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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? 

We zijn inmiddels klaar met het verzamelen van de gegevens van alle chronische Q koorts 

patiënten. De komende maanden zullen we de gegevens van de patiënten gaan onderzoeken 

(analyseren) met betrekking tot de behandeling, bijwerkingen van antibiotica en 

doxycyclinespiegels. Wanneer de analyses afgerond zijn, zullen we de resultaten opschrijven 

in een medisch wetenschappelijk artikel. Ook zijn we nog bezig met het schrijven van een plan 

om de resultaten van het onderzoek niet alleen in een Engelstalig medisch wetenschappelijk 

tijdschrift terechtkomen, maar ook binnen Nederland te verspreiden zodat de uitkomst van 

het onderzoek bekend is aan alle betrokken Nederlandse dokters.  De studie naar kwaliteit 

van leven loopt momenteel in volle gang: de komende maanden zullen we ons voornamelijk 

bezighouden met het werven van patiënten. We zullen dit samen met het Radboud UMC doen. 

Na het werven van de patiënten zullen we de gegevens bundelen en onderzoeken. Bij de 

vorige rapportage bespraken we de ICT-problemen van de database. Op dit moment is er 

vanuit Q-support iemand aangesteld om te kijken naar de toekomstbestendiging van de 

database waarbij ICT een belangrijk aandachtspunt is. Hier wordt dus aan gewerkt. Ook zijn 



 
 

 

we bezig geweest met het handmatig overzetten van de gegevens naar het statistisch 

verwerkingsprogramma SPSS. Dit is inmiddels afgerond, zodat we de gestelde doelstellingen 

kunnen beantwoorden. 

 

Welke impact heeft het onderzoek op de patiënt?  

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. 

 

Met de gegevens uit de database hebben we de grootste groep chronische Q koorts patiënten 

ooit beschreven verzameld. Op basis van dit onderzoek verwachten we een uitspraak te 

kunnen doen over welke behandeling leidt tot de beste uitkomst in de zin van het snelst 

verdwijnen van de bacterie uit de bloedbaan, het voorkomen van complicaties, het voorkomen 

van overlijden en het minst optreden van bijwerkingen voor patiënten met verschillende 

uitingsvormen van chronische Q koorts. Dit zal leiden tot een betere behandeling van alle 

huidige en toekomstige chronische Q koorts patiënten.  

 


