Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoffers:

Doodziek van Q-koorts
“De epidemie mag dan voorbij zijn, de gevolgen van de Q-koorts helaas nog lang niet. Nog dagelijks
hebben mensen in heel Nederland te maken met de ernstige gevolgen van deze besmetting. Vaak
zonder dat zij het zelf weten. Vaak zelfs zonder dat hun arts het opmerkt. Daarom gaan er nog steeds
mensen dood aan Q-koorts.”
Deze verontrustende mededeling
komt van Annemieke de Groot,
directeur van de Stichting Q-support.
Deze stichting adviseert en begeleidt
mensen die langdurig klachten van
Q-koorts ondervinden. Bovendien
stimuleert Q-support onderzoek naar
deze raadselachtige ziekte.

Grootste uitbraak ter wereld
De Groot: “Tussen 2007 en 2012 is
Nederland getroffen door de grootste
Q-koortsuitbraak ter wereld. Naar
schatting van bloedbank Sanquin
zijn er tussen de 50.000 en 100.000
Nederlanders besmet geraakt. Het
overgrote deel daarvan is gewoon beter

geworden. Maar een aanzienlijke groep
Nederlanders heeft QVS of chronische
Q-koorts ontwikkeld.”

“Zet bij bloedonderzoek
vaker een bij Q-koorts”

afgaat, illustreren recente sterfgevallen
aan chronische Q-koorts. Mensen met
langdurige en onverklaarde ontstekingen aan hartkleppen of vaten, doen er
goed aan hun arts op de mogelijkheid
van Q-koorts te wijzen.”

Dodelijke ziekte

Veel eenzaamheid

“Naar schatting zo’n 750 Nederlanders
hebben chronische Q-koorts, waarvan
er zo’n 250 nog niet zijn ontdekt. Deze
mensen dragen de levende Q-koortsbacterie bij zich. Die veroorzaakt
levensgevaarlijke ontstekingen aan
vaten en hartkleppen. Onbehandeld is
dat een dodelijke ziekte. Deze mensen leven op een tijdbom. Dat die ook

“Nog eens zo’n 1800 Nederlanders
kampen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Naast chronische
vermoeidheid, hebben zij last van
spier- en gewrichtsklachten en geheugen en concentratiestoornissen. Met
alle gevolgen voor hun werk en sociale
functioneren van dien. Onder beide
groepen patiënten zie ik veel verdriet

Annemieke de Groot maakt zich zorgen over Q-koortspatiënten die nog niet zijn
ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk.”

en eenzaamheid. Mensen raken hun
baan kwijt, moeten met hun bedrijf
stoppen, worden niet gehoord door

“Stel gerust uw vraag
of vertel uw verhaal
aan Q-support”
instanties, niet begrepen door hun
omgeving en door artsen.”

Voor meer informatie, advies en
ondersteuning:

Vraag bloedonderzoek
“Waar ik me grote zorgen over maak,
is dat veel mensen niet weten wat de
oorzaak van hun klachten is. Ik hoop
dan ook oprecht dat mensen die zich
herkennen in de klachten bij hun
(huis)arts aandringen op een bloedtest
naar Q-koorts of voor een advies
contact opnemen met Q-support.”

