- PERSBERICHT ’s Hertogenbosch, 29 november 2016

Q-support honoreert:
Vijf nieuwe onderzoeken naar Q-koorts
Met een derde en laatste uitvraag heeft Q-support vijf nieuwe onderzoeken naar Qkoorts gehonoreerd met een financiële bijdrage. De keuze voor de onderzoeken kwam
in nauwe samenspraak met patiënten tot stand.
Q-support biedt advies en ondersteuning aan Q-koortspatiënten en initieert onderzoek naar Qkoorts en de behandeling ervan. In totaal heeft Q-support veertien onderzoeken financieel
gesteund met een bedrag van ruim 2 miljoen euro.
Prijswinnende aanpak
In de selectie van de onderzoeken hebben patiënten een doorslaggevende stem.
Patiëntbeoordelaars beoordelen de onderzoeken allereerst op relevantie. Daarna beoordeelt de
Commissie Onderzoek van Q-support de aanvragen op kwaliteit en haalbaarheid. Uitsluitend
onderzoeken die door de patiënten met een zes of meer worden beoordeeld op relevantie,
komen voor ondersteuning in aanmerking. Deze werkwijze stelt hoge eisen aan de aanvragers.
Zo dienen zij zowel de aanvraag als de voortgang van het onderzoek in voor patiënten
begrijpelijk Nederlands te beschrijven. Q-support ontving voor deze werkwijze recent de MarieLouise Essink-Bot prijs op het KAMG congres (Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid).
Onderzoeken
De gehonoreerde onderzoeken worden uitgevoerd in UMC Utrecht, Radboudumc en Leiden UMC.
Ze hebben betrekking op uiteenlopende vraagstukken. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de
relatie tussen lymfklierkanker en (chronische) Q-koorts, naar mogelijke erfelijke eigenschappen
die een rol spelen bij het ontstaan van chronische Q-koorts, naar de relatie tussen terugkerende
luchtweginfecties en het Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS), naar de afweer tegen
chronische Q-koorts en naar de ontstaanswijze van QVS. Het laatste onderzoek kent een
internationaal karakter en wordt uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksteam in
Australië.
Onderzoeksresultaten
Vanuit twee eerdere calls steunde Q-support al negen onderzoeken naar Q-koorts. Naar
verwachting leiden die in 2017 tot resultaat. Vandaar dat Q-support zich nu al samen met
patiënten, onderzoekers en deskundigen buigt over de wijze van implementeren van de
resultaten. Zodat de nieuwe inzichten over Q-koorts en de behandeling ervan direct ten goede
komen aan de patiënten. Daartoe organiseert Q-support onder meer een Werkplaats Onderzoek
met onderzoekers en patiënten. Hoogleraar Marlies Hulscher (Radboudumc) presenteert daar
actuele inzichten rond implementatie van onderzoeksresultaten.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie: In de bijlage vindt u een uitgebreide omschrijving van de onderzoeken.
Mocht u belangstelling hebben voor de Werkplaats Onderzoek op 30 januari 2017 van 14.00 tot
17.30, in cultureel centrum De Pas, De Misse 4 in Heesch, dan bent u van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie en aanmelden voor de Werkplaats Onderzoek, kunt u contact opnemen
met Q-support, Jasper Zeilmaker, t. 073-6100010 of j.zeilmaker@q-support.nu.

