
Zicht op  
Q-koorts
Informatie over de ziekte Q-koorts

Q-koorts kunt u oplopen door het inademen  
van de bacterie. Wees alert op de verschijnselen  
van Q-koorts. Woont u of verblijft u in gebieden 
waar Q-koorts voorgekomen is? Ga dan tijdig  
naar de huisarts bij klachten zoals koorts met 
hoofdpijn of hoesten.

www.rivm.nl

Bezoek aan kinderboerderijen
Dieren op kinderboerderijen hebben 
zelden Q-koorts. Omdat veel mensen 
contact hebben met deze dieren zijn  
er toch maatregelen genomen. Vanaf 
2010 worden ook alle schapen en 
geiten op kinderboerderijen elders  
in Nederland gevaccineerd. 
Kinderboerderijen hebben een 
hygiënecode en sinds kort is er ook 
een keurmerk zoönosen (dierziekten) 
voor kinderboerderijen. Dit geeft aan 
dat de kinderboerderij voldoende 
maatregelen neemt om dierziekten  
te voorkomen, en bij (eventuele) 
Q-koorts de juiste maatregelen neemt 
om besmetting van bezoekers te 
voorkomen.
Zorg ook voor goede persoonlijke 
hygiëne, bijvoorbeeld handen wassen 
na het aanraken van stro of dieren,  
als u een kinderboerderij bezoekt.

Meer weten?  
•  de GGD in uw regio. U kunt het 

adres vinden op www.ggd.nl  
•  themasite over Q-koorts bij het 

RIVM: http://www.rivm.nl/
Onderwerpen/Q/Q_koorts 

•  preventiedienst voor de agrarische 
en groene sector Stigas:  
http://www.stigas.nl/
ik-wil-meer-weten-over/q-koorts

•  patiëntenvereniging voor Q-koorts: 
www.stichtingquestion.nl

• Q-support
  Advies begeleiding en onderzoek 

voor Q-koortspatiënten
 www.q-support.nu
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Het RIVM coördineert in opdracht van 
het ministerie van VWS de infectieziek-
tebestrijding in Nederland. Het RIVM 
besteedt uiterste zorg aan actuele en 
correcte publieksinformatie. Deze 
informatie is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking deskundigen  
van diverse, diverse organisaties en 
beroepsgroepen. Aan deze informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend.

De zorg voor morgen begint vandaag
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Wat is Q-koorts? 
Q-koorts is een infectieziekte die van 
dieren op mensen kan overgaan 
(zoönose). In Nederland zijn vooral 
besmette melkgeiten en melkschapen 
de bron voor mensen. Q-koorts is niet 
van mens op mens overdraagbaar. 
Tussen 2007 en 2010 zijn ruim 4000 
mensen in Nederland ziek geworden. 
25 mensen zijn aan Q-koorts overleden.

Verspreiding en besmetting
Q-koorts kunt u oplopen door het 
inademen van de bacterie Coxiella 
burnetii via de lucht in een gebied  
waar besmette melkgeiten- en melk- 
schapenbedrijven zijn. Hoe dichter  
bij het bedrijf, hoe groter de kans op 
het inademen van de bacterie. 
Alle melkgeiten en melkschapen in 
Nederland zijn gevaccineerd tegen 
Q-koorts. Hierdoor lopen steeds 

minder mensen Q-koorts op. Het  
risico op besmetting is na vaccinatie 
veel kleiner, maar niet nul.

U kunt Q-koorts ook oplopen door 
direct contact met besmette geiten  
en schapen, bijvoorbeeld als u met 
dieren of mest werkt. Ook andere 
dieren zoals koeien, honden en katten 
kunnen besmet zijn. Wees extra 
voorzichtig bij dieren met een mis-
kraam en met het geboortemateriaal. 
De bacterie zit niet in het vlees van  
de dieren. 
U kunt gerust gepasteuriseerde geiten-  
of schapenmelk drinken en geiten- of 
schapenkaas eten, daar kunt u geen 
Q-koorts van krijgen.  Bijna alle 
Nederlandse geitenkazen zijn van 
gepasteuriseerde melk gemaakt. 
Besmette geitenbedrijven mogen geen 
producten van rauwe melk verkopen. 

De bacterie komt vrij tijdens het lammeren van besmette dieren en komt in de lucht 
door open deuren en ramen van de stallen. Zo kunnen mensen in de omgeving de 
bacteriedeeltjes in de lucht inademen.

Klachten bij Q-koorts
Meer dan de helft van de mensen  
met Q-koorts heeft nagenoeg geen 
klachten. Mensen die wel klachten 
hebben, krijgen meestal (aanhoudende) 
koorts en heftige hoofdpijn. Andere 
klachten kunnen zijn: hoesten, spier- 
pijn, gewrichtspijn, koude rillingen, 
nachtelijk zweten, malaise en ver-
moeidheid. Bij een ernstig verloop 
krijgen mensen een longontsteking 
met droge hoest en pijn op de borst. 
Sommige mensen krijgen een lever-
ontsteking. Q-koorts komt vaker voor 
bij mensen die roken. Q-koorts komt 
weinig voor bij kinderen en baby’s. 

Behandeling bij Q-koorts
Woont u of verblijft u in een gebied 
waar Q-koorts heeft geheerst? Ga  
naar de huisarts als u bovenstaande 
klachten heeft; zeker buiten het 
griepseizoen (het griepseizoen is van 
november tot en met maart). De 
huisarts beslist of bloedonderzoek 
nodig is. Als Q-koorts is vastgesteld, 
dan wordt u meestal behandeld met 
een antibioticumkuur. Na Q-koorts 
kunt u lang last houden van vermoeid- 
heid. 
Duurt dit langer dan 6 maanden, 
zonder aanwijsbare oorzaak, dan  
kan er sprake zijn van het Q-koorts-
vermoeidheidssyndroom (QVS).  
De kans dat QVS vanzelf overgaat is 
klein en er is geen behandeling voor. 
Mogelijk kan cognitieve gedrags- 
therapie u helpen. Overleg met uw 

huisarts of Q-koortsspecialist of 
doorverwijzing naar een gespeciali-
seerde behandelaar mogelijk is.

Wie kunnen ernstig ziek 
worden van Q-koorts? 
Iedereen kan Q-koorts krijgen.  
De kans om ernstig ziek te worden  
na besmetting is groter voor:
• zwangere vrouwen;
•  mensen met een hartklepafwijking, 

met een (al dan niet chirurgisch 
gecorrigeerde) aangeboren hart-
afwijking, hartklepgebreken (zoals 
een kunstklep) en mensen met 
afwijkingen aan de grote slagaderen 
of mensen met kunstmaterialen bij 
bloedvaten of hartkleppen.

•  Mensen met een afweerstoornis, 
bijvoorbeeld door kanker of door 
medicijnen die het immuunsysteem 
onderdrukken.

Bij deze personen raden wij vooral aan 
om tijdig naar de huisarts te gaan bij 
klachten. Hoe eerder u behandeld 
wordt, hoe beter.

Is er een vaccin voor mensen?
Er is een vaccin, maar dit is niet geregi- 
streerd in Nederland. In Australië is er 
wel een vaccin beschikbaar. Dit vaccin is 
in 2011 één keer gebruikt in Nederland 
bij mensen die in een risicogebied 
woonde waar toen ernstige Q-koorst 
heerste. 
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