De waarde van FDG-PET/CT bij de diagnostiek en
follow-up van chronische Q-koorts.

Met dit onderzoek hebben we de waarde van de FDG-PET/CT-scan
bij chronische Q-koorts beter in kaart gebracht. Ons advies is om
altijd een FDG-PET/CT-scan te maken als er op grond van het
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bloedonderzoek sprake is van een mogelijke chronische Q-koortsinfectie. Tijdens de behandeling van chronische Q-koorts advise-
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sultaten verslechteren zodat complicaties op tijd opgespoord kun-
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nen worden. Met deze adviezen hopen wij de diagnose van chro-
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is verhoogd, zoals bij een infectie. Op deze manier kan heel nauwkeurig een infectiehaard in beeld worden gebracht. Het was de ver-
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deze diagnose en het opsporen van mogelijke complicaties. Ook bij
de follow-up is de FDG-PET/CT-scan van belang voor het aanpas-
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Implementatie:
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techniek met daarbij belangrijke winst in het stellen van de diagnose en monitoring tijdens behandeling.

De FDG-PET/CT-scan is ook van belangrijke waarde tijdens de behandeling van chronische Q-koorts. Er zijn 43 FDG-PET/CT-scans
gemaakt ter controle voor het stoppen van de behandeling. Hiervan
lieten 31 scans (72,1%) geen afwijkingen meer zien en 12 scans
(27,9%) lieten nog steeds infectie zien. Verder leidde de FDG-PET/
CT-scan tijdens behandeling van bewezen chronische Q-koorts tot
het stoppen van antibiotica (9,6%), het aanpassen van antibiotica
(3,2%) of het doorgaan met antibiotica (44,5%).

