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1.  Vakantietijd, even om- en vooruitkijken

Vakantietijd, even om- en vooruitkijken             van de voorzitter

Het is juli en voor de meesten van ons breekt de vakantietijd aan. Tijd 
om uit te rusten, tijd om terug te kijken en tijd om vooruit te kijken.
Terugkijkend op het afgelopen halfjaar kunnen we zien dat Q-uestion 
behoorlijk actief is geweest. In afgelopen nieuwsbrieven hebben we 
natuurlijk al uitgebreid verslag gedaan van al onze bezigheden. Met 
name bezigheden naar de politiek toe.

De afgelopen maand heeft vooral in het teken gestaan van het leggen 
van nieuwe contacten en de voorbereidingen op onze thema-avond van 23 juni jongstleden. 
Een uitermate succesvolle avond. Gezien de hoge opkomst van meer dan 110 patiënten en 
andere belangstellenden blijkt dat de behoefte aan zulke themabijeenkomsten groot is. 

De volgende bijeenkomst gaat eind november plaatsvinden en zal gaan over Q-koorts en werk. 
Denk daarbij aan Arbodiensten maar ook aan, bijvoorbeeld, verzekeringszaken. We zullen alles 
in het werk stellen om sprekers te krijgen die een antwoord kunnen geven op de, ongetwijfeld, 
vele vragen die hierover gesteld gaan worden. Deze avond zal dan ook worden ingedeeld op 
een manier die de ruimte tot vragen stellen vergroot.
Voor de maand juli ziet de agenda van uw voorzitter, voor wat betreft Q-uestion, er als volgt uit:

• Dinsdag 5 juli, 15.00 uur:
Een gesprek met mevrouw Jeannette van de Ven van ZLTO (Zuidelijke Land en 
Tuinbouworganisatie). Dit gesprek zal in het teken staan van het samen kijken naar elkaars 
belangen en, in het bijzonder, de ontwikkelingen binnen de geitensector.

• Dinsdag 5 juli, 19.00 uur:
Bijeenkomst van een aantal patiënten in Geffen. Voor deze bijeenkomst heeft Q-uestion een 
uitnodiging ontvangen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zal hier een 
toelichting geven op de stand van zaken met betrekking tot Q-koorts.

• Maandag 11 juli, 12.00 uur:
Bestuursvergadering Q-uestion. De laatste vergadering voor de zomervakantie waarin o.a. de 
begroting voor 2012, in grote lijnen, zal worden vastgesteld. Voorts zullen we discussiëren over 
de financiering van Q-uestion na 2014. VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport) 
gaat namelijk flinke bezuinigingen doorvoeren op de subsidies voor patiëntenorganisaties. Wij 
zullen daar later in het jaar op terugkomen.

• Dinsdag 12 juli, 11.30 uur:
Gesprek bij de Nationale Ombudsman in Den Haag. Een gesprek om te bekijken of men daar 
iets voor ons kan betekenen met betrekking tot financiële schadeloosstelling voor, met name, 
patiënten met langdurige klachten.

Verder zal de maand juli gebruikt gaan worden om een aantal politici te benaderen. Dit met 
name om informatie uit te wisselen. Daarnaast willen we een aantal organisaties in de 
gezondheidssector aanspreken om te bekijken welke gemeenschappelijke belangen we 
hebben.

Kortom, we hebben genoeg te doen en we doen het graag.
Voor nu wens ik u, voor zover van toepassing, een fijne vakantie en, zeker zo belangrijk, een 
voorspoedig herstel.

Michel van den Berg.



Q-uestion bij Nationale Ombudsman

Dinsdag 12 juli spraken vertegenwoordigers van Q-uestion, Stichting voor mensen met 
Q-koorts, met twee medewerkers van het team groot onderzoek van de Nationale 
Ombudsman. Het gesprek verliep in een open en constructieve sfeer.

Tijdens het gesprek, dat door de medewerkers van het team groot onderzoek goed was voor-
bereid, is gesproken over het belang van schadeloosstelling van patiënten met Q-koorts. Ook 
is gesproken over het rapport van Dijk, goed besturen van de overheid en  problemen, zowel 
emotioneel als materieel, waar patiënten dagelijks tegen aanlopen.

Voorstel voor Nationale Ombudsman
Afspraak is dat de medewerkers van het team groot onderzoek zich beraden wat mogeli-
jkheden zijn in de aanpak van de vragen. Zij formuleren een voorstel  voor de Nationale Om-
budsman. De uitgangsvraag is hoe de overheid omgegaan is met patiënten met Q-koorts 
vanuit het perspectief van behoorlijkheid. In verband met de vakantieperiode gaat dit na de 
zomer plaatsvinden. Daarna wordt weer contact gelegd met Q-uestion. Afspraak is dat 
Q-uestion de komende periode aanvullende informatie levert.

Instellen van schadefonds
Nog steeds ontvangt Q-uestion berichten van patiënten met langdurige klachten waarin zij 
aangeven te kampen met forse financiële problemen. Geboden mogelijkheden door bijvoor-
beeld UWV en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijken niet toereikend. Q-uestion vindt 
het van belang dat gedupeerden gebruik kunnen maken van een schadefonds.  
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3.  Langdurige klachten na acute Q-koorts

Langdurige klachten na acute Q-koorts
Een verslag van de thema-avond

Met genoegen kijken we terug op een geslaagde thema-avond op 23 juni in Cultureel Centrum 
’t Spectrum in Schijndel. Onder het luisterend oor van zo’n 110 belangstellenden deden onze 
drie gasten hun verhaal met betrekking tot onderzoek en behandeling van QVS (Q-koorts 
Vermoeidheid Syndroom).

Na elke presentatie was er de mogelijkheid tot vragen stellen en hier werd dan ook dankbaar 
gebruik van gemaakt. 

Sprekers waren (in volgorde van opkomst):

• De heer Alfons Olde Loohuis, huisarts te Herpen. Hij sprak 
over Q-koorts en langdurige klachten, de praktijksituatie en 
het vaccin.
• De heer Stephan Keijmel, arts-onderzoeker van het 
Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen. Hij 
gaf uitleg over de Qure-studie waar hij zich momenteel mee 
bezig houdt. Deze studie staat in het teken van 
behandelopties voor QVS met in het bijzonder de Cognitieve 
Gedrags Therapie (CGT).
• De heer Gijs Bleijenberg, als klinisch psycholoog 
verbonden aan het Nijmeegs Kenniscentrum  Chronische 
Vermoeidheid. Zijn thema was: ‘Vermoeidheid na het 
doormaken van acute Q-koorts en de mogelijke 
behandelingen hiervan, in het bijzonder CGT (cognitieve 
gedrags therapie)’.

kijk hier voor een uitgebreid verslag



Opnieuw succesvolle lotgenotenbijeenkomst

De lotgenotenbijeenkomsten van 19 mei in Eindhoven en 7 juni in Den Bosch waren beiden 
wederom zeer geslaagd.
Deze keer was, op beide locaties, de heer Alfons Olde Loohuis, huisarts te Herpen, aanwezig.
Zijn aanwezigheid was voor iedereen een verassing en maakte deze twee bijeenkomsten, 
zonder meer, bijzonder.
 
Tijdens ons voorstelrondje luisterde hij aandachtig naar de verhalen van Q-koorts patiënten.
Daarna benoemde Alfons Olde Loohuis de meest genoemde klachten en gaf daar uitleg over.

Klachten zoals:
• slecht of wazig zien
• snel geïrriteerd zijn
• concentratieproblemen
• wisselende stemmingen
• vermoeidheidsklachten

Ook de onzekerheid, die nog bij heel veel patiënten leeft, kwam ter sprake. Je zag bij de 
lotgenoten een blik van: “Eindelijk iemand die me begrijpt. Iemand die weet wat er allemaal bij 
kan horen en ook echt herkent en uitlegt wat er allemaal met me gebeurd is door die bacterie.”
De blik van herkenning en het samenzijn met de lotgenotengroep was fijn. De meesten komen 
wel vaker en dat schept een band. Je begrijpt, steunt en vertrouwt elkaar.
Alfons Olde Loohuis vertelde het Q-koorts verhaal vanuit het dorp Herpen. Het ontstaan van 
de Q-koorts epidemie daar en wat voor invloed de storm -het verwaaien van de Q-koorts 
bacterie en het grote aantal patiënten- heeft gehad. Die storm is nu langzaam gaan liggen en 
een grote groep is ook weer beter. Maar hij merkte wel op dat niemand nu moet denken dat 
het dus voorbij is.
Er werden nog meerdere vragen gesteld waar een eerlijk en duidelijk antwoord op kwam en 
alle tijd voor genomen werd.

De reacties na afloop waren zeer positief. Het deed menigeen goed om, in een klein gezelsc-
hap, met een deskundige te praten en de aanwezigheid van deze huisarts heeft dan ook zeker 
een positieve bijdrage gehad.

Wij, Q-koortslotgenoten, vonden deze twee bijeenkomsten zeer waardevol en willen Alfons 
Olde Loohuis hier dan ook nogmaals voor bedanken!

Lotgenoten.
We hadden ze natuurlijk liever niet gehad. Maar toch, op een avond als deze, zijn we blij dat ze 
er zijn. Er is veel begrip, zoveel herkenning, vaak hetzelfde verdriet en dezelfde pijn.

Er zijn vaak maar zo weinig woorden voor nodig om elkaar te begrijpen.

Miranda Orlando
Werkgroep lotgenotencontact
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Ervaringsverhalen gezocht!

Traditiegetrouw plaatsen wij in iedere nieuwsbrief een ervaringsverhaal. Daarom zijn we dus 
ook steeds op zoek naar mensen die bereid zijn hun ervaringen voor ons op papier te zetten. 
Graag nodigen wij u dan ook uit om ons uw verhaal toe te sturen. Alle verhalen zijn welkom, 
zolang ze uiteraard maar over uw beleving rondom Q-koorts gaan. In de eerste plaats denken 
we natuurlijk aan de verhalen van mensen die de ziekte zelf doorgemaakt hebben. Maar ook 
het ervaringsverhaal van, bijvoorbeeld een partner, kan interessant zijn.

Ons enige verzoek aan u is om uw verhaal niet langer te maken dan twee A4-tjes, in Arial 11. 
Mocht dat om wat voor reden een probleem opleveren voor u, laat dat dan alstublieft geen 
reden zijn om het maar niet te doen. Neem contact met ons op en samen komen we er wel uit!
Alle ingezonden verhalen worden (uiteraard) voor plaatsing geredigeerd en pas geplaatst na uw 
goedkeuring.

Laat hem volstromen die mailbox!
info@stichtingquestion.nl

5.  Ervaringsverhalen gezocht!



Lotgenotenbijeenkomsten in de komende maanden

Na de zomer vakantie organiseren we weer een aantal lotgenotenbijeenkomsten. Zoals je al 
hebt kunnen lezen in het artikel over de laatste bijeenkomsten vinden mensen het altijd weer 
prettig om samen te praten over de problemen die je als Q-koorts patiënt hebt. Tot nu toe 
waren de bijeenkomsten vooral voor de Q-koorts patiënten met langdurige klachten. Maar 
natuurlijk is er ook de groep patiënten met chronische Q-koorts. Uit deze groep is de vraag 
gekomen om ook een keer een bijeenkomst voor hen te organiseren. Natuurlijk vonden we dit 
meteen een goed plan. De volgende bijeenkomst is dus speciaal voor deze groep.
In oktober en november organiseren we dan weer bijeenkomsten voor alle Q-koorts patiënten.

Lotgenotenbijeenkomst voor chronische Q-koortspatiënten

Datum:  dinsdagochtend 6 september
Tijd:  10.00 uur tot 12.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ  's-Hertogenbosch

Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van het gebouw. 
Houd  er rekening mee dat je hiervoor moet betalen. 

Lotgenotenbijeenkomst in oktober te 's-Hertogenbosch:

Datum:  dinsdagochtend 4 oktober
Tijd:  10.00 uur tot 12.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ  's-Hertogenbosch

Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van het gebouw. 
Houd  er rekening mee dat je hiervoor moet betalen. 

Lotgenotenbijeenkomst in november te Eindhoven:

Datum:  donderdagavond 10 november
Tijd:   19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Kronehoefstraat 21-29
  5612 HK Eindhoven

In Eindhoven is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Je kunt je aanmelden via info@stichtingquestion.nl
Vermeld bij je aanmelding de datum en het aantal personen.

De werkgroep lotgenotencontacten
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7.  Voor u en door u

Voor u en door u  Een nieuwe rubriek met ruimte voor u

Op deze plek willen we binnenkort een nieuwe rubriek 
starten. Een rubriek waarin u, als lezer, uw stem kunt laten 
horen.

Met bijvoorbeeld:
• vragen over artikelen die u hier gelezen heeft
• ingezonden brieven
• tips en adviezen
• oproepen

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, zolang het natuurlijk 
over Q-koorts of aan Q-koorts gerelateerde zaken gaat. 
Op deze plek willen we u, als lezer, in ieder geval de 
ruimte geven mee te praten en denken. Samen met ons, 
als werkgroep voorlichting en informatie, maar uiteraard 
ook met Stichting Q-uestion in zijn geheel.

Dus heeft u, misschien zelfs al nu meteen, vragen, ideeën, 
opbouwende kritiek, of is er gewoon iets wat u nu eindelijk 
eens van het hart moet;

Schroom niet en 
laat het ons weten!

En bedenk:
Geen enkele vraag is dom, behalve de niet-gestelde. 
Elke tip is welkom en soms kan het alleen al helend 
werken om gewoon eens even iets van u af te schri-
jven!

We wachten met spanning op, zonder twijfel, uw 
grote berg reacties op deze oproep.

Reacties die wij overigens met liefde en plezier tege-
moet zien komen op:
info@stichtingquestion.nl
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Langdurige klachten na acute Q-koorts, het  Q-koorts 
vermoeidheidsyndroom (QVS)
Een verslag van de Thema-avond van donderdag 23 juni jongstleden

De avond wordt geopend door de heer Michel van de Berg, voorzitter van 
‘Q-uestion’.
In een kort voorwoord legt hij nogmaals uit wie Q-uestion is. Een vragen-
rondje in het publiek maakt snel duidelijk dat er zowel mensen aanwezig 
zijn die Q-koorts hebben opgelopen bij het begin van de uitbraak in 2007 
tot mensen die het pas sinds kort hebben. Het grote aantal klachten (waar 
we later nog uitgebreid op terug zullen komen) laat het al snel tot een ‘feest 
der herkenning’ worden.

De eerste spreker vanavond is de heer Alfons Olde Loohuis, huisarts te 
Herpen.
In zijn praktijk was hij in 2007 één van de eersten die de diagnose Q-koorts 
vast heeft gesteld. Van de 3000 inwoners die Herpen ‘groot’ is bleken 
plotseling 90 mensen met een soort van ‘griep’ besmet te zijn. Voor de 
huisarts en zijn medewerkers in de praktijk een ‘eenzaam’ gevoel, legt hij 
uit. Dat het niet om ‘zomaar een griepje’ ging was al snel duidelijk, maar de 
weg naar de juiste diagnose was een lange en eenzame.
Vervolgens krijgen we iets meer uitleg over de achtergrond en het ontstaan 
van Q-koorts.

Van alle Q-koortspatiënten blijkt 1 tot 5% de echt chronische vorm over te houden. De risico-
groep voor chronische Q-koorts bestaat uit mensen met hartklepgebreken, klep- of vaatproth-
esen, een aneurysma (verwijd bloedvat) en mensen met een gestoorde afweer, waardoor hun 
weerstand lager is. Ook zwangere vrouwen hebben een groter risico op chronische Q-koorts. 
Dat is dus niet de groep waar we vanavond onze aandacht op richten.
De groep mensen die lijdt aan het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) is veel groter. Ruim 
20% procent van de mensen die een acute Q-koorts heeft doorgemaakt valt binnen deze 
groep. Dit is de groep die langer dan een half jaar na het doormaken van de Q-koorts nog 
steeds aanzienlijke vermoeidheidsklachten heeft.

Q-koorts is een zoönose wat betekent dat de ziekte overgebracht wordt van dier op mens. De 
bacterie die deze ziekte veroorzaakt is de Coxiella burnetii bacterie. De meeste mensen 
worden geïnfecteerd door inademing van de bacterie via de lucht. Het is echter ook mogelijk 
op andere manieren besmet te raken, bijvoorbeeld via etenswaren.
Van de mensen die besmet raken heeft 60% geen klachten en de andere 40% krijgt wel last 
van de symptomen. Van deze 40% wisselt het ziektebeeld. Het overgrote deel krijgt een mild, 
griepachtig, ziektebeeld terwijl een klein percentage zelfs zo ziek wordt dat een ziekenhuisop-
name volgt. De meest voorkomende oorzaak van die opnames in Nederland zijn longontstekin-
gen.

In 1935 is de ziekte voor het eerst aangetoond in Queensland, Australië. Vanwege de grote 
besmettelijkheid en er weinig bacteriën nodig zijn om ziek te worden, werd jarenlang gevreesd 
dat de bacterie ingezet zou worden als oorlogswapen in een biologische oorlogvoering.

De diagnose Q-koorts is alleen te stellen door middel van bloedprikken. Na het doormaken van 
de ziekte zijn er bij het grootste deel van de mensen alleen nog afweerstoffen en geen actieve 



bacteriedeeltjes meer aantoonbaar in het bloed. Dat betekent dus dat die groep ook geen 
chronische Q-koorts heeft.
Het verschil tussen het aantal zieken in de gemeente Herpen in vergelijking met het gemid-
delde over Nederland is opmerkelijk groot: 35% in Herpen tegen 2% gemiddeld in ons land.
In de groep mensen die drie tot vier jaar geleden ziek is geworden zijn er nog veel mensen met 
klachten. Gelukkig blijkt wel dat het gros van deze mensen toch echt langzaamaan beter 
wordt.

De oorzaak van de uitbraak in Nederland heeft zeer waarschijnlijk te maken met de zeer grote 
veestapel. Er leven hier alleen al 310.000 geiten, wat neerkomt op zo’n 9,2 geiten per vierkante 
kilometer. Dat is erg veel. Daarnaast is het ook nog zo dat de meeste van die bedrijven in 
Brabant zijn gevestigd, waardoor het aantal in deze provincie dus, uiteraard, nog veel hoger 
ligt. De droge zomer heeft hoogstwaarschijnlijk ook een rol gespeeld bij de Q-koortsuitbraak. 
De bacterie is namelijk erg resistent (heeft een hoge weerstand) en kan lange tijd overleven in 
de omgeving. Vanaf daar kan de bacterie verwaaid worden naar andere plaatsen en zo zorgen 
voor veel besmettingen.
Dat de ziekte zo’n vlucht heeft kunnen nemen zou je kunnen wijten aan een aantal zaken. Zo 
was er de onbekendheid bij veel artsen in de gezondheidszorg, maar met name ook de conclu-
sie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2007. De conclusie dat het 
om een eenmalige uitbraak zou gaan bleek later onjuist te zijn en heeft er voor gezorgd dat er 
pas in 2009 echte maatregelen zijn genomen.

Vaccinatie
Vaccineren heeft geen enkele zin meer voor mensen die al besmet zijn. Alleen de risicogroep 
(denk daarbij aan mensen met een bloedvatverwijding of hartklepgebreken) zijn in Nederland 
gevaccineerd. Dit betreft de groep die niet eerder besmet zijn geraakt met Q-koorts. Voor die 
laatste groep heeft het namelijk geen zin meer omdat deze mensen de afweerstoffen al in zich 
hebben. Op dit moment is het vaccin ook niet meer verkrijgbaar in Nederland omdat de over-
heid deze groep eenmalig heeft opgeroepen en daarna het vaccin weer heeft terug getrokken.

Vermoeidheid is de belangrijkste klacht bij QVS. Daarnaast kunnen er ook andere klachten bij 
voorkomen. Dit hoeft niet het geval te zijn. Deze andere klachten zijn zeer divers en kunnen 
bestaan uit de volgende verschijnselen: 

• (nacht)zweten
• kortademigheid (bij inspanning)
• wazig zien
• gewrichtspijn
• slaapstoornissen
• hoesten
• prikkelbaarheid
• pijn op de borst
• duizeligheid

Een mogelijke verklaring, volgens de heer Olde Loohuis, zou wellicht gezocht kunnen worden 
in het zó heftig op en neer gaan van het afweersysteem dat men constant uit balans is. Hier 
wordt op dit moment dan ook onderzoek naar gedaan.

De heer Olde Loohuis spreekt zijn zorg uit over de toekomst:
“Q-koorts is lastig maar er staat ons echt nog wel meer te wachten.”
Daarmee doelt hij  onder meer op de zorg rondom het feit dat mensen jaren na een besmetting 
nog de chronische variant van Q-koorts kunnen ontwikkelen.
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Vragen vanuit het publiek:

• Kan de ziekte ook neurologische klachten geven?
“Dat kan. Spieren worden aangestuurd door zenuwen. Dat is een samenspel en kun je dus niet 
scheiden.”
Aanvullend: “Blijf je extreem vermoeid en wordt het echt niet beter? Blijf alert! Gooi niet 
meteen alles op de Q-koorts maar ga op tijd naar de dokter. Door de Q-koorts werkt je 
afweersysteem nou eenmaal niet zo soepel meer als voorheen. Je afweer is anders en dat zou 
ook weer andere ziektes (zoals bijvoorbeeld darmontstekingen) kunnen veroorzaken.”

• Kun je twee keer Q-koorts krijgen?
“Normaal gesproken niet. In een uitzonderlijk geval, zoals bijvoorbeeld na een beenmergtrans-
plantatie, is het wel mogelijk. Mensen met een beenmergtransplantatie krijgen een “nieuw 
afweersysteem” dat Q-koorts niet herkend. Alleen dan kunnen mensen opnieuw Q-koorts 
krijgen”

• Klopt het dat verhoogde leverwaarden in het bloed kunnen leiden tot leverkanker?
“Het is bewezen dat wanneer ferritine (een transportenzym voor ijzer) in het bloed verhoogd is, 
dit een risicofactor voor leverkanker kan zijn.”

• Wat kan ik extra doen om mijn weerstand goed te houden?
“Het enige dat je kunt doen is waakzaam blijven en zo gezond mogelijk leven.”

Als tweede spreker op deze avond komt de heer Stephan Keijmel. De heer 
Keijmel is één van de artsen van de Q-koortspoli in het UMC St Radboud 
en is als arts-onderzoeker verbonden aan het ‘Radboud Q-koorts Exper-
tisecentrum’ in Nijmegen. Hier wordt door een team van deskundigen 
onderzoek gedaan naar QVS.

De officiële definitie voor QVS is:
• ernstige vermoeidheid
• vermoeidheid die langer duurt dan 6 maanden  
• men wordt daadwerkelijk belemmerd door de moeheid
• er is geen andere ziekte, zowel op lichamelijk als psychologisch gebied, 
aanwezig die deze vermoeidheid kan verklaren.

De diagnose voor QVS wordt gesteld aan de hand het verhaal van de patiënt, uitgebreid 
laboratoriumonderzoek en gevalideerde (goedgekeurde) vragenlijsten.

De ruim 4000 patiënten met de diagnose acute Q-koorts in Nederland zijn waarschijnlijk het 
topje van de ijsberg. Er is nog een zeer grote groep die wel besmet is maar nooit ziek gewor-
den en dus ook niet onderzocht is hierop. Ruim twintig procent van de mensen met een bes-
metting blijft langer dan een half jaar vermoeid. In Nederland hebben we het dan over een 
groep van ruim 800 mensen. Naast de vermoeidheid kunnen er, uiteraard, nog veel meer 
klachten mee.
Tot op dit moment weten artsen eigenlijk niet goed hoe QVS-patiënten behandeld moeten 
worden. Binnen het UMC St Radboud wordt cognitieve gedragstherapie (CGT) aangeboden, 
een therapie die het onbewuste denken en handelen probeert te beïnvloeden en zo de vicieuze 
cirkel van vermoeidheid te doorbreken. Bij patiënten met een chronisch vermoeidheidssynd-
room (CVS) is deze therapie effectief. Bij QVS is de effectiviteit nooit onderzocht. Sommige 
andere patiënten kregen psychologische begeleiding via Ziekenhuis Bernhoven-Oss. Ook dat 
is een niet bewezen effectieve behandeling. Patiënten elders zijn meestal niet behandeld.

Het effect van CGT bij QVS is op dit moment dus nog niet onderzocht. Het nut van langdurige 
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antibiotica als behandeling voor QVS staat ook nog niet vast. Twee kleine onderzoeken naar 
het effect van antibiotica bij QVS laten gunstige resultaten zien. Helaas zijn dit, kwalitatief 
gezien, slechte onderzoeken en mogen we de resultaten dan ook niet gebruiken in de praktijk. 
Onderzoek naar het effect is dus wel noodzakelijk. 
Daarom heeft men in het UMC St Radboud de Qure-studie in het leven geroepen.
Het doel van deze studie is verschillende behandelingen voor QVS met elkaar te vergelijken en 
te kijken wat de beste behandeling is voor mensen met QVS.
Er worden in totaal drie behandelingen onderzocht:
• Cognitieve Gedrags Therapie
• langdurige antibiotica
• langdurige placebo (een middel zonder werkzame stoffen om het effect van antibiotica en 
CGT te kunnen beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat ook 20% van de mensen die een placebo 
krijgt daadwerkelijk herstelt).

Het onderzoek wordt verricht bij een groep van 180 volwassen mensen en loopt in totaal 26 
weken voor deze mensen. Alle leden van deze groep hebben acute Q-koorts (gehad) sinds 
2007 of bloedwaarden die passen bij een doorgemaakte Q-koortsinfectie. Daarnaast voldoen 
de mensen natuurlijk aan de criteria van QVS.

Deze groep wordt voor het onderzoek vervolgens, door middel van loting, in tweeën gedeeld. 
Een groep krijgt CGT en de andere krijgt medicatie. Van die laatste groep krijgt de ene helft het 
antibioticum ‘doxycycline’ (werkzaam tegen de verwekker van Q-koorts) en de andere helft een 
placebo. Zowel onderzoekers als de mensen in de studie weten niet wie welk middel krijgt 
(dubbelblinde randomisatie)  Dat is alleen in de apotheek bekend. Aan het eind van de studie 
wordt dit pas bekend. 

Binnen het onderzoek wordt onder andere gekeken naar het verschil in activiteitenpatroon voor 
en na behandeling. Mensen krijgen daarom ook een zogenaamde ‘actometer’ gedurende 2 
weken voor de behandelen en gedurende 2 weken na behandeling.  Hiermee wordt de activit-
eit van de betreffende persoon gemeten. Dan kan er gezien worden of door een bepaalde 
behandeling de activiteit van mensen is verbeterd.

Tijdens het 26 weken durende onderzoek zijn er meerdere momenten waarop de proefper-
sonen ‘gezien’ worden op de polikliniek. Dit geldt alleen voor patiënten die loten voor de 
medicatiegroep. Indien patiënten CGT loten, zullen zij alleen aan het einde van hun therapie 
nogmaals de polikliniek bezoeken. Deze polikliniek is overigens de enige polikliniek voor 
mensen met QVS in Nederland. Deelname aan het onderzoek is uiteraard op vrijwillige basis.
De duur van de studie zal in totaal drie jaar bedragen.
Op de polikliniek van het UMC St Radboud kan de diagnose QVS gesteld worden. U kunt via 
uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing krijgen voor de QVS-poli.

Derde en tevens laatste spreker van de avond is de heer Gijs Bleijenberg, 
klinisch psycholoog en tevens hoofd van het NKCV.

Uit een Engels onderzoek uit 2002, waarbij men na een uitbraak tien jaar 
lang mensen gevolgd heeft, blijkt dat vermoeidheid vaker aanwezig is bij 
patiënten met een Q-koorts infectie dan bij mensen die deze infectie niet 
hebben opgelopen. Uit hetzelfde onderzoek kwam ook naar voren dat 
mensen gemiddeld 27 maanden na het uitbreken van de ziekte weer 
klachtenvrij waren.

 Wat zijn de meest voorkomende klachten na Q-koorts?
• vermoeidheid
• hoofdpijn
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• transpireren
• gewrichtspijn
• spierpijn
• wazig zien
• pijnlijke lymfeklieren
• kortademigheid

Het meten van de mate van vermoeidheid kan alleen met behulp van een instrument. Hiervoor 
is de zogenaamde ‘Checklist individuele spankracht’ ontwikkeld. Dit is een lijst met vragen 
waarin men aan de hand van bepaalde stellingen aan moet geven in hoeverre de stelling voor 
die persoon opgaat. 

Een voorbeeld:
“Ik voel me moe” ---------------------------------------------“Ik voel me fit”.
Op de afstand tussen deze regel kun je met een streepje aangeven waar je op de schaal zit. De 
plaats van het streepje correspondeert met een bepaalde score. Deze begint op 8 en eindigt 
op 56. Als het streepje overeenkomt met bijvoorbeeld de score ‘35’, dan kan men spreken van 
een ernstige vermoeidheid.

Cognitieve Gedrags Therapie wordt al veel langer gegeven aan mensen met het Chronisch 
Vermoeidheid Syndroom (CVS). QVS lijkt veel overeenkomsten te hebben met CVS.

Wat is nou precies het Chronisch Vermoeidheid Syndroom?
De belangrijkste klacht is dat de vermoeidheid op een bepaald moment in het leven begonnen 
moet zijn. Levenslange vermoeidheid is dus nooit CVS.
Verder zijn er dan nog 4 punten waaraan men moet ‘voldoen’:
• er is sprake van ernstige vermoeidheid
• de klachten gaan gepaard met ernstige beperkingen tijdens het werk, in het sociale leven 
en/of in het persoonlijke functioneren.
• de klachten en beperkingen bestaan op zijn minst zes maanden
• een andere ziekte of aandoening die deze klachten kan veroorzaken is uitgesloten

Het belangrijkste verschil tussen CVS en QVS is dat bij QVS er een duidelijk beginpunt aan-
getoond kan worden en de klachten hooguit sinds eind 2007/ begin 2008 bestaan. Bij CVS is, 
daarentegen, het beginpunt vaak niet duidelijk of, zelden of nooit zeker en bestaan de klachten 
vaak al veel langer.

Om Chronische Vermoeidheid te begrijpen hanteert men de zogenaamde 3 P’s:
• predisponerende factoren (factoren die al aanwezig zijn). Deze kennen we in dit geval echter 
niet omdat we niet weten welke dat zijn. Deze factoren vergemakkelijken echter wel het 
ontstaan van de vermoeidheid
• uitlokkende factoren. Deze factoren zijn de aanleiding tot het ontstaan van de klachten
• in stand houdende factoren

Waar het om gaat is dat mensen uiteindelijk verstrikt raken in een vicieuze cirkel. Men ‘komt er 
niet meer uit’.

Door middel van CGT probeert men mensen een andere vorm van denken en handelen aan te 
leren. Door anders te gaan denken en handelen op bepaalde momenten (dus anders om te 
gaan met, met name, de vermoeidheid) leert men de cirkel te doorbreken.
De CGT beslaat in totaal 12 sessies (gesprekken), met een therapeut, verspreid over 6 maan-
den. Hierbij begint men met het vaststellen van een aantal doelen. Het uiteindelijke doel is 
uiteraard ‘herstel’, eventueel nog aangevuld met een of meerdere persoonlijke doelen.
Vervolgens probeert men zo veel mogelijk de voorwaarden te gaan creëren voor dat herstel.



• er voor zorgen dat men weer een ‘normaal’ slaap- waakritme krijgt
• het veranderen van de gedachten die met de vermoeidheid te maken hebben
• het verminderen van het, geestelijk, ‘bezig zijn met je eigen lichaam’
• het verandering brengen in je manier van praten met anderen over je klachten

Geleidelijk aan probeert men zo te zorgen dat de patiënt weer actiever gaat worden of zijn of 
haar activiteiten beter leert indelen. Op die manier krijgt men weer meer vertrouwen in zichzelf 
en ontstaan er weer opvattingen als bijvoorbeeld:
“Ik ben hiertoe in staat” of “ik kan meer doen dan ik dacht” of “ik krijg meer controle over mijn 
klachten”. 
Vervolgens kan men dan overgaan op, bijvoorbeeld, het werk hervatten volgens een bepaald 
plan en worden zo stap voor stap alle doelen bereikt.

Het allerbelangrijkste bij CGT is dat men zich moet beseffen dat je het uiteindelijk toch zelf zult 
moeten doen. Niet iedereen herstelt door middel van CGT en als blijkt dat er geen vooruitgang 
geboekt wordt dan is er altijd een aanbod voor een exitgesprek (een laatste gesprek ter afsluit-
ing).

Als laatste is het zo dat er aan extreme pijnklachten altijd extra aandacht besteed zal worden.

Vragen uit de zaal:

• Werken jullie ook samen met ander psychologen(praktijken)?
“Op dit moment worden er binnen een aantal GGZ-instellingen mensen behandeld door 
deskundigen die onder supervisie van NKCV staan.” 

• Hoe komt het dat de wachttijden zo schrikbarend lang zijn? Iemand die zich nu 
aanmeldt voor CGT kan bijvoorbeeld pas in november terecht.
“Het NKCV (Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid) vraagt elk jaar een 
bepaalt budget aan om patiënten te kunnen behandelen. Afgelopen jaar is er simpelweg niet 
voldoende budget toegekend aan het NKCV door de zorgverzekeraar. Dat zorgt ervoor dat er 
onvoldoende budget is om therapeuten aan te nemen. Er is navraag gedaan bij het ministerie 
door o.a. Q-uestion. Momenteel wordt er gewerkt aan een oplossing van het probleem, dat wil 
zeggen er wordt gekeken om meer geld toe te kennen om extra therapeuten te financieren 
vanuit de overheid.”

• Erkennen de zorgverzekeringen QVS?
“Ja, CGT wordt dus ook vergoed door de verzekering. Andere verzekeringen, zoals die voor de 
WAO/WIA erkennen QVS niet. Een moeilijk bolwerk en daar ligt een taak voor Q-uestion om 
hier bekendheid aan te gaan geven.”

De volgende Themabijeenkomst staat gepland voor november 2011 met als onderwerp 
‘Q-koorts en werk’.

Loes van der Pluijm
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