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Nog niet wetend of dit voorwoord u vóór of ná Sinterklaas bereikt ga ik 
er van uit dat u thans voor het haardvuur zit met iPad, laptop of papier 
op schoot teneinde aandachtig te bezien wat uw patiëntenorganisatie 
deze keer weer te melden heeft.

Het is pas enkele dagen geleden, voor mij althans, dat ik aanwezig was 
bij de boekuitreiking in Schijndel ‘De impact van Q-koorts’. Ik mocht het 
eerste exemplaar overhandigd krijgen van Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in 
Brabant. Dit samen met Frans Elshof van de Stichting voor Geruimde Geiten- en schapenbe-
drijven, VGG.

Natuurlijk had ik al even kennis gemaakt met Frans dus we waren geen vreemden meer voor 
elkaar. En met meer mensen van de ZLTO is door ons al gesproken. Contacten die plezierig 
verlopen en waarbij zonder de schuld- en boetevraag te stellen gekeken wordt naar de ge-
schiedenis. En dat slechts met het doel om daarvan te leren.

Tijdens de boekpresentatie kwam het tot een dialoog tussen geitenhouders, patiënten en de 
groep ‘overige’. Een dialoog die vanuit respect werd gevoerd met de nodige emoties. Emo-
ties van de kant van de geitenhouder die zijn of haar dieren geruimd zag en emoties vanuit de 
patiënt die nog steeds fysiek last ondervindt van Q-koorts en door die fysieke last niet, of niet 
goed, in staat is het leven van daarvoor weer op te pakken.

Want los van de goede dingen die een dergelijke dialoog kan brengen blijft voor de patiënt nog 
steeds gelden dat een nieuwe start pas aan de orde is als de individuele problemen zijn opge-
lost. Dat is ook het dubbele gevoel dat ik had toen ik het boek in ontvangst nam. In gedachten 
was ik bij de nabestaanden van de tientallen overleden patiënten en bij de patiënten die te ziek 
zijn om te komen.

Ik stond met een boek in mijn handen dat nooit geschreven had mogen worden, met een ziekte 
onder de leden die mij is aangedaan, en als voorzitter van een patiëntenorganisatie die nooit 
opgericht had hoeven te worden.
En datzelfde gevoel heb ik die middag van veel patiënten terug gehoord. De Zwarte Piet 
(om de Sinterklaasstemming nog even vast te houden) ligt nog steeds bij de patiënt en wie 
helpt ons daar van af?

De middag in Schijndel was niet de juiste gelegenheid om deze gedachten als voorzitter te 
ventileren. De Kerstman gaat hopelijk zorgen voor een nieuw debat in de Tweede Kamer waarin 
o.a. het compensatiefonds nogmaals aan de orde zal komen. En ik geloof in de Kerstman. Ik 
heb hem gesproken. 

Beste mensen, Q-koorts moet onder de aandacht blijven. Daar grijpen wij alle middelen die 
we hebben voor aan. Dus ook medewerking aan een boek, geïnitieerd en grotendeels betaald 
door de sector. Niet meewerken betekent niet gehoord worden. Niet meewerken kan ook bete-
kenen dat je afstand neemt van de dialoog. En met afstand nemen of je afzetten tegen datgene 
wat je probeert te verbeteren gebruik je niet de juiste tactiek. Ik geloof dat, en met mij alle 
bestuursleden van Q-uestion.

Namens het bestuur van Q-uestion wens ik u gezegende kerstdagen en een hoopvol 2013 toe. 

Michel van den Berg
Voorzitter Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

van de voorzitter

2. December 2012



Thema-avond chronische Q-koorts, wat nu?

De thema-avond wordt geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Hij 
heet iedereen van harte welkom en licht toe dat de avond in het teken staat van chroni-
sche Q-koorts. De term chronische Q-koorts wordt soms verwisseld met het Q-koorts-
vermoeidheidssyndroom (QVS). Tijdens de presentaties zal het verschil nader worden 
toegelicht. 

Gastsprekers
• Dr. C. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog, UMC St. Radboud in Nijmegen en 
• Dr. P.C. Wever, arts-microbioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.
De sprekers zullen ingaan op de onderwerpen ‘Wat is chronische Q-koorts’, diagnostiek,  be-
handelingen en lopende onderzoeken.

Wat is chronische Q-koorts?
De Q van Q-koorts staat voor Query en Query betekent vraagteken. Q-
koorts is een infectieziekte, die door een bacterie (Coxiella burnetii) kan 
worden overgedragen van dieren (geiten, schapen of koeien) op men-
sen. Belangrijkste bronnen van overdracht zijn de zwangerschaps- en 
abortusresten van besmette dieren. Het is daardoor sterk seizoensge-
bonden. Besmetting kan plaatsvinden door inademing.

Vormen van Q-koorts
• A-symptomatische Q-koorts waarbij geen verschijnselen optreden. Volgens de literatuur 
vindt dit plaats bij 60% van de geïnfecteerden. Waarschijnlijk ligt dit percentage veel hoger.
• Acute Q-koorts heeft een griepachtig ziektebeeld, zoals hoofdpijn, algehele malaise, long-
ontsteking. Dit kan behandeld worden met doxycycline (antibiotica). In de meeste gevallen 
gaat de ziekte binnen 2 à 3 weken voorbij. In een aantal gevallen ontstaat het Q-koortsver-
moeidheidssyndroom (QVS) of chronische Q-koorts.
• Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) geeft langdurig aanhoudende klachten van ver-
moeidheid, niet goed slapen, malaise. Dit kan 6 maanden of langer aanhouden. Het zijn (chro-
nische) langdurige klachten, maar dit is geen chronische Q-koorts.
• Bij chronische Q-koorts blijft de bacterie actief in het lichaam en infecteert de witte bloed-
cellen die belangrijk zijn voor de afweer. Chronische Q-koorts komt het meest voor bij mensen 
met een hartklepafwijking, een vaatprothese of een aneurysma. De bacterie hecht zich aan de 
hartklep, vaatwand of aneurysma en kan hier een infectie veroorzaken. Ook het hebben van 
een slechte nierfunctie, zwangerschap of een verminderde afweer, behoren tot de risicofacto-
ren. Opvallend is dat in Frankrijk veel meer mensen met hartklepafwijkingen Q-koorts hebben 
gekregen dan mensen met vaatproblemen. In Nederland is dit juist andersom. Daarnaast heb-
ben in Frankrijk veel meer zwangere vrouwen Q-koorts gekregen dan in Nederland.

 ...Lees verder
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Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en de Qure-studie

Na een acute Q-koortsinfectie ontwikkelt ruim 20% van de mensen langdurig klachten van ver-
moeidheid. Als deze moeheid langer dan 6 maanden blijft bestaan en er geen andere verklaring 
voor is, noemen we dit het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). QVS gaat gepaard met 
een hoge ziektelast, veel beperkingen in het dagelijks leven en vaak langdurig werkverzuim. 
Patiënten ervaren vaak ook andere klachten naast de vermoeidheid. Vanaf het begin van de 
Q-koortsuitbraak kon iedereen met Q-koorts terecht in het Radboud Q-koortsexpertisecen-
trum. Een speciale doelgroep zijn patiënten met QVS. Over QVS is weinig bekend: zo weten 
we bijvoorbeeld niet waarom sommige patiënten dit krijgen en anderen niet. Belangrijker voor 
huidige patiënten is dat op dit moment niet bekend is hoe we patiënten met QVS het beste 
kunnen behandelen. Omdat het essentieel is voor huidige en toekomstige QVS-patiënten om 
hier achter te komen, is in mei 2011 in het UMC St Radboud de <bold>Qure-studie<bold> van 
start gegaan.

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Er bestaat een goede samenwerking tussen Q-uestion en het Radboud Q-koortsexpertisecen-
trum. Ook Q-uestion vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek verricht wordt om 
uiteindelijk ervoor te zorgen dat de beste behandeling voor patiënten met QVS duidelijk wordt. 
Een belangrijke eerste stap is in maart 2012 gezet, toen de landelijke richtlijn ’Q-koortsver-
moeidheidssyndroom (QVS)’ werd gepubliceerd. Indien er in de toekomst nieuwe onderzoeks-
resultaten beschikbaar komen zal deze richtlijn worden herzien. De resultaten uit de Qure-stu-
die zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het herzien van de richtlijn.

Wat is het doel van het onderzoek?
Verschillende behandelingen met elkaar vergelijken en kijken wat de beste behandeling is voor 
mensen met QVS. 

Wie kan meedoen? 
Voldoet u aan de volgende criteria?
• U bent een man of vrouw van 18 jaar of ouder.
• U hebt een Q-koortsinfectie doorgemaakt sinds 2007.
• U hebt langdurige vermoeidheidsklachten (> 6 maanden). 
Dan kan het zijn dat u QVS hebt. Voordat patiënten kunnen deelnemen aan 
de studie is het van belang om de diagnose QVS te stellen. Hiervoor kunt 

u worden verwezen naar de polikliniek van het Radboud Q-koortsexpertisecentrum, waar u 
uitgebreid gezien wordt om vast te stellen of u geen chronische Q-koortsinfectie hebt en om 
uit te sluiten dat de vermoeidheidsklachten een andere lichamelijke oorzaak hebben. Iedereen 
is welkom op de polikliniek om te kijken of er sprake is van QVS, natuurlijk ook indien u van ver 
moet komen. Als u QVS blijkt te hebben, kijken we of u mee kunt doen met het onderzoek. 

Wat houdt meedoen in? 
Voor dit onderzoek komt u via loting in één van de drie behandelgroepen: 

1. Cognitieve gedragstherapie: Bij andere typen chronische vermoeidheid is bewezen dat cog-
nitieve gedragstherapie een effectieve behandeling kan zijn. Het idee is dat deze therapie ook 
bij QVS effectief zal zijn, maar dit is nog nooit goed onderzocht. 
2. Langdurig antibiotica: Er zijn weinig studies gedaan naar het effect van antibiotica bij QVS. 
De kleine studies die er zijn, laten een mogelijk positief effect zien op het prestatievermogen na 
langdurige behandeling met antibiotica.
3. Placebo: Dit is een middel zonder werkzame stoffen, dat vaak gebruikt wordt in onderzoeks-
verband. Uit de literatuur blijkt dat placebo ook effectief kan zijn. Zo kan vergeleken worden of 
het onderzochte antibioticum ook echt werkzaam is. 
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Wat is de duur van het onderzoek? 
Voor patiënten die mee doen aan de Qure-studie, zal de behandeling  24 weken duren. Tot en 
met begin 2014 kunnen patiënten zich aanmelden voor het onderzoek.

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de polikliniek Algemeen Interne Geneeskunde/Infectieziek-
ten van het UMC St Radboud en in het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeid-
heid van het UMC St Radboud. Het Radboud Q-koortsexpertisecentrum is een samenwer-
kingsverband tussen verschillende afdelingen binnen het UMC St Radboud en met andere 
ziekenhuizen in de regio. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met huisartsen, 
GGD’en en andere ziekenhuizen in de regio. 

Geïnteresseerd?
Wilt u weten of u voldoet aan de diagnose QVS of wilt u deelnemen aan het onderzoek? Dan 
kan uw huisarts of specialist u verwijzen naar het Radboud Q-koortsexpertisecentrum. Voor 
meer informatie kunt u bellen met de polikliniek Algemeen Interne Geneeskunde (024) 361 65 
04 en vragen naar de heer drs. Keijmel.

Het Qure-studieteam,
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Chantal Bleeker-Rovers  
internist-infectioloog 

Stephan Keijmel 
arts-onderzoeker



Boekpresentatie 
‘De impact van Q-koorts, het menselijke verhaal’

De Q-koorts wordt veelal gevat in feiten en cijfers, 
maar hoe de betrokkenen het zelf beleven blijft vaak 
onderbelicht. Op zaterdag 24 november 2012 wordt het 
boek ‘De impact van Q-koorts’ gepresenteerd, waarin 
direct betrokkenen hun verhaal vertellen.

Het boek ‘De impact van Q-koorts’ geeft inzicht in de per-
soonlijke beleving van veel betrokkenen bij de Q-koorts-
epidemie. De menselijke kant van Q-koorts krijgt hiermee 
het podium dat zij verdient. Een chronologisch overzicht 

van gebeurtenissen plaatst de verhalen in hun context, zonder te streven naar waarheidsvin-
ding. Mensen die niet direct betrokken zijn krijgen een indruk van de impact die Q-koorts heeft 
gehad, en nog heeft.

Boekpresentatie
Ruim 200 mensen zijn zaterdag 24 november 
aanwezig in ’t Spectrum te Schijndel. Naast 
patiënten en geitenhouders zijn bijvoorbeeld 
aanwezig mensen van: Provincie Noord Bra-
bant, GGD Hart voor Brabant, ministerie EL&I, 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, ver-
schillende gemeenten en de SP. Ook bisschop 
Hurkmans is aanwezig.
Tijdens de boekpresentatie worden aanwezi-
gen gevraagd met elkaar in gesprek te gaan. 
Niet om elkaar verwijten te maken maar om 
de kans te nemen met verschillende mensen 
in gesprek te gaan die op een of andere wijze te maken hebben gehad met Q-koorts. Velen 
maken van deze mogelijkheid gebruik en gaan met elkaar in gesprek.
De commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk, 
biedt na een korte toespraak een eerste exemplaar aan van het boek aan Michel van den Berg, 
voorzitter Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts en Frans Elshof, voorzitter van de 
Stichting voor Geruimde Geiten- en schapenbedrijven (VGG).
Na een woord van dank van de initiatiefnemer Jos Keijzers, bestaat de mogelijkheid om  onder 
het genot van een hapje en een drankje na te praten. Elke bezoeker van deze middag neemt 
tot slot een boek mee naar huis.

Versturen boek
De aangeslotenen van Q-uestion die niet aanwezig zijn geweest tijdens deze boekpresentatie 
ontvangen het boek per post.

Initiatiefnemers
Het boek ‘De impact van Q-koorts’ is een 
initiatief van de Stichting voor Geruimde Gei-
ten- en schapenbedrijven in samenwerking 
met Q-uestion, Stichting voor mensen met 
Q-koorts, en is ondersteund door Provinciale 
Raad Gezondheid. 
Q-uestion heeft met haar medewerking aan 
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dit boek niet beoogd om de verschillende ‘vormen van leed’ met elkaar te vergelijken, maar 
om recht te doen aan een boek dat zo breed mogelijk beschrijft wat de betrokkenen hebben 
gevoeld, nog voelen en hoe betrokkenen nu in het leven staan.

Boekspecificaties
De impact van Q-koorts, het menselijke verhaal. Auteur: Tijs Kierkels, 120 pagina’s, formaat 
21x21 cm, ISBN 978-90-8740-134-4, winkelprijs: € 19,95. Verkrijgbaar via de boekhandel of 
direct bij Roodbont Uitgeverij (www.roodbont.nl)

Query’s Vraag en antwoord

Wanneer sta je als Q-koortspatiënt geregistreerd?

Als bij iemand acute Q-koorts wordt vastgesteld, wordt dat altijd gemeld bij de GGD in de 
regio waar de patiënt woont. Binnen een aantal dagen krijgt de patiënt een vragenformulier 
toegestuurd, met het verzoek om deze lijst in te vullen en daarna te retourneren. Als de be-
smetting al langer dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden krijgt men geen vragenlijst. 
Maar het wordt wel gemeld bij de GGD.
Als u een vragenlijst heeft gekregen dan weet u in ieder geval zeker dat u bij de GGD geregis-
treerd staat als Q-koortspatiënt.
Als u twijfelt of u geregistreerd staat kunt u altijd bellen naar de GGD in uw regio en het daar 
navragen.

Ook een vraag?
Heeft u ook een Q-uery (vraag) over Q-koorts? Stel uw vraag aan de redactie van de nieuws-
brief. De redactie gaat op zoek naar een zo goed mogelijk antwoord en plaatst dit in de eerst-
volgende nieuwsbrief.

Stuur uw vraag per mail naar info@stichtingquestion.nl  Of per post naar: 
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven
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Het verhaal van Piet Deel 1

2008
In mei 2008 ben ik ziek geworden. Ik heb ernstige hoofdpijn en koorts. 
Voel me niet lekker, lig een paar dagen met de gordijnen dicht in bed 
en gebruik paracetamol. Na een paar dagen knap ik op. Ik lig vaker 
een paar dagen in bed en ben snel vermoeid.

2009
Het jaar begint heel moeizaam, ik ga bijna elke avond  om 19.00 uur naar bed, raak steeds 
erger vermoeid en uitgeput. Mijn ouders wonen bij ons in het dorp in een verzorgingshuis maar 
ik kan bijna niet meer bij ze op bezoek gaan.
Ik val ook steeds meer af en zie er slecht uit. Er wordt vaak bloed geprikt, het bezinksel was 
nooit goed, maar er kwam geen Q-koorts uit. Wel heb ik een paar keer antibiotica gehad, maar 
knapte niet op.

In augustus 2009, voelde ik me heel ziek en had erge buikpijn. Via de huisartsenpost werd ik ’s 
nachts opgenomen in het Bernhovenziekenhuis in Veghel. Men ontdekte een aneurysma met 
een flinke onrust en mogelijk een lek. Ik werd met spoed geopereerd. Er werd een endopro-
these geplaatst.Tijdens de operatie werd een ontsteking ontdekt, deze zou met antibiotica op 
te lossen zijn. De operatie verliep goed, maar ik kreeg hoge koorts, had hevige buikpijn, was 
heel ziek en knapte niet op van de antibiotica. Daarna werd ik nog enkele keren opgenomen 
met helemaal verstopte darmen. Had darmpoliepen die verwijderd moesten worden. Dit alles 
gaf geen verbetering, het werd zelfs slechter.

Op 9 november 2009 ga ik van ziekenhuis Bernhoven in Veghel naar het UMC St. Radboud 
in Nijmegen. Hier werd met een punctie vanuit de rug weefsel weggehaald van de ontsteking 
bij de aorta, hiervan werd een DNA-profiel gemaakt. Op 2 december 2009 krijg ik hiervan de 
uitslag, 100% zeker chronische Q-koorts. Gelukkig denken wij nu, het heeft  een naam. Nu zijn 
er medicijnen en ben ik zo weer beter. Helaas dit werkt zo niet. Beginnen met tweemaal doxy-
cycline en drie Plaqueniltabletten per dag, voorlopig jarenlang werd gezegd. 

Op 19 december 2009 zijn wij 40 jaar getrouwd. Ik ben erg ziek en heb veel pijn, met mijn va-
der gaat het heel slecht.

Op 23 december 2009 kom ik toch weer terecht op de eerste hulp van het UMC St. Radboud. 
Na bloedonderzoek, een echo en CT-scan, bleek dat ondanks de antibiotica, de ontsteking 
zeer ernstig was uitgebreid. Er werd contact opgenomen met het Antoniusziekenhuis in Nieu-
wegein. We moesten daar met eigen vervoer naar toe, omdat er geen ambulances meer reden 
van ziekenhuis naar ziekenhuis. Daar werd ik ’s avonds nog opgenomen.

Het is 24 december 2009 als mijn vader overlijdt.

Op 28 december 2009 mag ik naar huis om afscheid te nemen van mijn vader, voor de avond-
wake en de begrafenis op 30 december. Dit was een bijna onmogelijke opgave, het vergde het 
uiterste van mijn krachten. Op de dag van de begrafenis moet ik om 17.00 uur weer in 
Nieuwegein zijn ter voorbereiding op de operatie. Op oudejaarsdag, 31 december 2009, werd 
ik geopereerd. Mijn darmen werden van buitenaf dicht gedrukt, vandaar die verstoppingen. 
Mijn buik zat helemaal vol pus en dode cellen. Bij de twee doxycycline en drie Plaquenil komt 
nu ook nog driemaal ciprofloxacine.

Piet en Petra van Bakel
Lees de volgende keer hoe dit verhaal uiteindelijk toch nog goed afloopt.
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Lotgenotenbijeenkomsten Q-koortspatiënten

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, organiseert bijeenkomsten voor lotgenoten. 
Het doel van deze bijeenkomsten is bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen over het omgaan met 
Q-koorts in het dagelijkse leven, het omgaan met vermoeidheidsklachten, acceptatie en elkaar 
tot steun te zijn. Daarnaast wordt informatie gegeven over de laatste ontwik¬kelingen. 

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende lotgenotenbijeenkom¬sten:

Datum: Dinsdagmorgen 22 januari
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ  ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Datum: Donderdag 21 februari 2013 
Tijd:  19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Kronehoefstraat 21-29
  5612 HK Eindhoven (er is voldoende gratis parkeergelegenheid)

Ook voor de patiënten met chronische Q-koorts is er weer een bijeenkomst. Deze is op 26 
februari in ’s-Hertogenbosch.

Datum: Dinsdagmorgen 26 februari
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ  ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@stichtingquestion.nl
Vermeld bij de aanmelding de datum (of data) en het aantal personen waarmee u aanwezig 
bent.

Vragen?
Met vragen kunt u contact opnemen met Trees Offerman 06 27168689.

Wij hopen u te mogen verwelkomen,

Ria van Son
Miranda Orlando
Michel van den berg
Wilma de Wolf
Henk de Man
Trees Offerman
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De redactie van de nieuwsbrief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonde stukken
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Stichting 10 miljoen

Het allerlaatste besluit voor het zomerreces van 2012, genomen door mevrouw Schippers en 
de heer Bleker, was de toekenning van een subsidie van 10 miljoen euro. Dit moest worden 
ondergebracht in een aparte stichting, bestemd voor onderzoek en voorlichting. In een gesprek 
tussen de voorzitter van Q-uestion en de heer Bleker is daaraan toegevoegd de wens om de 
middelen ook in te kunnen zetten om vastgelopen patiënten weer vooruit te helpen door mid-
del van coaching, job begeleiding, studie en wat dies meer zij.

Vanwege politiek andere prioriteiten komt de stichting niet van de grond. Reden waarom wij 
nu opnieuw informeel naar de politiek gaan en formeel door één van de Kamerleden, Henk van 
Gerven, schriftelijk vragen worden gesteld. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Michel van den Berg

Doorgeven van wijzigingen

Wijzigingen in uw post- en/of e-mailadres kunt u per mail of per post doorgeven.
Mail: info@stichtingquestion.nl of
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven

Nieuwsbrief niet ontvangen?
De nieuwsbrief verschijnt één keer per twee maanden. Op de website van Q-uestion kunt u 
zien wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt. Als u merkt dat de nieuwsbrief bij u niet is aan-
gekomen, laat het ons weten ( info@stichtingquestion.nl ), dan mailen we u de nieuwsbrief zo 
snel mogelijk.
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De thema-avond wordt geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Hij 
heet iedereen van harte welkom en licht toe dat de avond in het teken staat van chroni-
sche Q-koorts. De term chronische Q-koorts wordt soms verwisseld met het Q-koorts-
vermoeidheidssyndroom (QVS). Tijdens de presentaties zal het verschil nader worden 
toegelicht. 

Gastsprekers
• Dr. C. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog, UMC St. Radboud in Nijmegen en 
• Dr. P.C. Wever, arts-microbioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.
De sprekers zullen ingaan op de onderwerpen ‘Wat is chronische Q-koorts’, diagnostiek,  be-
handelingen en lopende onderzoeken.

Wat is chronische Q-koorts?
De Q van Q-koorts staat voor Query en Query betekent vraagteken. Q-
koorts is een infectieziekte, die door een bacterie (Coxiella burnetii) kan 
worden overgedragen van dieren (geiten, schapen of koeien) op men-
sen. Belangrijkste bronnen van overdracht zijn de zwangerschaps- en 
abortusresten van besmette dieren. Het is daardoor sterk seizoensge-
bonden. Besmetting kan plaatsvinden door inademing.

Vormen van Q-koorts
• A-symptomatische Q-koorts waarbij geen verschijnselen optreden. Volgens de literatuur 
vindt dit plaats bij 60% van de geïnfecteerden. Waarschijnlijk ligt dit percentage veel hoger.
• Acute Q-koorts heeft een griepachtig ziektebeeld, zoals hoofdpijn, algehele malaise, long-
ontsteking. Dit kan behandeld worden met doxycycline (antibiotica). In de meeste gevallen 
gaat de ziekte binnen 2 à 3 weken voorbij. In een aantal gevallen ontstaat het Q-koortsver-
moeidheidssyndroom (QVS) of chronische Q-koorts.
• Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) geeft langdurig aanhoudende klachten van ver-
moeidheid, niet goed slapen, malaise. Dit kan 6 maanden of langer aanhouden. Het zijn (chro-
nische) langdurige klachten, maar dit is geen chronische Q-koorts.
• Bij chronische Q-koorts blijft de bacterie actief in het lichaam en infecteert de witte bloed-
cellen die belangrijk zijn voor de afweer. Chronische Q-koorts komt het meest voor bij mensen 
met een hartklepafwijking, een vaatprothese of een aneurysma. De bacterie hecht zich aan de 
hartklep, vaatwand of aneurysma en kan hier een infectie veroorzaken. Ook het hebben van 
een slechte nierfunctie, zwangerschap of een verminderde afweer, behoren tot de risicofacto-
ren. Opvallend is dat in Frankrijk veel meer mensen met hartklepafwijkingen Q-koorts hebben 
gekregen dan mensen met vaatproblemen. In Nederland is dit juist andersom. Daarnaast heb-
ben in Frankrijk veel meer zwangere vrouwen Q-koorts gekregen dan in Nederland.

Diagnostiek
De diagnose voor Q-koorts kan vastgesteld worden door middel van kweek, serologie of de 
PCR-test. Kweek wordt zelden gedaan, omdat de bacterie zich in de lichaamscellen bevindt, 
waardoor kweken moeilijk is. De serologische test toont de antistoffen aan die het lichaam 
aanmaakt tegen Q-koorts. De PCR-test reageert op het DNA van een bacterie. Een positieve 
PCR op de Q-koortsbacterie toont een bestaande infectie aan.

De Q-koortsbacterie kent twee verschillende verschijningsvormen, fase 1 en fase 2. Fase 2 laat 
antistoffen zien in de acute Q-koortsfase, terwijl de antistoffen in fase 1 kenmerkend zijn voor 
een chronische infectie.

Chronische Q-koorts wordt ingedeeld in bewezen, waarschijnlijk en mogelijk, waarbij de aan-
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wezigheid van antistoffen tegen Q-koorts als een criterium geldt. In alle gevallen zijn de anti-
stoffen hoger dan 1:1.024 (IFA-IgG-fase 1 titer).
• Bij bewezen chronische Q-koorts is daarnaast de infectie aangetoond in het bloed terwijl er 
geen acute Q-koortsinfectie is en is er een afwijking aan de hartklep of vaten.
• Bij waarschijnlijke chronische Q-koorts is geen infectie aangetroffen (PCR is negatief), terwijl 
er wel verslechtering is van de hartklepafwijking, aneurysma en/of vaat- en hartklepprothese.
• Bij mogelijke chronische Q-koorts is er geen infectie aangetroffen en is er geen hartklepaf-
wijking, aneurysma en/of vaat- en hartklepprothese.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt mee aan een database (een digitaal opgeslagen archief) 
over chronische Q-koorts. Per 31 mei jl. waren hierin 284 patiënten opgenomen, waarvan 72% 
mannen. 151 patiënten hadden bewezen chronische Q-koorts, 64 waarschijnlijk chronische Q-
koorts en 69 mogelijk chronische Q-koorts.

Diagnostiek en behandeling chronische Q-koorts 
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de klachten,  beeldvorming, 
behandeling en het toekomstperspectief.

Vormen van Q-koorts
• Bij acute Q-koorts treden na 1 tot 3 weken na de besmetting griepach-
tige verschijnselen en/of, koorts op (> 60% ondervindt geen klachten). Er 
treedt spontaan herstel op. Zeer zelden overlijdt de patiënt ten gevolge 
van acute Q-koorts.

• Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) wordt pas weken en soms jaren na de besmet-
ting geconstateerd. 20% wordt geconstateerd na het doormaken van acute Q-koorts. De 
symptomen zijn vooral ernstige vermoeidheid. De behandelingsmethode wordt nog onder-
zocht. QVS leidt niet tot overlijden.
• Chronische Q-koorts wordt meestal pas maanden tot jaren na besmetting geconstateerd. 
1 tot 5% hiervan na het doormaken van acute Q-koorts. De symptomen zijn koorts, afvallen, 
moeheid, aneurysma, hartklachten. Soms zijn er geen klachten. Zonder antibiotica treedt ver-
slechtering op. Zonder behandeling is er grote kans op overlijden.
  
Uitingen van chronische Q-koorts
• Hartklepinfectie, meestal bij mensen met een afwijking aan de hartklep. Voor de opsporing 
wordt gebruik gemaakt van een echo. Klachten zijn koorts, nachtzweten, afvallen, kortademig-
heid, vocht vasthouden, hartfalen. Vaak is er behalve antibiotica ook hartklepvervanging nodig.
• Infectie van een vaatprothese of een geïnfecteerd aneurysma. Voor de opsporing van een 
infectie van een vaatprothese of geïnfecteerd aneurysma wordt gebruik gemaakt van een CT- 
en PET-scan. De klachten zijn dan koorts, nachtzweten, afvallen, buikpijn of rugpijn. Soms is er 
bij een geïnfecteerde vaatprothese behalve antibiotica ook een operatie nodig. Het verwijderen 
van de vaatprothese is niet altijd mogelijk. Bij een geïnfecteerd aneurysma is vaak behalve anti-
biotica nog een operatie nodig.
• Chronische Q-koorts tijdens zwangerschap komt in Nederland sporadisch voor.

Behandelingen
In Nederland zijn nog geen gegevens beschikbaar over resistentie tegen de antibiotica. De me-
dicatie die wordt voorgeschreven is vooral gebaseerd op laboratoriumonderzoeken in Frankrijk.

Bij mogelijke chronische Q-koorts vindt meestal geen behandeling plaats. Bij waarschijnlijke 
chronische Q-koorts vindt soms behandeling plaats met antibiotica en bij bewezen chronische 
Q-koorts vindt altijd behandeling met antibiotica plaats soms gevolgd door een operatie. 
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Bijwerkingen van doxycycline en moxifloxacin zijn misselijkheid, diarree en soms leverproble-
men. Bij doxycycline kan ook zonlichtovergevoeligheid en verkleuring van de tanden optreden. 
Bij moxifloxacin is er meer kans op hartritmestoornissen, maar de bijwerkingen voor dit me-
dicijn vallen vaak mee. De bijwerkingen van hydroxychloroquine (Plaquenil) zijn misselijkheid, 
diarree, zonlichtovergevoeligheid en sporadisch netvliesafwijkingen.

Toekomstperspectief
Genezing van chronische Q-koorts is mogelijk, ook na jarenlange behandeling. Meestal ver-
dwijnen niet alle klachten en blijven mensen last houden van moeheid. Helaas overlijden nog 
steeds mensen met chronische Q-koorts, ondanks een goede behandeling. Redenen kunnen 
zijn dat een vaat- of hartklepoperatie niet mogelijk is of een acute bloeding vanuit een aneury-
sma. Ook is het mogelijk dat de infectie terugkomt na het stoppen met antibiotica. Het is van 
belang dat er regelmatig controle plaatsvindt.

Lopende onderzoeken 
Onderzoek wordt uitgevoerd naar erfelijke factoren, naar de afweer tegen de Q-koortsbacterie 
en naar de beste behandeling van vaatprotheses en hartkleppen bij chronische Q-koorts. 
Daarnaast vindt een follow-up plaats van mensen die 4 jaar geleden acute Q-koorts hebben 
doorgemaakt om te onderzoeken of zij chronische Q-koorts hebben gekregen. Verder wordt 
een nieuwe test ontwikkeld voor chronische Q-koorts en QVS.
Met betrekking tot het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) vindt onderzoek plaats naar de 
factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van QVS (PrediQt-studie) en naar de beste behan-
deling van QVS (Qure-studie).
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Behandeling 

hydroxychloroquine (Plaquenil),
dit is geen antibiotica

doxycycline in combinatie met 
hydroxychloroquine

moxifloxacin (Avelox) in combinatie 
met hydroxychloroquine

doxycycline

doxycycline met moxifloxacin of 
ciprofloxacin

doxycycline met rifampicine (Rifadin)

moxifloxacin of ciprofloxacin met 
hydroxychloroquine

co-trimoxazol

Werking

Gaat zuurgraad in cel tegen waar-
door de antibiotica beter werkt.

Bacteriedodend. 1e keus behande-
ling. Grootste kans op genezing/
overleving.

bacteriedodend (minder sterk)

bacterieremmend, vaak opnieuw in-
fectie na stoppen, kans op overlijden 
> 50%

bacterieremmend, kans op overlijden 
lager

bacterieremmend, veel problemen in 
combinatie met andere medicijnen 
(b.v. bloedverdunners)

bacteriedodend, maar kans op hart-
ritmeproblemen

bacterieremmend, weinig ervaring 
bij bewezen chronische Q-koorts, 
geschikt voor zwangere vrouwen en 
kinderen

Behandelduur

Tenminste 18 maanden (bij kunst-
hartklep tenminste 2 jaar)

Behandeling levenslang

4 jaar tot levenslang

onbekend

onbekend

onbekend



Na de presentaties van beide sprekers worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen.

Vragen en antwoorden

Ik ben waarschijnlijk besmet geraakt via een bloedtransfusie. Waarom wordt het bloed van do-
noren op dit moment niet meer gecontroleerd op Q-koorts?
Uit testen is aangetoond dat het mogelijk is dat Q-koorts via bloed wordt overgedragen, maar 
dit is bij slechts een gering aantal mensen gebeurd. Het donorbloed wordt niet meer gecontro-
leerd omdat de epidemie van acute Q-koorts voorbij is. 

Kan ik donor blijven?
Heel veel mensen hebben acute Q-koorts doorgemaakt, waarvan sommigen zelf geen weet 
hebben. Het doneren van bloed is geen probleem als de Q-koortsbacterie verdwenen is uit het 
lichaam. Dit geldt niet voor mensen waarbij de Q-koortsbacterie nog actief is.

In 2008 heb ik acute Q-koorts doorgemaakt en heb ik vervolgens deelgenomen aan diverse 
onderzoeken. Hierbij werd geen Q-koortsvariant geconstateerd, terwijl mijn bloedwaardes in 3 
maanden stegen van 4.000 naar 16.000. Wat is de behandelmethode hiervoor?
Als er geen bacterie meer in het lichaam wordt aangetroffen heeft behandeling met antibiotica 
geen zin. Hoge antistoffen in het bloed na het doormaken van acute Q-koorts is geen pro-
bleem, zolang de Q-koortsbacterie niet wordt aangetroffen. De patiënt herstelt na enige tijd. 

Ik weet niet of ik de bewezen, waarschijnlijke of mogelijke vorm van chronische Q-koorts heb. 
Mijn dokter adviseert mij om preventief te behandelen. Ik voel me goed, moet ik me dan toch 
laten behandelen met eventuele gevolgen van dien?
Als de onderzoeken geen infectie laten zien heeft u waarschijnlijk niet de bewezen chronische 
Q-koorts. Of het zinvol is om preventief te behandelen is een afweging die u samen met uw 
dokter moet maken. Bij een aneurysma of slecht functionerende hartklep wordt vaak gekozen 
voor preventieve behandeling om erger te voorkomen. 

Ik slik al 1,5 jaar antibiotica. Hoe merk je dat de bloedwaardes gaan stijgen? Wat is een veilige 
periode waarbinnen nieuw bloedonderzoek moet plaatsvinden?
Mogelijke symptomen zijn veel transpireren of afvallen. Vaak wordt in het begin 1x per 3 maan-
den het bloed gecontroleerd. Gebaseerd op onze huidige ervaringen lijkt dit een veilige termijn. 
Na verloop van tijd kan er een langere periode tussen zitten.

In januari 2009 heb ik Q-koorts opgelopen, gevolgd door koorts en een longontsteking. Na 8 
maanden werd pas in het bloed aangetoond dat ik Q-koorts had. Gedurende een periode heb 
ik antibiotica geslikt en ben toen genezen verklaard. Ik heb echter nog steeds regelmatig koorts 
en moet nu knieoperaties ondergaan. Maakt het feit dat ik Q-koorts heb gehad mij extra kwets-
baar?
Uit informatie uit Frankrijk is gebleken dat Q-koorts in de botten mogelijk is, maar dit is ex-
treem zeldzaam. In Nederland is deze vorm nog nooit gevonden. De invloed van Q-koorts op 
de knieoperaties zal niet groot zijn. Als u elke dag koorts blijft houden is het wel van belang dat 
onderzocht wordt of het geen chronische Q-koorts is.

Ik heb een vaatprothese. Sinds eind 2010 slik ik doxycycline en Plaquenil. De internist heeft 
aangegeven dat ik deze antibiotica niet onbeperkt kan blijven slikken en heeft mij geadviseerd 
te stoppen met de medicatie en af te wachten wat de bloedwaardes doen en als deze gaan stij-
gen de kunststofprothese te laten vervangen door een vaatprothese van lichaamseigen materi-
aal. Ik heb geen klachten en durf nog geen besluit te nemen. Wat kunt u mij adviseren? 
Er zijn een aantal goede redenen om te opereren, met name als mensen zieker worden of als 
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zich aanzet gaat vormen rondom de vaatprothese. Het is een afweging die u samen met uw 
arts zult moeten maken. De operatie die u beschrijft is een zware operatie. De kans op overlij-
den ten gevolge van deze operatie is echter klein. 

Zijn er al patiënten met chronische Q-koorts genezen verklaard?
Ja, er zijn mensen genezen verklaard. Soms was er wel een operatie nodig.

Vijf jaar geleden heb ik Q-koorts opgelopen en ben toen twee jaar ziek geweest. Door de 
longarts is toen chronische bronchitis geconstateerd. ’s Nachts word ik regelmatig wakker met 
onregelmatige hartslag en pijn op de borst. De cardioloog kan niets vinden. Wat kunt u mij advi-
seren?
Het advies is om nog eens op chronische Q-koorts te laten testen.

Mijn vader heeft in 2007 Q-koorts opgelopen en is erg ziek geweest. Hij heeft een pacemaker. 
Na vele onderzoeken werd uiteindelijk na 1,5 jaar Q-koorts aangetoond. Hij heeft toen doxycy-
cline geslikt. Op dit moment gebruikt hij geen medicijnen meer. Is dat verstandig?
Medicatie wordt bepaald op basis van het feit of iemand chronische Q-koorts heeft. Ik adviseer 
uw vader om door de huisarts of cardioloog bloedonderzoek te laten uitvoeren op chronische 
Q-koorts.

In 2010 is bij mij chronische Q-koorts vastgesteld. Na 2,5 jaar allerlei medicatie te hebben 
geslikt, ben ik in september jl. hiermee gestopt. Ik vertoon nu allerlei ontwenningsverschijnselen 
en krijg allerlei infecties. Komt dit meer voor?
De medicatie voor chronische Q-koorts onderdrukt vaak ook andere ’gewone’ infecties. Nu u 
bent gestopt met de medicatie vertonen deze infecties zich weer.

Waarom is de Q-koortsbacterie die zich in Nederland heeft verspreid niet in Frankrijk getest op 
resistentie? Frankrijk had al veel ervaring opgedaan.
Het was moeilijk om de bacterie te kweken. Op dat moment was er weinig of geen materiaal 
beschikbaar om naar Frankrijk te versturen.

Is het juist dat er altijd reststoffen van de bacterie in het lichaam achterblijven en dat deze zich 
opnieuw manifesteren als bijvoorbeeld de vermoeidheidsgrens wordt overschreden?
Daar zijn de meningen over verdeeld. Het is niet aangetoond dat de bacterie zich schuilhoudt 
bij mensen die acute Q-koorts of asymptomatische Q-koorts hebben doorgemaakt.

Ik ben in 2009 besmet en voel me nog steeds niet goed. Kan dit nog uitmonden in chronische 
Q-koorts? Kan ik opnieuw Q-koorts oplopen?
Het is vier jaar geleden dat u acute Q-koorts heeft gehad. Als u niet behoort tot de risicogroep 
met hartklep- of vaatprothese of aneurysma, dan is de kans dat chronische Q-koorts wordt 
ontwikkeld erg klein. In principe kunt u maar eenmaal Q-koorts krijgen. In tegenstelling tot de 
griep, die zich steeds in een andere vorm vertoont waardoor u telkens weer ziek kunt worden, 
lijkt de Q-koortsbacterie erg op elkaar, waardoor bij een patiënt immuniteit ontstaat.

Hoe wordt bepaald welke medicatie iemand krijgt en waarom wordt bij opname in het zieken-
huis de medicatie intraveneus toegediend?
Voor de medicatie is de beste keuze doxycycline en Plaquenil. Bijwerkingen kunnen een reden 
zijn om een andere keuze te maken. In principe wordt de medicatie in de vorm van pillen ver-
strekt. Een reden voor intraveneuze toediening kan zijn dat een patiënt niet kan eten.
 
Wij wonen naast een geitenbedrijf dat indertijd geruimd is. In deze omgeving hebben meer-
dere mensen chronische Q-koorts dan wel het Q-koortsvermoeidheidssyndroom gekregen. 
Dit geitenbedrijf heeft nu een vergunning gekregen om uit te breiden. Is er kans op een nieuwe 
Q-koortsepidemie?
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Dit is niet onze expertise. Er zijn veel preventieve maatregelen genomen, zoals het vaccineren 
van geiten. Uit de sterke afname van nieuwe patiënten is af te leiden dat de maatregelen effect 
hebben.

Ik heb tweemaal een aneurysma gehad. Is de kans op een aneurysma groter bij patiënten die 
Q-koorts hebben?
Ja, de Q-koortsbacterie tast de wand aan en veroorzaakt daar een infectie. Zolang de infectie 
actief is, is de kans op een aneurysma groter. Na verloop neemt dit wel af. Het is belangrijk om 
hiervoor onder controle te blijven. 

Afsluiting
Michel van den Berg sluit de vragenronde. Hij vraagt de 
aanwezigen eventuele verdere vragen te mailen aan info@
stichtingquestion.nl. Q-uestion zal er dan zorg voor dragen 
dat de vragen alsnog beantwoord worden.

Hierna bedankt hij Chantal Bleeker en Peter Wever voor 
de toelichting en de beantwoording van de vragen. Tot slot 
bedankt hij de mensen die betrokken zijn geweest bij de 
organisatie van deze thema-avond en de aanwezigen voor 
hun komst en wenst allen een goede reis naar huis.
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