De rol van het afweersysteem in het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de ontstaanswijze van QVS. Dit zal naar verwachting op de langere termijn
zorgen voor een betere her- en erkenning van dit vervelende ziek-
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tebeeld. Bovendien geven de resultaten inzichten voor nieuw onderzoek naar betere vaststelling en behandeling van QVS.

De kernvraag van dit onderzoek was: waarom blijven mensen met
QVS moe? Het onderzoek heeft tot doel om beter te begrijpen hoe
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Tevens vinden de onderzoekers het van belang dat deze resultaten
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bekend zijn bij het starten en financieren van onderzoek over gerelateerde onderwerpen.

Daarnaast wordt nog gekeken of de onderzoekers de activiteit van
deze genen in verband kunnen brengen met de klachten die worden gezien bij QVS en CVS. Dit gebeurt middels aanvullende experimenten.

