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2 Inleiding 

 

2.1 Achtergrond 
 

Tussen 2007-2010 heeft in Nederland een grote Q-koorts uitbraak plaatsgevonden. In die tijd zijn er 

4026 gevallen van Q-koorts gemeld, waardoor dit de grootste Q-koorts epidemie ooit gerapporteerd 

is (Schneeberger et al., 2014). Tussen 2011-2014 zijn daar nog eens 197 mensen bijgekomen (RIVM, 

2014). 

Vanwege het brede spectrum aan symptomen en het feit dat het traject tot diagnose niet optimaal 

is, wordt de werkelijke hoeveelheid geschat op minstens 32.000 infecties (Kampschreur et al., 2013). 

Deze patiënten ondervinden dagelijks hinder van hun symptomen, bijvoorbeeld in de vorm van: 

vermoeidheid, koorts, spier- en gewrichtsklachten, hartklachten en concentratieverlies. Q-koorts kan 

derhalve een grote impact hebben op het leven van mensen.  

Q-koorts is een zoönose met de bacterie Coxiella burnetii als verwekker van de ziekte. Een zoönose is 

een infectieziekte die op natuurlijke wijze kan worden overgedragen tussen gewervelde dieren en 

mensen (WHO, 2014). Nadat de mens is geïnfecteerd met Q-koorts bestaan er een aantal mogelijke 

uitkomsten. 

 

De patiënt kan van de ziekte genezen. Dit kan wel of niet gepaard gaan met klachten. In 60% van de 

gevallen manifesteren er zich geen klachten. De overige 40% van de patiënten ontwikkelt wel 

symptomen. Deze vorm heet acute Q-koorts en kent milde griepachtige verschijnselen en koorts, 

maar leidt in veel gevallen ook tot hepatitis1 of pneumonie2 (Maurin and Raoult, 1999, Raoult et al., 

2005).  

 

Van de totale hoeveelheid infecties ontwikkelt 2,5% van de patiënten chronische Q-koorts. Deze 

vorm van Q-koorts is ernstig en leidt in veel gevallen tot endocarditis3 of vasculaire infecties. Het 

aantal patiënten met endocarditis ligt meestal tussen de 60-70% maar dit kan verschillen per studie 

en onderzoeksgroep (Maurin and Raoult, 1999, Kampschreur et al., 2014). Chronische Q-koorts kan 

uiteindelijk tot de dood leiden. 

 

Ook bestaat er de kans op het krijgen van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Uit onderzoek 

is gebleken dat 25% van de Q-koortspatiënten in Nederland lijdt aan postinfectieuze vermoeidheid 

door Q-koorts (Limonard et al., 2010a). In Nederland wordt de diagnose QVS vastgesteld wanneer de 

patiënt acute Q-koorts heeft gehad, de vermoeidheidsklachten langer dan 6 maanden aanhouden en 

de klachten het dagelijks functioneren van de patiënt beperken. Bij zowel acute- als chronische Q-

koorts wijst laboratoriumonderzoek uit of het lichaam antistoffen tegen de ziekte aanmaakt (LCI, 

                                                           
1 Ontsteking van de lever. 
2 Ontsteking van de longen. 
3 Ontsteking van de binnenkant van het hart, voornamelijk van de hartkleppen, waardoor deze kunnen gaan 
lekken. 
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2011). Bij QVS is dit niet het geval en wordt de diagnose gesteld aan de hand van richtlijnen van de 

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding4 (LCI, 2012). 

2.2 Huidige behandeling van de Q-koorts 

 
Acute Q-koorts herstelt meestal vanzelf. Behandeling met antibiotica kan het ziekteproces verkorten 

en de klachten doen verminderen. Een doxycyclinekuur van 2-3 weken is de eerste keuze om acute 

Q-koorts te behandelen. 

 

Chronische Q-koorts kent een intensievere behandeling. Namelijk een combinatie van doxycycline 

met een ander geneesmiddel, meestal hydroxychloroquine, voor een duur van 1,5 tot 4 jaar. Een 

chirurgische ingreep wordt uitgevoerd wanneer de bacterie het hart en de bloedvaten heeft 

aangetast (LCI, 2011). 

 

Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar behandelmethodes voor QVS wordt er momenteel 

uitgeweken naar behandelingen die toegepast worden bij een overeenkomstig ziektebeeld, het 

chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT) is 

reeds aangetoond bij CVS-patiënten (Malouff et al., 2008).  

 

Daarnaast is er aangetoond dat een langdurige behandeling met antibiotica symptomen kan 

verlichten bij QVS-patiënten (Iwakami et al., 2005). De limitatie van dit onderzoek was echter het 

beperkt aantal deelnemers. 

  

Dr. Keijmel en zijn collega’s onderzoeken daarom het effect van langdurige behandeling met 

doxycyxline en CGT op QVS-patiënten in vergelijking met een placebogroep (Keijmel et al., 2013). Dit 

onderzoek, genaamd de “Qure study”, is een van de weinige onderzoeken naar de 

behandelmethodes voor QVS. 

Naast CGT kan CVS ook behandeld worden met graded exercise therapy (GET). Onderzoek heeft 

aangetoond dat zowel GET als CGT bij patiënten met CVS tot significant minder vermoeidheid en een 

beter fysiek functioneren leiden (White et al., 2011). De fysieke inspanning kan wel samengaan met 

het verergeren van symptomen, maar volgens Nijs et al. kan dit voorkomen worden door de mentale 

en fysieke grenzen van de patiënten niet te overschrijden tijdens de bewegingstherapie (Nijs et al., 

2008). Of gematigde bewegingstherapie effectief is voor patiënten met QVS, is nog niet onderzocht. 

Ook is het onbekend of er andere, meer effectieve behandelingen zijn buiten GET. 

2.3 Q-support, Q-uestion en stichting Q-koortsclaim 
 

Q-support (www.q-support.nu) is het in leven geroepen door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en aangesteld voor advies en begeleiding van chronische Q-koortspatiënten en 

mensen met QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom). Ook kunnen artsen en onderzoekers subsidie 

aanvragen voor onderzoek naar Q-koorts. Het doel hiervan is om de diagnostiek en 

behandelmethodes van chronische Q-koorts en QVS te verbeteren. 

 

                                                           
4 Zie bijlage A 
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Q-uestion is een stichting opgericht door en voor mensen met Q-koorts. Q-uestion faciliteert 

lotgenotencontact en verspreid informatie naar patiënten, professionals en buitenstaanders. 

Daarnaast zijn zij actief in het creëren van awareness. 

Stichting Q-koortsclaim probeert de financiële schade die patiënten hebben ondervonden van de Q-

koorts vergoed te krijgen. Zij dagen zowel de overheid als de geitenhouderijen die in het verleden 

besmet zijn geweest voor de rechter. 

2.4 Sporten en QVS 

 
Begin 2014 is door Van Loenhout en zijn collega’s een onderzoek gepubliceerd over de 

gezondheidsklachten van Q-koorts- en Legionella patiënten. Hierin werd aangetoond dat Q-koorts 

patiënten, als gevolg van hun fysieke toestand, in vergelijking met gezonde mensen meer vermoeid 

waren, een lagere kwaliteit van leven hadden en meer problemen hadden met het uitvoeren van 

werk of dagelijkse activiteiten (van Loenhout et al., 2014). 

 

Het is bekend dat een fysiek actief leven een positieve uitwerking heeft op lichaam en geest. Mensen 

die regelmatig bewegen en sporten hebben beter functionerende cardiovasculaire5 en respiratoire6 

systemen. De bloeddruk en cholesterol spiegels verlagen, de hartslag is gemiddeld lager bij dezelfde 

inspanning en het duurt langer totdat de symptomen van een ziekte komen opzetten tijdens 

inspanning. Daarbij wordt het risico op sterfte door een cardiovasculaire ziekte en andere ziektes 

verlaagd (ACSM, 2014). Verder heeft sporten ook positieve effecten op de kwaliteit van leven 

gerelateerd aan de gezondheid. Mensen met een hogere fysieke activiteit gaven hogere scores aan 

hun kwaliteit van leven (Bize et al., 2007). 

Niet alleen gezonde mensen hebben baat bij sporten. Ook bij chronische ziektes is het positieve 

effect van regelmatig sporten aangetoond. De intensiteit en de duur van de activiteit verdienen 

daarbij wel aandacht. Mensen met een geschiedenis van hartklachten moeten namelijk opletten met 

de intensiteit van hun inspanning door hoge intensiteit van sport en zware belasting te vermijden, 

daar dit leidt tot een verhoogde hartslag en bloeddruk (ACSM, 2014). Patiënten met endocarditis 

moeten uiterst voorzichtig zijn met sporten. Vaak geldt zelfs een algeheel sportverbod. Dit geldt 

derhalve  ook voor chronische Q-koortspatiënten omdat zij een hoge kans hebben op het krijgen van 

endocarditis en/of vasculaire infecties. 

Q-koortsvermoeidheidspatiënten hebben geen endocarditis. Daarnaast kan er vergeleken worden 

met CVS, waarbij gematigde bewegingstherapie effectief is. De kans dat deze groep baat heeft bij 

een bewegingstherapie is daarom reëel en maakt het een interessante groep om nader te 

onderzoeken wanneer het aankomt op sport- en dagelijkse activiteiten. 

Ook is er een indicatie dat gematigde bewegingstherapie, naast CGT, een positief effect kan hebben 

op QVS-patiënten. Of CGT een goede behandeling is voor QVS kan nog niet gezegd worden. Daarvoor 

moet er gewacht worden op de uitslag van de “Qure study”. Wel hebben zowel GET als CGT 

aangetoond effectief te zijn bij CVS. Het feit dat GET werkt bij CVS suggereert dat deze therapie, of in 

ieder geval een vorm van gematigde bewegingstherapie, zou kunnen werken als behandeling voor 

                                                           
5 Hart en vaatstelsel.  
6 Ademhalingssysteem. 
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QVS. Maar waarom wordt de effectiviteit van GET op QVS-patiënten op het moment dan niet getest? 

In de LCI-richtlijnen voor het Q-koortsvermoeidheidssyndroom staat het volgende: 

 

“Er is tot op heden geen effectieve behandeling bekend van QVS. Voor patiënten met CVS is de 

effectiviteit van behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapy (GET) 

aangetoond. Gezien de overeenkomsten tussen QVS en CVS en de ervaring in de praktijk is het zeer 

waarschijnlijk dat CGT ook voor QVS-patiënten effectief kan zijn. GET kan ook effectief zijn maar 

wordt in Nederland niet systematisch aangeboden.”  

Graded exercise therapy, en derhalve bewegingstherapie, kan effectief zijn bij mensen met QVS. Het 

probleem is echter dat het in Nederland niet genoeg wordt aangeboden. Er zijn te weinig 

zorgverleners die ervaring hebben met de therapie. De vraag naar sporten onder begeleiding kan 

aanwezig zijn, maar er moet dan wel genoeg aanbod zijn om aan deze vraag te voldoen. 

2.5 Doel van het onderzoek 
 

Sporten, of in ieder geval gematigd bewegen, is gezond voor het lichaam. Het is dus van belang om in 

beweging te blijven. Maar volgens het onderzoek van Van Loenhout en zijn collega’s zijn Q-

koortspatiënten juist minder actief. Waarom is dit? Wat zijn de exacte problemen die een patiënt 

ervaart die er toe leiden dat er minder bewogen wordt? Als een patiënt minder actief is, ondervindt 

hij of zij dan ook problemen met sporten? Zijn er oplossingen en behandelingen beschikbaar 

wanneer er problemen geconstateerd worden bij de patiënten? Wat zeggen de specialisten over 

sporten met deze ziekte? Welke problemen treffen zij aan bij de patiënt op het gebied van sporten 

met QVS en wat zou volgens hun de ideale oplossing zijn? 

 

De kernvraag van het onderzoek is: Wat is de gezamenlijke oplossing van de stakeholders (i.e. 

patiënten, fysiotherapeuten en artsen) voor de problemen die zich voordoen bij QVS-patiënten op 

het gebied van sporten met QVS? 

 

Een belangrijke deelvraag daarbij is: Wat kan Q-support volgens de stakeholders doen om deze 

oplossing in de praktijk te brengen? 

 

Het doel van het onderzoek is het creëren van een gezamenlijk oplossing op het gebied van QVS en 

sport. Daarvoor moeten eerst de ervaringen van de patiënten verzameld worden: in hoeverre zij nog 

in staat zijn om te sporten, hoe zij sport ervaren, welke problemen zij tegenkomen en wat er voor 

hen veranderd is sinds zij QVS hebben. Vervolgens is het belangrijk om te weten te komen wat zij als 

eventuele oplossingen zien voor deze problemen. Hierna zullen de fysiotherapeuten en artsen 

gevraagd worden naar hun opvattingen hierover. Waar lopen zij tegenaan bij de behandeling van 

deze patiëntengroep en wat is vanuit hun oogpunt een goede oplossing om de conditie van de 

patiënt te verbeteren? 

 

Een patiënt, een fysiotherapeut en een arts hebben verschillende achtergronden. Zij kunnen daarom 

verschillende visies hebben op een situatie. Een arts kan bijvoorbeeld vinden dat sporten met QVS 

onverstandig is, waar de patiënt misschien goede ervaringen hiermee heeft. Niet alleen tussen 

verschillende groepen met verschillende achtergronden kunnen uiteenlopende visies bestaan. Ook 
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kunnen mensen met dezelfde achtergrond een andere mening zijn toegedaan. Zo kan de ene QVS-

patiënt sporten heel prettig vinden, waar de andere patiënt dit misschien liever niet doet of niet kan. 

 

2.6 Vooruitblik 
 

Door met de stakeholders te praten die allemaal hun aandeel hebben in de problemen en de 

oplossingen, door hun visies te verzamelen en naast elkaar te leggen en door de verschillen en 

overeenkomsten te identificeren, kan er gewerkt worden aan een oplossing waar de hele groep zich 

in kan vinden. Voorafgaand aan dit onderzoek was het nog onbekend of sporten met QVS een 

probleem was, het was nog onbekend hoe groot het probleem was en of er vraag naar een oplossing 

was. De gesprekken met de stakeholders hebben hier meer inzicht in gegeven. 

 

Sporten met QVS is wel degelijk een probleem voor de patiënten. De patiënten ondervonden 

problemen met het opbouwen van hun conditie. Ook waren zij genoodzaakt om op lage intensiteit te 

sporten. Wanneer zij te intensief gingen sporten, leidde dit tot een lange herstelperiode. Eén patiënt 

kon wél op hoge intensiteit sporten ondanks de QVS, dit geeft een glimp van de diversiteit van de 

ziekte. 

 

Er is vraag naar advies over sport. De patiënten moeten het door de beperkte kennis over de ziekte 

doen met hun eigen ervaringen. Nog steeds, na het langdurig ziek zijn, hebben nog niet alle 

patiënten genoeg ervaring kunnen opbouwen om hun conditie te verbeteren.  

 

Ook is er weinig ervaring met deze patiëntengroep bij de fysiotherapeuten, omdat de ziekte niet 

door iedereen (h)erkent wordt en het ziektebeeld en daardoor de groep QVS-patiënten zeer divers is.  

 

De communicatie tussen de artsen en fysiotherapeuten kan beter. De fysiotherapeuten krijgen geen 

patiënten vanuit de artsen doorverwezen. De artsen weten daarbij niet naar wie ze moeten 

doorverwijzen. Wanneer er naar een beperkt aantal fysiotherapeuten doorverwezen wordt, is het 

eenvoudiger om ervaring op te doen als fysiotherapeut. 

 

Ook de artsen hebben weinig ervaring met sporten en QVS. De opvattingen die zij hebben zijn, net 

zoals bij de fysiotherapeuten, gebaseerd op eigen ervaringen en medische kennis van het menselijk 

lichaam en de ziekte. Het ontbreekt aan wetenschappelijke onderbouwing over de effectiviteit van 

sporten in de vorm van bewegingstherapie bij QVS-patiënten. 

 

Dit onderzoek sluit niet uit of het goed of slecht is om te sporten met QVS. Wel zijn er indicaties dat 

de patiënten er baat bij kunnen hebben. Om dit te onderbouwen moet er wetenschappelijk 

onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van bewegingstherapie voor QVS. 

 

Q-support is een belangrijke stakeholder in de oplossing van de problemen. Zij kunnen meer 

awareness creëren, beweeggroepen laagdrempelig maken, een netwerk mee helpen opzetten en 

wetenschappelijk onderzoek voor een deel faciliteren. 
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Wanneer een gezamenlijke oplossing bereikt wordt en de gezichten dezelfde kant opstaan, kunnen 

de problemen hopelijk verholpen worden. Het uiteindelijke doel is om deze patiëntengroep een 

betere kwaliteit van leven te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
8 

 

3 Materiaal en Methoden 
 

Tijdens dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een gevalideerde methode, de handelingstheorie, 

beschreven in Technology Assessment van Grin et al. van het Rathenau Instituut (Grin et al., 1997). 

De handelingstheorie definieert de relatie tussen iemands visies en zijn manier van handelen. Deze 

wordt verder beschreven in de hier opvolgende sectie. 

3.1 Handelingstheorie 
 

Met behulp van de handelingstheorie werden de visies van de deelnemers vergaard over het 

onderwerp “Sporten met QVS”. Door de visies en de manier van handelen van de deelnemers naast 

elkaar te leggen, kwamen de verschillen en overeenkomsten naar voren. Grin et al. deelt iemands 

visies en handelen op in de volgende vier categorieën:  

 

1. Allereerst wordt er gekeken naar de huidige oplossingen (solution assessments) van de persoon. 

Sport de patiënt nog? In welke vorm? Wat is het huidige behandelplan van de zorgverleners? 

2. Daarna wordt het exacte probleem gedefinieerd (problem definition). Wat zien de personen 

precies als het probleem? In het geval van de patiënt betekent dit de problemen die zij tegenkomen 

bij sporten. Bij de zorgverleners wat hun diagnose is. 

3. Vervolgens wordt de achterliggende gedachtegang in kaart gebracht, de zogenaamde 

achtergrondtheorieën (background theories) van een persoon. Wat is de visie op sporten met QVS? Is 

sporten goed voor je? Waarom sport de persoon wel of niet? 

4. Ten slotte komen de ultieme voorkeuren (ultimate preferences) van de persoon aan bod. Wat zijn 

de doelen van de persoon? Wat zijn mogelijke oplossingen om tot dit doel te komen? Wat is hun 

ideale scenario? 

De opvattingen en daarmee de manier van handelen van een zorgverlener kunnen erg verschillen 

van die van een patiënt (tabel 1). Zo kan een zorgverlener het door zijn of haar baan belangrijk 

vinden dat iemand twee keer per week sport en gaat de zorgverlener hierdoor zelf twee keer per 

week sporten. Een patiënt kan ervaren dat sporten de symptomen verergert, waardoor de patiënt 

van mening is dat sporten slecht is voor je en minder tijd steekt in fysieke activiteiten. Om erachter 

te komen wat de problemen zijn rondom sporten met QVS, moesten de handelingstheorieën van alle 

stakeholders in dit probleem achterhaald worden. Een stakeholder is iemand die participeert in het 

probleem en/of in de oplossing daarvan. Tijdens dit onderzoek waren dat de QVS-patiënt, de 

fysiotherapeut en de arts. Q-support participeert in de oplossing van het probleem “Sporten met 

QVS”. 
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De methode van Grin streeft er naar om alle opvattingen van de deelnemers in kaart te brengen wat 

betreft bovenstaande categorieën. Het doel van de methode is consensus onder stakeholders; het 

creëren van een zogeheten joint construction, een gezamenlijke oplossing voor de gevonden 

problemen. In dit specifieke geval kon de oplossing gebruikt worden door de cliënt, Q-support. Het 

komen tot een gezamenlijke oplossing werd bereikt door de zogeheten argumentatiecirkel te 

doorlopen, en eventueel te herhalen. Deze wordt hieronder toegelicht. Buiten de informatie 

verkregen uit de interviews, werd tevens literatuur geraadpleegd. In het bijzonder literatuur over Q-

koorts, QVS en CVS. 

Het volledige stappenplan dat is aangehouden tijdens dit onderzoek is te vinden in de appendix7. 

3.2 Interviewmethode 

 
De interviewrondes waren de kern van dit onderzoek. De essentie van de interviewrondes, ook wel 

argumentatiecirkel genoemd, is problemen en oplossingen van de verschillende groepen deelnemers 

aan elkaar te koppelen en uiteindelijk, zoals ook hierboven beschreven, tot een gezamenlijke 

oplossing te komen. Soms moeten er meerdere interviewrondes doorlopen worden om tot een 

gezamenlijke oplossing te komen. 

                                                           
7 Zie bijlage B 

Tabel 1: De handelingstheorie van een consument en een arts. Tijdens dit onderzoek is de patiënt de consument 
van de zorg. Dit is een goede weergave van hoe een handelingstheorie tussen twee groepen kan verschillen. De 
tabel en informatie zijn vriendelijk verkregen vanuit Technology Assessment van Grin et al. pagina 34 (Grin et al., 
1997). 

 



   
10 

 

Een aantal startcondities zijn toegepast omdat dit de betrouwbaarheid van de uitkomsten verhoogt. 

(Guba and Lincoln, 1989) (Grin et al., 1997). Er werd gekozen om de deelnemers, wanneer mogelijk, 

in hun eigen omgeving te interviewen. Dat wil zeggen dat de patiënten thuis werden geïnterviewd en 

de fysiotherapeuten en artsen op hun werkplek. Wanneer een interview namelijk wordt uitgevoerd 

in de natuurlijke setting van de deelnemer verhoogt dit de kans op betrouwbare uitkomsten. 

De interviewer heeft ernaar gestreefd om zijn interviews zo open en objectief mogelijk uit te voeren. 

Een evaluator met ervaring op het gebied van interviews beoordeelde de wijze van interviewen en 

gaf feedback. Hierdoor kon de interviewer zich verbeteren. Voordat de interviews werden 

uitgevoerd, werd aan elke deelnemer duidelijk uitgelegd dat middels de interviews de visies van alle 

deelnemers werd verkregen met als doel om samen tot een oplossing te komen. 

Tijdens de eerste ronde interviews werden de probleemstellingen en oplossingen van de deelnemers 

geconstrueerd. Voorafgaand aan de eerste ronde was nog onbekend wat het exacte probleem was 

op het gebeid van sport en QVS. Wel toonde eerder onderzoek van Van Loenhout en collega’s aan 

dat Q-koortspatiënten minder actief waren ten opzichte van een gezonde controlegroep. Maar of 

QVS-patiënten ook problemen ondervonden met sport en dagelijkse activiteiten was onduidelijk. 

Mede om die reden had de eerste ronde een open vorm van interviewen. Door open vragen te 

stellen, kwam de interviewer het meest te weten over de visies van de deelnemers op het probleem 

zoals zij dat ervoeren. De focus lag daarbij op een aantal thema’s8. Met de verkregen resultaten uit 

deze ronde werd een gezamenlijke oplossing samengesteld. 

Tijdens de tweede ronde werd dieper ingegaan op de verkregen resultaten van de eerste ronde. De 

focus lag daarbij vooral op de voorgestelde oplossingen van de deelnemers. Zijn de deelnemers het 

met elkaar eens over de oplossingen en hoe kunnen zij de gezamenlijke oplossing concrete invulling 

geven? Het uiteindelijke product van de tweede ronde was een oplossing waar alle partijen het mee 

eens waren.  

Om de problemen concreet in kaart te brengen, zijn er tijdens de tweede ronde een twaalftal vragen 

gesteld over de problemen die gevonden zijn in de eerste ronde. Hier kon de patiënt een cijfer op 

een schaal van 1-10 geven, waarbij 1 ‘heel slecht’ aanduidde en 10 ‘heel goed’. Ook werd er naar de 

afstand en duur gevraagd die de patiënt kon lopen en fietsen om tot zijn of haar persoonlijke 

inspanningsgrens te komen. Deze resultaten zijn geïllustreerd aan de hand van grafieken verspreid 

door de resultaten van ronde 1 en 2. Voor een volledig overzicht van de vragenlijst wordt verwezen 

naar bijlage G. 

Er werd ook nader ingegaan op de visies wat betreft het overschrijden van de persoonlijke 

inspanningsgrens van de patiënten, aangezien dit een duidelijk probleem was gedurende de eerste 

ronde. Wat vonden de patiënten van de overeenkomstige achtergrondtheorie van de 

fysiotherapeuten en artsen?  

 

Uiteindelijk werd alle deelnemers de vraag gesteld wat Q-support kon betekenen in de oplossingen 

van de gevonden problemen. 

                                                           
8 Zie bijlage C 
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3.3 Werving 

 
Een deel van de patiënten zijn verworven door middel van een oproep via de website van Q-support 

waarop zij konden reageren (www.q-support.nu). Er zijn posters opgehangen in een 

huisartsenpraktijk in Herpen en Oss. Ook zijn er patiënten via de intakes van Q-support gevraagd of 

zij mee wilden doen aan het onderzoek. Tevens is er gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect, 

waarbij de interviewer aan een deelnemer vraagt of hij of zij nog andere kandidaten wist die mee 

konden doen. De interviewer benaderde vervolgens de mogelijke kandidaten via email en na 

toestemming werd er gebeld voor een afspraak. 

 

De fysiotherapeuten en artsen zijn via de mail en telefonisch benaderd door de interviewer om mee 

te doen aan het onderzoek. Van deze zorgverleners was het bekend dat zij ervaring hadden met QVS-

patiënten. 

3.4 Materialen en software 
 

De interviews werden opgenomen met behulp van een applicatie op de mobiele telefoon van de 

interviewer. Vervolgens werd het interview terug beluisterd en getranscribeerd. Daarna werden 

probleemstelling, achtergrondtheorieën, doelstellingen en oplossingen gecodeerd met Microsoft 

Word.  

3.5 Inclusiecriteria van patiënten, fysiotherapeuten en artsen 
 

De deelnemers van het onderzoek moesten aan een aantal criteria voldoen. Hieronder volgen de 

inclusiecriteria met de daaropvolgende onderbouwing. 

3.5.1 QVS-patiënten 

 

De QVS-patiënten moesten voldoen aan de hieronder vernoemde criteria. De onderbouwing voor de 

gekozen leeftijdscategorie volgt daarna. 

 

- Leeftijd tussen de 40-65 jaar 

- Gediagnosticeerde QVS 

3.5.1.1 Fysieke activiteit 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet onder andere onderzoek naar fysieke activiteit. Uit cijfers 

blijkt dat de totale activiteit per week lager ligt bij mensen boven de 65 jaar. Tussen de 20-65 jaar is 

de totale lichamelijk activiteit redelijk stabiel. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. De grootste 

verschillen liggen derhalve onder de 20 en boven de 65 jaar (CBS, 2014). 

3.5.1.2 Sportdeelname 

 

In Nederland geldt dat hoe ouder mensen worden, des te minder ze sporten. Dat blijkt uit het 

Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 van het TNO en uit de sportersmonitor 2013 van 

het Mulier Instituut (Hildebrandt et al., 2013, Collard and Pulles, 2014) . Tussen mannen en vrouwen 
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zit er geen verschil in de norm die gehaald moest worden voor de studie, namelijk minimaal 12x per 

jaar sporten. Mannen sporten echter wel frequenter dan vrouwen. Jonge mensen sporten van 

zichzelf meer dan ouderen, wat het lastig maakt om deze groepen te vergelijken zonder dat de 

gevonden resultaten toe te wijden zijn aan leeftijdsverschil.  

3.5.1.3 Incidentie 

 

Van Loenhout et al. onderzocht een groot aantal Nederlandse Q-koorts patiënten. De gemiddelde 

leeftijd van deze onderzoeksgroep was 49 jaar (van Loenhout et al., 2014). Bij onderzoek van ruim 

3000 Q-koorts patiënten die tussen 2007-2009 Q-koorts opliepen, waren de meeste mensen 40-60 

jaar oud (Dijkstra et al., 2012). Ook andere studies tonen aan dat de gemiddelde leeftijd rond de 

vijftig ligt en Q-koorts onder de 20 weinig tot niet voorkomt (Limonard et al., 2010b, Limonard et al., 

2010a).  

3.5.1.4 Sample size 

 

De belangrijkste reden om de leeftijd van de onderzoeksgroep binnen een bepaalde leeftijd te 

houden is de sample size. Omdat de patiëntengroep in dit onderzoek klein is (n=6)9, is het belangrijk 

de leeftijdscategorie niet te groot te kiezen. Wanneer er verschillen gevonden worden in activiteit 

tussen iemand van 25 jaar en 65 jaar, is het lastig om dit toe te wijden aan andere factoren dan de 

leeftijd. Met een kleine sample size is het zaak om de criteria van de onderzoeksgroep zo homogeen 

mogelijk te houden. Er is overwogen om patiënten tussen de 30-40 jaar mee te nemen in de studie, 

maar dit zorgt voor een te grote diversiteit in leeftijd.  

3.5.1.5 Q-koortsvermoeidheidssyndroom 

 

De groep QVS patiënten is groter dan die van de chronische Q-koorts patiënten wat het een 

significantere groep maakt om te bestuderen. Verder is in hoofdstuk 3.3 al het één en ander 

toegelicht over de keuze om QVS-patiënten te onderzoeken en geen chronische Q-koortspatiënten. 

3.5.2 Fysiotherapeuten 

 

De fysiotherapeuten in dit onderzoek moesten werkzaam zijn als fysiotherapeut in een 

fysiotherapiepraktijk. Hier moesten zij QVS-patiënten in behandeling hebben of in het verleden 

behandeld hebben. Zij hadden dus ervaring nodig op het gebied van sporten met QVS.  

3.5.3 Artsen 

 

Tenslotte werden artsen geïnterviewd naar de ervaringen die zij hadden met QVS en sport. Om mee 

te mogen doen moesten zij de medische opleiding tot arts voltooid hebben. Daarnaast dienden zij 

betrokken te zijn/te zijn geweest bij onderzoek, behandeling of de diagnose van QVS-patiënten. Er 

werd speciaal gekeken naar de hoeveelheid ervaring die zij hadden. De artsen dienden bekwaam te 

zijn om een advies uit te brengen wat betreft sporten met QVS.  

                                                           
9 n staat voor het aantal deelnemers van het onderzoek. De patiëntengroep had een populatie van n=6. 
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4 Resultaten 

 

4.1 De onderzoeksgroepen  

 

4.1.1 QVS-patiënten 

 

De groep QVS-patiënten bestond uit drie vrouwen en drie mannen. De leeftijd lag tussen de 45 en 57 

jaar. De gemiddelde leeftijd was 50 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar voor de vrouwen en 

53 jaar voor de mannen. Vier van de zes deelnemers kwamen uit de provincie Noord-Brabant, een 

deelnemer uit Zuid-Limburg en een deelnemer uit Gelderland. De deelnemers hebben tussen 2007-

2011 de Q-koorts infectie opgelopen. Tussen 2009-2013 werd bij de deelnemers QVS-

gediagnosticeerd. Alle deelnemers hebben derhalve een half jaar of langer gediagnosticeerde QVS 

(tabel 2). 

Patiënt Geslacht Leeftijd Woonplaats Q-koorts 
opgelopen 

QVS 
gediagnostice
erd 

1 Man 51 Ede 2010 2013  

2 Vrouw 45 Haarsteeg 2009 2010 

3 Man 50 Voerendaal 2009 2011 

4 Man 57 Herpen 2008 2009 

5 Vrouw 49 Oss 2007 2011-2012 

6 Vrouw 47 Eindhoven 2009-2011 2011-2012 

 

4.1.2 Fysiotherapeuten 

 

Beide fysiotherapeuten hadden contact met QVS-patiënten. Fysiotherapeut 1 was werkzaam in 

Heesch en zag daar een aantal patiënten met QVS. Daarbij had hij in zijn verleden als 

fitnessinstructeur verschillende chronisch vermoeide patiënten getraind, waaronder QVS-patiënten. 

Fysiotherapeut 2 was werkzaam in Schaijk. Tijdens dit onderzoek was hij bezig met het opzetten van 

een bewegingsgroep voor QVS-patiënten. Zowel fysiotherapeut 1 als fysiotherapeut 2 hadden 

derhalve ervaring met QVS-patiënten en/of participeren in de toekomstige behandeling van QVS-

patiënten. 

4.1.3 Artsen 

 

Arts 1 was werkzaam als huisarts in Herpen. Vanaf de Q-koorts uitbraak in 2007 tot heden ziet de 

arts al QVS-patiënten en heeft daar veel ervaring mee opgebouwd. Arts 2 was een arts-onderzoeker 

met specialisme infectieziekten, werkzaam in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Deze arts voerde 

de “Qure study” uit waarbij er werd gezocht naar een effectieve behandeling van QVS. Ook hier geldt 

dat beide artsen hebben geparticipeerd en in de toekomst zullen participeren in de behandeling van 

QVS-patiënten.  

Tabel 2: Kenmerken van de geïnterviewde QVS-patiënten.  
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4.2 Resultaten interviews ronde 1 

 
De volledige resultaten van de patiënten, fysiotherapeuten en artsen zijn te vinden in bijlage D, E en 

F, respectievelijk. Opvattingen over de huidige oplossingen, problemen, achtergrondtheorieën en 

ultieme voorkeuren die herhalend voorkwamen worden in de resultatensectie behandeld. Ook wordt 

er aandacht besteed aan opvallende opvattingen.  

4.2.1 QVS-patiënten 

 

De meeste gesprekken tussen de interviewer en de patiënt vonden plaats bij de patiënt thuis. Eén 

gesprek vond plaats in Den Bosch bij Q-support en één gesprek in het centrum van Eindhoven. Na de 

kennismaking en de uitleg over het doel van het onderzoek begon het interview. Het was al vrij snel 

duidelijk dat de patiënten erg open waren over hun opvattingen. Ze namen de interviewer in 

vertrouwen en vertelden hem over vrijwel alle problemen die zij tegenkwamen als QVS-patiënt. Door 

de goede medewerking van de patiënten heeft de interviewer een brede visie verkregen op de 

problemen die QVS met zich meebrengt op het gebied van sport, maar ook op het werk en thuis.  

De resultaten van de eerste ronde zijn uitgewerkt volgens de handelingstheorie: huidige oplossingen, 

probleem definitie, achtergrondtheorieën en ultieme voorkeuren. Na het terugluisteren van alle 

interviews konden de antwoorden ingedeeld worden in deze vier thema’s.  

4.2.1.1 Huidige oplossingen 

 

In huidige oplossingen wordt getoond of de patiënten nog sporten, en zo ja, in welke vorm? Hebben 

zij aanpassingen moeten maken sinds dat zij de infectie hebben opgelopen en hoe zien die 

aanpassingen er dan uit? 

Alle patiënten waren nog fysiek actief op lage intensiteit, voornamelijk door te fietsen en te 

wandelen. Twee van de zes patiënten gaven aan niet over de persoonlijke inspanningsgrens te gaan, 

drie van de zes sportten in hun eigen tempo en vier van de zes patiënten sportten voornamelijk 

individueel.  

“Zolang ik het maar low impact hou. En dan voelt het voor mij niet echt als sporten meer. Dus ik 

beweeg heel bewust. Vier keer per week probeer ik dat een uur te doen. Dat is een half uur fietsen en 

een half uur lopen, wat ik elke 2 weken bijstel naar een hoger niveau. Maar echt sporten houdt bij mij 

in dat ik de grens opzoek. Dat heb ik vroeger ook altijd gedaan bij de sport die ik toen deed. En dan 

valt dit gewoon heel erg tegen.” – Patiënt 6. 

Zij gaven ook aan niet (meer) mee te kunnen met het niveau van een groep of team, terwijl zij dat 

vroeger wel konden (figuur 1):  

“In 2012 ging het even goed met me. Toen ben ik met een clubje gaan sporten. Maar na een tijdje 

ging dat niet meer. Ik wil dat nu ook niet meer want dan moet ik me gaan aanpassen aan anderen. 

Dan hebben anderen last van mij omdat ik niet kan meekomen. Dat vind ik lastig.” – Patiënt 1. 
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Zowel bij sporten als bij dagelijkse activiteiten10 was het in eigen tempo volbrengen van activiteiten 

een veelgenoemde oplossing. Het huishouden werd vaak gefragmenteerd zodat de inspanning niet 

te lang duurde en de activiteit kon worden volbracht.  

4.2.1.2 Problemen 

 

Na het analyseren van de interviews konden ook de problemen ingedeeld worden in een aantal 

categorieën. Vooraf aan het onderzoek was nog onduidelijk of er überhaupt problemen waren op het 

gebied van sport bij de QVS-patiënt. Dit bleek wel degelijk het geval te zijn. Zo was opbouwen van de 

conditie erg lastig te zijn en kenden zij een lange herstelperiode als zij over hun persoonlijke 

inspanningsgrens gingen. Ook het uitvoeren van dagelijkse activiteiten verliep, in vergelijking met 

voor de QVS, een stuk moeizamer. Daarbij had ook de omgeving van de patiënt invloed op hen, 

zowel positief als negatief. 

1. Conditie 

Alle patiënten hadden een langere herstelperiode na het sporten, in vergelijking met voor de QVS, 

voornamelijk na intensieve sport. De herstelperiode varieerde tussen de 3-10 dagen, vaak 

gekenmerkt door ernstige vermoeidheid en soms spier- en gewrichtspijn. In de resultaten van de 

tweede ronde interviews worden de opvattingen over de herstelperiode verder uitgediept.  

“Hiervoor deed ik aan hardlopen. Het is echt een wereld van verschil. Ik herstelde veel gemakkelijker. 

Toen kon ik op een bepaald niveau komen en dan vasthouden. Als ik dan piekte dan kreeg ik spierpijn 

                                                           
10 Met dagelijkse activiteiten worden o.a. boodschappen, tuinieren, stofzuigen en de was doen bedoeld. 
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Cijfer voor het sporten in een team voor het krijgen van QVS 
en nu

Voor Nu

Figuur 1: Het gemiddelde cijfer dat werd toegekend door de patiëntengroep aan sporten voordat zij QVS kregen was 
een 8,8. Zij gaven het sporten tijdens de QVS een 4,0 gemiddeld. Alle patiënten gaven een 7 of hoger vóór de QVS. Na 
de QVS lagen alle cijfers onder de 5,0, op patiënt 3 na die van een 9 naar een 7 ging. 

. 
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maar dat is niet erg want dan ben je aan het opbouwen. Nu heb ik altijd spierpijn en moet ik altijd 

herstellen.” – Patiënt 1. 

 

Tevens was het opbouwen van de conditie moeizaam of zelfs onmogelijk. Drie van de zes patiënten 

was helemaal niet in staat om een conditie op te bouwen door de klachten.  

“Maar als ik iets te veel doe… Kijk, ik kan niet opbouwen. Ik loop altijd op steentjes in mijn schoenen. 

Beurse voeten heb ik. Loop ik te ver dan worden die steentjes glas. Stekende, snijdende pijn in mijn 

voeten, scheenbenen. En dat houdt dan soms 3-5 dagen en soms wel een week aan. Dus dan kan je 

niet opbouwen.” – Patiënt 4 

Er waren twee uitzonderingen: één patiënt lukte het namelijk om langzaam een conditie op te 

bouwen door steeds een hogere intensiteit van sport te beoefenen. Een andere patiënt kon door 

veel te wielrennen zijn conditie relatief goed opbouwen. 

2. Sport 

Drie van de zes patiënten deden aan fitness. Vijf van de zes patiënten probeerde de conditie 

enigszins op peil te houden door te wandelen, vier van de zes door middel van fietsen. Teamsport 

was een probleem omdat het meekomen met andere sporters onmogelijk bleek. Het in eigen tempo 

bewegen ging vaak goed. De sport die beoefend werd vóór het krijgen van QVS kon in vier gevallen, 

op patiënt 1 en 3 na, niet meer uitgevoerd worden.  

De intensiteit van de sport was een probleem bij alle patiënten. Elke patiënt kreeg klachten bij het 

uitvoeren van duursport of sport met een hoge intensiteit zoals hardlopen. Om deze reden sportten 

alle patiënten op een lage intensiteit, zoals rustig wandelen of fietsen. Patiënt 3 lukte het wel om op 

een hoge intensiteit te wielrennen. 

 

Sporten in de periode voordat de patiënten QVS kregen, werd beoordeeld met een 8,3 gemiddeld. 

Tijdens de QVS gaven de patiënten gemiddeld een 3,7 (figuur 2). 

De klachten tussen de patiënten varieerden. Sommige patiënten hadden alleen last van 

vermoeidheid. Andere patiënten hadden voornamelijk spier- en gewrichtspijn. Er waren ook 

patiënten die alle bovengenoemde klachten hadden. De patiënten gaven aan dat deze klachten hun 

belemmerden in het sporten en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 
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3. Dagelijkse activiteiten 

Bij alle patiënten leverden de dagelijkse activiteiten (e.g. boodschappen, tuinieren en stofzuigen) 

aanzienlijk meer problemen op dan vóór de ziekte. Sommige patiënten gaven aan dat zij vroeger het 

hele huishouden in een dag afkregen. Iets waar zij nu de hele week over deden. Vooral mannen 

gaven aan dat zij zware taken zoals klussen met meer moeite of helemaal niet meer konden 

uitvoeren. 

“Toen ik nog geen QVS had, deed ik het hier in 1 dag en dan was alles schoon… Nu moet ik kijken hoe 

ik me in de ochtend voel als ik opsta. Dan vraag ik een van de jongens of ze me willen helpen met 

grote stukken zoals de badkamer of de keuken, dat soort dingen. Dan krijg ik het wel voor elkaar. 

Maar ik doe er echt de hele week over om het huis schoon te krijgen. Niet meer net zoals vroeger.” – 

Patiënt 5.  

“Drie jaar geleden werden de boodschappen voor mij gedaan. Elke keer probeerde ik een klein beetje 

meer. Dan probeerde ik weer zelf te stofzuigen. Het is echt een heel lang traject geweest. Nu doe ik 

zelf mijn huishouden. Ik woon in een klein appartement. Vroeger deed ik dat allemaal zelf en dan was 

ik in een dag klaar en nu moet ik dat in stukjes hakken.” – Patiënt 6. 
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Cijfer voor sporten voor het krijgen van QVS en nu

Voor Nu

Figuur 2: Het sporten in de periode vóór het krijgen van QVS werd met een 8,7 beoordeeld. Tijdens de QVS kreeg het 
sporten een lagere waardering, namelijk een 3,7. Alle patiënten gaven een 7 of hoger voor de QVS. Na de QVS lagen 
alle cijfers onder de 5, op patiënt 3 na die van een 9 naar een 7 ging. 
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4. Omgeving 

De patiënten vonden dat de directe omgeving11 ruim voldoende rekening hield met de ziekte. De 

indirecte omgeving12 scoorde een relatief slechter (figuur 3). In de meeste gevallen nam het gezin 

huishoudelijke taken over. Sommige patiënten werden aangespoord door de omgeving om te blijven 

sporten en bewegen.  

Buiten de familie was er vaak onbegrip voor de ziekte. De dorpsgenoten, sportschool en soms zelfs 

de arts konden niet altijd rekening houden met de ziekte, vaak vanwege het wisselende karakter van 

de QVS die ervoor zorgt dat men goede en slechte dagen kent. 

 

 

“Ik ben wel naar die revalidatie arts geweest. Maar ik wil geen zeur lijken. En dan kom je daar en ze 
snappen het niet. Niemand snapt het. Mijn vrouw snapt het niet, mijn huisarts snapt het niet.” – 
Patiënt 4. 
 

“Maar over je grenzen gaan dat is bij QVS denk ik wel lastig. En als je dan ervaart wat ik zelf heb 

meegemaakt op de sportschool. Dat ze zeggen: “Tandje erbij want tandje terug dat doen we hier 

niet”. En dan denk ik van ja…” – Patiënt 2. 

 

 

                                                           
11 Directe omgeving: partner, familieleden en/of vrienden. 
12 Indirecte omgeving: Iedereen buiten de directe omgeving. 

Figuur 3: De directe omgeving hield volgens de patiënten goed rekening met de patiënten en hun aandoening en kreeg 

gemiddeld een 8,3. De patiënten gaven allemaal een 7 of hoger. De indirecte omgeving scoorde met een gemiddelde van 

5,3 minder goed. Hier varieerden de cijfers tussen de 4 en de 8.  
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4.2.1.3 Achtergrondtheorieën 

 

Dit zijn de achtergrondtheorieën van de patiënten. Het is het antwoord op het waarom. Wat vinden 

de patiënten in algemene zin van sporten? Waarom vinden zij dat? Wat vinden zij van sporten met 

QVS? Waarom vinden zij dit? De remmende factoren en de stimulerende factoren om te gaan 

sporten worden zo duidelijk. Door in te gaan op de achtergrondtheorie van iemand kan soms zijn of 

haar manier van handelen verklaard worden. 

1. Algemeen 

Alle patiënten waren ervan overtuigd dat sporten goed is voor het lichaam. Ze waren van mening dat 

ze in beweging moesten blijven ondanks het hebben van QVS. Een van de patiënten dacht dat de 

lange herstelperiode misschien niet goed was voor het lichaam. Op een enkeling na dachten de 

patiënten dat sporten iets voor hen opleverden, zowel op geestelijk als lichamelijk gebied.  

De meeste patiënten probeerden ook nog in beweging te blijven omdat ze zich hier vaak beter door 

gingen voelen: 

“Het is net alsof alles het dan weer gaat doen. Het is dan net alsof je over een bepaalde drempel 

moet. Ik heb trouwens niet iedere dag spier- en gewrichtspijn, ben wel iedere dag moe. Ik heb ook wel 

heel vaak last van spier- en gewrichtspijnen. En juist door dan te bewegen, helpt dat.” – Patiënt 2. 

Sommige patiënten gaven aan dat ze wel moesten blijven bewegen omdat ze anders helemaal niets 

meer konden en vaak toenamen in gewicht: 

“Anders kunnen ze me beter een spuitje geven… Sporten is sowieso goed. Maar het is heel beperkt. 

Daarom blijf ik ook bewust wandelen met de hond. Dan heb ik ook vaak geen zin maar ja, de hond die 

meldt zich wel. Dat vind ik ook wel goed. Omdat het toch moet… Het levert in zoverre iets op dat je 

anders helemaal dichtslibt. Mijn conditie is al bijna 0.” – Patiënt 4. 
 

Veel patiënten gaven aan dat zij in hun eigen tempo moesten sporten maar ook in hun eigen tempo 

dagelijkse activiteiten moesten volbrengen. Als zij het tempo van hun omgeving aanhielden dan 

gingen ze vaak over de grens. Ook moesten zij rustmomenten aanhouden. Zowel tijdens het sporten 

als tijdens dagelijkse activiteiten. Als zij voldoende frequent pauzes hielden dan ging sporten vaak 

wat beter:  

“Met fietsen heb je veel meer rustmomenten. Met wandelen stop ik weleens als het niet gaat. Maar 

dat deed ik voorheen niet. Maar als ik met fietsen de berg op ga, dan doe ik een paar tandjes terug. 

Dan kom ik nog wel die berg op. Met wandelen kan ik rustig doen maar dan kom ik helemaal niet 

meer vooruit. Daar zit bij mij het verschil in.” – Patiënt 3. 

2. Drijfveren 

De algemene opvatting dat sporten gezond is voor de mens, energie oplevert en goed is voor de 

conditie waren drijfveren om te gaan sporten.  

“Ik voel me stukken beter [na het sporten]. Daarna wordt je wel moe, maar dat noem ik dan een 

gezonde moeheid. Natuurlijk ben ik wel sneller vermoeid dan voorheen. Maar ik voel me er wel lekker 

fit bij.“ – Patiënt 3. 
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De positieve omgeving was voor twee patiënten ook een drijfveer om te blijven sporten. Deze 

patiënten werden aangemoedigd door het gezin of door een teamgenoot om te blijven bewegen. 

“Als ik helemaal niet sport dan merk ik dat ik mijn gewicht moeilijker op peil kan houden. En als ik wel 

sport dan heb ik toch wat meer lucht en ben ik toch wat fitter. Ondanks dat ik wel meer klachten heb, 

merk ik dat ik wel wat fitter ben.  Fitter in mijn hoofd en meer lucht hebben. Kortom mijn conditie is 

dan beter.” – Patiënt 1. 

De omgeving probeerde ook zo nu en dan de patiënt aan te sporen om te blijven bewegen: 

“We hebben weleens dat we tegen hem zeggen: “Kom je moet, je moet blijven bewegen.”” – 
Echtgenote patiënt 4. 
 
En soms kon de omgeving opletten dat de patiënt niet teveel deed: 
 
“Ja, dan ga ik weer te lang. Mijn vriendin moppert wel eens, want dan ga ik weer 2 uur fietsen.” – 
Patiënt 1. 

 
3. Remmers 

De klachten zorgden voor een demotivatie om te gaan sporten. Het lange herstel, de vermoeidheid 

en de pijn in zowel spieren als gewrichten maakten de drempel om te gaan sporten hoger. 

“Het ging altijd goed totdat ik last kreeg van mijn heupen, schouders en nek…Met name 

gewrichtspijn. Spierpijn is toch wel inherent aan die sport [Tae Bo13]. Je zoekt daar echt je grens op. 

En als je geen spierpijn hebt, dan heb je het gewoon niet goed gedaan… Maar fitness in de vorm van 

gewichtheffen of buikspieren trainen. Dat zoek ik niet eens meer op nu… want ik weet dat als ik mijn 

gewrichten verkeerd of te zwaar belast dat ik daar dagen last van heb. Die pijn zoek ik niet meer op 

want die krijg ik zo ook wel.” – Patiënt 6. 

Ook kan geld een rol spelen. Niet iedereen heeft geld om mee te doen aan beweegprogramma’s. 

Daarbij komt het feit dat de verzekering het vaak ook niet vergoed. 

“Wij [de denktank van Q-support14] hadden het over B-line. Dat is ook een bewegingsprogramma. En 

slenderen15 op een bank. Dat schijnt ook redelijk te helpen. Maar dat kan een normale mens niet 

betalen. Ik kan mijn geld wel beter besteden. Dat is wat mijn man zegt “je krijgt nergens een 

vergoeding voor”. Al krijg je maar een vergoeding voor de sportschool of voor de medicijnen.” – 

Patiënt 5. 

 

                                                           
13 Tae Bo is een vorm van fitness die martial arts technieken incorporeert. 
14 De denktank van Q-support bestaat uit een groep QVS-patiënten, chronische Q-koorts patiënten en mensen 
van Q-support die overleggen over de nieuwste ontwikkelingen rondom Q-koorts. 
15 Bij slenderen wordt er gebruik gemaakt van gemotoriseerde bewegingsbanken zodat iemand voortdurend in 
beweging blijft. 
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4.2.1.4 Ultieme voorkeuren 

 

Nadat de huidige oplossingen, problemen en achtergrondtheorieën van de patiënten in kaart zijn 

gebracht, is het belangrijk om ons te richten op de toekomst. Wat zijn de doelen die de patiënten 

hebben op het gebied van sport? Wat kunnen zij zelf doen om deze doelen te bereiken en wat 

kunnen andere doen om deze doelen te bewerkstelligen? 

1. Doelen 

Twee patiënten gaven aan dat zij graag klachtenvrij zouden willen sporten. Drie patiënten gaven aan 

dat zij weer in een team of met hun partner zouden willen sporten. Verder gaf een patiënt aan graag 

minder hersteltijd nodig te hebben. Vier patiënten wilden graag intensiever of meer sporten dan zij 

nu deden. 

2. Oplossingen vanuit de patiënt voor de toekomst 

Drie patiënten gaven aan om zelf meer te gaan sporten in de toekomst. Ofwel iedere dag een 

bepaalde afstand wandelen, ofwel door intensiever te trainen. Twee patiënten gaven aan graag 

onder professionele begeleiding te willen sporten. Vier van de zes patiënten gaven duidelijk aan dat 

sporten met lotgenoten een goede oplossing zou zijn. Veel patiënten gaven aan dat het ook fijn zou 

zijn als hier begeleiding bij aanwezig was. 

“Als je in een groep sport waarbij je met Q-koorts mensen gaat sporten dan hoef je niks uit te leggen. 

Dan ben je bij je eigen groep. Net als gisteren ook. Als je normaal niet naar een vergadering kan 

komen dan vragen ze “Waarom dan niet?”. Dat krijg je bij de vergadering van Q-support niet te 

horen. Daar zeggen ze gewoon “Oké.” – Patiënt 5. 

3. Oplossingen door anderen 

De patiënten gaven aan dat Q-support in de toekomst beweeggroepen zou kunnen gaan aanbieden. 

Hierin stond persoonlijke begeleiding en contact met lotgenoten hoog in het vaandel. Q-support was 

al bezig met het opzetten van een beweeggroep, maar zij zouden dit op grotere schaal kunnen gaan 

doen.  

Ik denk dat ik medische fitness fijn zou vinden. Zodat je verantwoord kan kijken hoe ver je kunt gaan… 

Het voordeel is dat je dan ook lichamelijk in de gaten wordt gehouden. Dat je beter kunt afstemmen. 

Dat er iemand meekijkt wat je doet… met een personal begeleider dat zou wel helpen. Een stukje 

coaching: Hoe ver ga je nou, hoe voel je je nou? – Patiënt 2. 

 

Op het moment is er weinig begeleiding op het gebied van sporten met QVS. De patiënten hebben 

tot nu toe veel zelf moeten uitzoeken, zo gaven zij aan.  

“Als er vanuit de specialist een verwijzing zou komen richting Q-support. Dat zij bezig zijn met een 

groepje die sport, dan zou al heel fijn zijn. Nu ben je maar een beetje aan het rommelen. En mensen 

zeggen dat je naar je lichaam moet luisteren. Ze zeggen wat je niet kunt. Maar wat kan ik wel? En 

hoe zou ik het anders moeten doen?” – Patiënt 1. 
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Daarbij zou Q-support al bij de intake kunnen inventariseren of er vraag is naar sporten vanuit de 

patiënt. Een trainingsprogramma voor thuis werd eveneens als oplossing benoemd. Vanuit de 

specialist had meer advies mogen komen over sporten. 

 

4.2.2 Fysiotherapeuten 

 

Tijdens dit onderzoek zijn er twee fysiotherapeuten geïnterviewd. Beide fysiotherapeuten zijn 

geïnterviewd binnen de praktijk waar zij werkzaam waren.  

4.2.2.1 Huidige oplossingen (de behandeling) 

 

Met de huidige oplossingen van de fysiotherapeuten wordt bedoeld welke behandeling zij nu 

uitvoeren bij de patiënten. Hoe ziet de training die zij geven eruit? Is dit gebaseerd op de literatuur of 

eerdere bevindingen of maakt de fysiotherapeut gebruik van eigen ervaring? 

Fysiotherapeut 1 gebruikte een opbouwende vorm van trainen. Hierbij werd graded exercise therapy 

(GET) als basis gebruikt waarbij er voor gezorgd werd dat de conditie van de patiënt altijd in een 

stabiele of stijgende lijn zat. Zo werd een onnodig lange herstelperiode vermeden. De duur en 

intensiteit werden om de beurt, stapsgewijs opgevoerd. Wanneer de patiënt de behandeling niet vol 

kon houden, gaf de therapeut oefeningen mee voor thuis. Met tabellen waarin de activiteiten 

werden aangekruist, probeerde de therapeut de activiteit van de patiënt visueel te maken. De 

fysiotherapeut behandelde de patiënten individueel. 

 

Fysiotherapeut 2 was in opdracht van Q-support een beweeggroep voor QVS-patiënten gestart. Tien 

patiënten werden gedurende 13 weken lang getraind op conditie en spierkracht. Voordat de training 

begon, en resumerend na 6 en 13 weken, werd een 0-meting verricht. Bij deze metingen werden de 

conditie, hartslag, saturatie en vermoeidheid aan de hand van een vragenlijst getest. De trainingen 

werden op 70-80% van het maximale vermogen uitgevoerd.  

4.2.2.2 Problemen 

 

De problemen die de fysiotherapeut tegenkomt, vallen onder de diagnose. Welke klachten nemen zij 

waar bij de patiënten? Verder werd de fysiotherapeuten gevraagd of zij vonden dat dagelijkse 

activiteiten en de omgeving tot problemen leidden omdat hier problemen geconstateerd waren bij 

de patiënten. 

 

 1. Diagnose 

 

Beide fysiotherapeuten constateerden vermoeidheid en spier- en gewrichtsklachten bij de patiënten. 

Dit belemmerden de patiënten volgens hen in het sporten. 

 

Fysiotherapeut 1 vergeleek QVS met het hypermobiliteitssyndroom waarbij spierpijn en 

vermoeidheid ook een belangrijke rol speelt. Verschillende niveaus van vermoeidheid en 

belastbaarheid werden gevonden door fysiotherapeut 2. De patiënten hadden veel tijd nodig om hun 

conditie op te bouwen. De heterogeniteit van de ziekte maakte het lastig om een groep te vormen: 
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“Ik heb alle intakes gedaan. Indrukwekkende verhalen. Maar waar ik tegenaan loop. De diversiteit 

van de mensen. Die is zo groot dat je die volgens mij nooit in een groep kan zetten. Dat gaat echt niet 

lukken.” – Fysiotherapeut 2. 

 

2. Dagelijkse activiteiten 

 

Dagelijkse activiteiten leverden volgens de therapeuten problemen op. Daarbij passeerden de 

patiënten vaak over hun persoonlijke inspanningsgrens. De moet-factor speelde ook een belangrijke 

rol. Dagelijkse activiteiten kunnen namelijk, in tegenstelling tot sporten, vaak niet vermeden worden. 

“Boodschappen moeten. Eigenlijk de moet-factor. Bij een verjaardag voelen ze zich ook verplicht om 

te gaan. Het komt niet goed uit in hun schema en ze waren al moe. Dus eigenlijk een volle agenda. 

Maar daar worden ze wel beter in. En dan komen wel weer dezelfde vermoeidheidsklachten. Voor de 

ene zit het in de benen en bij de ander in het hele lichaam.” – Fysiotherapeut 1. 

 

3. Omgeving 

 

De fysiotherapeuten gaven aan dat de omgeving vaak niet snapte waarom de patiënten afwisselend 

slechte en goede dagen hadden. Fysiotherapeut 2 was van mening dat de omgeving te gemakkelijk 

dacht over het nemen van rust.  

“Het feit dat ze een half uur moeten zitten en niet kunnen, geeft ook een emotionele belasting. En wij 

stappen daar overheen. We zeggen dan heel simpel “Dan ga je toch een half uur zitten”. Ik heb ook 

veel jonge mensen gesproken. Het is allemaal leuk en aardig maar ik wil niet toegeven aan het feit 

dat ik het niet kan. Dus daar moet je ze ook in begeleiden.” - Fysiotherapeut 2. 

 

4. Overige problemen  

 

De therapeuten gaven aan dat er nog geen netwerk was voor QVS-patiënten en sport. Daardoor 

bouwde niemand echt ervaring op met de patiëntengroep. Verder was de diversiteit van de groep 

erg groot. Dit maakte het lastig om een grote beweeggroep met QVS-patiënten te maken.  

4.2.2.3 Achtergrondtheorieën 

 

Dit zijn de achtergrondtheorieën van de fysiotherapeuten. Vinden zij dat sporten met QVS gezond is 

of niet? Waarom vinden zij dit? 

 

Beide fysiotherapeuten waren overtuigd dat zij de patiënten op een hoger inspanningsniveau konden 

krijgen. “Welke ziekte je namelijk ook hebt, je bent altijd te trainen.”, vertelde fysiotherapeut 1.  

 

Gezonde mensen hebben volgens fysiotherapeut 1 ook een schommelend verloop van conditie 

opbouwen en weer terugzakken in een dal. Waarbij het probleem is dat gezonde mensen die niet 

sporten stabiel blijven, terwijl QVS-patiënten achteruit gaan. Het probleem van het over de grens 

gaan kwam volgens hem doordat het dal ook intensiever is dan dat van een gezond iemand. 

Daardoor ben je langer bezig met het herstel dan met de opbouw van conditie: 
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“Ik [de fysiotherapeut] mankeer niks. Ik ga sporten. Ik word hiermee [met het terugzakken in een dal] 

geconfronteerd. Dan denk ik “Vreemd, ik ben aan het sporten en ik moet vooruit gaan. Alleen ik stop 

gewoon met sporten. Ik heb er geen gezondheidsredenen voor om te blijven sporten. Ik stop ermee 

want het voelt gewoon niet prettig. Maar wat het is bij de aandoeningen. Die gaan niet vooruit maar 

achteruit.” – Fysiotherapeut 1. 

Volgens de fysiotherapeut is dat waar graded exercise therapy een rol in speelt, en wat hij ook 

probeert aan te houden tijdens zijn behandeling: 

“Dat is zoals iedereen, ook mensen die niks mankeren, sporten. Je zat op je top, en toch ga je naar 

beneden. En je was nog wel zo hard aan het trainen. Wat je wilt zien is dat er een lijn in zit. Misschien 

is de lijn af en toen stabiel, maar je krijgt weer een lijn. En dat is graded activity. Iemand krijgt 

uiteindelijk minder pijn want zijn spieren worden sterker.” – Fysiotherapeut 1. 

 

De patiënten konden volgens fysiotherapeut 2, net als bij een whiplashtrauma, gemakkelijk 

overprikkelt raken door de omgeving. Daardoor is het beter om niet in een te grote groep te trainen. 

Zonder begeleiding sporten zorgt ervoor dat de patiënten over hun grens gaan. Dit leidt tot een lang 

herstel van de patiënt waardoor ze een neerwaartse lijn krijgen.  

“Ik was hier gisteren ook bezig in de praktijk. En dan ben ik zo fanatiek bezig dat ze hier ook zeggen 

dat ik gek ben. Dan fiets ik ook tot ik mijn grens bereikt heb. Doe dat niet met de Q-koortspatiënten 

want dat kun je gewoon niet maken. Mensen die willen vaak meer, dus je bent als fysiotherapeut 

vaak de remmende factor. En langzaam opbouwen. Dat heb ik inmiddels wel geleerd van de mensen. 

Je moet ze daar echt in coachen.” – Fysiotherapeut 2. 

4.2.2.4 Ultieme voorkeuren 

 

Wat zijn de doelen van de fysiotherapeuten voor de toekomst? Wat kunnen zij doen om deze doelen 

te bereiken en wat kunnen anderen doen om deze doelen te bewerkstelligen? 

1. Doelen 

Fysiotherapeut 1 maakte samen met zijn patiënten doelen voor de toekomst om op een hoger 

inspanningsniveau te komen. Fysiotherapeut 2 had als doel om met zijn therapie de patiënten op een 

10% hoger inspanningsniveau te krijgen. Door in de toekomst meer QVS-patiënten te zien kon hij 

met zijn praktijk meer ervaring opbouwen op het gebied van QVS en sport. De ervaring kan dan in de 

toekomst gedeeld worden met andere praktijken. 

2. Oplossingen vanuit de fysiotherapeut 

Fysiotherapeut 1 zag het als een mogelijkheid om de QVS-patiënten te trainen in een groep met 

patiënten met andere aandoeningen. Ook al hebben deze patiënten niet dezelfde ziekte, zij kunnen 

zich toch aan elkaar optrekken volgens de therapeut.  

Fysiotherapeut 2 dacht eraan om twee groepen te maken. Eén groep met 3 tot 4 patiënten van gelijk 

niveau. De overige patiënten zouden ingedeeld kunnen worden in een groep bij patiënten met 

andere aandoeningen. Daarbij moet er langzaam opgebouwd worden in activiteit. 
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3. Oplossingen vanuit anderen 

Fysiotherapeut 1 had als ideale oplossing een multidisciplinaire aanpak in een revalidatiesetting met 

psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en een maatschappelijk werker. Maar hij realiseerde dat 

dit een erg duur traject kon zijn. 

 

Het zou volgens hem ook beter zijn als er een of twee fysiotherapeuten waren die ervaring 

opbouwen. Hier kan de medisch specialist in de toekomst zijn patiënten ook naar verwijzen. Nu 

kwamen de patiënten bij verschillende fysiotherapeuten terecht en de fysiotherapeut had ook geen 

contact met de medisch specialist over de patiënt. Iets wat hij aangaf te missen: 

“En eerlijk is eerlijk, ik heb op het moment ook geen contact met een specialist die de patiënt begeleid 

heeft. En dat mis ik dan ook wel. Als iemand dan doorgestuurd wordt… Er zouden officiële wegen 

moeten zijn. Ze zeggen vanuit het schrijven wel dat ze in het Radboud specialistische teams hebben. 

Maar waar zitten die dan?” – Fysiotherapeut 1. 

 

Fysiotherapeut 2 wilde in samenwerking met Q-support een netwerk opzetten. Daarbij is het de 

bedoeling da de ervaringen verkregen met de patiëntengroep gedeeld worden met andere 

praktijken: 

“Als het zo zou zijn dat wij straks iets meer expertise op QVS hebben. Ze hoeven niet allemaal 

hierheen te komen. Als iemand ergens anders woont en daar gaat trainen. Als wij als collega’s onder 

elkaar kunnen klankborden wat onze ervaringen zijn en waar je op moet letten. Kijk ik vind het fijn dat 

mensen hier komen. Ik vind het leuk om dit te doen en interessant. En als ik met mijn collega’s 

daarover zouden kunnen sparren. Welke ervaringen we hebben, dat wij een intake doen en kunnen 

zeggen hoe ze dat moeten begeleiden. Dan zou dat ook al goed zijn. En als er dan een code komt dat 

we het kunnen declareren aan de zorgverzekeraar dan ben ik ook al tevreden.”  - Fysiotherapeut 2. 

 

4.2.3 Artsen 

 

4.2.3.1 Huidige oplossingen 

 

In huidige oplossingen worden de huidige behandelplannen die de artsen hebben voor de patiënten 

in kaart gebracht. Als er een patiënt bij de artsen aankomt met vragen over sport, wat adviseren zijn 

dan? 

 

Arts 1 adviseerde opbouwend te gaan sporten als er vragen vanuit de patiënt kwamen over sporten, 

maar vond het lastig om zelf een trainingsschema mee te geven. De patiënten die op het spreekuur 

kwamen, hadden vaak andere vragen dan vragen over sporten. De arts deelde zijn patiënten in twee 

groepen in. Patiënten met milde klachten werden wanneer nodig doorverwezen naar een 

fysiotherapeut of een sportarts. Bij invaliderende klachten werd er doorverwezen naar de Q-

koortspolikliniek in het Radboud UMC Nijmegen.  

“In mijn ogen zijn er verschillende gradaties in de QVS-patiënten. Er zijn mensen die hele milde 

klachten hebben tot mensen die haast invaliderende klachten hebben. Dus ik zou geneigd zijn om hun 
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situatie als uitgangspunt te nemen. Ik denk dat het wel kan maar ik denk dat het wel belangrijk is om 

langzaam maar zeker het belasting niveau op te hogen. Tenminste, dat is meestal de insteek die ik 

hanteer.” – Arts 1. 

 

Arts 2 was bezig met een onderzoek (Qure study) naar een effectieve behandeling voor QVS. Hierbij 

werd Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en antibiotica getest. CGT is een effectieve 

behandelmethode van CVS, een aandoening met een gelijkmatig ziektebeeld als dat van QVS. Ook 

waren er aanwijzingen dat antibiotica ook effectief kan zijn. 

Tijdens de anamnese werd naar de beoefende sport gevraagd en in hoeverre de patiënten daar in 

beperkt werden. Advies was: blijf bewegen en pak sport in een rustig tempo op waarbij de patiënt 

moet opletten om niet over zijn/haar grens te gaan.  

“Wat ik wel adviseer naar mensen, en dat staat ook in de richtlijn. is om wel zo veel mogelijk te 

blijven bewegen. Sport op te pakken in een bepaald tempo. Niet dat ze direct over hun eigen grenzen 

heen gaan om direct op hun oude niveau terecht te komen. Dat lukt ze toch niet.” – Arts 2. 

4.2.3.2 Problemen 

 

Net zoals bij de fysiotherapeuten, zijn de problemen die de artsen tegenkomen de problemen 

geconstateerd tijdens de diagnose. Problemen tijdens de dagelijkse activiteiten en uit de omgeving 

zijn niet tot nauwelijks genoemd door de artsen. Dat wil echter niet zeggen dat zij van mening zijn 

dat deze problemen er niet zijn. Wel erkende arts 1 dat zwaar fysiek arbeid lastig kan zijn voor 

patiënten. 

1. Diagnose 

Arts 1 maakte onderscheidt tussen twee groepen: Patiënten met milde en patiënten met 

invaliderende klachten. Spier- en gewrichtspijn samen met vermoeidheid waren de meest 

voorkomende klachten. 

“Maar soms hebben mensen ook klachten aan het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld gewrichtspijnen, 

spierpijnen, dat soort klachten hoor ik wel vaker. Zeker bij de ernstigere vermoeidheidsklachten hoor 

ik wel vaker spier- en gewrichtsklachten die onderdeel maken van het geheel.” – Arts 1.  

 

Arts 2 vond de groep erg heterogeen op het gebied van klachten. Niet alleen de heterogeniteit van 

de klachten maakt het lastig, maar ook niet alle patiënten zijn er klaar voor om het domein sport in 

hun leven aan te pakken. Ook heeft simpelweg niet iedereen zin om te gaan sporten.  

De heterogeniteit van de groep is goed te zien in de figuren 4 en 5 op de volgende pagina. 
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2. Overige problemen 

De arts zei dat er opgelet moest worden met het toeschrijven van klachten aan QVS. Sommige 

klachten kunnen een andere oorzaak hebben en QVS moet niet als een kapstok van de klachten 

dienen. 

 

Een ander probleem was dat GET niet stelselmatig werd aangeboden in Nederland, terwijl het bij CVS 

een effectieve behandeloptie is. De arts zei hier het volgende over: 

 “CGT is niet één therapie. Je hebt CGT voor een burn-out, voor depressie en voor vermoeidheid. 

Binnen CGT voor vermoeidheid heb je ook diverse kwaliteiten… Ik zeg niet dat het de beste 

behandeling is. Maar het is aangetoond. CGT kun je niet makkelijk aan mensen leren. Ze proberen al 

10 jaar deze methode te verspreiden door Nederland. Je kunt best deze therapie [GET] ook geven. 

Maar dan zul je zien dat het succespercentage van het aantal patiënten dat hersteld erg laag is. Hoe 

meer gedreven je daarin wordt, des te hoger het herstelpercentage wordt… Met GET is te weinig 

ervaring in Nederland. Dus dan kun je de capaciteit verhogen, maar dat betekent niet automatisch 

dat het herstelpercentage van je patiënten omhoog gaat. En dat maakt het heel erg lastig. Daarom 

hebben wij nu gezegd dat het eerst belangrijk is om die CGT goed te testen. Heeft dat effect ja of nee? 

Omdat die behandelcapaciteit wel makkelijk te vergroten is met de expertise die we hebben.” – Arts 

2. 

4.2.3.3 Achtergrondtheorieën 

 

Wat vinden de artsen van sporten met QVS? Waarom denken zij dat het goed is of niet goed is? Hoe 

denken zij dat er het beste gesport kan worden?  

Beide artsen vonden dat sporten met QVS goed is. Arts 1 zag dat sporten bij een aantal patiënten 

zorgde voor een toename in belastbaarheid. Arts 2 had zelfs een aantal patiënten die terug op hun 

oude niveau kwamen. Door heterogeniteit van de ziekte was dat niet voor iedereen het geval.  

 

Ook waren zij het eens dat er opgelet moet worden met maximaal sporten, omdat dit tot een lang 

herstel leidt. Dit heeft als gevolg dat je eerder bezig bent met de afbraak dan met de opbouw van je 

conditie. Daarbij leidt het tot een negatieve denkspiraal wat ook leidt tot meer inactiviteit. 

“Ik zie wel dat het herstel veel langer duurt. Dan ben je langere tijd met de afbraak dan met de 

opbouw bezig.” – Arts 1.  

“Ja, maar sommige mensen lopen meerdere keren tegen de lamp en dan stopt die gedachte wel. En 

dat is de patiëntengroep waar we het nu over hebben. Ik zeg wel tegen de mensen dat ze moeten 

doen wat ze normaal gesproken ook deden. Maar op het moment dat je merkt dat het op dat 

moment niet lukt… Wat ik niet wil is dat mensen een activiteit doen en daarna dusdanig in elkaar 

storten dat ze overdag gaan rusten. Op het moment dat ik zeg dat ze wel veel moeten doen dan krijg 

je dat en dat is niet goed” – Arts 2. 

Beide artsen namen QVS zeer serieus. Zij vertelden dat er geen gebrek aan motivatie bij de patiënten 

is gevonden en dat het vaak hardwerkende mensen zijn. Wat precies de grondslag is van QVS is nog 

onduidelijk, maar de arts wist zeker dat het niet tussen de oren zat: 
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“Nee, het zit niet tussen de oren. Dat mag je nooit zeggen. CVS kan een gedragsmatige oorzaak 

hebben. Bij QVS kan dat ook want dat weten we ook nog niet. Maar er kan ook iets onder liggen wat 

je nog niet aan kunt tonen. Dat is bij QVS precies hetzelfde. Dat weten we gewoon niet.” – Arts 2. 

Inactiviteit lag volgens arts 2 niet ten grondslag aan een gebrek in motivatie. Ook is QVS een andere 

ziekte dan CVS, maar door gebrek aan onderzoek werd er uitgeweken naar de behandelmethode van 

CVS. 

Verder werd GET als een reële behandeloptie gezien, en ook geadviseerd op internationale 

congressen. Echter wanneer een behandeling aangetoond is effectief te zijn, wil dit nog niet zeggen 

dat de therapie door verschillende behandelaars even goed gegeven kan worden: 

Met GET is te weinig ervaring mee in Nederland. Dus dan kun je de capaciteit verhogen, maar dat 

betekent niet automatisch dat het herstelpercentage van je patiënten omhoog gaat. En dat maakt 

het heel erg lastig. Daarom hebben wij nu gezegd dat het eerst belangrijk is om die CGT goed te 

testen. Heeft dat effect ja of nee? Omdat die behandelcapaciteit wel makkelijk te vergroten is met de 

expertise die we hebben.” - Arts 2. 

4.2.3.4 Ultieme voorkeuren 

 

De ultieme voorkeuren van de artsen vertellen wat zij voor de toekomst voor oplossingen voor ogen 

hebben. Wat kunnen zij zelf doen om de problemen op te lossen en wat moeten anderen volgens 

hun daarvoor doen? 

 

1. Doelen 

Ook bij de artsen werd het doel van de patiënt als uitgangspunt gebruikt.  

2. Oplossingen vanuit de artsen 

Arts 1 zou eerst inventariseren wat een patiënt al doet qua lichaamsbeweging en daarna kijken wat 

het doel van de patiënt is. Heeft iemand een minder hoog doel? Dan zou het advies een soort 

Gezond Bewegen zijn: probeer 3x per week in de week een uur te wandelen. Bij een hoger 

doel/ambities zou een fysiotherapeut of sportarts geraadpleegd kunnen worden.  

 

Arts 2 zou de patiënten naar 1 fysiotherapeut sturen. De patiënten moeten er dan wel klaar voor zijn 

om het domein sport aan te pakken. Uiteindelijk ontkom je volgens de arts niet aan een individueel 

zorgplan bij deze patiënten. 

3. Oplossingen vanuit anderen 

 

Beide artsen zagen een beweeggroep als een goede oplossing. Wel moet het dan wetenschappelijk 

opgezet worden. Dit kan bijvoorbeeld door de klachten en vermoeidheid met gevalideerde 

vragenlijsten te meten. Ook zou er een sportarts of revalidatiearts mee kunnen helpen omdat deze 

vaak kennis hebben van aandoeningen en bijbehorende trainingsschema’s.  

 

Het werd als een voordeel gezien als een of meerder fysiotherapeuten ervaring krijgen op het gebied 

van sporten met QVS en zijn bevindingen communiceert naar andere collega’s. 
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Arts 1 vindt dat de patiënt niet eindeloos door grenzen heen moest gaan. Ook zou de Q-

koortspolikliniek meer aandacht kunnen besteden aan sporten met QVS. Mensen met milde klachten 

kunnen geholpen worden met een trainingsschema van een fysiotherapeut. 

Arts 2 vond dat Q-support bij de intakes al kan polsen bij de patiënten of zij behoefte hebben aan 

sport.  
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4.3 Samenvatting ronde 1 

 
Uit de eerste ronde interviews is duidelijk gebleken dat sporten met QVS werd ervaren als een 

probleem. De QVS-patiënten kunnen minder doen dan voordat zij QVS hadden. Veel patiënten 

hebben moeten stoppen met de sport die zij in het verleden beoefenden. Ook hebben de meesten 

moeten stoppen met hun werk of werken zij nu parttime.  

 

Het is lastig om een conditie op te bouwen omdat sporten gepaard gaat met klachten en een lange 

herstelperiode. De klachten en de lange herstelperiode weerhielden de patiënten ervan om te gaan 

sporten. Een intensieve herstelperiode trad vaak op na het overtreden van de persoonlijke 

inspanningsgrens.  

Daarbij komt dat de omgeving de patiënt niet altijd even goed begrijpt. Sommige artsen, 

fysiotherapeuten en sportinstructeurs (h)erkennen de aandoening niet en passen hun advies niet aan 

op het ziektebeeld. Dit zorgt ervoor dat de patiënten zelf moeten uitzoeken wat zij het beste kunnen 

doen op het gebied van sport. De meeste patiënten zijn daarbij nog onsuccesvol. Er valt dus nog veel 

winst te behalen op dit terrein. 

Ook de fysiotherapeuten erkennen dat QVS geen gemakkelijke ziekte is. De groep is erg divers en dit 

maakt het lastig om een gezamenlijk trainingsprogramma te maken. De fysiotherapeuten zijn dus 

genoodzaakt om individuele trainingsprogramma’s te maken. De programma’s zijn gebaseerd op de 

ervaringen van de fysiotherapeut omdat er nog onvoldoende kennis is over QVS en sport. Een van de 

fysiotherapeuten kon moeilijk ervaring opbouwen omdat er weinig patiënten naar hem 

doorverwezen werden. De andere fysiotherapeut had een beweegroep met QVS-patiënten. Deze 

patiënten werden aangeleverd via Q-support.  

Beide fysiotherapeuten waren het eens dat je erg moet opletten met het overtrainen en 

overprikkelen van de patiënten. Wanneer de patiënten te hard trainen en daardoor over hun grens 

gaan, is de herstelperiode intensiever en langer dan die van gezonde mensen. Tijdens de 

herstelperiode ben je bezig met de afbraak in plaats van de opbouw van je conditie.  

 

De fysiotherapeuten zeiden baat te zullen hebben bij een netwerk van fysiotherapeuten voor sporten 

met QVS. Een aantal fysiotherapeuten kunnen zo ervaring opbouwen met de behandeling van de 

ziekte. De artsen weten dan naar wie ze door moeten verwijzen en de fysiotherapeuten en de artsen 

kunnen overleg hebben over de patiënten. Ook weet de patiënt naar wie hij of zij toe moet als er 

vragen zijn over sporten. 

Ook de huisartsen erkennen de heterogeniteit van de ziekte. Ook zij zijn het eens dat het over de 

persoonlijke inspanningsgrens negatieve fysieke en lichamelijke gevolgen kan hebben. Ook de 

heterogeniteit was volgens hen een lastig probleem. Een van de artsen vertelde dat graded exercise 

therapy geadviseerd wordt naar het buitenland. Maar dat deze therapie onvoldoende wordt 

aangeboden in Nederland. Hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden zodat er in de 

toekomst een behandelingsprotocol klaarligt wanneer patiënten op een hoger inspanningsniveau 

willen komen. 
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De stakeholders waren het eens dat sporten, ook al heb je QVS, goed is voor je. Ook erkennen de 

stakeholders dat er problemen zijn op dit gebied en dat er oplossingen moeten komen. Het 

opbouwen van conditie ging moeilijk of ging helemaal niet meer bij de patiënten. Zij hebben hun 

sport, die zij voor de QVS beoefenden, moeten stoppen. Het in een team sporten ging niet meer 

omdat zij het tempo niet konden bijhouden. Ook waren er problemen met dagelijkse activiteiten. Zo 

moest het huishouden verdeeld worden over de week in plaats van het in één dag te doen, zoals zij 

vóór de QVS deden. 

Ook de fysiotherapeuten en artsen erkenden deze problemen. Zij en de patiënten hadden nog geen 

huidige oplossing voor de problemen maar noemden wel een aantal oplossingen voor de toekomst: 

sporten met lotgenoten en onder begeleiding.  

In de tweede ronde wordt er nader ingegaan op de specifieke invulling van de oplossingen zodat ze 

door de stakeholders, inclusief Q-support, gebruikt kunnen worden in de toekomst. 
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4.4 Resultaten interviews ronde 2 

 
Tijdens de tweede ronde worden de problemen en oplossingen die gevonden zijn uit de eerste ronde 

verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de stakeholders het eens worden over de oplossingen. 

Een groot probleem was het over de persoonlijke inspanningsgrens gaan. De fysiotherapeuten en 

artsen gaven aan dat dit ervoor zorgt dat de patiënt zo lang moet herstellen dat het juist negatieve 

gevolgen heeft voor hun conditie en gemoedstoestand. Maar kijken de patiënten hier ook zo tegen 

aan of ervaren zij dit anders? 

Alle stakeholders zouden het een goed idee vinden als er gesport ging worden met lotgenoten én 

onder begeleiding van een fysiotherapeut. Maar hoe zien de stakeholders dit precies voor zich? Als 

zij een ideale beweeggroep mochten maken, hoe zou deze er dan uitzien? Uit de eerste ronde bleek 

al dat een van de artsen het belangrijk vond dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan werd naar 

het effect van graded exercise therapy op de QVS-patiënten. Zijn de andere stakeholders het hier 

mee eens of zien zij niks in deze oplossing? 

Als laatste werden de stakeholders gevraagd wat Q-support kan betekenen om de gezamenlijke 

oplossingen in de praktijk te brengen. 

4.4.1 Persoonlijke inspanningsgrens 

 

Een aantal patiënten hadden moeite met het bepalen van zijn of haar grens. De ene keer ging een 

half uurtje sporten prima, de andere keer leverde dit grote problemen op. Patiënte 2 en 3 kozen er 

bewust voor om niet over de grens te gaan, omdat zij wisten dat dit tot een lang herstel leidden:  

 

“Ik kon vroeger heel veel maar nu niet. Ik vergelijk mezelf met een topschaatser. Op bepaalde 

momenten moet je echt presteren. Maar wat je doet met trainen is dat je jezelf elke dag 80% geeft 

zodat je wat reserves overhoudt voor de wedstrijd. Ik waak voor mezelf dat ik geen 100-150% geef. 

De lat voor de Q-koortspatiënten ligt erg hoog. Ik neem genoegen met het feit dat ik 80% uit mijn 

leven haal.” – patiënt 2. 

Een andere patiënt ging soms bewust over de grens: 

 “Ik weet dat ik dat eigenlijk niet moet doen maar dan is mijn leven zo beperkt. Ik snap dat het 

eigenlijk niet goed is voor mij. Maar dan leef ik op maar 20%. Op 100% gaat niet meer. Maar als ik 

toch nog op 40-50% kan leven, dat kan meemaken en ik moet dan herstellen. Dan heb ik dat ervoor 

over. Het is moeilijk om dan op 22% te gaan zitten.” - patiënt 4. 

Ondanks dat de patiënten verschillend omgingen met de inspanningsgrens, deelden zij allemaal de 

achtergrondtheorie van de fysiotherapeuten en artsen. Zij konden zich vinden in het feit dat het over 

de grens gaan niet goed is voor je. Je lichaam is dan langer bezig met het herstel dan met de opbouw 

van de conditie. Wanneer gezonde mensen over hun grens gaan, hebben zij ook een lang herstel. 

Maar door hun aandoening hebben QVS-patiënten daar meer last van.  

 

Naast de impact die het lange herstel heeft op het lichaam leidt het herstel ook tot een negatieve 

denkspiraal. Alle patiënten zeiden zich ook een deze achtergrondtheorie te kunnen vinden. 
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4.4.2 De ideale beweeggroep volgens de patiënten 

 

De patiënten gaven aan het liefste 2-3 keer per week te sporten onder begeleiding, het liefst 30-60 

minuten per keer. Drie keer werd het in de ochtend trainen genoemd, omdat je aan het eind van de 

dag vaak te moe bent om nog wat te ondernemen.  

 

Het liefst zouden de patiënten in een niet te grote groep trainen, tussen de 4-8 personen. De 

fysiotherapeut stelde in de eerste ronde interviews voor om de patiënten te trainen in een gemixt 

groepje, dat wil zeggen met mensen met andere aandoeningen dan QVS. De patiënten vonden zowel 

het sporten met lotgenoten (QVS) als met patiënten met andere ziektes een goed idee. Alle 

patiënten gaven aan dat het een goed idee was om QVS-patiënten te mixen op basis van de 

hoeveelheid ervaring die zij hebben met sporten. Zo kunnen de patiënten zich aan elkaar optrekken. 

Eén patiënt bleef sceptisch over het idee om in een groep te gaan sporten: 

“Ik zou in eerste instantie ja zeggen [tegen meedoen met een beweeggroep] maar ik heb heel sterk 

twijfels of ik het wel kan… Het zou het mooiste voor mij zijn als ik een programma zou krijgen… 

Bijvoorbeeld een schema waarbij ik om de dag zou kunnen trainen. Ik zou het liefst vanuit thuis doen. 

Als je naar de fysio gaat zit er toch een verplichting aan. Dat kan ook wel weer goed zijn. Maar het 

meest ideale is een schema voor thuis, en natuurlijk moet je daar wel met de fysiotherapeut over 

spreken. Dat je bespreekt hoe je de spieren kunt ontzien, en dan verder gaan op eigen houtje.” – 

Patiënt 4. 

Ook andere patiënten gaven aan dat zij intensieve begeleiding wilden. Maar hoe zien zij de 

begeleiding van een fysiotherapeut tijdens een training dan? 

“Kijk die professionaliteit die heeft die man niet voor niets. Die kan je toch volgens een schema laten 

werken. Nu doe je maar wat. En die kan dat schema weer bijstellen op een hoger of lager niveau. Als 

je vaker contact hebt met die persoon dan leest die jou ook. Dus ik denk dat je samen en onder 

begeleiding een doel kan bereiken. Meer dan dat als je het alleen gaat doen.” - Patiënt 1. 

“Het zijn deskundigen… De visies en gedachten die zij hebben die heb ik niet. Ik weet het uit ervaring. 

Ik heb de kennis niet.” – Patiënt 3. 

 

“Je kunt zelf die grens niet bepalen en je kunt er ook met niemand over sparren. Het is fijn als je last 

van je heup hebt en de fysiotherapeut dan weet welke andere groep spieren je kunt gaan trainen. De 

kennis van het menselijk lichaam is essentieel in de begeleiding daarvan.” – Patiënt 6. 

 

De patiënten benadrukten meerdere keren dat zij het belangrijk vonden dat er intensieve 

begeleiding komt. In sommige fysiotherapiepraktijken komt het volgens hen weleens voor dat de 

patiënt op de fiets wordt gezet en dat je de therapeut tenslotte een half uur niet meer ziet. 
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4.4.3 De ideale beweeggroep volgens de fysiotherapeuten en artsen 

 

4.4.3.1 Diversiteit van de groep 

 

De heterogeniteit van de groep maakte het volgens de fysiotherapeuten en artsen lastig om te 

zeggen of het goed is voor alle QVS-patiënten om te sporten. De patiënten hebben verschillende 

gradaties van vermoeidheid en daarbij ook nog eens afwisselend spierpijn en/of gewrichtspijn. In de 

figuren op pagina 27 is goed te zien dat de duur en afstand die een patiënt kon lopen of fietsen erg 

varieerde, met een grote uitschieter bij patiënt 3. 

De fysiotherapeuten en artsen vonden net als de patiënten dat, ondanks de diversiteit van de groep, 

het toch goed was om in een groep te gaan sporten.  

“Het is een diverse groep. Er zijn jonge en oude mensen, mensen met veel en weinig klachten… Er van 

uitgaand dat je toch in een medisch fitnessprogramma zit, kan iedereen toch gewoon zijn eigen 

programma draaien. Dan maakt het denk ik allemaal niet zo gek veel uit. Soms kan het ook goed zijn 

dat de mensen kunnen zien dat ze er niet zo erg aan toe zijn. Daarbij kunnen ze zich aan elkaar 

optrekken.” – Arts 1. 

De fysiotherapeut die al een groepje QVS-patiënten aan het trainen was, zei het volgende: 

“Het zijn allemaal mensen met dezelfde soort problemen en er ontstaat een mooie chemie tussen ze… 

Ik denk dat de meerwaarde van groepstherapie toch wel heel erg belangrijk is voor ze. Ondanks de 

diversiteit vind ik toch wel dat ze in een groep passen.” – Fysiotherapeut 2. 

Een diverse groep hoeft volgens de zorgverleners en de patiënten dus niet een struikelblok te zijn. 

Echter is het niet altijd mogelijk om in een groep te trainen wanneer een fysiotherapeut maar 1 of 2 

patiënten in zijn praktijk te zien krijgt. Op de vraag of de fysiotherapeut de patiënten individueel zou 

trainen, zei hij het volgende: 

 

“Ik denk het wel. Maar dat komt omdat ze een voor een binnen komen druppen en niet allemaal 

tegelijk komen. Ze zitten in een ander stadium. Sommigen zijn er [QVS] lang mee bekend en 

sommigen minder lang. Je zit met een stukje acceptatie. Ik denk individueel trainen. En dat is puur 

omdat ik ze zelf niet iedere week binnen zie komen.” – Fysiotherapeut 1. 

Wel vertelde deze fysiotherapeut dat hij het voordeel zag van het trainen in een groep: 

“Als je echt een groep hebt dan zou dat haalbaar zijn. Ook gemakkelijker… Maar dan ga je ook een 

presentatie maken over wat het [graded exercise therapy] nu eigenlijk is en waardoor je elke keer 

tegen de lamp loopt. Het is het inzicht creëren hoe ze verder moeten leren leven en om te gaan met 

dit symptoom. En hoe kan ik het opbouwen zodat ik wel naar een hoger level kom. Dat kun je 

natuurlijk wel in een traject heel mooi aanpakken.” – Fysiotherapeut 1.  

 

Het is dus belangrijk dat er een aantal fysiotherapeuten zijn die meerdere patiënten zien. Zo kunnen 

deze fysiotherapeuten ook ervaring opbouwen met deze specifieke patiëntengroep. Daarbij kunnen 

de artsen hun patiënten naar deze fysiotherapeuten doorsturen en overleggen met de therapeuten 

wanneer dat nodig is.  
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4.4.3.2 De ideale opzet 

 

Ook de artsen en fysiotherapeuten werden gevraagd hoe zij een beweeggroep zouden opzetten. 

Omdat er geen onderzoek is gedaan naar het effect van bewegingstherapie op QVS-patiënten zijn de 

fysiotherapeuten genoodzaakt om deze patiënten te trainen op basis van hun ervaringen en 

eventueel de beschikbare literatuur vanuit het vergelijkende ziektebeeld CVS.  

Fysiotherapeut 2 was al bezig met het trainen van een groep patiënten. Er werden 3 tot 4 personen, 

1 keer per week getraind onder begeleiding van 2 fysiotherapeuten. Met tabellen werd bijgehouden 

voor zowel conditie als kracht wat de deelnemers die dag hadden gedaan. De vermoeidheid werd 

bijgehouden aan de hand van een gevalideerde vermoeidheidsvragenlijst. Ook de vooruitgang op 

kracht en conditie werden vooraf, tijdens en na de training getoetst. Uiteindelijk was het doel van de 

fysiotherapeut om tot een standaard oefenprogramma te komen die zij in de praktijk konden 

gebruiken, maar ook konden delen met andere praktijken: 

“Dat wij en misschien nog iemand anders deskundig zijn. Dat wij de intakes en de 0-meting doen. Dat 

we een standaard oefenprogramma hebben, op zowel kracht als conditie. En dat we dan in de regio 

een paar praktijken hebben waar de mensen terecht kunnen… Dan bundel je de kennis en dan kun je 

ook af en toe bij elkaar gaan zitten. Om te kijken wat we zien en waar we tegenaan lopen.” – 

Fysiotherapeut 2. 

Ook de ander fysiotherapeut zag de voordelen van het gebruik van een standaard oefenprogramma 

in: 

“Dan kun je ook aankloppen bij de verzekering. Het is denk ik heel moeilijk om het evidence based16 te 

doen. Ik denk dat je het meer practised based17 moet doen. Maar het is beter als er klaarligt wat we 

gaan doen en dat je kunt bepalen of je daar van af kan gaan wijken. Ik snap wel dat ze het willen 

hebben. En dat heeft te maken met hoe serieus kom je over. Als het evidence based is dan kun je ook 

bij bepaalde instanties beter aankomen.” – Fysiotherapeut 1. 

Maar om tot een standaard oefenprogramma te komen moet er wel eerst meer onderzoek gedaan 

worden, zo vond de arts. Cognitieve gedragstherapie was volgens hem ook zo begonnen. Eerst 

werden er trials opgezet en kreeg iedereen hetzelfde protocol. Langzaam aan krijg je dan individuele 

protocollen voor de patiënten op basis van je eerdere verkregen resultaten. Maar voordat je een 

standaard oefenprogramma maakt moet je volgens hem afspraken maken. Niet alleen over wat je 

allemaal wilt gaan meten om de vooruitgang van de patiënten te testen, maar ook door hen goed te 

screenen op individuele karakteristieken. Daarbij zou GET een goed standaard oefenprogramma zijn 

om te testen: 

“Hoe je dat wetenschappelijk kan opzetten is mensen van te voren indelen in een bepaalde 

categorie… Ik zou eerst een goede groep mensen verzamelen. En dat betekent dat ik voor baseline 

metingen zou uitwijken naar het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid18. Omdat zij 

wetenschappelijk gezien heel sterke ervaringen hebben met de vragenlijsten. Er moet een 

                                                           
16 Gebaseerd op bewijs verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. 
17 Gebaseerd op bewijs verkregen uit ervaringen. 
18 Zelfstandige GGZ-instelling in het RadboudUMC in Nijmegen waar onderzoek en behandeling van het 
chronische vermoeidheidssyndroom plaats vindt. 
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sportfysiotherapeut bij. Je moet een baseline hebben met de karakteristieken van de patiënt: 

Vermoeidheid, geslacht, het pre-mobiele functioneren. Wat deden ze voordat ze die ziekte kregen? 

Ernst van de beperkingen, waar ze die beperkingen precies hebben, wat zijn hun symptomen en hun 

ervaren symptomen. Ik denk dat GET zeer interessant is om te proberen als therapie. Omdat dat ook 

het advies is vanuit de richtlijnen. Ik denk wel dat het kan werken. Maar ik denk dat het goed is om 

het te testen.” – Arts 2. 

Het voordeel hiervan is volgens de arts dat je naar meer individuele patiëntenzorg toewerkt, wat 

volgens hem erg belangrijk is: 

“Het hangt natuurlijk af van wat het doel is van Q-support. Als ze individuele patiëntenzorg willen 

blijven leveren maar het niet wetenschappelijk opgezet wordt, dan heb je over een aantal jaar, 

wanneer Q-support er niet meer is, er een aantal patiënten mee geholpen. Dat kan. Maar de 

patiëntengroep die daarna komt die weten niet wat ze moeten doen. En voor de toekomst weet men 

het ook niet.” – Arts 2. 

De andere arts zou een sportarts of revalidatiearts bij het onderzoek betrekken. Die hoeft er volgens 

hem niet altijd bij te zijn, maar er kan wel meegedacht worden met de fysiotherapeuten. Ook had 

deze arts de voorkeur voor wetenschappelijk onderzoek. Echter vond hij dat er voor zowel 

wetenschappelijk onderzoek als meer praktijkgerichte beweeggroepen wat te zeggen was: 

“Het liefst wel [wetenschappelijk opzetten van een beweeggroep]. Dat zou wel mijn voorkeur 

hebben… Het is een vrijblijvende insteek. Maar ook met het oog op de toekomst. Nu heb je toch de 

kans om te leren van deze patiëntengroep. Ik denk niet dat je een heel zwaarwegend 

wetenschappelijk onderzoek op moet zetten maar dat je wel een aantal dingen meet waar je ook wat 

mee kunt. Maar aan de andere kant als je heel pragmatisch denkt en je denkt wat is je doel: dat 

mensen lekkerder in hun vel zitten.” – Arts 1. 

4.4.3.3 Wat vinden de patiënten van een wetenschappelijke opzet 

 

Tijdens de tweede ronde is er gevraagd aan de patiënten wat zij vonden van wetenschappelijk 

onderzoek naar de effectiviteit van bewegingstherapie, met in het bijzonder GET. Eerst werden de 

patiënten gevraagd hoe zij hun ideale beweeggroep zagen. Dit is te lezen in hoofdstuk 3.2.2. Daarna 

werd verteld dat de artsen een wetenschappelijk onderzoek naar een bewegingstherapie belangrijk 

vonden. Waar de patiënten voorheen de beweeggroep zo invulden dat het ideaal voor hun zelf was, 

kwam nu het “wij-gevoel” meer naar boven: 

“Nou je doet het niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Als ik het puur voor mezelf zou doen 

dan zou ik morgen willen beginnen met sporten. Maar aan de andere kant denk ik dat je dan ook de 

plank misslaat en je daardoor ook de wereld tekort doet.” – Patiënt 2. 

“Als het iets bij kan dragen dan zou ik zeggen zeker doen. Want anders is het egoïstisch. Als mijn 

ervaringen hun steentje bijdragen dan zou ik dat zeker willen doen.” – Patiënt 4. 

Ook gaven de patiënten aan dat wetenschappelijk onderzoek soms lang kan duren. Wanneer zij puur 

naar zichzelf keken, gingen zij liever op korte termijn sporten. Echter wanneer de voordelen van 

wetenschappelijk onderzoek werden voorgelegd, konden zij zich hier goed in vinden: 
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Ik probeer dit soort dingen breed te zien en niet alleen op mezelf te betrekken. Anders moet ik zelf 

naar de fysiotherapeut gaan en mijn eigen pad bewandelen. En ik denk dat als je aan zo’n onderzoek 

begint dat er een goed fundament gelegd moet worden. Dan heb ik liever dat er 6 maanden of een 

jaar intensief met een groep gewerkt wordt waar het maximale aan informatie uitgehaald kan 

worden. Dat er ook echt een onderzoek achter zit. Het moet geen twee jaar gaan duren.  

Als ik puur voor mijn eigen straatje zou praten dan zou ik zeggen “Start die groep nu maar. Ik kom 

lekker sporten en ik denk alleen maar aan mezelf”. En als ik verder denk dan denk ik dat het toch wel 

handig is als daar wetenschappelijk onderzoek achter zit. Want als dat ervoor zorgt dat mijn 

verzekering gaat meebetalen aan de kosten, dan kan het voor mij en voor de andere mensen ook 

voordelig uitpakken. – Patiënt 6. 

“Want dan krijg ík het [sporten] ook vergoed en krijg ík ook een chronische indicatie.” – Patiënt 2. 

4.4.4 De rol van Q-support volgens de deelnemers 

 

De deelnemers zijn aan het einde van de tweede ronde de vraag gesteld wat zij vonden dat Q-

support kon betekenen met betrekking tot sporten met QVS. De deelnemers waren van mening dat 

Q-support zowel een informerende als een faciliterende rol heeft.  

4.4.4.1 Awareness creëren 

 

Q-support moet de beweegroepen onder de aandacht brengen bij de patiënten, fysiotherapeuten en 

artsen. Zij kunnen de patiënten verwerven door bijvoorbeeld bij de intakes van een patiënt al te 

vragen of zij behoefte hebben aan sporten onder begeleiding: 

“Ik denk dat Q-support in ieder geval de mogelijkheid kan bieden om mensen te laten sporten… En 

mensen bij elkaar krijgen die behoefte hebben aan bewegen. Bijvoorbeeld door te inventariseren na 

de intakes of ze behoefte hebben aan sport. Dat ze iets willen qua bewegen. Ik zou het persoonlijk 

heel goed vinden als daar ook nog een stukje wetenschappelijk onderbouwd wordt. Bijvoorbeeld 

welke training het beste is. Zij kunnen fysio’s en artsen op de hoogte stellen dat een Q-koorts patiënt 

geen standaard patiënt is die opbouw laat zien. Dat ze andere dingen nodig hebben dan het 

standaard format dat je uit een boek haalt. Inlichten, voorlichting geven.” – Patiënt 2. 

Bij de fysiotherapeuten en artsen moet het onder de aandacht gebracht worden dat mensen met 

QVS extra aandacht verdienen op het gebied van sport: 

“Het moet breed onder de aandacht gebracht worden. Misschien kun je er ook aan denken om in de 

wachtkamer van huisartsen een flyer neer te leggen.” – Patiënt 1.  

Q-support kan ook bijeenkomsten organiseren waarbij Q-support uitlegt aan fysiotherapeuten en 

patiënten wat zij het beste kunnen doen op het gebied van sport. 

“Actief patiënten benaderen en mensen op de hoogte brengen dat dit er is. En wanneer toch blijkt dat 

er iets positiefs komt uit de beweeggroep dat je dan ook bijeenkomsten gaat organiseren waarbij je 

aan fysiotherapeuten en patiënten, het liefst onderbouwd met resultaten en simpele patiënt 

ervaringen, uitlegt wat je hebt gedaan.” – Arts 1. 
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4.4.4.2 Het laagdrempelig maken 

 

Het was voor de patiënten belangrijk dat de beweeggroepen laagdrempelig zijn. Dat wil zeggen dat 

de patiënten geholpen zouden kunnen worden met het bekostigen van de beweeggroep, maar ook 

door de beweeggroepen in meerdere plekken in Nederland op te zetten. De reisafstand vonden de 

patiënten namelijk een beperkende factor om deel te nemen. Wanneer zij een uur moeten rijden om 

bij een fysiotherapiepraktijk te kunnen trainen, zijn ze vaak al moe voordat ze moeten beginnen. 

“Ze kunnen meefinancieren. Bewegen draagt bij aan kwaliteit van leven en dat is een doelstelling van 

Q-support. Dus een steuntje in de rug geven, financieel.” – Patiënt 2. 

Het zou nog beter zijn als uiteindelijk de zorgverzekering erkent dat QVS een chronische indicatie is. 

Medische fitness wordt op dit moment niet vergoed wanneer iemand QVS heeft en dat terwijl de 

vermoeidheidsklachten wel degelijk chronisch zijn. Tot die tijd is de oplossing dat Q-support de 

beweeggroepen bekostigd, of dat zij dit doen in samenwerking met de patiënten. 

“Als het goed is [om te sporten] zet het dan wetenschappelijk op en als dat werkt ga er dan mee naar 

de verzekering. Je kunt het wel laagdrempelig maken en ook een eigen bijdrage vragen. Nu betaal ik 

ook voor de sportschool. Maar er zou eens goed over nagedacht moeten worden.” – Patiënt 1. 

4.4.4.3 Opzetten van een netwerk 

 

Om de reisafstand te verkleinen, is het belangrijk om op meerdere plekken in Nederland 

fysiotherapeuten te hebben zitten die expertise hebben met QVS. Op het moment is er een gebrek 

aan ervaring bij de fysiotherapeuten, mede doordat de QVS-patiënten doorverwezen worden naar 

verschillende fysiotherapeuten die niet bekend zijn met het ziektebeeld. Op deze manier is het lastig 

om ervaring op te bouwen voor de therapeuten. Een goede oplossing zou zijn om een netwerk op te 

bouwen waarbij een aantal fysiotherapeuten in het land ervaring opbouwen met deze groep. De 

fysiotherapeuten zouden eens in de zoveel tijd samen kunnen komen om elkaars ervaringen uit te 

wisselen. Q-support kan deze bijeenkomsten organiseren in Den Bosch. Ook moet de polikliniek Q-

koorts in Nijmegen weten welke fysiotherapeuten ervaring willen opbouwen zodat zij hun patiënten 

door kunnen verwijzen naar deze fysiotherapiepraktijken.  

“Het is een heel gemêleerde groep waarbij bovendien ook de zorgvraag anders ligt. Het hangt ook 

van de leeftijd af en hoe actief iemand van te voren was. Ik denk dat je uiteindelijk toch niet ontkomt 

aan een individueel zorgplan voor elke patiënt waarbij je toch probeert om zorg op maat te creëren. 

En dat het uiteindelijk belangrijk is om een soort van netwerk te creëren waarbij je weet dat de 

mensen daar in ieder geval wat meer affiniteit en ervaring hebben met deze patiëntengroep. Op die 

manier kun je er voor zorgen dat deze patiënten toch op een goede plek terecht komen.” – Arts 1. 

4.4.4.4 Opzetten van wetenschappelijk onderzoek 

 

Het opzetten van wetenschappelijk onderzoek heeft een paar voor- en nadelen volgens de 

stakeholders. Met onderzoek kun je aantonen dat bewegingstherapie werkt bij QVS en kun je 

uiteindelijk toewerken naar een standaard protocol. Ook kun je een indeling maken op klachten en 

vermoeidheid, zodat je kunt zeggen of iemand met ernstige vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn 

net zoveel baat heeft bij de therapie als iemand met alleen vermoeidheid: 
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“Het moet wel wetenschappelijk opgezet worden. Want anders krijg je een uitslag en zeg je dat het 

goed is om te sporten. En dan zeg ik dat dat logisch is omdat je alle fitte QVS patiënten er in hebt 

gestopt… Maar ik zie mensen op de poli die dat van te voren al niet meer konden. Dan geldt je uitslag 

niet voor die groep. Je moet verschillende groepen maken. Een groep met hele erge beperkingen en 

erge vermoeidheid, een groep met weinig beperkingen en ook vermoeide patiënten. Dat je een beetje 

dezelfde groepen indeelt. Pas dan denk ik dat je daar echt iets over kunt gaan zeggen.” – Arts 2. 

Wanneer uit onderzoek blijkt dat het gebruikte protocol voor de bewegingstherapie werkt, kan er 

steeds meer toegewerkt worden naar individuele patiëntenzorg waarbij het protocol gespecificeerd 

wordt op het individu. Zowel de fysiotherapeuten vonden het belangrijk dat er individueel naar de 

patiënten gekeken werd aangezien je hier te maken hebt met een zeer diverse groep. 

Ook kun je volgens de groep makkelijker aankomen bij de verzekering dat medische fitness vergoed 

moet worden, wanneer je onderzoeksresultaten kan laten die zeggen dat het goed is voor de QVS-

patiënten om te gaan sporten. Als bewegingstherapie vergoed wordt, maak je het weer 

laagdrempeliger voor de patiënt om hieraan deel te nemen. 

De nadelen van wetenschappelijk onderzoek zijn dat het vaak veel tijd en geld kost. De patiënten 

gaven aan dat zij liever snel beginnen met beweeggroepen als zij puur naar zichzelf kijken. Maar 

wanneer zij de voordelen overwegen, die ook invloed hebben op andere patiënten, geven zij aan 

toch de voorkeur te hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben liever dat het dan wat 

langer duurt en dat je op lange termijn wat hebt aan bewegingstherapie, ook voor de patiënten die 

na het bestaan van Q-support nog komen.  
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4.5 Samenvatting ronde 2  
 

Tijdens de tweede ronde interviews zijn de stakeholders het eens geworden dat het over de 

persoonlijke inspanningsgrens gaan ertoe leidt dat je langer bezig bent met de afbraak dan met de 

opbouw van je conditie. Hier moet goed voor worden gewaakt door de patiënten of door de 

fysiotherapeuten die hen trainen. De gezamenlijke oplossing is het sporten met lotgenoten én onder 

begeleiding. De diversiteit van de groep kan lastig zijn voor het trainen in een groep, maar de 

stakeholders zagen ook voordelen hiervan in. Zo kunnen de patiënten elkaar helpen en motiveren. 

Iemand die al verder is op het gebied van sport kan een drijfveer voor anderen zijn.  

 

Wanneer de patiënten werden gevraagd wat zij de ideale beweeggroep vonden, gaven zij aan dat ze 

een niet te grote groep willen en dat er intensieve begeleiding aanwezig moet zijn. Ook moet de 

beweeggroep betaalbaar zijn en de reisafstand niet te groot.  

De fysiotherapeuten en artsen waren het eens dat de ideale situatie zou zijn als er een standaard 

oefenprogramma komt. Dit oefenprogramma zou het liefst wetenschappelijk onderbouwd moeten 

worden. 

Ook de patiënten gaven aan dat zij de voordelen van wetenschappelijk onderzoek inzagen wanneer 

dit werd voorgesteld door de interviewer. Als zij puur naar zichzelf keken dan wilden zij dat er snel 

begonnen werd met de beweeggroepen op verschillende plekken in het land. Maar wanneer zij in 

het belang van de groep dachten, konden zij zich er in vinden dat het waarschijnlijk beter was om 

met wetenschappelijk onderzoek uit te zoeken of bewegingstherapie effect heeft voor mensen met 

QVS. 

Q-support kan volgens de stakeholders meer awareness creëren, participatie aan de beweeggroep 

laagdrempelig maken, een netwerk opzetten van fysiotherapeuten die ervaring hebben met QVS en 

wetenschappelijk onderzoek faciliteren. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Het doel van dit onderzoek was om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Voordat het onderzoek 

begon was het onduidelijk of QVS-patiënten problemen ondervonden met sporten. Wel bleek uit het 

onderzoek van Van Loenhout et al. dat Q-koortspatiënten inactiever waren vergeleken met een 

gezonde controlegroep (van Loenhout et al., 2014). Waarom Q-koortspatiënten inactiever zijn dan 

gezonde mensen was onduidelijk. Dit onderzoek geeft daar meer inzicht in. 

De huidige behandeling van QVS is momenteel cognitieve gedragstherapie (CGT), omdat deze 

behandeling effectief is tegen het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). CVS heeft een 

gelijksoortig ziektebeeld als QVS en omdat er nog geen bewezen effectieve behandeling is voor QVS, 

wordt er uitgeweken naar de behandelmethode van CVS. Wel werd er vóór en tijdens dit onderzoek 

door Keijmel et al. vanuit het Radboud UMC onderzoek gedaan naar de effectiviteit van CGT voor 

QVS. Ook werd er getest of antibiotica effectief was als behandeling voor QVS. Deze twee 

behandelmethodes werden vergeleken met een groep die een placebo kreeg toegewezen (Keijmel et 

al., 2013).  

Er kan dus nog niet met zekerheid gezegd worden of CGT effectief is voor QVS. Naast CGT is het ook 

mogelijk om CVS te behandelen met bewegingstherapie. Dit onderzoek toont aan dat er problemen 

zijn bij sporten met QVS en dat bewegingstherapie een potentieel effectieve behandeling is voor 

QVS. 

5.1 Bewegingstherapie – Graded Exercise Therapy bij CVS 
 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen, effectieve behandeling voor CVS (Price et al., 

2008). CGT voor chronische vermoeidheid is effectief in het verminderen van 

vermoeidheidssymptomen en richt zich op het verbeteren van de gedachtegang en het gedrag die de 

vermoeidheid in stand kunnen houden. Naast CGT is ook gebleken dat bewegingstherapie de 

vermoeidheid bij CVS patiënten verminderd (Edmonds et al., 2004).  

Graded exercise therapy (GET), een vorm van bewegingstherapie, richt zich op de geleidelijke 

toename in duur en intensiteit van een fysieke activiteit die een persoon kan uitvoeren. GET is 

aangetoond een effectieve behandeling te zijn voor CVS (Castell et al., 2011). Zowel GET als CGT 

bleken van toegevoegde waarde bij de huidige behandeling van de medische specialist. De 

behandeling van de medische specialist bestond daarbij uit: uitleg over de ziekte, advies over wat 

men wel en niet mag en medicijnen tegen pijn, slapeloosheid en gemoedstoestand (White et al., 

2011).  

 

CVS kan ervoor zorgen dat de gedachtegang van de patiënt leidt tot inactiviteit en het vermijden van 

activiteiten. GET richt zich op het herstellen van de activiteit en daarmee het terugdringen van 

vermoeidheid en inactiviteit. Verdere analyse van het onderzoek van White et al. toonde aan dat GET 

en CGT vooral aangrijpen op angst-vermijdende opvattingen (Chalder et al., 2015). Dat wil zeggen dat 

iemand bang is dat zijn symptomen zullen verergeren wanneer diegene gaat sporten of een activiteit 

uitvoert.  
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5.2 Bewegingstherapie – Graded Exercise Therapy bij QVS 

 
De angst dat symptomen verergeren, is bij een aantal patiënten tijdens dit onderzoek gezien. De 

patiënten waren vooral bang dat zij over hun persoonlijke inspanningsgrens zouden gaan en 

beperkte daardoor hun duur en intensiteit van sport en dagelijkse activiteiten. Het over de grens 

gaan zorgde namelijk voor een lange herstelperiode met verergering van de vermoeidheid en spier- 

en gewrichtsklachten. 

Deze informatie en de beschikbare literatuur tonen aan dat GET een reële behandeloptie van QVS 

kan zijn. GET verhelpt de angst voor het bewegen bij CVS. Dit zou op dezelfde manier kunnen werken 

bij de QVS-patiënt. Ook wordt GET als behandeling geadviseerd door arts 2 op internationale 

congressen.  

GET zorgt voor een geleidelijke opbouw van activiteiten en sport. Hierdoor kan er vermeden worden 

om over de persoonlijke inspanningsgrens te gaan wat vaak leidt tot een lange herstelperiode.  

Net als bij CGT geldt dat er verschillende protocollen zijn voor de therapie. Tussen deze therapieën 

kan dus ook een verschil zitten in slagingspercentage. Daarbij is bij een aantal onderzoeken 

aangetoond dat bewegingstherapie, ondanks dat het leidt tot significant verhoogde functionele 

capaciteit en fitheid, kan leiden tot symptoomverergering (Fulcher and White, 1997). Dit zou 

verholpen kunnen worden door het uitvoeren van activiteiten die zijn aangepast aan de persoonlijke 

fysieke en mentale limieten van de patiënt, waarbij door zelfmanagement voorkomen wordt dat de 

persoonlijke inspanningsgrens wordt overschreden (Nijs et al., 2008). Het is daarom belangrijk dat er 

goed gekeken wordt naar welke bewegingstherapie gekozen moet worden, zodat 

symptoomverergering voorkomen kan worden en de therapie goed aansluit op de QVS-patiënt. 

Als uit dit onderzoek en de beschikbare literatuur blijkt dat GET kan werken en daarbij de arts dit 

aanbeveelt naar het buitenland, waarom wordt het dan niet toegepast? Dit komt doordat het 

aanbod van GET momenteel te laag is in Nederland. In de toekomst is het dus noodzakelijk om de 

capaciteit te verhogen. Daarvoor zullen een aantal fysiotherapeuten ervaring moeten opbouwen met 

het geven van GET. Ook zal er wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten worden naar de 

effectiviteit van GET bij QVS-patiënten. Bij CVS staat GET te boek als een goede behandeling. Maar 

zolang dit niet is onderzocht bij QVS kan de werking van GET bij QVS niet met volledige zekerheid 

bevestigd worden. 

5.3 Conclusies van het onderzoek 
 

Er is vraag naar sporten met lotgenoten en sporten onder begeleiding. De patiënten in dit onderzoek 

ondervinden problemen met sporten. Zij kunnen hun oude sport niet meer beoefenen, kunnen niet 

meer in een team sporten en hebben problemen met het opbouwen van hun conditie. 

Het trainen van de patiënten onder begeleiding kan ze op een hoger inspanningsniveau brengen 

waardoor dagelijkse activiteiten ook gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden. Dit kan patiënten een 

hogere “quality of life” geven. Een standaard oefenprogramma kan fysiotherapeuten een richtlijn 

geven om deze heterogene en specifieke groep patiënten te behandelen met een bewezen methode. 

Daarbij kan het artsen helpen om specifieker advies te geven aan QVS-patiënten wanneer het 

aankomt op sporten. 



   
44 

 

 

Allereerst moet er onderzocht worden of GET of een andere vorm van gematigde bewegingstherapie 

een effectieve behandeling is voor QVS. Wanneer dit zo is kan het aanbod van GET in Nederland 

verhoogt worden.  

Wanneer er meer bewijs is voor het effect van GET kan er naar de zorgverzekering gestapt worden. 

Momenteel wordt medische fitness niet vergoed voor QVS-patiënten. Mogelijk kan wetenschappelijk 

onderzoek ervoor zorgen dat de zorgverzekeraars beweeggroepen geheel of ten dele vergoeden. 

Wanneer het onmogelijk is om het aanbod van GET te verhogen, is het misschien goed om meer 

aandacht te besteden aan het sporten onder begeleiding bij CGT. De opvattingen over sporten 

kunnen veranderd worden met CGT of het gedrag kan veranderd worden met GET (Chalder et al., 

2015). De resultaten van het onderzoek van Chalder et al. sluiten aan bij de opvattingen van een 

patiënt uit dit onderzoek, die vertelde dat ze graag meer advies over sporten had gewild bij CGT: 

“Ik had het [advies over sporten] bij CGT gewild. Daar ga je bewegen. Je gaat dan fietsen of 

wandelen. Daarin ga je opbouwen van 5 naar 10 minuten et cetera. Totdat je 2x per dag wandelt of 

fietst. En ik denk dat ik dáár juist hulp bij gewild had... Op het moment dat het je bij CGT niet lukt met 

sporten en je gaat daar niet op in als therapeut. Dan maak je denk ik meer kapot. En dat terwijl 

sporten juist goed is voor je.” – Patiënt 2. 

5.3.1 Wat kan Q-support doen 

 

Er moet awareness gecreëerd worden omdat er weinig fysiotherapeuten en artsen zijn met kennis 

over QVS. De meeste fitnessinstructeurs, fysiotherapeuten en artsen weten niet dat een aangepast 

trainingsprogramma voor deze specifieke groep noodzakelijk is. Terwijl uit dit onderzoek blijkt dat 

QVS-patiënten ook op het gebied van sport extra aandacht nodig hebben. Negatieve ervaringen met 

sporten door bijvoorbeeld een verkeerd trainingsprogramma kan een negatieve invloed hebben op 

mensen en leiden tot nog meer inactiviteit.  

Veel patiënten zijn ook financieel aangedaan door de ziekte. Zij zijn afgekeurd en moeten leven van 

een uitkering. Wanneer er beweeggroepen komen is het belangrijk dat dit laagdrempelig is. Iedereen 

moet in principe mee kunnen doen en mag niet beperkt worden door geld of reisafstand. 

Om de reisafstand te verkleinen kan er een netwerk opgezet worden. De fysiotherapiepraktijk in 

Schaijk is al bezig met het vergroten van zijn expertise van QVS. Dit kan op den duur uitgebreid 

worden naar andere plekken in het land waar de vraag naar sporten onder begeleiding aanwezig is. 

Om de fysiotherapeuten en artsen te steunen in hun behandeling is het verstandig om onderzoek te 

doen naar het effect van GET op QVS-patiënten. Mocht het effect van GET aangetoond worden dan 

kan het GET-protocol gebruikt worden door fysiotherapeuten en artsen. Uiteindelijk kan het GET-

protocol steeds meer toegespitst worden op de vraag van de individuele patiënt. Q-support kan het 

belang van wetenschappelijk onderzoek aandragen bij bijvoorbeeld de polikliniek Q-koorts in 

Nijmegen. Ook zouden zij het onderzoek voor een deel kunnen financieren. 

Q-support kan bij zijn intakes al vragen of de patiënten problemen hebben met sporten. Ook kunnen 

zij vragen of de patiënten problemen ondervinden met sporten. Wanneer er voldoende vraag is, 
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kunnen zij beweeggroepen aanbieden. Dit zal moeten gebeuren op basis van de expertise van de 

fysiotherapeut totdat er een bewegingsprotocol bewezen is met onderzoek. 

Q-support is in staat fysiotherapeuten en artsen met elkaar in contact brengen. Ook kunnen er 

vergaderingen georganiseerd worden waarbij fysiotherapeuten en artsen hun ervaringen delen en 

oplossingen bedenken voor de problemen rondom sporten met QVS. 

5.3.2 Wat kunnen de fysiotherapeuten en artsen doen 

 

De fysiotherapeuten moeten meer expertise krijgen met de QVS-patiënten. Het is daarom belangrijk 

dat de beweeggroepen blijven bestaan. De ervaringen die uit die beweeggroepen verkregen worden, 

moeten gedeeld worden met andere fysiotherapiepraktijken. 

Er moet betere communicatie komen tussen de fysiotherapeut en de arts. De fysiotherapeuten 

krijgen vanuit de artsen geen patiënten doorgestuurd. Fysiotherapeut 1 gaf aan wel gelezen te 

hebben over de polikliniek Q-koorts maar er geen contact mee te hebben. Wanneer de artsen een 

paar fysiotherapeuten hebben naar wie zij kunnen doorsturen, is het gemakkelijker om te overleggen 

en kan de expertise van de fysiotherapeuten sneller verhoogd worden.  

De artsen weten momenteel niet naar wie zij hun QVS-patiënten moeten doorverwijzen wanneer er 

problemen zijn met sport. Zij moeten een aantal fysiotherapeuten kennen waarvan zij weten dat die 

ervaring hebben met QVS. 

Vanuit de medische wereld kan de behandeling van QVS met bewegingstherapie versterkt worden 

met wetenschappelijk onderzoek. 

5.4 Discussiepunten 

 
Voor de toekomst is het mogelijk interessant om te kijken of GET leidt tot minder vermoeidheid en 

een hogere fysieke capaciteit bij de QVS-patiënt. Er bestaan ook andere bewegingstherapieën naast 

GET. Dat GET bewezen is bij CVS wil niet per se zeggen dat GET de beste vorm van 

bewegingstherapie is voor QVS-patiënten. De fysiotherapeut gaf al eerder aan dat een 

multidisciplinaire aanpak ook een oplossing kan zijn. Het CIRAN (Centra voor Integrale Revalidatie en 

Arbeidsactivering Nederland) traject is hier een goed voorbeeld van. Arts 2 gaf echter aan hier geen 

goede ervaringen mee te hebben aangezien zijn patiënten terugkwamen na het CIRAN traject voor 

een behandeling bij deze arts. Dit neemt echter niet weg dat wanneer GET niet zou werken, het 

CIRAN traject geen mogelijk optie is. 

In dit onderzoek is er alleen gekeken naar de QVS-patiënt. Het zou ook interessant kunnen zijn om 

een zelfde soort onderzoek uit te voeren bij chronische Q-koortspatiënten. Daarbij is er alleen 

gekeken naar patiënten in de leeftijdscategorie 40-65 jaar. Mogelijk is er ook vraag naar sporten met 

lotgenoten en onder begeleiding bij jonge QVS-patiënten. 

De fysiotherapeut gaf aan dat iedereen te trainen is, welke aandoening je ook hebt. Dit is gebaseerd 

op de ervaringen van de fysiotherapeut. Of dit echt het geval is, moet worden onderzocht. Uit dit 

onderzoek blijkt dat, wanneer patiënten te intensief sporten, zij een lange herstelperiode hebben 

wat uiteindelijk gepaard gaat met ernstige vermoeidheid en pijnklachten. Dit duidt erop dat de 
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patiënten mogelijk verkeerd sporten of dat sporten met QVS misschien toch niet zo goed is. Ook daar 

kan wetenschappelijk onderzoek uitsluitsel over geven. Er was een patiënt in dit onderzoek die op 

hoge intensiteit kon sporten (patiënt 3), wat laat zien dat het niet onmogelijk is voor een QVS-patiënt 

om zijn conditie te verbeteren. Ook geven de patiënten zelf aan dat zij denken dat sporten met QVS 

goed is voor hun gezondheid. 
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Bijlage A: Richtlijnen voor diagnosticeren van QVS verkregen uit de LCI-richtlijnen (LCI, 2012). 

1. De vermoeidheid langer dan zes maanden bestaat;  

2. Er sprake is geweest van een laboratorium bevestigde acute Q-koorts;  

3. Er geen sprake is van chronische Q-koorts; dat wil zeggen recente  

diagnostiek (< drie maanden) waarbij de IgG fase I titer < 1:1024 was of  

<1:512 bij immuun gecompromitteerde patiënten of patiënten met een  

vaatprothese of relevante hartafwijking);  

4. Er geen somatische of psychiatrische co-morbiditeit is die de moeheid  

verklaart;  

5. Er sprake is van vermoeidheid die aanzienlijke beperkingen in het dagelijks  

functioneren (werk en/of privé) veroorzaakt;  

6. De vermoeidheidsklachten niet aanwezig waren vóór de doorgemaakte acute  

Q-koortsinfectie of sindsdien duidelijk in ernst zijn toegenomen (het  

zogenaamde ‘knikmoment’). 
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Bijlage B: Stappenplan Grin et al. 
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Bijlage C: Interview protocol patiënten 

Sporten met QVS (5 min) 

- Wat is uw ervaring met sporten met QVS? 

- Welke sport doet u? Waarom deze sport? 

- Hoe vaak sport u en met welke intensiteit? 

- Is er een verschil in tijdens en na het sporten? 

Sporten met QVS in vergelijking met voor het krijgen van QVS (15 min) 

- Wat is uw ervaring met sporten voordat u QVS kreeg? 

- Wat is het verschil met sporten voor en na het krijgen van QVS? 

- Denkt u dat het verstandig is om te sporten met QVS? Wat voor effect heeft het op uw 

gezondheid? 

Sporten in vergelijking met dagelijkse activiteiten (10 min) 

- Hoe is uw ervaring met het bijhouden van het huishouden? 

- Kunt u net zoveel doen als voordat u QVS kreeg? 

- Hoe is het om boodschappen te doen? 

- Is er een verschil met voordat u QVS kreeg? 

- Hoe gaat het met het opvoeden van de kinderen? 

- Is er een verschil met voordat u QVS kreeg? 

- Is er een verschil tussen het uitvoeren van deze activiteiten en sporten?  

De oplossingen voor de toekomst (15 min) 

- Wat voor doelen heeft u als het gaat om sporten? 

- Wat voor doelen heeft u als het gaat om bewegen in het algemeen? 

- Zou u in de toekomst meer/minder/hetzelfde willen blijven sporten? 

- Wat zijn volgens u oplossingen om uw doel te bereiken? 

- Wie kunnen bijdragen aan het bereiken van uw doel? 

- Wat zouden de anderen moeten doen? Wie zouden wat moeten doen en wat zouden zij 

moeten doen om uw doel te bereiken? 

- Wat zou u zelf moeten doen om dit te bereiken? 

Advies (5 min) 

- Heeft u al advies gekregen over sporten met uw ziekte? 

- Wat was het advies? 

- Heeft u dit opgevolgd? Waarom wel/niet? 

- Heeft het gewerkt? Waarom wel/niet? 

- Wat zou uw advies zijn over sporten met QVS? 

Zijn er nog dingen die u graag wilt vertellen die niet voorbij zijn gekomen? 
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Bijlage D: Resultaten patiënten ronde 1 
 
De resultaten bestaan uit vier onderdelen: Problemen, achtergrondtheorieën, doelen en 
oplossingen. Elk onderdeel bestaat uit subonderdelen (zie hieronder). Hierna volgen de resultaten 
per onderdeel. 
 
Resultaten: 

 

Huidige oplossingen: 

 

1.Individueel sporten. Activiteiten in eigen tempo volbrengen. 

2. Niet te intensief sporten en niet over de grens gaan. Elke dag sporten. Je niet door andere 

mensen laten opjutten en op eigen tempo sporten. 

3. Wandelen langzaam opbouwen. Op eigen tempo wielrennen. Wandelen met positieve 

partner. Pauzes nemen tussen de activiteiten door. Hakt het boodschappen doen in stukjes. 

4. Wandelen met de hond. Positieve omgeving. Elektrische fiets gekocht. 

5. Niet over de grens gaan. Korte afstanden lopen. Middagdutje doen. Fitnessen. 

6. Lage intensiteit sporten. Opbouwen in intensiteit. Fietsen met rugleuning. Het huishouden 

in stukjes hakken. Vroeg opstaan. Goed dag en nacht ritme. Blijven bewegen. 

 

Problemen: 

1. Conditie 

De herstelperiode:  

1. Tot 7 dagen herstel na het sporten. 

2. Soms tot 10 dagen herstel na hogere intensiteit sporten zoals teamsport of hardlopen. 

3. Na hoge intensiteit 3 dagen herstel.  

4. Veel herstel nodig bij teveel doen. 

5. Lang herstel naar ver wandelen. Meer herstel nodig. 

6. Langere herstelperiode. 

Opbouwen: 

1 Conditie opbouwen lukt niet meer door de klachten. 

2. Duurt langer om op conditie te komen en lastig om het op peil te houden. 

3. Geen informatie. 

4. Kan geen conditie opbouwen vanwege de pijn. 

5. Kan geen conditie opbouwen vanwege vermoeidheid. 

6. Bouwt langzaam op in intensiteit. 

2. Sport 

Welke sport: 

1. Doet aan wielrennen en fitness. Eerst in teamverband maar dat lukt niet meer.  

2. Wandelen en fietsen. rustig tempo, elke dag. Hardlopen lukt niet meer. In teamverband 

lukt niet meer. Hoge intensiteit lukt niet meer. Heeft de halve marathon gelopen. 

3. Wandelen gaat veel moeilijker dan fietsen. Doet aan wielrennen en een beetje wandelen. 

Ging vroeger veel wandelen. Fietst in een groep. 

4. Korte afstanden wandelen met de hond. Vroeger veel gesport. Sport niet met anderen. 

5. Fitness (voor schouder). Wandelen met man voor conditie. 

6. Fitness, doet daar fietsen en op de loopband wandelen. Niet met anderen maar alleen. 
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Hoe lang en intensief: 

1. Duursport is het grootste probleem. Fitnessen gaat goed. 

2. Elke dag wandelen of fietsen. Hardlopen lukt niet. Lage intensiteit. 

3. Sport erg intensief. Lange afstanden fietsen. Wandelen lukt niet intensief. 

4. 4x per dag 800 meter wandelen. Lage intensiteit. 

5. 1x per 2 weken fitness. Lage intensiteit. 

6. Op een lage intensiteit. 

Klachten:  

1. Stramme spieren, spier- en gewrichtspijn en vermoeidheid. 

2. Spier- en gewrichtspijn en vermoeidheid. 

3. Geen pijn, alleen vermoeidheid. 

4. Ernstige pijn in de benen de hele dag. Wordt erger bij wandelen. Vermoeidheid speelt 

minder grote rol. 

5. Toenemende gewrichtspijn bij sporten. Snel moe. Last van schouder. Diabetes.  

6. Spier- en gewrichtspijn.  

3. Dagelijkse activiteiten 

1. Korte activiteiten zoals stofzuigen en boodschappen doen, gaan goed. Niet te lang. 

2. Kan minder in het huishouden doen. Vroeger alles zelf. Nu bijna niks meer.  

3. Zware taken (klussen) lukt niet meer. In de tuin werken gaat minder goed dan voorheen. In 

het begin erg moeizaam maar gaat nu beter. Boodschappen doen lukt maar wel in stukjes 

(elke dag een beetje). 

4. Deed al niet veel in huis. Werkt in de tuin en aan een oldtimer.  

5. Is erg achteruit gegaan. Deed vroeger alles in 1 dag. Nu duurt het een hele week. 

6. Kan het huishouden niet meer zoals vroeger bijhouden. Het gaat wel beter dan aan het 

begin van de ziekte. 

4. Omgeving 

1. Vriendin moppert weleens als respondent te intensief heeft gesport. Aanpassen aan 

iemand anders zijn tempo gaat niet, gaat dan over de grens. 

2. Sport niet meer in een team want wordt dan meegesleept en gaat over de grens. 

Sportschool houdt geen rekening met de ziekte en maakt geen apart trainingsschema. Wordt 

veel geholpen in het huishouden door het gezin. 

3. Erg positieve en stimulerende omgeving. Sporen aan om te gaan sporten en blijven 

bewegen. 

4. Het gezin begrijpt wat er aan de hand is. Mensen uit het dorp begrijpen niet wat de ziekte 

teweeg brengt. 

5. Niet iedereen in het gezin houdt rekening met de ziekte. Nemen wel gedeelte van het 

huishouden over. 

6. Niet iedereen in de omgeving snapt de ziekte. Het UWV snapt het niet. De directe 

omgeving houdt wel rekening.  

Achtergrondtheorieën:  

1. Algemeen 

1. Weet niet of sporten wel goed is als je zo lang moet herstellen. 

2. Lengte inspanning maakt niet uit als je maar genoeg rust neemt. Fietsen is makkelijker dan 

lopen. Belangrijk om op conditie te blijven want dan gaat de rest ook gemakkelijker. Elke dag 

sporten omdat je lijf het prettig vindt ondanks de QVS. Sporten helpt om de ziektetijd te 

verkorten. Niet sporten is geen optie. Dan voelt respondent zich niet goed. Sporten met 
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anderen lukt niet omdat dan de grens wordt opgezocht. 

3. Gaat toch sporten omdat het niet goed voelt om niks te doen terwijl de vrouw werkt. 

Sporten levert meer op dan niks doen. Wordt er blij van. Door sporten voelt meneer zich 

fitter. Sporten is nooit slecht. Ook niet met QVS. Gaat sporten omdat sporten leuk is. Fietsen 

gaat beter vanwege de rustmomenten. Kan op andermans tempo sporten. 

4. Gaat toch bewegen omdat ze anders “net zo goed een spuitje kunnen geven”. 

5. Toch bewegen want anders kun je niks meer. Ondanks de pijn doorgaan anders krijg je 

geen conditie. Bewegen levert niet heel veel op. Te zwaar sporten is niet goed voor je. 

Sporten in eigen tempo. 

6.Spierpijn is goed, gewrichtspijn niet. Bewegen werk ook op mentaal vlak. Lage intensiteit 

sport is geen sport. Sporten is gezond, met name cardio. Sport niet met anderen omdat dan 

de grens wordt opgezocht. Moet in eigen tempo sporten. 

 

2. Drijfveren om te sporten 

1. De baten zijn groter dan de lasten; de conditieverbetering levert meer op dan de 

negatieve effecten zoals het herstel en de klachten.  

2.Omgeving is een drijfveer. Levert meer energie op. Bij niet sporten voelt respondent zich 

slechter. 

3. Omgeving is een drijfveer. Voelt zich fitter door te sporten. 

4. Bezig blijven geeft voldoening tussen de oren en voorkomt dat je dichtslibt. 

5. Geen duidelijke drijfveren. 

6. Het is gezond om te sporten. 

 

3. Remmers om te sporten 

1. Het lange herstel, de vermoeidheid en de pijn (spier- en/of gewrichtspijn verschilt per 

patiënt). Soms een heftige reactie van het lichaam: een week ziek zijn. 

2. Op sommige dagen voelt respondent zich niet goed genoeg om te sporten. 

3. Soms te moe om te sporten. In de avond sporten is een probleem. 

4. Kan niet meer genieten van sport vanwege de pijn.  

5. De pijn, vermoeidheid en het werk. 

6. De pijn. 

Doelen en oplossingen voor de toekomst:  

1 Doelen 

1. Klachtenvrij sporten. In teamverband kunnen sporten. 

2. Sporten op hoger niveau (5km hardlopen). In een team sporten. 

3. De Mont Venteux fietsen. Meer wandelen zonder; klachtenvrij sporten. Minder hersteltijd 

nodig hebben. 

4. 10 km lopen. Fietsen met partner. 

5. Geen doelen. 

6. De oude sport weer beoefenen (intensieve sport: Tae Bo) 

2 Oplossingen vanuit de respondent voor de toekomst 

1. Sporten onder begeleiding en met lotgenoten. 

2. Op een hoger niveau gaan sporten en vaker. Sporten met lotgenoten. 

3. Iedere avond een uurtje wandelen. Niet fietsen op hoog niveau maar in een eigen, rustig 

tempo. Met een arts een trainingsprogramma oppakken. 

4. Zelf af en toe gaan fietsen. Met andere sporten zou motiverend kunnen zijn. 



   
55 

 

5. Sporten met lotgenoten. Meer fitnessen. 

6. Bewegen met begeleiding/ Personal trainer.  

3 Advies/oplossingen door anderen 

1. De specialist in het ziekenhuis had wat advies kunnen geven aan respondent. Q-support 

zou op grotere schaal bewegingsgroepen kunnen aanbieden en dit kan verwezen worden 

vanuit de specialist. 

2. Er is niks aangeboden op het gebied van sport. Er had bijvoorbeeld medische fitness 

aangeboden kunnen worden. Sporten onder begeleiding zodat met een professioneel oog 

gekeken kan worden naar de mogelijkheden om op een hoger te sporten en om de 

persoonlijke inspanningsgrens te bepalen. Met lotgenoten omdat die je begrijpen. Daar valt 

veel winst te behalen. 

3. Geen advies gekregen over sport aan het begin van de ziekte. Had het wel fijn gevonden. 

Nu zoek je het zelf maar uit. Krijgt graag feedback over sporten. 

4. Trainingsprogramma voor thuis. Personal coach omdat die je begrijpt. 

5. Niemand kan nog wat betekenen. Q-support kan een beweegprogramma opzetten voor 

QVS-patiënten. 

6. Sporten met 4 mensen in een groepje. Heeft een trainer nodig die kan pushen maar ervoor 

zorgt dat er niet over de grens wordt gegaan. Al bij de intake bij Q-support kijken of de 

patiënt hulp nodig heeft bij sporten.  
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Bijlage E: Resultaten fysiotherapeuten ronde 1 
 

Huidige oplossingen:  

 

1. Wat is het huidige zorgplan/plan van aanpak van de fysiotherapeuten. 

 

Problemen 

 

1. Diagnose 

2. Problemen bij dagelijkse activiteiten 

3.  Problemen bij de omgeving 

4. Overige problemen. 

Achtergrondtheorieën 

Doelen 

1. Doelen van de fysiotherapeut 

2. Oplossingen vanuit de fysiotherapeut 

3. Oplossingen vanuit andere 

Huidige oplossingen  

1. Huidige zorgplan: 

1. Luistert naar wat de patiënt vroeger deed qua dagelijkse activiteit en sport. Daarop wordt 

een plan samengesteld. Na feedback van de patiënt wordt het plan waar nodig aangepast. 

De aanpak lijkt erg op Graded Exercise Therapy. Er wordt voorkomen dat de patiënt in een 

dal komt. De eerste keer wordt een overprikkeling gegeven om te laten voelen dat het teveel 

was. Daarna wordt duur en intensiteit stapsgewijs opgebouwd. 

Het lukt niet altijd om GET vol te houden als er wordt geconstateerd dat de patiënt niet 

vooruit gaat. De fysio zorgt dan dat de activiteiten inzichtelijk gemaakt kunnen worden met 

bijvoorbeeld tabellen waarbij je je activiteit kan waarnemen. Geeft oefeningen mee voor 

thuis. 

Verder probeer je ze een stukje zelftraining mee te geven voor thuis. 

2. Laat de patiënten een vragenlijst voor vermoeidheid invullen. Doet een 0-meting voordat de 

training begint en opnieuw na 6 en 13 weken. Meet daarbij de conditie met een conditietest, 

de hartslag en de saturatie. Tijdens de training wordt de cardio getraind met steppen, 

wandelen of fietsen. Spierkracht wordt ook getraind omdat de mensen spierklachten 

hebben. Het doel is om de mensen op 70-80% van hun maximaal te trainen. Probeert 

mensen te motiveren door met ze te praten. 

Problemen 

1. Diagnose: 

Ze hebben veel spierpijn en klagen over zware benen. Kunnen vaak moeilijk wandelen. Ook 

na de training is er vaak spierpijn. Merkt aan de anamnese dat de mensen door de QVS hard 

achteruit zijn gegaan. 
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2. Spierpijnklachten spelen een belangrijke rol. Vermoeidheid wordt getoetst met een 

vragenlijst. Verschillende niveaus van vermoeidheid. 

 

2. Dagelijkse activiteiten 

1. Dagelijkse bezigheden moet je uitvoeren. Het probleem daarbij is dat er soms activiteiten 

bijkomen die onverwachts zijn. Hier worden dezelfde klachten genoemd als bij sporten. Ook 

de moet-factor is een probleem. Sommige dagelijkse activiteiten kunnen niet vermeden 

worden. 

2. Ook in het dagelijks leven gaan alle patiënten over hun grens heen. 

 

3. Omgeving 

1. De omgeving snapt niet waarom het de ene dag zo slecht en de andere dag zo goed gaat. 

Dat kun je ook aan de buitenkant niet zien bij de patiënt.  

2. De omgeving denkt te gemakkelijk over het rust nemen na. Het is moeilijk voor een patiënt 

om na een half uurtje inspanning te gaan zitten. 

 

4. Overige problemen 

1. De mensen hebben tijd nodig. 

Een ander probleem is dat de patiënten vanuit allerlei verschillende richtingen komen. Ze 

komen niet van 1 ziekenhuis af en er is niemand waarmee gecommuniceerd kan worden 

(specialist of huisarts). Er is nog geen netwerk voor QVS patiënten en sport. Dit leidt ertoe 

dat er niet echt iemand is met veel ervaring op dit gebied. 

2. De diversiteit binnen de QVS-patiënten is erg groot. Het is daarom moeilijk om een groep 

te vormen. 

Niet iedereen vindt sporten leuk. 

Er spelen ook andere ziektes mee. 

Een aantal patiënten zijn al bij andere fysiotherapeuten geweest. 

Achtergrondtheorieën 

 

1. Welke ziekte je ook hebt. Je bent altijd te trainen. Ook gezonde mensen hebben problemen met 

sporten. Het verschil is dat gezonde mensen stabiel blijven als ze niet sporten waar QVS-patiënten 

achteruit gaan. Graded Activity voorkomt dat je in een dal komt en zorgt voor een stabiele en licht 

stijgende lijn, waardoor het herstel minder lang is. 

Er wordt makkelijk een overprikkel aan de patiënten gegeven. Ook moet er opgepast worden om te 

intensief te trainen. Je kunt geen schade aanrichten aan het lichaam maar het lang herstel schaadt 

meer dan dat het oplevert. De patiënten kunnen wel maximaal getraind worden maar dat is heel 

individueel.  

Dagelijkse bezigheden goed kunnen uitvoeren is belangrijker dan sporten. Het kan zijn dat de patiënt 

in het dagelijks leven nog teveel doet. 

Graded activity is goed maar je moet de patiënten bewust maken dat je de lijst kan onderbreken. 

Graded activity lukt niet altijd omdat de dagelijkse bezigheden ook en rol spelen bij QVS. 

Vergelijkt QVS met het hypermobiliteitssyndroom waarbij vermoeidheid en spierpijn ook klachten 

zijn. 

2. In een te grote groep trainen lukt de patiënten niet. Het is te rumoerig. Het gaat niet alleen om 
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bewegen maar ook om de  omgeving, de ruimte, de drukte. Als mensen zonder begeleiding sporten 

dan kunnen ze over de grens gaan. Met als gevolg dat ze thuis in elkaar zakken en een neerwaartse 

lijn tonen. Je bent vaak de remmende factor omdat de mensen meer willen, over de grens gaan. Het 

gaat dan ook fout als je ze niet monitort 

Kan niet met andere mensen ziektes vergelijken omdat e klachten zo uiteenlopend en karakteristiek 

zijn. Vergelijkt QVS met het whiplashtrauma waarbij de patiënten ook moeite hebben om prikkels te 

filteren. 

Doelen en oplossingen voor de toekomst 

1. Doelen van de fysiotherapeut 

1. Luistert naar wat de doelen van de patiënt zijn en gaat daarmee aan de slag. 

2. Wil iedereen minsten 10% minder klachten bezorgen. Dus dat ze 10% meer kunnen dan 

voordat ze bij de fysiotherapeut kwamen. 

Wil in 5 jaar meer ervaring krijgen in de praktijk en dit communiceren naar andere praktijken 

in Nederland. De praktijk moet een aanspreekpunt worden op het gebied van sport met QVS. 

2. Oplossingen vanuit de fysiotherapeut 

1. Maar dit is erg duur. Trainen in een groep met verschillende soorten patiënten 

(verschillende ziektes) zou goed zijn om jezelf en je grenzen te leren kennen. 

2. Groepje van 3 tot 4 QVS patiënten van gelijk niveau maken om te trainen. Ze hebben echt 

begeleiding nodig dus niet in een te grote groep zetten. Niet alle QVS-patiënten zijn in te 

delen. Die kunnen in een groep met patiënten met andere ziektes gezet worden. Er moeten 

wel ook mensen in de groep zitten die al verder in het proces zitten om de rest te helpen. 

Je moet langzaam opbouwen in activiteit. 

3. Oplossingen vanuit anderen 

1. Multidisciplinaire aanpak in een revalidatiesetting met psycholoog, fysiotherapeut, 

ergotherapeut en een maatschappelijk werker zou het beste zijn.  

De specialist moet een therapeut kennen die ervaring heeft en andere fysiotherapeuten kan 

aansturen. De fysiotherapeut moet ook weer terugkoppelen naar de specialist zodat die 

weet hoe het gaat met de patiënten. 

De omgeving moet het ook begrijpen. 

2. Samenwerking met Q-support om de bewegingsgroep op te zetten en het 

bewegingsnetwerk op te zetten. 
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Bijlage F: Resultaten artsen ronde 1 
 

Analyse artsen ronde 1 

Huidige oplossingen:  

 

1. Wat is het huidige beleid van de artsen. 

 

Problemen 

 

1. Diagnose 

2. Problemen bij dagelijkse activiteiten 

3.  Problemen bij de omgeving 

4. Overige problemen. 

Achtergrondtheorieën 

Doelen en oplossingen voor de toekomst 

 

1. Doelen van de artsen 

2. Oplossingen vanuit de artsen 

3. Oplossingen vanuit anderen 

 

Huidige oplossingen: 

 

1. QVS-patiënten met milde klachten wordt geadviseerd om langzaam het inspanningsniveau op te 

voeren en om gedoseerd te bewegen. Patiënten met invaliderende klachten worden naar de Q-

koortspolikliniek in het Radboud UMC Nijmegen gestuurd. Het wordt lastig gevonden om mensen 

een beweegschema mee te geven dus stuurt de patiënten naar de fysiotherapeut of naar een 

sportarts voor een revalidatietraject. 

2. Vraagt tijdens de anamnese naar de sport die de patiënt doet en in hoeverre ze daar in beperkt 

worden. Geeft CGT, antibiotica of een placebo vanuit het onderzoek. In CGT zit een stukje opbouwen 

van activiteit. Raadt naar het buitenland ook GET aan als een reële optie. In Nederland wordt dit 

echter niet stelselmatig aangeboden. Adviseert de patiënten om zoveel mogelijk te bewegen, sport 

op een bepaald tempo te pakken waarbij de patiënt moet opletten om niet over zijn/haar grens te 

gaan. Ook moeten de patiënten van de arts doen wat ze normaal ook doen qua activiteiten. Hij 

adviseert ze om positief te denken over wat je allemaal nog wel kan en daar voldoening uit proberen 

te halen. 

Problemen 

1. Diagnose 

1. Ziet twee groepen: Patiënten met milde en patiënten met invaliderende klachten. 

Spier- en gewrichtspijn samen met vermoeidheid zijn de meest voorkomende 

klachten. Vooral bij de ernstige vermoeidheid de pijn aan het bewegingsapparaat. 
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2. Sommige patiënten vinden het leuk om te sporten en krijgen er energie van, 

anderen niet. Geen informatie over de klachten. Soms komt er een diagnose bij die 

wordt afgeschoven op QVS terwijl het niet aan de QVS ligt. 

2. Problemen bij dagelijkse activiteiten 

1. Zwaar fysieke arbeid kost meer moeite voor de patiënten. 

2. Geen informatie 

3.  Problemen bij de omgeving 

1. Geen informatie 

2. Geen informatie 

4. Overige problemen 

1. De klachten kunnen soms wel wat langer duren omdat er allerlei psychologische 

klachten zitten die een klacht in stand houden. 

2. Er is te weinig behandelingscapaciteit voor GET in Nederland. Het duurt daarbij 

lang om het herstelpercentage omhoog te krijgen als de behandelingscapaciteit er 

wel is. 

Achtergrondtheorieën 

1. Sporten is op den duur goed zolang je het geleidelijk aanpakt en je oplet met maximaal sporten. 

Heeft namelijk een aantal patiënten gezien die vooruitgang maakte in belastbaarheid omdat ze meer 

gingen bewegen. QVS wordt niet als een geestelijk probleem gezien. Advies zou zijn rond de 60% van 

het maximale inspanningsniveau te sporten. Maximaal sporten kan leiden tot een lang herstel en dan 

ben je langer bezig met de afbraak dan de opbouw. 

2. Sporten is niet slecht voor je. Het is belangrijk om te doen. Als patiënten te veel inspannen dan 

hebben ze de volgende dag dusdanig vermoeid zijn en dusdanig veel last hebben van klachten dat ze 

niks meer kunnen doen. Op dat moment zeg ik dat het slecht is. Dat leidt een tot negatieve 

denkspiraal en het leidt tot inactiviteit omdat klachten mensen beperken en dat leidt weer tot meer 

rust. De patiënten kunnen wel op hun oude niveau komen. Sommige patiënten kunnen dat niet. Dat 

komt door heterogeniteit van het ziektebeeld. 

QVS is echt een andere ziekte dan CVS, maar er is geen andere optie dan naar CVS te kijken. In het 

geval van sport betekent dit dat er gekeken kan worden naar GET. QVS is geen ziekte die tussen de 

oren zit, het kan wel een gedragsmatige oorzaak hebben. 

Het niet sporten is bij de QVS-patiënten geen motivatieprobleem. 

Doelen en oplossingen voor de toekomst 

1. Doelen 

  1. Vraagt wat de patiënt heeft als doel op het gebied van sporten. 

  2. Ziet het opzetten van een beweegroep als een interessant doel. 

2. Oplossingen vanuit de artsen 

 1. Inventariseren wat een patiënt doet qua lichaamsbeweging. Vragen wat het 

einddoel is. Heeft iemand een minder hoog doel dan een soort Gezond Bewegen 

advies geven. Probeer 3x per week in de week een uur te wandelen. Bij hoger 
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doel/ambities een fysiotherapeut of sportarts raadplegen. 

2. Er moet individueel naar de patiënten gekeken worden. De patiënten moeten er 

wel klaar voor zijn om het gebied conditie/sport aan te pakken. Je kunt niet alle 

domeinen in je leven aanpakken. Je moet keuzes maken 

De patiënten zouden naar 1 fysiotherapeut gestuurd kunnen worden zodat deze 

meer ervaring krijgt. 

3. Oplossingen vanuit anderen 

 1. De patiënt moet naar zijn/haar lichaam luisteren en niet eindeloos door grenzen 

gaan. 

De Q-koortspoli zou meer aandacht kunnen besteden aan sport.  

Mensen met milde klachten kunnen geholpen worden met een trainingsschema of 

een fysiotherapeut.  

Een netwerk kan gemaakt worden waarbij de zorgverleners affiniteit en ervaring 

hebben met QVS. Dus in het geval van sport een fysiotherapeut met ervaring. 

Bijvoorbeeld dat twee fysiotherapeuten expert zijn op het gebied van sport en met 

wat collega’s de problematiek kunnen bespreken. De sportartsen zouden kunnen 

helpen om de groep te begeleiden en fysiotherapeuten te ondersteunen. Een 

sportarts kan iets meer naar de achtergrond kijken. Ze zijn al bezig om zich meer op 

dat gebied te profileren. 

2. Ziet een beweeggroepje als een interessante oplossing. Maar dat moet goed 

opgezet worden: bijvoorbeeld een groep met heel erge beperkingen en erge 

vermoeidheid en een groep met weinig beperkingen en ook vermoeide patiënten. 

Dat je een beetje dezelfde groepen indeelt. Daarbij opletten dat je niet zegt dat sport 

goed is op basis van de groep mensen, misschien zitten er alleen fitte patiënten in je 

groep die van tevoren al hebben gesport.  

De patiënten zouden naar 1 fysiotherapeut gestuurd kunnen worden zodat deze 

meer ervaring krijgt. 

Q-support kan bij de intakes al vragen of de patiënten wat willen doen met sporten. 
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Bijlage G: Vragenlijst over QVS en sport – ronde 2 

1.Hoe ging het sporten voor het krijgen van QVS? 

2.Hoe gaat het sporten nu? 

3.Hoe gingen de dagelijkse activiteiten (huishouden, boodschappen doen)? 

4.Hoe gaan de dagelijkse activiteiten nu? 

5.Hoe ver kunt u op een gemiddelde/gewone dag lopen tot u aan uw grens komt? 

…….…………………..km 

6.Hoe lang kunt u op een gemiddelde/gewone lopen tot u aan uw grens komt? 

……..………………..minuten 

7.Hoe ver kunt u op een gemiddelde/gewone dag fietsen tot u aan uw grens komt? 

………………………..km 

8.Hoe lang kunt u op een gemiddelde/gewone dag fietsen tot u aan uw grens komt? 

……………………..minuten 

9.Hoe goed houdt de directe omgeving rekening met uw ziekte? 

10. Hoe goed houdt de indirecte omgeving rekening met uw ziekte? 

11. Hoe ging het sporten in een team voor het krijgen van QVS? 

12. Hoe gaat het sporten in een team nu? 

Directe omgeving: partner, familieleden en/of vrienden maar ook bijvoorbeeld de werkgever. 

Indirecte omgeving: Iedereen buiten de directe omgeving. 


