
	  
	  

Voortgangsrapportage	  per	  1	  januari	  2016	  
	  
Onderzoek:	  Betere	  herkenning	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  bij	  patiënten	  met	  een	  
hartklepaandoening	  (Q-‐cor)	  
	  
Onderzoeker:	  M	  de	  Lange	  en	  P.	  Schneeberger	  
	  
Organisatie:	  Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis	  /	  Bernoven	  
	  
Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten:	  
Patiënten	  met	  een	  hartklepaandoening	  hebben	  na	  het	  doormaken	  van	  een	  infectie	  met	  
de	  Q-‐koorts	  bacterie	  een	  grotere	  kans	  om	  chronische	  Q-‐koorts	  te	  krijgen.	  Veel	  mensen	  
weten	  echter	  niet	  dat	  ze	  een	  infectie	  met	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  hebben	  doorgemaakt	  en	  
in	  Nederland	  zijn	  patiënten	  met	  een	  hartklepaandoening	  tot	  nu	  toe	  niet	  routinematig	  
getest	  op	  chronische	  Q-‐koorts.	  Het	  is	  daarom	  niet	  zeker	  of	  alle	  patiënten	  met	  chronische	  
Q-‐koorts	  wel	  op	  tijd	  herkend	  worden.	  De	  studie	  zal	  antwoord	  geven	  op	  de	  vraag	  of	  	  
screenen	  zinvol	  is,	  niet	  alleen	  in	  ziekenhuis	  Bernhoven,	  maar	  ook	  voor	  de	  rest	  van	  
Nederland.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
Mensen	  die	  met	  een	  hartklepaandoening	  voor	  controle	  komen	  bij	  hun	  cardioloog	  in	  het	  
ziekenhuis	  in	  Uden	  (Bernhoven)	  worden	  gevraagd	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  studie.	  	  Bij	  
deelname	  zal	  er	  bloed	  bij	  de	  deelnemers	  worden	  afgenomen.	  Het	  bloed	  zal	  getest	  
worden	  op	  aanwijzingen	  voor	  chronische	  Q-‐koorts.	  Het	  testen	  van	  het	  bloed	  alleen	  is	  
niet	  genoeg	  om	  de	  diagnose	  chronische	  Q-‐koorts	  te	  stellen,	  hiervoor	  is	  meer	  onderzoek	  
nodig.	  Dit	  valt	  niet	  onder	  het	  onderzoek,	  maar	  is	  de	  taak	  van	  de	  behandelend	  
specialisten.	  Een	  cardioloog	  en	  internist	  overleggen	  bij	  een	  positieve	  
laboratoriumuitslag	  of	  extra	  onderzoek	  moet	  worden	  uitgevoerd	  en	  of	  er	  behandeling	  
nodig	  is	  voor	  de	  patiënt	  met	  chronische	  Q-‐koorts.	  Dit	  onderzoek	  wordt	  in	  Uden	  
uitgevoerd,	  omdat	  dit	  het	  middelpunt	  is	  waar	  de	  epidemie	  is	  geweest.	  
	  
Wat	  is	  de	  status	  van	  het	  onderzoek?	  
Het	  onderzoek	  is	  15	  februari	  2016	  van	  start	  gegaan.	  Op	  dit	  moment	  worden	  patiënten	  
met	  een	  hartklepaandoening	  bij	  een	  bezoek	  aan	  de	  poli	  cardiologie	  gevraagd	  om	  deel	  te	  
nemen	  aan	  het	  onderzoek.	  We	  zullen	  hier	  één	  jaar	  mee	  doorgaan,	  totdat	  er	  2000	  
patiënten	  deelnemen	  aan	  de	  studie.	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  	  
De	  chronische	  Q-‐koorts	  patiënt	  kan	  vroegtijdig	  worden	  behandeld,	  in	  plaats	  van	  
wachten	  tot	  er	  klachten	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  optreden.	  Dan	  is	  het	  namelijk	  soms	  al	  
te	  laat	  en	  is	  de	  kans	  op	  ernstige	  complicaties	  en	  zelfs	  overlijden	  veel	  hoger.	  


