
	  
	  

Voortgangsrapportage	  per	  1	  januari	  2016	  
	  
Onderzoek:	  De	  rol	  van	  het	  afweersysteem	  in	  het	  Q-‐koortsvermoeidheidssyndroom	  
(QVS)	  
	  
Onderzoeker:	  R.	  Raijmakers	  
	  
Organisatie:	  Radboud	  UMC	  
	  
Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten:	  
Eerdere	  onderzoeken	  lieten	  zien	  dat,	  vergeleken	  met	  gezonde	  personen,	  QVS-‐patiënten	  
meer	  ontstekingsstofjes	  aanmaken.	  Wij	  gaan	  onderzoeken	  hoe	  dit	  komt.	  Wij	  denken	  dat	  
een	  infectie	  met	  Coxiella	  burnetii	  (de	  bacterie	  die	  	  Q-‐koorts	  veroorzaakt)	  de	  afweercellen	  
zo	  kan	  veranderen	  dat	  ze	  sneller	  en	  meer	  ontstekingsstofjes	  gaan	  uitscheiden.	  Grote	  
hoeveelheden	  van	  deze	  ontstekingsstofjes	  kunnen	  vermoeidheid	  en	  andere	  langdurige	  
klachten	  geven,	  deze	  klachten	  worden	  bij	  QVS-‐patiënten	  regelmatig	  gezien.	  Wij	  gaan	  de	  
afweercellen	  van	  QVS-‐patiënten	  nader	  onderzoeken	  om	  te	  zien	  of	  er	  inderdaad	  een	  
verandering	  is	  opgetreden.	  Daarnaast	  gaan	  we	  kijken	  hoe	  dit	  zich	  vertaald	  in	  de	  
uitscheiding	  van	  ontstekingsstofjes.	  Deze	  resultaten	  zullen	  worden	  vergeleken	  met	  
verschillende	  controlegroepen.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
We	  gaan	  afweercellen	  prikkelen	  met	  Coxiella	  burnetii	  om	  vervolgens	  te	  kijken	  welke	  
veranderingen	  er	  plaatsvinden	  in	  deze	  cellen.	  Daarnaast	  worden	  signaalstoffen,	  gemaakt	  
door	  de	  afweercellen,	  geanalyseerd	  en	  vergeleken	  met	  die	  van	  gezonde	  personen.	  
Afweercellen	  van	  QVS-‐patiënten	  zullen	  worden	  onderzocht	  en	  vergeleken	  met	  die	  van	  
patiënten	  met	  het	  Chronisch	  Vermoeidheidssyndroom	  (CVS),	  patiënten	  met	  een	  
doorgemaakte	  Q-‐koortsinfectie	  zonder	  langdurige	  klachten	  en	  gezonde	  personen.	  Deze	  
vergelijkingen	  geven	  ons	  een	  betere	  idee	  over	  de	  veranderingen	  die	  de	  bacterie	  Coxiella	  
burnetii	  veroorzaakt	  in	  afweercellen	  en	  of	  deze	  veranderingen	  een	  relatie	  hebben	  met	  
de	  eerder	  gevonden	  signaalstoffen	  en	  langdurige	  klachten.	  
	  
Wat	  is	  de	  status	  van	  het	  onderzoek?	  
Het	  onderzoek	  is	  gestart,	  deelnemers	  worden	  opgeroepen	  en	  de	  dataverzameling	  is	  in	  
gang.	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  	  
Door	  	  dit	  onderzoek	  krijgen	  we	  een	  beter	  idee	  over	  de	  ontstaanswijze	  van	  QVS	  en	  de	  rol	  
die	  de	  bacterie	  Coxiella	  burnetii	  daarin	  speelt.	  Wanneer	  de	  ontstaanswijze	  van	  QVS	  
duidelijk	  is,	  kunnen	  betere	  testen	  en	  behandelopties	  worden	  ontwikkeld.	  Dit	  zal	  hopelijk	  
leiden	  tot	  een	  snellere	  herkenning	  en	  betere	  behandeling	  van	  QVS.	  Willen	  we	  hier	  
namelijk	  vooruitgang	  in	  boeken,	  dan	  moeten	  we	  eerst	  begrijpen	  waar	  het	  precies	  fout	  
gaat.	  


