Dagelijks functioneren van chronische Q-koorts en
QVS patiënten, 5-9 jaar na acute Q-koorts
infectie

der betaald werk hebben dan de algemene bevolking. Meer dan de
helft van de QVS patiënten is 4 jaar na de Q-koortsinfectie gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt. In de algemene populatie is dit
minder dan 8%.
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Implementatie:
Aangezien de onderzoeken “Dagelijks functioneren van chronische

Impact op werk

Q-koorts en QVS patiënten, 5-9 jaar na acute Q-koorts Infectie”

Het onderzoek laat zien dat QVS patiënten over de tijd steeds min-

en “Een overzicht van de impact op korte en lange termijn van

Q-koorts, QVS en chronische Q-koorts” een gezamenlijk thema
kennen, zijn de meeste van de stakeholderbrieven gezamenlijk geschreven.
Een brief aan cardiologen en vaatchirurgen heeft als doel om hen
te informeren over de uitkomst van de onderzoeken, met name
omdat de onderzoeken veel nieuwe kennis hebben voortgebracht
over de langetermijngevolgen van chronische Q-koorts op psychosociaal functioneren.
De stakeholderbrief aan huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en de gemeente heeft ditzelfde doel, alsook om
te wijzen op de langetermijngevolgen van chronische Q-koorts én
QVS op arbeidsstatus en cognitief functioneren.
Een stakeholderbrief aan de voorzitter van stichting Q-uestion
heeft als doel om te wijzen op de nieuwe kennis die de onderzoeken hebben voortgebracht. Om deze inzichten ook voor patiënten
inzichtelijk te maken, willen de onderzoekers de resultaten graag
presenteren met een stukje in de nieuwsbrief van Q-uestion.
Een brief aan de voorzitter van de werkgroep herziening richtlijn
QVS heeft als doel dat de uitkomst van de onderzoeken verwerkt
zal worden in de herziening van de richtlijn QVS.
Een stakeholderbrief aan bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medewerkers van het UWV heeft als doel dat ze op de hoogte zijn van
de nieuwe inzichten met name op het gebied van langetermijngevolgen van QVS op de arbeidsstatus.

