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Extra financiële steun VWS voor:
Nationale database chronische Q-koorts
Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat zij de Nationale database chronische Qkoorts nog 5 jaar langer mogelijk maakt met extra financiële steun. Aanleiding voor deze
ondersteuning is het specifieke karakter van de database waarin alle chronische Qkoortspatiënten uit Nederland geanonimiseerd worden opgenomen en die onderzoekers
wereldwijd de mogelijkheid biedt tot verder onderzoek naar het verloop en de behandeling
van deze ziekte.
De aanvraag voor extra ondersteuning is gedaan door de stichting Q-support. Mede dankzij de
financiële steun die Q-support eerder verleende is deze Nationale database geactualiseerd door
onderzoekers van het UMC Utrecht (dr. Jan-Jelrik Oosterheert), Radboudumc (dr. Chantal
Bleeker) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (dr. Peter Wever). Op grond van de onder andere hier
geregistreerde gegevens, kon Q-support medio 2016 bekend maken dat het aantal sterfgevallen
als gevolg van Q-koorts minstens 74 bedraagt.
Actuele gegevens
Q-support, dat is opgericht voor begeleiding en advies van Q-koortspatiënten en verder
onderzoek naar Q-koorts initieert, is opgetogen over dit resultaat. Annemieke de Groot,
directeur van Q-support: ‘Nederland is getroffen door de grootste Q-koortsepidemie ter wereld.
Dat maakt juist hier onderzoek naar deze ziekte zo goed mogelijk. Deze database is dan ook van
evident belang om zicht te krijgen op de gevolgen en de behandeling van chronische Q-koorts.
Vandaar dat wij uit onze onderzoeksmiddelen in 2014 het mogelijk hebben gemaakt dat
onderzoekers van het UMC Utrecht, Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis de database
weer actueel maakten.’
Meer onderzoek mogelijk
Nu de financiële middelen waarmee Q-support de database heeft ondersteund, ten einde raken,
dreigde ook het einde voor de database. Annemieke de Groot: ‘Als de database niet langer
onderhouden kan worden, verliest die zijn waarde. Een bron van zoveel belangrijke informatie
voor onderzoekers wereldwijd, zou dan verloren gaan. Dat zou echt een gemiste kans zijn.
Vooral voor alle patiënten die aan chronische Q-koorts lijden. De database vertelt veel over het
verloop van de ziekte en de effectiviteit van de behandeling. Vandaar dat wij het ministerie van
VWS hebben gevraagd deze unieke database nog 5 jaar langer te laten onderhouden en veilig te
stellen voor later onderzoek. Wij zijn, mede namens alle chronische Q-koortspatiënten, heel blij
dat dit werk nu kan worden voortgezet.’

