
	  
	  

Voortgangsrapportage	  per	  1	  januari	  2016	  
	  
Onderzoek:	  ImpaQt:	  arbeidsstatus	  en	  psychosociaal	  functioneren	  van	  patiënten	  met	  
Chronische	  Q-‐koorts	  of	  het	  Q-‐koortsvermoeidheidssyndroom.	  
	  
Onderzoeker:	  D.	  Reukers	  
	  
Organisatie:	  AMPHI	  –	  academische	  werkplaats	  Radboudumc	  
	  
Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten:	  
Tijdens	  de	  Q-‐koortsuitbraak	  die	  begon	  in	  2007	  hebben	  ruim	  4000	  personen	  de	  diagnose	  
Q-‐koorts	  gekregen.	  Een	  deel	  van	  deze	  patiënten	  bleef	  last	  hebben	  van	  langdurige	  en	  
ernstige	  klachten	  en	  kreeg	  de	  diagnose	  chronische	  Q-‐koorts	  of	  Q-‐
koortsvermoeidheidssyndroom	  (QVS).	  Er	  is	  nog	  weinig	  bekend	  over	  de	  impact	  van	  QVS	  
of	  chronische	  Q-‐koorts	  op	  het	  dagelijks	  functioneren	  van	  deze	  patiënten	  op	  de	  lange	  
termijn.	  Onderzoek	  heeft	  al	  aangetoond	  dat	  één	  jaar	  na	  de	  Q-‐koorts	  infectie	  een	  deel	  van	  
de	  patiënten	  nog	  steeds	  minder	  in	  staat	  is	  hun	  werk	  uit	  te	  voeren	  en	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  
leven	  zelfs	  gedurende	  enige	  jaren	  aangetast	  kan	  zijn.	  We	  verwachten	  dat	  deze	  
beperkingen	  nog	  meer	  aanwezig	  zullen	  zijn	  bij	  de	  specifieke	  groepen	  QVS	  en	  chronische	  
Q-‐koorts	  patiënten.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
Een	  grote	  groep	  QVS	  en	  chronische	  Q-‐koorts	  patiënten	  zal	  eenmaal	  een	  vragenlijst	  
invullen	  over	  hun	  huidige	  gezondheid,	  welbevinden,	  werksituatie	  en	  contact	  met	  
partner.	  Hierdoor	  	  krijgen	  we	  inzicht	  in	  de	  gevolgen	  van	  Q-‐koorts	  op	  de	  lange	  termijn,	  
namelijk	  5	  tot	  10	  jaar	  na	  de	  acute	  infectie.	  Deze	  gegevens	  gaan	  we	  vergelijken	  met	  een	  
andere	  groep	  chronisch	  zieke	  patiënten	  (patiënten	  met	  suikerziekte).	  Zo	  kunnen	  we	  
onderzoeken	  hoe	  zij	  de	  gevolgen	  van	  hun	  ziekte	  ervaren	  en	  of	  er	  verschillen	  zijn	  in	  die	  
ervaringen.	  Ook	  zullen	  we	  de	  gegevens	  vergelijken	  met	  mensen	  uit	  de	  algemene	  
bevolking	  die	  geen	  Q-‐koorts	  hebben	  gehad,	  om	  te	  zien	  welke	  problemen	  specifiek	  bij	  Q-‐
koorts	  horen.	  Daarnaast	  zullen	  we	  de	  impact	  op	  het	  welbevinden	  van	  partners	  van	  QVS	  
en	  chronische	  Q-‐koorts	  patiënten	  in	  kaart	  brengen.	  
	  
Wat	  is	  de	  status	  van	  het	  onderzoek?	  
In	  de	  voorbereiding	  van	  het	  onderzoek	  hebben	  we	  met	  diverse	  mensen	  overleg	  gehad.	  
Experts	  op	  het	  gebied	  van	  arbeidsgeneeskunde	  en	  medische	  psychologie	  hebben	  ons	  
advies	  gegeven	  bij	  het	  maken	  van	  de	  vragenlijst.	  Artsen	  van	  verschillende	  ziekenhuizen	  
helpen	  ons	  bij	  het	  identificeren	  en	  benaderen	  van	  de	  patiënten.	  We	  hebben	  goedkeuring	  
voor	  dit	  onderzoek	  gevraagd	  bij	  een	  medisch-‐ethische	  commissie.	  Zij	  bekijken	  alle	  
documenten,	  vragenlijsten	  en	  brieven	  en	  bepalen	  of	  onze	  studie	  goed	  is	  opgezet.	  Zodra	  
deze	  officiële	  goedkeuring	  binnen	  is,	  zal	  de	  eerste	  groep	  patiënten	  met	  QVS	  of	  
chronische	  Q-‐koorts	  een	  brief	  krijgen	  met	  de	  vraag	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  dit	  onderzoek.	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  	  
Dit	  onderzoek	  zal	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  kennis	  én	  erkenning	  over	  de	  lange	  termijn	  
effecten	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  en	  QVS.	  Deze	  informatie	  is	  waardevol	  voor	  zowel	  
patiënten,	  zorgverleners	  als	  de	  overheid.	  


