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De diagnose Q-koorts wordt nog te vaak gemist. Daardoor vindt geen juiste
behandeling plaats. Nog steeds overlijden mensen als gevolg van chronische Qkoorts. Recent onderzoek van de Radboud Universiteit en het UMC Utrecht toont
aan dat het aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts driemaal hoger is dan tot
nog toe werd aangenomen (minimaal 74). Het gaat om slachtoffers waar Qkoorts als oorzaak van overlijden is vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal
slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger omdat Q-koorts niet als doodsoorzaak is
vastgesteld. Ook is de verwachting dat het aantal dodelijke Q-koortsslachtoffers
de komende jaren toeneemt.
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Dit is onwenselijk en onnodig. Bij een tijdige diagnosestelling en behandeling
hoeven patiënten met chronische Q-koorts niet te overlijden. We mogen
verwachten dat er in het belang van de volksgezondheid maatregelen worden
genomen door het opsporen en benaderen van risicogroepen die chronische Qkoorts kunnen hebben. Het betreft: mensen met bekende hartklepafwijkingen,
klep- en vaatprothesen, aneurysmata, mensen met reuma, gebruikers van
immunosuppressiva en mensen die een chemobehandeling of bestraling
ondergaan.
We willen dat een centraal overleg wordt geïnitieerd door uw ministerie met
patiënten en deskundigen uit verschillende medische disciplines, waaronder:
huisartsen, internisten-infectiologen, cardiochirurgen, reumatologen en
vertegenwoordigers van het Landelijk Centrum Infectieziekten. Het doel van dit
overleg is te komen tot een aanpak om risicogroepen op te sporen en te
benaderen.
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Ten slotte vragen we u een onafhankelijk onderzoek te starten over de wijze
waarop de overheid tot nu toe is omgegaan met de hulpverlening aan
slachtoffers van de Q-koortsuitbraak. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is
vast te stellen op welke wijze de overheid bij zoönose-uitbraken in de toekomst
het beste kan omgaan met de zorg voor slachtoffers. Het blijft noodzakelijk dat
de overheid scherp toe blijft zien op de verplichte vaccinatie en andere
preventieve maatregelen. Uit recente tv-programma’s als De Monitor en Zembla
blijkt dat ze niet vanzelfsprekend zijn geregeld.
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We doen deze oproep op grond van een motie van Provinciale Staten en mede
namens:
•
•
•
•

Patiëntenvereniging Q-uestion
Stichting Q-support
Radboud Universiteit
Radboud UMC

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Tweede Kamer – fracties en de
leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant.
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