De impact van Q‐koorts op arbeid en psychosociaal functioneren van Q-koorts en QVS
patiënten
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Dit onderzoek laat zien welke problemen op het gebied van arbeid en psychosociaal functioneren
patiënten nog hebben 5-9 jaar nadat ze ziek zijn geworden van Q-koorts en welke behandeling daarin
het meest effectief zijn gebleken. Tevens toont het welk deel van de Q-koortspatiënten nog
problemen ervaart op dit gebied. We kijken daarbij naar ervaren problemen op het gebied van werk:
- Welk deel van de patiënten kan niet of minder werken, en welk deel is ondertussen wel
(weer) aan het werk?
- Hoe komt het dat sommigen wel (weer) kunnen werken en anderen niet?
- Zijn er patiënten in de UWV gekomen, en joe loopt dat nu?
- Hoe gaat het op de werkvloer, is daar begrip voor de klachten van patiënten?
En we kijken psychosociale klachten:
- Hoe is het de kwaliteit van leven, vermoeidheid en het gevoel van gezond zijn?
- In welke mate hebben patiënten hun ziekte q-koorts geaccepteerd?
- In hoeverre ervaren patiënten belemmeringen in hun activiteiten?
- Hoe is het de concentratie en het geheugen van patiënten gesteld?
- Wat voor effect heeft de ziekte op de patiënt en diens partner?
Omdat een groot deel van de patiënten al in eerdere onderzoeken meegedaan heeft, kunnen we ook
bekijken of patiënten nu vooruit zijn gegaan qua o.a. vermoeidheid en acceptatie van ziekte, of dat
de problemen mogelijk ernstiger zijn geworden.
Ook kunnen we nagaan welk deel van de grote groep Q-koorts patiënten nog klachten heeft zo lang
na de start van de ziekte, en onderzoeken wat voor type patiënten het meest last houden van
problemen ( qua geslacht, leeftijd, etc.).
Verder zullen we in kaart brengen welke behandelingen patiënten gevolgd hebben om de problemen
van hun klachten te verhelpen. Indien er voldoende patiënten met het onderzoek meedoen kunnen
we onderzoeken welke behandelingen beter of minder geholpen hebben, waardoor we advies
kunnen uitbrengen over de meest effectieve behandeling naar de langdurige klachten door Q-koorts.
Tenslotte is het noodzakelijk om de gegevens die we bij Q-koorts patiënten verzamelen te vergelijken
met mensen die niet de diagnose Q-koorts hebben gehad; dan is pas goed te zien welke problemen
specifiek zijn voor Q-koorts patiënten, en waar anderen geen of minder last van hebben. Deze studie
zal dus belangrijke informatie verschaffen voor zowel patiënten, als zorgverleners, als de overheid
over de impact die de Q-koorts epidemie heeft gehad voor het werk en psychosociaal functioneren
voor allen die Q-koorts hebben opgelopen.

