschillende magazines. Om zijn 
schrijfkwaliteiten te verbeteren, volgde hij later naast een deeltijdbaan de opleiding 
aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Tijs Kierkels heeft gewerkt voor Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking, Agrarisch Dagblad en ZLTO. Sinds twintig jaar is hij 
zelfstandig journalist en tekstschrijver, gespecialiseerd in glastuinbouw. Hij is samen 
met Ep Heuvelink van Wageningen Universiteit de auteur van het boek ‘Plantkunde 
Onder Glas’ en de Engelstalige versie ‘Plant Physiology in Greenhouses’. 
 
Extra en recensies: 
Bekijk hier een video die Omroep Brabant heeft gemaakt over het boek ‘De impact van 
Q-koorts’.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWyBqiShe10

