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Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten	  	  
Voor	  een	  betere	  en	  effectievere	  behandeling	  is	  het	  nodig	  dat	  we	  meer	  begrijpen	  over	  de	  
afweermechanismen	  die	  leiden	  tot	  chronische	  Q-‐koorts	  en	  de	  weefselschade	  die	  hierbij	  ontstaat.	  
Er	  zijn	  drie	  kernvragen	  opgesteld,	  die	  onderzocht	  worden:	  

1. Hoe	  komt	  het	  dat	  bij	  chronische	  Q-‐koorts	  patiënten	  de	  afweerreactie	  niet	  heeft	  geleid	  tot	  
het	  uitroeien	  van	  de	  bacterie?	  

2. Hoe	  komt	  het	  dat	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  schade	  geeft	  aan	  hartkleppen	  en	  de	  wand	  van	  de	  
grote	  lichaamsslagader?	  

3. Komen	  er	  bij	  blijvende	  aanwezigheid	  van	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  reacties	  op	  gang	  die	  leiden	  
tot	  auto-‐immuunziekten?	  Hoe	  komt	  dit?	  

	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
Het	  onderzoek	  wordt	  uitgevoerd	  in	  het	  laboratorium	  door	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  stoffen	  die	  in	  het	  
bloed	  van	  patiënten	  met	  chronische	  Q-‐koorts	  aangetoond	  kunnen	  worden.	  Met	  deze	  stoffen	  zal	  
worden	  geprobeerd	  om	  de	  diagnostiek	  te	  verbeteren	  en	  het	  beloop	  van	  de	  ziekte	  beter	  in	  de	  
gaten	  te	  kunnen	  houden.	  Inzicht	  in	  de	  rol	  van	  deze	  stoffen	  in	  het	  bloed	  kan	  leiden	  tot	  het	  
ontwikkelen	  van	  nieuwe	  behandelingen.	  
	  
Wat	  is	  de	  status?	  
Het	  onderzoek	  is	  in	  volle	  gang.	  Er	  wordt	  materiaal	  verzameld	  van	  patiënten,	  daarvoor	  wordt	  bij	  
patiënten	  die	  op	  het	  spreekuur	  komen	  extra	  bloed	  geprikt	  als	  zij	  daarvoor	  toestemming	  geven.	  
Als	  er	  voldoende	  materiaal	  is	  verzameld	  kunnen	  de	  testen	  worden	  uitgevoerd.	  Ook	  wordt	  er	  
materiaal	  verzameld	  van	  gezonde	  vrijwilligers	  of	  van	  mensen	  die	  van	  de	  acute	  Q-‐koorts	  zijn	  
genezen.	  Hun	  testuitslagen	  worden	  dan	  vergeleken	  met	  die	  van	  de	  patiënten.	  We	  hebben	  ons	  
geconcentreerd	  op	  beantwoording	  van	  de	  eerste	  twee	  kernvragen	  in	  dit	  eerste	  jaar	  van	  de	  
studie.	  We	  hebben	  een	  wetenschappelijk	  artikel	  hierover	  geschreven	  over	  kernvraag	  1	  en	  2.	  
Deze	  artikelen	  zullen	  worden	  gepubliceerd	  in	  medisch	  wetenschappelijke	  tijdschriften.	  
Kernvraag	  3	  over	  auto-‐immuunziekten	  heeft	  geleid	  tot	  een	  samenvatting	  van	  literatuur	  over	  
auto-‐immuunziekten	  bij	  Q-‐koorts.	  Er	  is	  ook	  een	  onderzoek	  uitgevoerd	  in	  het	  Radboudumc,	  
waarbij	  in	  kaart	  is	  gebracht	  welke	  patiënten	  auto-‐immuunziekten	  en	  chronische	  Q-‐koorts	  gehad	  
hebben	  (gehad).	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  
Het	  doel	  is	  om	  beter	  inzicht	  te	  krijgen	  de	  rol	  van	  het	  afweersysteem	  bij	  chronische	  Q-‐koorts.	  
Hierna	  kan	  worden	  geprobeerd	  om	  de	  diagnostiek	  te	  verbeteren,	  follow-‐up	  mogelijkheden	  te	  
verbeteren	  en	  aanvullende	  behandelingen	  bij	  patiënten	  die	  onvoldoende	  reageren	  op	  de	  huidige	  
behandeling	  te	  ontwikkelen.	  
	  


