Er is sprake van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom als:
1. de vermoeidheid langer dan zes maanden bestaat;
2.	er sprake is geweest van een laboratoriumbevestigde acute
Q-koorts;
3.	er geen sprake is van chronische Q-koorts; dat wil zeggen
recente diagnostiek (< drie maanden) waarbij de IgG fase 1 titer
< 1:1024 was (of < 1:512 bij immuungecompromiteerde
patiënten of patiënten met een vaatprothese of relevante
hartafwijking);
4.	er geen somatische of psychiatrische c0-morbiditeit is die de
moeheid verklaart;
5.	er sprake is van vermoeidheid die aanzienlijke beperkingen in
het dagelijks functioneren (werk en/of privé) veroorzaakt;
6.	de vermoeidheidsklachten niet aanwezig waren vóór de
doorgemaakte acute Q-koortsinfectie of sindsdien duidelijk in
ernst zijn toegenomen (het zogenaamde ‘knikmoment’).

Diagnose
Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)
Stroomdiagram vermoeidheid na Q-koorts
Zie ommezijde voor het stroomdiagram vermoeidheid na Q-koorts.
Dit stroomdiagram hoort bij de multidisciplinair LCI-richtlijn
Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Voor een digitale versie van
deze richtlijn of het stroomschema raadpleeg www.rivm.nl/Q-koorts.
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Stroomdiagram vermoeidheid na Q-koorts
VERMOEIDHEID NA Q-KOORTS
SLUIT ANDERE PSYCHISCHE EN LICHAMELIJKE OORZAKEN UIT MET

Volledig lichamelijk onderzoek

Anamnese

Sluit chronische Q-koorts uit.
Serologisch onderzoek verricht < 3 maanden
a. Immuungecompromitteerde patiënt met vaatprothese/
ernstige hartafwijking:
- IgG fase I titer ≥ 1:512
b. Overige patiënten:
- IgG fase I titer ≥ 1:1024

Vermoeidheidsklachten > 6 maanden
NEE
JA

Depressieve klachten aanwezig?

NEE

Laboratoriumonderzoek:
Bepaal BSE, CRP, CK, TSH, Hb, leucocyten, leucocyten
differentiatie, kreatinine, alkalisch fosfatase, ALAT, calcium,
glucose, ferritine en urinesediment

JA

Mogelijk
chronische
Q-koorts
JA

Verwijs naar
Q-koorts
specialist

NEE

Voorafgaand aan de vermoeidheidsklachten

JA

NEE

NEE

Staat op de voorgrond

JA

Mogelijk
depressie

Leg uit aan de patiënt:
• Vermoeidheidsklachten nemen in het algemeen vanzelf af binnen 6 maanden
• Herevalueer; herhaal de stappen in het stroomdiagram indien klachten langer dan
6 maanden aanhouden

NEE
NEE

Andere lichamelijke oorzaak voor vermoeidheid

Ontstaan in reactie op chronische vermoeidheidsklachten
JA

Aanzienlijke beperkingen in dagelijks functioneren?
NEE

JA

Geen QVS traject
Handel naar bevinding

Diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)
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Verwijs in overleg met patiënt naar gespecialiseerd behandelaar/centrum die cognitieve
gedragstherapie (CGT) voor chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en/of QVS kunnen bieden.

JA

Adviseer de patiënt:
• Blijf ondanks de vermoeidheid de rol in het dagelijks leven zoveel mogelijk vervullen;
• Zorg voor een vast slaap-waakritme, voorkom overdag slapen;
• Blijf in beweging en pas tempo of niveau eventueel aan;
• Blijf mentaal actief;
• Wissel activiteiten zoveel mogelijk af (fysieke, mentale, sociale) en wissel ook af
binnen een type activiteit;
• Probeer vermoeidheidsklachten niet centraal in het leven te stellen, plaats andere
zaken op voorgrond;
• Heb aandacht en waardering voor de dingen die nog wel lukken en haal daar energie uit,
blijf optimistisch.

JA

Geen QVS
traject
Handel naar
bevinding

