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Aanleiding	  en	  resultaten	  	  	  
Chronische	  Q-‐koorts	  kan	  leiden	  tot	  overlijden	  en	  ernstige	  complicaties	  (hartfalen,	  scheuren	  
van	  de	  lichaamsslagader).	  Er	  is	  weinig	  bekend	  over	  wat	  de	  beste	  behandeling	  van	  
chronische	  Q-‐koorts	  is:	  nu	  wordt	  behandeling	  met	  twee	  soorten	  antibiotica	  voor	  minstens	  
1,5	  jaar	  geadviseerd.	  De	  behandeling	  kent	  veel	  nare	  bijwerkingen	  (zoals	  buikklachten,	  
verbranding	  van	  de	  huid)	  en	  is	  zwaar	  voor	  de	  patiënt.	  Ons	  doel	  was	  om	  te	  onderzoeken	  hoe	  
de	  patiënten	  in	  Nederland	  behandeld	  zijn,	  welke	  behandeling	  het	  beste	  was	  en	  of	  het	  meten	  
van	  antibioticagehaltes	  in	  het	  bloed	  zinvol	  is.	  	  
	  
Hoe	  is	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  	  
We	  hebben	  in	  28	  ziekenhuizen	  in	  Nederland	  gegevens	  van	  alle	  chronische	  Q-‐koorts	  
patiënten	  verzameld	  uit	  de	  medische	  dossiers,	  om	  vervolgens	  te	  analyseren.	  Ook	  hebben	  
we	  een	  vragenlijstenonderzoek	  gedaan	  bij	  patiënten	  met	  chronische	  Q-‐koorts,	  om	  te	  kijken	  
naar	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  van	  de	  behandeling.	  	  
	  
Wat	  is	  de	  status?	  	  
Het	  onderzoek	  naar	  de	  behandeling	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  en	  de	  zinvolheid	  van	  het	  
bepalen	  van	  antibioticaspiegels	  (niveau	  van	  doxycycline	  in	  het	  bloed),	  is	  afgerond.	  Het	  
onderzoek	  naar	  kwaliteit	  van	  leven	  is	  nog	  in	  de	  afrondende	  fase,	  daarvan	  worden	  de	  
resultaten	  zeer	  binnenkort	  bekend.	  	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  	  
Het	  onderzoek	  heeft	  geleid	  tot	  meer	  inzicht	  in	  de	  behandeling	  van	  chronische	  Q-‐koorts.	  
Mogelijke	  alternatieven	  voor	  de	  behandeling	  van	  eerste	  keus	  zijn	  onderzocht.	  Deze	  kennis	  
zal	  leiden	  tot	  betere	  behandeling	  van	  al	  deze	  patiënten,	  zodat	  zij	  meer	  kans	  op	  herstel	  
hebben.	  Ook	  weten	  we	  nu	  dat	  het	  bepalen	  van	  doxycycline	  spiegels,	  waarbij	  gestreefd	  
wordt	  naar	  een	  waarde	  van	  5	  μg/mL,	  zinvol	  is:	  dit	  leidt	  tot	  een	  lagere	  kans	  op	  overlijden	  en	  
complicaties	  van	  chronische	  Q-‐koorts.	  Eerder	  was	  niet	  bekend	  of	  het	  bepalen	  van	  deze	  
waarde	  (en	  dus	  extra	  bloedafnames	  voor	  de	  patiënt),	  leidt	  tot	  minder	  kans	  op	  complicaties	  
of	  overlijden.	  	  
	  


