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Nederland 2007-2010

4.000 gemelde acute

Q-koorts patiënten

50.000 acute infecties

Chronische Q-koorts:

439 patiënten



Doel

Patiënten met hartklepafwijkingen:

• Hoeveel mensen hebben een acute Q-koorts infectie 
doorgemaakt?

• Hoeveel mensen daarvan hebben chronische Q-koorts 
ontwikkeld? 



Zou het beleid van niet screenen aangepast moeten 
worden?



Methode

15 februari 2016 - 14 februari 2017, Bernhoven 

ziekenhuis in Uden

In aanmerking kwamen: > 17 jaar, hartklep-

afwijking, bij cardioloog in Bernhoven geweest.

Eén bloedmonster afgenomen



Methode

Bloed test (IFA): 

• IgG fase II antistoffen: indicatie voor doorgemaakte 

acute Q infectie

• IgG fase I antistoffen: indicatie voor chronische Q 

infectie

− Titer van 1:1024 of hoger: waarschijnlijke infectie

− Titer van 1:512, verder onderzoek internist

− Daarnaast ook bacterie aangetoond  bewezen 

infectie



Resultaten

1023 patiënten uitgenodigd

904 geïncludeerde deelnemers

15% (133/904) acute 

infectie doorgemaakt

8%* (11/133) IgG fase I titer ≥ 

1:512  verder onderzoek internist

* 11 van de 133 (8%) patiënten met een hartklepaandoening die een acute Q-

koorts infectie hebben doorgemaakt werden verder onderzocht door een internist



Resultaten

Elf personen verder onderzocht:

• 5/11 Geen chronische infectie

• 2/11 Waarschijnlijke chronische Q-koorts

• 3/11 Bewezen chronische Q-koorts

• 1/11 Onbekende status chronische Q-koorts



Vergelijking ander onderzoek

Dit onderzoek:

Hartkleplijden: 15% infectie doorgemaakt, 5%* chronisch 

Herpen 2014:

• 34% infectie doorgemaakt

• 1% chronische Q-koorts*

* Van degenen die een acute Q-koorts infectie in het verleden hebben doorgemaakt



Vergelijking ander onderzoek

2011: JBZ, patiënten met hartklepoperatie:

• 20% infectie doorgemaakt

• 8%* chronische Q-koorts

2009-2012: JBZ en Bernhoven, patiënten met bekend 

vaatverwijding of vaatprothese:

• 17% infectie doorgemaakt

• 31%* chronische Q-koorts

* Van degenen die een acute Q-koorts infectie in het verleden hebben doorgemaakt



Conclusie

• Jaren na uitbraak nog hoog percentage chronische Q-

koorts

• Discussie in samenleving en politiek over screening

• Studie uitgevoerd naar doelmatigheid screening

• Er komt een screening naar chronische Q-koorts in de 

reguliere zorg

• Praktische uitvoering wordt besproken met 

beroepsgroepen en andere belanghebbenden



Dankwoord

• Alle cardiologen en assistentes Bernhoven ziekenhuis

• Speciale dank voor:

• Arko Scheepmaker (Bernhoven ziekenhuis)

• Monique Leclercq (Bernhoven ziekenhuis)

• Wim van der Hoek (RIVM)

• Peter Schneeberger (Jeroen Bosch en Bernhoven 

ziekenhuis)

• Subsidie: Stichting Q-Support


