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Vaccinatiepercentage

Vandaag is het 2 augustus. Ik beken dat ik het schrijven van mijn 
column zo lang mogelijk heb uitgesteld. Enerzijds vanwege vakan-
tie, anderzijds echter omdat ik graag wilde wachten tot ik de eerste 
uitslagen binnen had van het vaccinatiepercentage van de geiten-
houders. Vandaag is bekend geworden dat 5% niet heeft voldaan 
aan haar verplichtingen. Een significante verbetering ten opzichte 
van eerdere jaren, maar in de ogen van uw voorzitter niet voldoen-
de. En zoals te doen gebruikelijk weten we niet wie het zijn.

Wachten
Wachten is op een klokkenluider à la Snowden die thans in Rusland verblijft en ons niet kan 
helpen. Wachten is op Wikileaksachtige toestanden om boven water te krijgen wat er precies 
vanaf 2006 is misgegaan en wat er nog immer niet is verbeterd. Wachten is het op het tijdstip 
dat alle boeren beseffen dat ze door tijdig vaccineren hun negatieve imago op dat terrein van 
zich kunnen afgooien.

Discussie
Interessant is de discussie die ik daarover zeer recent voerde met Jeanette van de Ven, voor-
zitter van de geitensector van de ZLTO en zelf geitenhouder. Mevrouw van de Ven constateert 
verharding van de standpunten van Q-uestion en mist af en toe voldoende nuancering. Van-
uit het perspectief van de goedwillende geitenhouder begrijp ik haar standpunt. Maar ik acht 
het niet onze taak om de beeldvorming naar buiten toe positiever voor te doen dan die is. Ik 
heb mevrouw van de Ven uitgedaagd ervoor te zorgen dat alle boeren aan hun verplichtingen 
voldoen. Ik las gisteren boze tweets (op Twitter) van mevrouw van de Ven over haar collega’s 
die niet tijdig voldaan hebben aan hun vaccinatieverplichtingen. Ze roept de handhaver op om 
streng op te treden tegen haar collega’s. Ik ondersteun die oproep van harte. Q-uestion zal  
staatssecretaris mevrouw Dijksma aanspreken op haar verantwoordelijkheden.

Activiteiten
Intussen zijn we ook nog met andere dingen bezig. Kamerlid Tjeerd van Dekken heeft Q-uestion 
uitgenodigd mee te denken over intensieve veehouderij en de volksgezondheid. Een eerste 
gesprek heeft plaatsgevonden. Een vervolg staat gepland op 6 september aanstaande.
We bemoeien ons met de oprichting van Q-support (de stichting van 10 miljoen). Zij het aan 
de zijlijn. Onze onafhankelijke positie als patiëntenorganisatie houden we scherp in het oog. 
De  voorbereidingen voor de thema-avond voor jonge mensen met Q-koorts van 30 september 
aanstaande zijn in volle gang. Dat belooft een ware happening te worden.
We zijn druk met participatie in een vijftal onderzoeken. Q-uestion levert 6 september een bij-
drage aan het symposium ‘Veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht’, georganiseerd door 
de SP. Ook ontvangen en bezoeken we Kamerleden. De vele contacten die we met patiënten 
hebben laten zien dat de veelheid aan klachten hier en daar qua intensiteit mogelijk wat afne-
men maar dat vele levens onherstelbaar zijn beschadigd; dat veel patiënten nog steeds ern-
stige hinder ondervinden van hun besmetting.

Daar blijft uw patiëntenorganisatie alle aandacht aan geven en daarvoor zullen wij steeds op 
zoek blijven gaan naar oplossingen; zowel medisch als materieel. 
In de tussentijd neemt de temperatuur hier verder toe op deze warmste dag van de eeuw en ga 
ik terug in mijn activiteiten voor vandaag.

Ik wens u nog een zo prettig mogelijke verdere zomer toe,

Michel van den Berg, 
voorzitter Q-uestion

van de voorzitter
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Thema-avond Q-uestion ‘Humaan ontmoet veterinair’

De thema-avond wordt geopend door Michel van den Berg, 
voorzitter van Q-uestion. Hij heet iedereen van harte welkom en 
licht in het kort het programma van de avond toe. Vervolgens 
stelt hij de gastsprekers voor.

Mevrouw Mirjam Nielen, veterinair epidemioloog en hoogleraar 
bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, zal uitleg geven 
over het vaccineren van geiten in relatie tot de datum van 1 au-
gustus waarop alle bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen 
en bedrijven met een publieksfunctie, hun geiten of schapen 
gevaccineerd moeten hebben. Zij maakt geen deel uit van de 
geitensector en is als onafhankelijk veterinair deskundige vanavond aanwezig.

Mevrouw Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog van het UMC St Radboud in Nijme-
gen, zal vertellen over de status van het onderzoek naar een effectieve behandeling van Q-
koorts (Qure-studie). Daarnaast zal zij kort ingaan op het tekort aan doxycycline.

...lees verder

Q-uestion nu ook op facebook

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, heeft sinds kort een facebookpagina.
Like de pagina en blijf ook via facebook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Q-koorts.

www.facebook.com/stgquestion
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‘ThinQ Together’  
voor jonge mensen met Q-koorts 

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, organiseert 30 september 2013  een avond 
speciaal voor jonge mensen (tot 35 jaar) met Q-koorts. Het doel is een leuke, laagdrempelige en 
zinvolle avond, samen met jonge mensen die Q-koorts hebben (gehad) en zich nog steeds niet 
de oude voelen. 

Ben je benieuwd naar mensen die in dezelfde situatie zitten? Hoe zij zich voelen en hier-
mee omgaan? Tegen welke dingen zij aan lopen en hoe ze hun weg hierin vinden? Wil je 
ervaringen en ideeën uitwisselen? Dan is ‘ThinQ Together’ de perfecte avond voor jou. 

Inhoud
De avond bestaat uit twee workshops waarin jonge mensen en Q-koorts centraal staan. Van te 
voren worden vragen/thema’s geïnventariseerd.

Workshop één
Fred Omers, re-integratiecoach, richt zich deze avond op praktische onderwerpen zoals re-
integratie, rechten en plichten werkgever/werknemer, solliciteren en opleidingsmogelijkheden. 

Workshop twee
Deze workshop gaat over vermoeidheid na Q-koorts en hoe deze behandeld kan worden. Hans 
Knoop, directeur van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) begeleidt 
deze workshop.

In de pauze en na de workshops is er voldoende gelegenheid om na te praten en ervaringen uit 
te wisselen. 

Omgeving patiënt 
Niet alleen patiënten zelf, maar ook ouders en/of partners hebben het moeilijk wanneer kun kind 
en/of partner nog steeds worstelt met klachten na Q-koortsbesmetting. Vaak is het voor hen on-
begrijpelijk wat hun naaste doormaakt en zeer frustrerend weinig voor hem/haar te kunnen doen.

Voor naasten bestaat, bij voldoende belangstelling, de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te 
gaan over waar zij tegen aanlopen en hoe zij met verschillende zaken omgaan.

Noteer !
Datum: Maandag 30 september
Tijd:  19.15 uur – 21.45 uur (zaal is open vanaf 18.45 uur)
Locatie: Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel 

Aanmelden
Meld jezelf aan via dit aanmeldformulier

Informatie
Voor informatie over het programma klik hier 

Tot maandag 30 september!
Marleen – Marloes - Nelleke
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bekijk hier het eerste promo filmpje 
“Jongeren met Q-koorts”

https://question.banster.nl/index.php?p[3.1][activechild]
http://stichtingquestion.nl/?page_id=1193
https://www.youtube.com/watch?v=ntBQiafPOis
https://www.youtube.com/watch?v=ntBQiafPOis


Hoop

Hoe vat je drie jaar Q-koorts samen op één A4-tje? De uitputting, het onbegrip, het verlies 
van vertrouwen in jezelf en je eigen lijf. Ik had er al bijna een pagina over vol geschreven 
toen ik me realiseerde dat dat helemaal niet was wat ik wilde vertellen. Dit Q-koorts ver-
haal – mijn verhaal – gaat niet over wanhoop, maar over hoop. Want precies drie jaar na 
mijn eerste ziektedag kreeg ik van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid 
(NKCV) nog maar één opdracht mee: durf het te zeggen... ik ben beter!

Natuurlijk moet ik wel een beetje vertellen hoe het begon. Ik werd ziek in september 2009 met 
een combinatie van Q-koorts en kinkhoest. Ik dacht (heel naïef) dat ik er met een weekje rust wel 
vanaf zou zijn. Dat viel tegen. Het leek bijna of ik, door toe te geven aan de vermoeidheid, een 
sluis openzette. Het ging heel sluipend. Ik bleef ploeteren, opbouwen en terugvallen, zat soms 
huilend bij de huisarts of mijn ouders omdat ik volledig opgebrand was maar buffelde dan toch 
weer door. Na anderhalf jaar trok mijn lijf de stekker eruit, alsof het me strafte voor al die tijd dat 
ik het getergd en geforceerd had. Ik kón niet meer.

De neerwaartse spiraal waarin je terechtkomt, zal elke Q-koorts patiënt herkennen. Je lijf laat je 
in de steek en stukje bij beetje glipt alles tussen je vingers door. Eerst sneuvelt je privéleven, dan 
je werk en je financiële onafhankelijkheid, en ergens tussendoor gaat ook je zelfvertrouwen aan 
diggelen. Artsen weten zich geen raad met je, dus zit het tussen de oren. Ik hield anderhalf jaar 
stug vol dat ik beter ging worden, maar uiteindelijk geloofde ik het zelf ook niet meer.

Er was nog één laatste strohalm en die heb ik gelukkig gegrepen. In juni 2011 liet ik me doorver-
wijzen naar de Q-koortspolikliniek van het UMC St Radboud. Wat een opluchting was dat! Ein-
delijk (h)erkenning, een arts die mijn klachten serieus nam. En die na grondig testen het beestje 
– of geitje, in dit geval – een naam gaf: ik had het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS).

In goed overleg werd ik doorverwezen naar het NKCV, waar ik in aanmerking kwam voor cogni-
tieve gedragstherapie. Het voelde alsof ik eindelijk op de juiste plek was. Hier zaten de experts: 
ik vertrouwde mezelf niet meer, maar hén wel. Dat me 100% herstel werd voorgehouden, voelde 
meer als een droom dan een doel. Ik zou al dolblij zijn met de helft.

Therapie
In februari 2012 ging ik met de therapie van start. Het behandelplan klonk simpel: de instand-
houdende factoren van de vermoeidheid aanpakken door anders te leren doen en denken. De 
praktijk bleek heel wat minder eenvoudig. Niet meer rusten wanneer je dat wilt, vaste bedtij-
den (ook zondagochtend om 7.00 uur opstaan, vreselijk voor 
deze marmot), een wandelschema opbouwen door weer 
en wind. Het voelde aanvankelijk helemaal verkeerd om te-
gen de signalen van mijn eigen lijf in te gaan en wat ik  nog 
moeilijker vond, was de geestelijke knop omzetten. Ik pie-
kerde me suf, was constant bang om te forceren, bang voor 
weer een terugval. Maar ik zette door. Het klinkt misschien 
vreemd, maar ik vond het een geruststelling dat ik mijn lot uit 
handen kon geven. Ik was ervan overtuigd dat de therapeute 
van het NKCV beter wist wat goed voor me was dan ikzelf, 
ook al voelde dat vaak niet zo. Het behandelplan volgde ik 
dan ook als de letter van de wet. En met succes.

In juni 2012 was ik zo ver dat ik samen met mijn broer een 
reis naar Rome kon maken – een vakantie die we in 2009 
hadden moeten annuleren omdat ik ziek werd. Wat een kick 
was dat! We hadden extra rusttijd ingecalculeerd die ik he-
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lemaal niet nodig bleek te hebben. Sterker nog, mijn broer kon mijn tempo vaak niet bijhouden! 
Dat was voor mij het eerste, tastbare bewijs dat de behandeling echt zijn vruchten afwierp. Met 
hele kleine stapjes bouwde ik mijn leven weer op: contacten met vriendinnen, terug naar 40 uur 
werken.

Eigenlijk kwam mijn lijf er sneller bovenop dan mijn geest. Die wilde er nog niet echt aan, dat ik 
nu ’zomaar’ alles weer kon. De zogenaamde niet-helpende gedachten waren hardnekkig. Elke 
week waarin ik me plotseling toch weer beroerd voelde, sloeg de angst toe. Ging het nu weer 
helemaal mis? Dat vertrouwen heeft heel, heel langzaam moeten groeien. Het is een mindset die 
om moet. Vandaar de laatste opdracht van het NKCV in september 2012, op de kop af drie jaar 
nadat ik ziek werd: durf te zeggen dat je beter bent.

En ja, dat durf ik nu zeker te zeggen! 
Het gaat hartstikke goed met mij; ik heb de geiten definitief achter me kunnen laten. Het beste 
bewijs daarvan is wel dat ik voor het schrijven van dit stukje moeite had me nog voor de geest 
te halen hoe erg mijn vermoeidheid was. Mijn eigen leven, het leven dat ik had voor de Q-koorts, 
is daar weer overheen geschoven.

Ik wil mijn ervaring heel graag delen met alle lotgenoten die nu nog met deze ellendige ziekte 
worstelen. Omdat ik zelf ook gedacht heb: dit komt niet meer goed. Nu zou ik willen dat ik eerder 
naar het Radboud gegaan was, maar dat had misschien niet gewerkt; misschien was ik er toen 
nog niet aan toe me aan zo’n behandeling over te geven. In ieder geval wil ik jullie laten weten 
dat er hoop is, altijd. Op wat voor manier dan ook. En ik hoop voor jullie allemaal dat er ook een 
dag komt waarop jullie het van de daken kunnen schreeuwen: ik ben beter! 

Mariska Buijs

Lotgenoten gezocht  Herhaalde oproep!

Contact gezocht met patiënt uit omgeving Breda
Al vanaf 2009 heb ik Q-koorts. In mijn DNA is het niet meer te vinden maar ik blijf moe, 
slaap slecht  en houd spierpijn !! Ik ben nu al weer een paar jaar verder. Het heeft ook mijn 
baan gekost, en wat nu, weet niemand me te vertellen. Zo voel ik mij wat beter en zo gaat 
het weer niet van de spierpijn in m’n benen. Ik sport zoveel mogelijk, doe ik dat niet dan 
heb ik nog meer spierpijn.
De Q-koortsavonden zijn voor mij meestal te ver weg. Ik ben wel eens in Breda geweest 
en nog een keer overdag (weet even niet meer waar)!
Ik woon zelf in Kruisland en ik weet geen mensen in de buurt. 

Wilt u reageren? Stuur uw reactie naar info@stichtingquestion.nl met in het onderwerp ‘reactie 
lotgenoten gezocht, augustus 2013’

Oproepje plaatsen?
Wilt u zelf een oproepje plaatsen? Stuur een brief of e-mail naar de redactie van de nieuws-
brief. Vermeld uw naam en adresgegevens en geef boven het bericht aan ‘lotgenoten gezocht’.
U kunt uw oproepje sturen naar:

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts 
Postbus 6288 
5600 HG Eindhoven 
of
E-mail: info@stichtingquestion.nl
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Q-uery’s

In januari 2010 werd ik erg ziek. Uit een bloedtest, gedaan in Nijmegen, bleek dat ik Q-
koorts had en daar heb ik ook medicijnen voor gekregen. Na een poosje begonnen de 
kwalen weer terug te komen: heel veel spierpijn, moeheid, wazig zien, slapeloosheid en 
heel veel hartkloppingen. De huisarts heeft me toen naar het St. Elisabeth Ziekenhuis 
in Tilburg gestuurd voor onderzoek bij een hart- en longarts. Daar hebben ze ook bloed 
afgenomen en kreeg ik later het bericht dat ik geen Q-koorts had. Hier had ik mijn beden-
kingen over, maar ja je doet er verder toch niets aan. Sinds die tijd heb ik soms wel goede 
maar ook veel slechte periodes. De symptomen van Q-koorts komen steeds weer terug. Ik 
ben nooit meer de oude geworden.

Nu ben ik zes weken geleden opnieuw bij de huisarts geweest omdat ik me weer niet 
lekker voelde. Ik heb bloed laten testen en ik werd later doorgestuurd naar een internist/
hematoloog in het ziekenhuis. Die constateerde MDS. Ik moet nu naar Rotterdam voor 
chemotherapie. Op de vraag of dit iets met Q-koorts te maken kon hebben, zei de speci-
alist dat ik niet eens als Q-koortspatiënt geregistreerd stond in Tilburg. Terwijl ik vanuit 
Nijmegen wel bericht kreeg dat ik in 2010  Q-koorts had. Dit vind ik wel heel erg raar!
Mijn vraag is of er meer Q-koortspatiënten last van MDS hebben?

Het komt vaker voor dat bij mensen die in eerste instantie een positieve antistoftest tegen Q-
koorts hebben, deze test later negatief wordt. Dat kan twee dingen betekenen: als eerste kan 
het zo zijn dat die persoon wel degelijk Q-koorts heeft doorgemaakt en dat de antistoffen in de 
loop der tijd verdwijnen en de test dus negatief wordt. Dit komt zeker na het eerste jaar na de 
oorspronkelijke infectie redelijk vaak voor. Ook kan de eerste test fout-positief geweest zijn. Dat 
betekent dat de test wel een positieve uitslag heeft gegeven maar dat er toch geen Q-koort-
santistoffen waren en die persoon dus ook geen Q-koorts gehad heeft. Zo’n fout-positieve test 
wordt veroorzaakt doordat er soms andere antistoffen in het bloed zitten die kruisreageren in 
de test voor Q-koorts. Antistoffen tegen een andere infectie worden door de test dan aangezien 
voor Q-koortsantistoffen. In dat geval zijn de hoeveelheden antistoffen die bij de positieve test 
gevonden worden vaak heel laag. Zonder de precieze uitslagen van uw testen te weten, kan 
geen uitspraak worden gedaan of u wel Q-koorts heeft doorgemaakt met daarna verdwijnen van 
de antistoffen of dat u het niet heeft doorgemaakt en de eerste test fout-positief was. Er is op 
het moment van een negatieve antistoftest in elk geval geen sprake van chronische Q-koorts.

MDS of myelodysplastisch syndroom is een aandoening van het beenmerg waarbij er te weinig 
rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes worden aangemaakt. Soms is dit een 
vrij onschuldige aandoening die niet behandeld hoeft te worden, maar soms kan het zich ook 
gaan ontwikkelen naar bepaalde vormen van leukemie, kanker van het bloed/beenmerg. Om 
dat te voorkomen moeten sommige mensen met MDS behandeld worden met chemotherapie. 
Er is nooit een relatie beschreven tussen MDS en Q-koorts. Er zijn ook geen aanwijzingen dat 
de Q-koortsbacterie MDS veroorzaakt of verergert. Onder de mensen met doorgemaakte acute 
Q-koorts is MDS niet vaker beschreven dan in de algemene populatie. Onder onze patiënten 
met chronische Q-koorts zijn wel een aantal mensen met MDS. Dat komt waarschijnlijk doordat 
MDS ervoor zorgt dat ook de afweer tegen bepaalde infecties minder wordt. Het lijkt mensen 
niet meer vatbaar te maken voor het krijgen van acute Q-koorts, maar geeft mogelijk wel een iets 
grotere kans op het krijgen van chronische Q-koorts na een acute infectie. De Q-koortsbacterie 
wordt bij die mensen niet voldoende uitgeschakeld door de eigen afweer. Het is absoluut niet zo 
dat alle mensen met MDS die acute Q-koorts hebben gehad ook chronische Q-koorts krijgen, 
maar de kans daarop is iets groter dan de 1-3% die in het algemeen geldt. Bij u is daar zo lang 
de antistoftesten negatief zijn geen sprake van.
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Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid (AMZA) ook voor Q-koortspatiënten

Wanneer u langdurig ziek bent of door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, 
krijgt u te maken met ingewikkelde regelingen en verplichtingen. Een bedrijfsarts en een 
verzekeringsarts (keuringsarts) moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte niet 
meer kunt en wat nog wel, oftewel: wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn. Hoe dit 
proces verloopt kan grote gevolgen hebben voor uw inkomen, werkhervatting (in eigen 
of ander werk) en uw toekomstperspectieven.

De eerste twee ziektejaren
In de eerste twee ziektejaren wordt van u en uw werkgever verwacht dat u zich beiden actief 
inzet voor uw terugkeer in het arbeidsproces en daarvoor een plan maakt. Veel mensen vinden 
het lastig om goed duidelijk te maken wat ze nog wel kunnen en wat niet en welke aanpassin-
gen kunnen helpen. Wanneer u geen werkgever hebt krijgt u in plaats daarvan bij een beroep 
op de Ziektewet met het UWV te maken. Ook voor de bedrijfsarts of verzekeringsarts kan het 
lastig zijn om vast te stellen wat de gevolgen van iemands ziekte zijn voor zijn mogelijkheden 
om te werken. Daardoor kan er van alles misgaan. Een goede voorbereiding op de gesprek-
ken met de bedrijfsarts of verzekeringsarts is dus belangrijk. Ook wilt u natuurlijk weten wat uw 
rechten en plichten zijn en hoe u conflicten met uw werkgever of bedrijfs- en verzekeringsarts 
kunt voorkomen of op kunt lossen.

Arbeidsongeschiktheid
Kunt u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) werken dan krijgt u te maken met een verzeke-
ringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Wellicht krijgt u dan een WIA-uitkering. Bent 
u al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt geworden dan kunt u in bepaalde gevallen begeleiding 
bij het vinden of houden van werk en/of een uitkering op grond van de Wajong krijgen. Als u 
al een WIA-, WAO- of Wajonguitkering hebt kunt u te maken krijgen met een herkeuring. In al 
deze gevallen is het belangrijk dat u weet hoe de keuring verloopt en zich daar goed op voor-
bereidt.

Advies en informatie
Mensen met Q-koorts kunnen vanaf 1 juni 2013 voor informatie en advies over bovenge-
noemde onderwerpen ook terecht bij het telefonische Advies- en meldpunt ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid (AMZA). Het AMZA is te bereiken op telefoonnummer: 050 5492906. 
Openingstijden: maandagochtend en woensdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur en dins-
dagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Wanneer de lijn bezet is krijgt u geen gehoor. Buiten 
deze openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken dan wordt u zo spoedig 
mogelijk teruggebeld. De geboden dienstverlening is gratis.
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Uitnodiging lotgenotenbijeenkomsten augustus en september 2013

Bent u op vakantie geweest en lekker uitgerust teruggekomen? Of was de vakantie juist erg 
vermoeiend, of ziet u het helemaal niet zitten omdat vakantie veel te veel energie kost? Mis-
schien vraagt u zich af of vakantie voor andere Q-koortspatiënten ook een probleem is, of 
hebben zij misschien een oplossing gevonden? Dit is zomaar een van de onderwerpen die 
tijdens een lotgenotenbijeenkomst besproken kan worden. Blijf niet alleen tobben met allerlei 
problemen. Met elkaar praten helpt om problemen op een andere manier te bekijken en samen 
naar oplossingen te zoeken. Nog deze maand, 27 augustus, is er een bijeenkomst in ’s-Herto-
genbosch. In Eindhoven vindt 26 september een lotgenotenbijeenkomst plaats. 
We proberen u ook zo goed mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen.
Komt u ook eens meepraten en meedenken?

De volgende lotgenotenbijeenkomsten staan gepland:

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013
Tijd:  10.00 uur tot 12.00 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Sonniusstraat 3
  5212 AJ ’s-Hertogenbosch (voldoende parkeergelegenheid tegen betaling)

Datum: Donderdag 26 september 2013
Tijd:  19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats:  Stichting Steunpunt Zelfhulp
  Kronehoefstraat 21-29
  5612 HK Eindhoven (voldoende gratis parkeergelegenheid)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@stichtingquestion.nl
Vermeld bij de aanmelding het aantal personen waarmee u aanwezig bent.

Vragen?
Met vragen kunt u contact opnemen met Trees Offerman 06 27168689.

Wij hopen u te mogen verwelkomen,

Miranda Orlando, Ria van Son , Henk de man, Michel van den Berg, Trees Offerman



    

Thema-avond Q-uestion ‘Humaan ontmoet veterinair’

De thema-avond wordt geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Hij heet 
iedereen van harte welkom en licht in het kort het programma van de avond toe. Vervolgens 
stelt hij de gastsprekers voor.

Mevrouw Mirjam Nielen, veterinair epidemioloog en hoogleraar bij de Faculteit Diergenees-
kunde in Utrecht, zal uitleg geven over het vaccineren van geiten in relatie tot de datum van 1 
augustus waarop alle bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen en bedrijven met een pu-
blieksfunctie, hun geiten of schapen gevaccineerd moeten hebben. Zij maakt geen deel uit van 
de geitensector en is als onafhankelijk veterinair deskundige vanavond aanwezig.

Mevrouw Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog van het UMC St Radboud in Nijme-
gen, zal vertellen over de status van het onderzoek naar een effectieve behandeling van Q-
koorts (Qure-studie). Daarnaast zal zij kort ingaan op het tekort aan doxycycline.

Vaccineren van geiten – toelichting 
door Mirjam Nielen

In Nederland worden geiten gevaccineerd vanwege 
ziekte die kan ontstaan bij mensen. Dit in tegenstelling tot 
Frankrijk, waar runderen geënt worden vanwege ziekte bij 
de runderen, zoals vruchtverlies. In Australië worden al-
leen mensen gevaccineerd die beroepsmatig in aanraking 
komen met Q-koorts, bijvoorbeeld veeartsen en werkne-
mers die werkzaam zijn op de grote schapenbedrijven.

Eind 2009, begin 2010, toen de Q-koorts in alle hevigheid 
was uitgebroken, werd ingegrepen door de drachtige 
geiten te ruimen en werd gestart met het vaccineren van 
de geiten. Deze maatregelen hebben effect gehad. De 
uitbraak is over en er is veel minder aanleiding om aan te 
nemen dat er nog veel mensen Q-koorts zullen krijgen.

Vaccinatie algemeen
Door de vaccinatie worden ziekteverschijnselen voorko-
men, worden geiten minder en korter ziek en zijn er min-
der restverschijnselen. De ziektekiemen blijven meestal 
wel aanwezig, maar verspreiden zich minder en minder 
snel. Het vaccin bestaat uit ziektekiemen die gedood zijn. Het ene dier wordt ziek na de vacci-
natie, het andere niet, maar er volgt altijd een afweerreactie. De ziektekiemen gaan groeien en 
het afweersysteem treedt in werking en gaat afreageren. De afweercellen en afweerlichamen in 
het bloed vallen de kiemen aan en doden deze. Hierna is de besmetting voorbij, maar blijft de 
afweerreactie meetbaar en blijft de besmetting in het geheugen van het afweersysteem be-
waard. Bij een volgende besmetting is het afweersysteem hiervoor klaar en zal er geen ziekte 
meer ontstaan.
Omdat de ziektekiemen wel aanwezig kunnen blijven, moeten alle lammeren hier tegen be-
schermd worden, hoewel de ziektekiemen zich minder snel zullen verspreiden in een groep 
geiten die al eerder geënt is.
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Verspreiding besmettelijke ziekte
Er wordt gevaccineerd om de ziekteverschijnselen te verminderen, maar ook om de versprei-
ding tegen te gaan. Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe lang en hoeveel ziektekiemen 
een besmet dier uitscheidt bij niezen of via de mest. En wat de infectiedosis is voor een gevoe-
lig dier om ziek te raken. Bij een gevaccineerd besmet dier is de besmettelijkheid veel gerin-
ger, doordat de uitscheidingsdosis minder is en de besmettelijke periode korter. Daarnaast is 
de gevoeligheid van een gevaccineerd dier om ziek te worden, veel  minder. Het dier kan nog 
steeds besmet worden, maar de besmettingsdosis moet veel hoger zijn om het dier daadwer-
kelijk te besmetten.

Beschermen jonge zoogdieren
In tegenstelling tot bij de mens laat de moederkoek bij herkauwers geen afweerstoffen toe. 
Een pas geboren geit moet zo snel mogelijk de eerste melk (biest) van de moeder krijgen om 
afweerstoffen binnen te krijgen. Het duurt een aantal maanden voordat het afweersysteem rijp 
is, waardoor het niet zinvol is om al direct te vaccineren tegen Q-koorts.

Het vaccin waarmee runderen en geiten geënt worden is Coxevac. Het doel van dit vaccin is 
vermindering van ziekte, zoals het verliezen van de vrucht en verminderen van de uitscheiding. 
De Nederlandse regelgeving met betrekking tot vaccineren is als volgt. Jonge geiten mogen 
pas vanaf een leeftijd van drie maanden geënt worden. Drie weken na de eerste enting volgt 
een tweede enting. Het enten moet gebeuren voordat een dier drachtig is. In alle gevallen 
drie weken voor de dekking, zodat de geit beschermd is en de ziektekiemen zich niet kunnen 
vermenigvuldigen in de drachtige baarmoeder. Het vaccineren moet jaarlijks vóór 1 augustus 
plaatsvinden. Bijwerkingen van het vaccin kunnen een dikke bobbel of koorts zijn.

De meeste lammeren worden geboren in februari en maart. Deze jonge geiten kunnen dan 
vanaf mei/juni voor de eerste keer gevaccineerd worden. Lammeren die later geboren worden 
kunnen soms vanwege bovenstaande regels niet vóór 1 augustus geënt worden. Dit is voor 
wat betreft het risico op verspreiding geen probleem. De lammeren zijn immers beschermd via 
de moedermelk. Daarnaast is er koppel-bescherming omdat jaarlijks alle geiten geënt worden 
en de rest van de groep wel voor 1 augustus geënt is. Ook is op veel bedrijven Q-koorts hele-
maal niet aanwezig. De datum van 1 augustus is gesteld om de bevolking gerust te stellen en 
om een ultimatum te stellen waarop gehandhaafd kan worden.

Vragen naar aanleiding van de toelichting

Tijdens de uitbraak van Q-koorts waren er geluiden dat de epidemie is ontstaan door 
stro uit Frankrijk. Stro dat ook gebruikt werd in maneges of door kinderen voor hun ko-
nijnen. Waarom is toen niet tijdig ingegrepen door het stro uit de verkoop te halen? 
Q-koorts is er altijd al geweest als beroepsziekte en zal er altijd blijven. De Q-koorts bacterie 
zit in het milieu en kan goed overleven. De ziektekiemen zijn in de gietenbedrijven gekomen 
en zijn zich gaan verspreiden. Hierdoor is de bacterie in de lucht gekomen en zijn mensen ziek 
geworden.

Waarom worden in Nederland geen mensen preventief gevaccineerd tegen Q-koorts? 
Het vaccin werd in Australië gebruikt om gezonde volwassenen te beschermen. In Nederland 
heeft in 2010 eenmalig vaccinatie plaatsgevonden bij mensen die een verhoogd risico liepen. 
Dit was medisch discutabel. Op dit moment loopt de bevolking geen groot risico. Vanuit volks-
gezondheid gezien is er dan ook geen reden om mensen preventief te enten.
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Worden koeien ook gevaccineerd tegen Q-koorts?
Voorheen was het vaccin niet geregistreerd in Nederland. Hier moest ontheffing voor aange-
vraagd worden. Inmiddels is het vaccin in heel Europa geregistreerd. Als een bedrijf met koeien 
problemen heeft met Q-koorts, mag men enten ter voorkoming van bijvoorbeeld abortussen.

Het aantal geiten in Brabant is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het economisch 
belang voor de overheid weegt zwaar. Hebben de grote geitenbedrijven invloed gehad op 
de uitbraak? 
Door veel geiten op één bedrijf was de ketenreactie groot. Door de vaccinatie heeft men de 
verspreiding van Q-koorts terug kunnen dringen.

Hoe groot is het risico dat stalmest van geiten die uitgereden wordt, nog besmet is? 
Het risico is heel klein. De eventuele ziektekiemen komen eerst op de mesthoop en gaan 
vervolgens door de broei in de mesthoop dood. Bovendien is het mest van geiten die gevac-
cineerd zijn, zodat er logischerwijs geen ziektekiemen meer in kunnen zitten.

Wat is uw visie ten aanzien van de megastallen? Als een samenvoeging van zoveel die-
ren voor een explosieve besmetting kan zorgen, wat is dan de volgende ziekte waarmee 
mensen  besmet kunnen worden?
Op het moment dat er veel dieren bij elkaar zitten kunnen deze allerlei ziektes verspreiden. 
Door medicijnen te geven of door vaccinatie, wordt getracht dit in de hand te houden. De com-
binatie van veel dieren bij elkaar met daar omheen veel mensen die bevattelijk zijn, kan leiden 
tot meer ziekten.

De zoektocht naar een effectieve behandeling
door Chantal Bleeker

In Nederland zijn sinds 2007 vierduizend patiënten ge-
meld met acute Q-koorts. Er wordt vanuit gegaan dat 
dit het topje van de ijsberg is. Naar verwachting hebben 
veel meer mensen Q-koorts opgelopen, zonder sympto-
men. Dit was de grootste uitbraak ter wereld. Q-koorts 
is endemisch, wat wil zeggen heersend in een bepaald 
gebied. Ruim 20% van de patiënten ontwikkelt het Q-
koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Het aantal gemel-
de patiënten in 2013 is 15.

Bij QVS staat vermoeidheid voorop, maar er zijn nog 
veel meer klachten. QVS wordt gedefinieerd als ern-
stige vermoeidheid, die langer dan 6 maanden duurt. De 
vermoeidheid moet ontstaan zijn als gevolg van een Q-
koorts infectie, er mag geen andere ziekte aanwezig zijn 
die de vermoeidheid verklaart, er mag geen sprake zijn 
van chronische Q-koorts en de vermoeidheid moet zo 
ernstig zijn dat die een belemmering geeft in het dage-
lijkse leven.

De reden waarom 80% geen last heeft na acute Q-
koorts en 20% wel, is tot op heden onduidelijk. Ook is 
niet bekend wat de behandelingsmethode voor QVS zou 
moeten zijn. Bij andere typen chronische vermoeidheid is 
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bewezen dat Cognitieve  Gedragstherapie (CGT) een effectieve behandeling is. Deze therapie 
is gericht op de gedachten en gedragingen die er voor zorgen dat de vermoeidheid blijft be-
staan, met als doel herstel en het leren omgaan met dat herstel. Het effect van CGT bij QVS is 
nog niet onderzocht. Uit enkele Japanse studies is naar voren gekomen dat antibiotica effect 
kan hebben bij Q-koorts. Aan deze studies deden echter maar een gering aantal mensen mee, 
waaronder bovendien een aantal met chronische Q-koorts, waarvan al bekend is dat deze 
mensen baat hebben bij antibiotica. 

Concluderend: CGT is nog geen bewezen effectieve behandeling, het nut van antibiotica staat 
nog niet vast en onderzoek naar de beste behandeling is noodzakelijk.

Diagnose Q-koorts 
Patiënten die moe blijven na het doormaken van acute Q-koorts kunnen doorverwezen worden 
naar het Radboud Q-koorts Expertisecentrum. Hier vindt een gesprek plaats, een lichamelijk 
onderzoek en een bloedonderzoek. Daarnaast dient een vragenlijst te worden ingevuld. Klach-
ten en beperkingen worden onderzocht en gekeken wordt of er geen andere oorzaken zijn. 
Indien de uitslag QVS is kan de patiënt deelnemen aan de Qure-studie. Binnen de Qure-studie 
wordt door middel van het vergelijken van drie behandelmethodes onderzoek gedaan naar de 
beste behandeling van QVS. De behandelmethodes zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT), 
langdurige antibiotica en langdurige placebo. 

Na de diagnose QVS wordt gestart met een eerste bezoek aan het Nijmeegs Kenniscentrum 
Chronische Vermoeidheid (NKCV). Patiënten moeten een vragenlijst invullen en krijgen een 
actometer om, die gedurende twee weken alle bewegingen meet. Na twee weken worden de 
patiënten terugverwacht bij het NKCV en vindt een loting plaats, waarbij geloot wordt voor CGT 
of medicatie. De behandeling voor CGT duurt zesentwintig weken. De andere groep krijgt medi-
catie, waarbij de patiënten niet weten of men antibiotica krijgt of een placebo. Bekend is dat bij 
het gebruik van een placebo 20% geneest. Gedurende de behandeling wordt regelmatig gecon-
troleerd of er geen bijwerkingen zijn van de antibiotica.

De huidige stand van zaken van de Qure-studie
282 patiënten met verdenking QVS zijn gezien en 27 patiënten wachten nog op onderzoek.
Op dit moment zijn er 158 patiënten met QVS, waarvan 25 patiënten niet kunnen deelnemen 
aan de Qure-studie, bijvoorbeeld vanwege allergie voor antibiotica. 11 patiënten wensten niet 
mee te doen en 8 patiënten zagen af van behandeling omdat zij aan de beterende hand waren.
Bij 97 personen werd een andere diagnose gesteld zoals slaapapnoesyndroom, chronische 
Q-koorts, uitval van alle hormonen van de hypofyse, longkanker, psychosociale verklarende 
problematiek, Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), depressie, postoperatieve vermoeid-
heid en moeheid na een bevalling.

Op dit moment zijn 101 patiënten geïncludeerd. Dit zijn 48 mannen en 53 vrouwen in de leeftijd 
20-66 jaar:
14 patiënten jonger dan 25;
30 patiënten tussen 25-40 jaar;
53 patiënten tussen 40-60 jaar en 
4 patiënten ouder dan 60 jaar. 

33 patiënten hebben geloot voor CGT en 67 voor de medicatiestudie.

Van de CGT-groep hebben 19 patiënten de behandeling afgerond. 7 patiënten zijn nog onder 
behandeling, 6 patiënten zijn gestopt en bij 1 patiënt is de behandeling afgebroken vanwege 
onterechte inclusie.
Van de medicatiegroep hebben 54 patiënten de behandeling afgerond, 10 patiënten zijn nog 
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onder behandeling en 3 patiënten zijn gestopt met de medicatie. Pas als de gehele studie is 
afgerond wordt bekend of de patiënten antibiotica of een placebo hebben gehad.

Totaal hebben op dit moment 73 patiënten de behandeling afgerond. De resultaten worden 
eind 2014 verwacht. Zowel in de medicatiegroep als in de CGT groep heeft een deel van de 
patiënten geen QVS meer.

Deelnemen aan de studie kan nog tot maart 2014 (startdatum). Het Radboud Q-koorts Experti-
secentrum is nog op zoek naar patiënten. Het is van groot belang dat voldoende mensen mee-
doen aan de studie om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te krijgen. Het aantal verwijzin-
gen loopt terug, terwijl vanuit GGD bekend is dat nog veel patiënten met QVS niet bereikt zijn. 

Vragen naar aanleiding van de toelichting

Ik heb afgezien van deelname aan de Qure studie, omdat ik niet mee wilde loten in ver-
band met een allergie voor antibiotica. Ik heb toen zelf stappen ondernomen om CGT te 
volgen. De laatste winter ben ik erg veel ziek geweest en ben toen via de huisarts weer 
doorverwezen naar het Radboud Q-koorts Expertisecentrum. Ik werd daar niet vriende-
lijk te woord gestaan en voelde me in de steek gelaten.
Er zijn heel veel patiënten die erg tevreden zijn over de behandeling binnen de Qure-studie. 
Bovendien zijn wij een Q-koortspoli waar niet alleen patiënten worden behandeld die aan de 
Qure-studie mee doen, maar ook andere Q-koortspatiënten.

Het placebo-effect ligt op 20%. Hoe hoog ligt het percentage als je vooraf weet dat je 
een placebo krijgt. 
Uit onderzoek blijkt dat dit 20% blijft.

Ik sluit mijn deelname aan de Qure-studie binnenkort af. Ik heb medicatie gehad. Ik ben erg 
tevreden over de behandeling door dr. Keijmel. Hij heeft mij goed ondersteund en ik kon met 
al mijn vragen bij hem terecht. Van te voren zag ik op tegen een half jaar medicatie slikken, 
maar het is alleszins meegevallen. Ik ben er goed uitgekomen. Mijn dank is groot. 
Waarom worden mensen niet preventief gevaccineerd tegen Q-koorts?
Het gaat om een Australisch vaccin dat in Nederland niet geregistreerd, en dus niet verkrijg-
baar, is. In 2010 is een uitzondering gemaakt omdat er veel infecties waren. Toen werden 
mensen die een grote kans hadden op het krijgen van chronische Q-koorts of het risico liepen 
te overlijden aan Q-koorts, gevaccineerd. Vanwege het feit dat het vaccin veel bijwerkingen 
had en het aantal besmettingen snel afnam, is dit op beperkte schaal gedurende slechts korte 
tijd gedaan. 

Doxycycline
Een aantal weken terug werd bekend dat het medicijn doxycycline op was. Het feit dat dit een 
erg goedkoop medicijn is, waarop niet veel winstmarge zit voor de leveranciers, heeft hierbij 
een grote rol gespeeld. Doxycycline is in het buitenland wel verkrijgbaar. Geadviseerd wordt 
hiermee rekening te houden en voor een nieuwe voorraad tijdig naar de apotheek te gaan.

Afsluiting

Michel van den Berg sluit de vragenronde. Eventuele verdere vragen voor beide sprekers kun-
nen worden ingediend via info@stichtingquestion.nl. Q-uestion zorgt dat de vragen alsnog 
beantwoord worden.
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Vervolgens deelt hij nog het volgende mede:
Q-uestion zal er op blijven aandringen dat geitenbedrijven hun geiten vóór 1 augustus vaccine-
ren en dat bedrijven die dit niet halen, hun fokprogramma zodanig aanpassen dat de deadline 
wel gehaald wordt.

Inmiddels is duidelijk dat er geen 25, maar minstens 75 tot 100 mensen overleden zijn als ge-
volg van de Q-koorts en dat 50.000 tot 100.000 mensen besmet zijn geraakt.
De Stichting Q-support gaat 1 september aanstaande van start. Het kabinet heeft 10 miljoen 
euro toekend aan deze Stichting. In het najaar zal hierover meer publicatie plaatsvinden.
De volgende thema-bijeenkomst vindt plaats op 30 september 2013. Dit betreft een speciale 
bijeenkomst voor jonge Q-koortspatiënten tot 35 jaar.

Hierna bedankt hij Mirjam Nielen en Chantal Bleeker voor de toelichting en de beantwoording 
van de vragen en reikt bloemen aan hen uit. Tot slot bedankt hij de mensen die betrokken zijn 
geweest bij de organisatie van deze thema-avond en de aanwezigen voor hun komst en wenst 
allen een goede reis naar huis.
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