
	  
	  

Voortgangsrapportage	  per	  1	  januari	  2016	  
	  
Onderzoek:	  Optimaliseren	  van	  de	  behandeling	  van	  chronische	  Q	  koorts:	  onderzoek	  naar	  
de	  effectiviteit	  van	  verschillende	  behandelstrategieën	  voor	  chronische	  Q	  koorts.	  
	  
Onderzoeker:	  J.J.	  Oosterheert	  
	  
Organisatie:	  UMC	  Utrecht	  
	  
	  
Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten:	  
Er	  is	  niet	  bekend	  welke	  medicijnen	  het	  beste	  zijn	  voor	  het	  bestrijden	  van	  chronische	  Q	  
koorts.	  We	  verwachten	  te	  verduidelijken	  welke	  medicijnen	  het	  beste	  zijn	  ter	  
voorkoming	  van	  klachten	  en	  overlijden.	  Ook	  is	  onduidelijk	  of	  het	  meten	  van	  
medicijnspiegels	  in	  bloed	  leidt	  tot	  beter	  herstel	  of	  minder	  bijwerkingen.	  We	  
onderzoeken	  of	  dit	  nuttig	  is	  en	  of	  deze	  extra	  bloedafnames	  dus	  nodig	  zijn.	  Tenslotte	  
onderzoeken	  we	  de	  invloed	  van	  medicijnen	  op	  kwaliteit	  van	  leven.	  Met	  deze	  kennis	  
kunnen	  we	  toekomstige	  patiënten	  beter	  voorlichten	  over	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  
behandeling,	  zodat	  ze	  eventueel	  in	  overleg	  met	  hun	  dokter	  andere	  medicijnen	  kunnen	  
kiezen.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
Alle	  chronische	  Q	  koorts	  patiënten	  uit	  het	  hele	  land	  willen	  we	  in	  kaart	  brengen,	  het	  gaat	  
naar	  schatting	  om	  400	  tot	  maximaal	  500	  patiënten.	  We	  hebben	  dan	  ook	  alle	  
Nederlandse	  ziekenhuizen	  benaderd.	  We	  zullen	  de	  medische	  gegevens	  die	  te	  maken	  
hebben	  met	  chronische	  Q	  koorts	  uit	  het	  patiëntendossier	  registreren	  en	  onderzoeken.	  	  	  
Om	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  te	  onderzoeken,	  zullen	  we	  de	  patiënten	  benaderen	  voor	  het	  
invullen	  van	  een	  vragenlijst.	  
	  
Wat	  is	  de	  status	  van	  het	  onderzoek?	  
Het	  verzamelen	  van	  de	  relevante	  gegevens	  loopt	  op	  schema.	  We	  zijn	  bezig	  met	  het	  
opzetten	  van	  een	  samenwerking	  met	  alle	  ziekenhuizen,	  zodat	  we	  toegang	  hebben	  tot	  de	  
medische	  gegevens.	  Om	  het	  onderzoek	  te	  mogen	  uitvoeren	  in	  al	  die	  ziekenhuizen	  
moeten	  we	  een	  heel	  aantal	  procedures	  afwerken	  voordat	  we	  kunnen	  starten.	  In	  een	  paar	  
ziekenhuizen	  zijn	  we	  al	  bezig	  met	  het	  verzamelen	  van	  de	  gegevens.	  	  
Voor	  het	  onderzoek	  naar	  kwaliteit	  van	  leven	  hebben	  we	  een	  plan	  geschreven.	  De	  
medisch-‐ethische	  toetsingscommissie	  (een	  commissie	  die	  beoordeelt	  of	  het	  belang	  van	  
de	  patiënten	  niet	  in	  het	  gedrang	  komt	  door	  het	  onderzoek)	  beoordeelt	  het	  onderzoek	  
vóórdat	  we	  beginnen:	  zonder	  hun	  goedkeuring	  mogen	  we	  het	  onderzoek	  niet	  uitvoeren.	  
Zodra	  zij	  het	  hebben	  goedgekeurd	  (hier	  gaan	  doorgaans	  twee	  maanden	  overheen)	  
beginnen	  we	  met	  het	  onderzoek.	  We	  zullen	  het	  onderzoek	  samen	  met	  de	  onderzoekers	  
uit	  het	  Radboud	  uitvoeren,	  waarbij	  wij	  ons	  voornamelijk	  concentreren	  op	  de	  invloed	  
van	  medicijnen	  tegen	  chronische	  Q	  koorts	  op	  kwaliteit	  van	  leven.	  Om	  patiënten	  niet	  
tweemaal	  te	  benaderen	  voor	  een	  soortgelijk	  onderzoek	  zullen	  we	  voor	  elkaar	  gegevens	  
verzamelen	  en	  de	  gegevens	  uitwisselen,	  zodat	  patiënten	  slechts	  één	  keer	  mee	  hoeven	  te	  
doen.	  
	  



Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  	  
Op	  dit	  moment	  hebben	  we	  nog	  geen	  antwoorden	  op	  de	  gestelde	  vragen,	  omdat	  het	  
onderzoek	  nog	  in	  de	  beginfase	  is.	  We	  verwachten	  resultaten	  zodra	  het	  onderzoek	  
afgerond	  is,	  binnen	  de	  door	  Q-‐support	  gestelde	  termijn.	  	  
Met	  dit	  onderzoek	  zal	  duidelijk	  worden	  wélke	  medicijnen	  het	  beste	  werken,	  zodat	  de	  
beste	  behandeling	  gekozen	  kan	  worden	  voor	  de	  chronische	  Q	  koorts	  patiënt.	  Ook	  wordt	  
duidelijk	  wat	  de	  invloed	  van	  behandeling	  op	  kwaliteit	  van	  leven	  is,	  zodat	  we	  weten	  
welke	  medicijnen	  leiden	  tot	  de	  beste	  kwaliteit	  van	  leven.	  Deze	  twee	  belangrijke	  
gegevens	  zullen	  er	  in	  de	  toekomst	  toe	  leiden	  dat	  de	  dokter	  en	  patiënt	  samen	  	  een	  
weloverwogen	  keuze	  kunnen	  maken	  voor	  een	  bepaalde	  behandeling.	  
Tot	  slot	  zullen	  we	  onderzoeken	  of	  het	  meten	  van	  de	  medicijnspiegels	  in	  het	  bloed	  zinvol	  
is:	  op	  dit	  moment	  wordt	  dat	  vaak	  gedaan,	  maar	  het	  is	  niet	  duidelijk	  of	  het	  de	  patiënt	  
daadwerkelijk	  verder	  helpt.	  Indien	  blijkt	  dat	  deze	  bloedafnames	  niet	  zinvol	  zijn,	  zouden	  
onnodige	  bloedafnames	  voorkomen	  kunnen	  worden.	  


