
 
 
	  

Voorgangsrapportage	  per	  januari	  2017	  
	  

	  
Onderzoek:	  ImpaQt:	  arbeidsstatus	  en	  psychosociaal	  functioneren	  van	  patiënten	  met	  Chronische	  
Q-‐koorts	  of	  het	  Q-‐koortsvermoeidheidssyndroom.	  	  
	  
Onderzoeker:	  D.	  Reukers	  	  
	  
Organisatie:	  AMPHI-‐	  academische	  werkplaats	  Radboudumc	  
	  
	  
Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten	  	  
Tijdens	  de	  Q-‐koorts	  uitbraak	  die	  begon	  in	  2007	  hebben	  ruim	  4000	  personen	  de	  diagnose	  Q-‐
koorts	  gekregen.	  Groot	  deel	  van	  deze	  patiënten	  blijft	  last	  hebben	  van	  langdurige	  en	  ernstige	  
vermoeidheid.	  Er	  is	  nog	  weinig	  bekend	  over	  de	  impact	  die	  de	  diagnose	  QVS	  of	  chronische	  Q-‐
koorts	  heeft	  op	  arbeid	  en	  gezondheid,	  welbevinden	  en	  contact	  met	  partner.	  Onderzoek	  toont	  aan	  
dat	  het	  werkvermogen	  een	  jaar	  na	  de	  Q-‐koorts	  infectie	  nog	  steeds	  verminderd	  is.	  We	  
verwachten	  dat	  dit	  zelfs	  nog	  lager	  is	  bij	  QVS	  en	  CQ	  patiënten.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
We	  zullen	  een	  grote	  groep	  QVS	  en	  CQ	  patiënten	  gaan	  werven	  om	  mee	  te	  doen	  met	  ons	  
onderzoek.	  Ze	  zullen	  eenmaal	  een	  vragenlijst	  invullen	  over	  hun	  gezondheid,	  welbevinden,	  
werksituatie	  en	  contact	  met	  partner.	  We	  gaan	  deze	  gegevens	  ook	  vergelijken	  met	  een	  andere	  
groep	  chronisch	  zieke	  patiënten	  om	  te	  onderzoeken	  hoe	  zij	  de	  gevolgen	  van	  hun	  ziekte	  ervaren	  
en	  of	  er	  verschillen	  zijn	  in	  die	  ervaringen	  tussen	  QVS	  of	  CQ	  patiënten	  en	  de	  andere	  chronisch	  
zieke	  patiënten.	  Ook	  zullen	  we	  de	  gegevens	  vergelijken	  met	  mensen	  uit	  de	  algemene	  bevolking	  
die	  geen	  Q-‐koorts	  hebben	  gehad,	  om	  te	  zien	  welke	  problemen	  specifiek	  bij	  Q-‐koorts	  horen.	  
	  
Wat	  is	  de	  status?	  
De	  dataverzameling	  is	  bijna	  afgerond,	  de	  laatste	  vragenlijsten	  komen	  in	  december	  2016	  binnen.	  
Een	  grote	  groep	  patiënten	  heeft	  een	  vragenlijst	  ingevuld	  en	  nu	  kunnen	  we	  gaan	  beginnen	  
met	  het	  analyseren	  van	  al	  deze	  gegevens.	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  
Dit	  onderzoek	  zal	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  kennis	  en	  erkenning	  over	  de	  lange	  termijn	  
effecten	  van	  Q-‐koorts.	  Deze	  informatie	  is	  waardevol	  voor	  zowel	  patiënten,	  zorgverleners	  als	  de	  
overheid.	  
	  


