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Onderzoek:	  De	  waarde	  van	  FDG-‐PET/CT	  bij	  de	  diagnostiek	  en	  follow-‐up	  van	  chronische	  
Q-‐koorts.	  
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Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten:	  
Chronische	  Q-‐koorts	  is	  een	  ernstige	  infectieziekte	  die	  vaak	  moeilijk	  vast	  te	  stellen	  is.	  
Patiënten	  hebben	  soms	  ernstige	  klachten	  en	  kunnen	  zelfs	  overlijden.	  Het	  is	  dus	  erg	  
belangrijk	  om	  chronische	  Q-‐koorts	  in	  een	  vroeg	  stadium	  vast	  te	  stellen,	  zodat	  zo	  snel	  
mogelijk	  met	  de	  behandeling	  gestart	  kan	  worden.	  PET/CT	  is	  een	  totale	  lichaamsscan	  die	  
succesvol	  gebruikt	  wordt	  bij	  het	  opsporen	  van	  verschillende	  infectieziekten.	  Voor	  
chronische	  Q-‐koorts	  is	  het	  gebruik	  van	  PET/CT	  nog	  niet	  onderzocht,	  daarom	  willen	  we	  
de	  diagnostische	  waarde	  van	  PET/CT	  bij	  chronische	  Q-‐koorts	  onderzoeken.	  Wij	  
verwachten	  dat	  PET/CT	  de	  diagnostiek	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  kan	  verbeteren.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
In	  alle	  Nederlandse	  ziekenhuizen	  waar	  chronische	  Q-‐koorts	  patiënten	  worden	  
behandeld	  of	  in	  het	  verleden	  behandeld	  zijn,	  hebben	  wij	  gegevens	  verzameld	  in	  een	  
database.	  Deze	  gegevens	  zijn	  informatie	  over	  de	  diagnostiek	  van	  chronische	  Q-‐koorts,	  
aanvullende	  onderzoeken	  zoals	  de	  PET/CT	  en	  bloeduitslagen,	  complicaties	  van	  
chronische	  Q-‐koorts	  zoals	  hartklepontstekingen	  en	  vaatontstekingen,	  en	  de	  behandeling	  
en	  het	  beloop	  van	  de	  ziekte.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  de	  diagnostische	  waarde	  van	  PET/CT	  
onderzocht	  en	  kijken	  we	  wat	  de	  plaats	  van	  PET/CT	  moet	  worden	  bij	  de	  diagnose	  en	  
follow-‐up	  van	  chronische	  Q-‐koorts.	  
	  
Wat	  is	  de	  status	  van	  het	  onderzoek?	  
Op	  dit	  moment	  zijn	  wij	  bezig	  met	  het	  analyseren	  van	  alle	  patiëntgegevens.	  De	  gegevens	  
van	  271	  patiënten	  die	  tenminste	  één	  FDG-‐PET/CT-‐scan	  hebben	  ondergaan	  zijn	  
inmiddels	  ingevoerd	  in	  de	  database	  (december	  2015).	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  	  
Met	  dit	  onderzoek	  hopen	  wij	  de	  diagnostiek	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  te	  verbeteren,	  
zodat	  patiënten	  sneller	  behandeld	  kunnen	  worden	  waardoor	  mogelijk	  complicaties	  
afnemen.	  Ook	  hopen	  we	  door	  middel	  van	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  een	  
aanbeveling	  te	  kunnen	  doen	  over	  op	  welke	  momenten	  de	  PET-‐scan	  ingezet	  zou	  moeten	  
worden	  bij	  patiënten	  die	  verdacht	  worden	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  en	  om	  het	  effect	  van	  
de	  behandeling	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  vervolgen.	  Dit	  zal	  er	  toe	  
leiden	  dat	  het	  beleid	  in	  alle	  Nederlandse	  ziekenhuizen	  zoveel	  mogelijk	  vergelijkbaar	  zal	  
worden	  op	  dit	  gebied.	  


