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Disclaimer

De afgelopen jaren is er meer onderzoek gedaan naar Q-koorts in Nederland 

dan ik in een half uur kan samenvatten: focus op langdurige gevolgen

Dan nog is dit overzicht niet compleet: andere onderzoeken en onderzoekers

hadden een plaats in dit overzicht ook zeker verdiend

Daarom excuses aan degenen die ik niet noem

Maar vooral: alle onderzoekers en alle patiënten die mee                                                
gedacht en gewerkt hebben dankjewel voor jullie

enorme inzet!



Grootste Q-koortsuitbraak ter wereld:

• > 4000 gemelde gevallen van acute Q-koorts (9†)
• > 44,000 mensen besmet
• > 500 patiënten met chronische Q-koorts (update 

2018: 86†)
• Heel veel mensen met Q-

koortsvermoeidheidssyndroom 

Nederlandse Q-koortsuitbraak



Kosten Q-koortsuitbraak

Van Asseldonk et al., Preventive Vet Medicatie: 2013;112:27-34

• 2011: kosten ten gevolge van ziekte bij

mensen veel hoger dan in veehouderij
• Grootste kosten door inkomensverlies

t.g.v. lange termijn effecten Q-koorts

• 2021: nog steeds financiële gevolgen
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Impact van Q-koorts

• Kwaliteit van leven en sociaal functioneren significant lager bij patiënten

met QVS of chronische Q-koorts dan van de algemene populatie en een
groep patiënten met diabetes

• Vermindering kwaliteit van leven bepaald door vermoeidheid

• Patiënten met QVS rapporteren veel cognitieve problemen, maar bij

neuropsychologisch onderzoek geen verschil tussen patiënten met QVS of 
chronische Q-koorts en de normale populatie

Reukers et al., J Psychosom Res. 2019 Jun;121:37-45
Reukers et al., BMC Infect Dis. 2020 Jun 5;20(1):397.



Impact van Q-koorts

Reukers et al., Occup Med (Lond). 2020 Dec 12;70(8):578-585.

• Na 4 jaar meer dan de helft van de patiënten met QVS arbeidsongeschikt

• Patiënten met betaald werk gaan steeds minder uren werken
• Meer hersteltijd nodig



QVS vergeleken met CVS

• Bij CVS meer vrouwen, bij QVS gelijke verdeling mannen en vrouwen

• QVS patiënten gemiddeld ouder dan CVS patiënten (43 vs. 39 jaar)
• Vergelijkbare inflammatoire markers
• Mate van vermoeidheid en beperkingen vergelijkbaar

• Minder bijkomende symptomen bij QVS dan bij CVS
• Hogere mate van lichamelijke activiteit bij QVS
• Meer somatische attributie (lichamelijke oorzaak toekennen aan 

klachten)
• Geen andere cognitieve gedragsfactoren bij QVS (wel bij CVS)

• Conclusie: zeker ook overeenkomsten maar te veel verschillen om te 
concluderen dat het hetzelfde ziektebeeld is

Keijmel et al., J Psychosom Res 2015 Oct;79(4):295-302.



QVS en het immuunsysteem

• In vergelijking met mensen met positieve Q-koortsantistoffen zonder 

langdurige klachten maken patiënten met QVS meer van de 
ontstekingsstof interferon gamma (IFNγ)

• Afweercellen (PBMC’s) van patiënten met QVS produceerden na 
stimulatie met C. burnetii significant meer IL-6, TNFα en IL1β

• In vergelijking met mensen die hersteld zijn van QVS maken patiënten die 
klachten blijven houden meer IFNγ en meer CXCL10 (chemokine) aan na 
stimulatie van hun afweercellen met C. burnetii

• Conclusie: het immuunsysteem speelt een rol in het ontstaan van QVS 

Keijmel et al., J Infect 2016 Apr;72(4):478-85, Raijmakers et al., Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis 2018 Jul;37(7):1385-1391, Raijmakers et al., J Infect 2019 May;78(5):349-357



QVS en luchtweginfecties

• Veel patiënten met QVS rapporteren frequente bovenste 

luchtweginfecties

Raijmakers et al., Eur J Immunol 2019 Jul;49(7):1015-1022.

Bij QVS minder 
productie van 
bepaalde cytokines 
passend bij minder 
actieve reactie op 
virussen
Waarschijnlijk door 
langdurige 
epigenetische
veranderingen na 
acute Q-koorts



QVS en epigenetica

• Vergelijking tussen afweercellen (monocyten) tussen patiënten met QVS, 

CVS, doorgemaakte Q-koorts en gezonde vrijwilligers

• Minder expressie van 2 genen                                                                          

(MOTS-c en humanin) bij QVS en CVS                                                                            
ten opzichte van gezonde vrijwilligers

• Conclusie: minder aanmaak van humanin dat een rol speelt in de 

energiehuishouding van de cel en bij ontsteking door epigenetische
veranderingen speelt mogelijk een rol bij ontstaan van zowel QVS als CVS

Raijmakers et al., J Transl Med 2019 May 14;17(1):157.



QVS en het microbioom

• Vergelijking tussen microbioom (darm) tussen:

• Patiënten met QVS
• Patiënten met CVS
• Op leeftijd en geslacht gematchte gezonde controlepersonen

• Geen belangrijke verschillen in microbioom tussen patiënten met QVS en 
CVS 

• Wel verschillen tussen microbioom van QVS en CVS in vergelijking met 
microbioom gezonde vrijwilligers

• Conclusie: samenstelling van het microbioom kan een rol spelen in het 
ontstaan van QVS en CVS

Raijmakers et al., J Infect 2019 May;78(5):349-357.



QVS en neuroinflammatie

• Aanwijzingen dat neuroinflammatie gedefinieerd door verhoogde 

expressie van TSPO in hersenvloeistof een rol speelt bij CVS
• Vergelijking tussen neuroinflammatie dmv een PET-scan van de hersenen 

met een stof die bindt aan TSPO ([11C]-PK11195):

• Patiënten met QVS
• Patiënten met CVS
• Op leeftijd en geslacht gematchte gezonde controlepersonen

• Geen verschil tussen de groepen, dus met dit onderzoek geen 
aanwijzingen voor neuroinflammatie

• Maar inmiddels zijn er gevoeligere en meer specifieke markers voor 

neuroinflammatie die met PET-scan kunnen worden ingezet

Raijmakers et al., in voorbereiding



Qure-studie

Opzet Qure studie:

• Gerandomiseerde gecontroleerde trial bij patiënten met QVS
• 6 maanden doxycycline (n=52) of placebo (n=52)  of cognitieve

gedragstherapie (n=50)

Primaire uitkomst Qure studie:
• Klinisch relevante afname vermoeidheid 31% bij doxycycline, 44% bij

placebo en 56% bij cognitieve gedragstherapie (effect cognitieve
gedragstherapie significant beter)

• Bijwerkingen doxycycline > placebo > cognitieve gedragstherapie

Follow-up na 1 jaar:
• Na 1 jaar geen verschil meer tussen de groepen

Keijmel et al. Clin Infect Dis. 2017 Apr 15;64(8):998-1005.
Raijmakers et al., J Psychosom Res. 2019 Jan;116:62-67



Chronische Q-koorts voor 2007

Coxiella burnetii
infectie

20 % 
Q-koortsvermoeidheidssyndroom 

40 % 
Acute Q koorts

60 % 
Asymptomatisch

1 - 5% 
Chronische Q koorts



Kwaliteit van leven
• Vragenlijsten over kwaliteit van leven bij 64 patiënten met chronische Q-

koorts, mediaan 5 jaar na de diagnose, mediaan 27 maanden behandeld:
• 55% nog steeds een significant verminderde kwaliteit van leven
• Langere behandelduur geassocieerd met verminderde kwaliteit van 

leven
• Leeftijd, geslacht, operatie, complicaties of gemelde bijwerkingen geen 

relatie met kwaliteit van leven

• 27% verbetering van gezondheid na start behandeling

Van Roeden et al., QJM. 2018 Nov 1;111(11):791-797.



Genetische factoren

• Onduidelijk waarom sommige patiënten chronische Q-koorts krijgen en anderen niet, onduidelijk 

waarom soms therapiefalen

• SNPs in genen die een rol spelen in het aangeboren afweersysteem en matrix metalloproteinases

(MMP’s) geassocieerd met hogere kans op chronische Q-koorts

• Geen van deze SNPs was geassocieerd met verhoogde kans op sterfte door chronische Q-koorts

• Conclusies: ook erfelijke factoren spelen een rol bij het ontstaan van chronische Q-koorts en wijzen in 
de richting van het immuunsysteem

Schoffelen et al., J Infect Dis 2015;212(5):818-29, Jansen et al., Clin Microbiol Infect 
2019;25(5):631.e11-631.e15, Buijs et al., Clin Microbiol Infect 2020;S1198-743X(20)30360-8



Immunologie chronische Q-koorts

• Interferon γ (IFN γ) productie en de reactie van afweercellen op IFNγ intact bij patiënten met 

chronische Q-koorts (eerder gedacht aan tekort, zelfs experimentele behandeling met IFNγ
toegepast)

• CXCL9 (chemokine, speelt een rol in het immuunsysteem) significant hoger in het bloed van patiënten 
met chronische Q-koorts

• MMP7 (matrixmetalloproteinase, rol in afweer tegen infecties en vorming aneurysma) verhoogd in 
het bloed van patiënten met chronische Q-koorts

• Conclusie: veranderingen in het immuunsysteem (die je mogelijk kunt beïnvloeden) spelen een rol in 
het ontstaan van chronische Q-koorts

Schoffelen et al., Clin Microbiol Infect 2017 Mar;23(3):209.e9-209.e15 Jansen et al., Clin Microbiol

2017 Jul;23(7):487.e7-487.e13, Jansen et al., BMC Infect Dis 2017;17(1):556



Immunologie chronische Q-koorts

• Ratio Interferon γ (IFNγ)/Interleukine-2 (IL-2) significant hoger bij chronische Q-koorts dan bij 

gezonde vrijwilligers, wel overlap met ratio bij patiënten met doorgemaakte Q-koorts

• Ratio IFNγ/IL-2 neemt af bij succesvolle                                                              behandeling van chronische 

Q-koorts maar veel                                                                   overlap met niet succesvolle behandeling

• Conclusie: ratio IFNγ/IL-2 kan mogelijk helpen bij                                           diagnose van chronische Q-

koorts

Schoffelen et al., Clin Microbiol Infect 2014;20:642-50
Schoffelen et al., Front Microbiol 2015;6:93



Chronische Q-koorts voor 2007

Chronische Q-koorts:

• Ontstaat na maanden tot jaren

• Endocarditis (infectie hartklep):

• Bij mensen met een bekende hartklepafwijking

• Zelden vaatinfectie

• Infectie tijdens zwangerschap
• Veel complicaties: miskramen, vroeggeboorte, laag geboortegewicht

• Screening tijdens uitbraak en behandeling met cotrimoxazol



Q-koorts en zwangerschap

• Gegevens van 1174 zwangerschappen uit Perinatale Registratie 

Nederland uit 2007-2008
• Geen verband tussen Q-koortsantistoffen en vroeggeboorte, laag 

geboortegewicht of andere complicaties

• 58.737 zwangeren uit gebieden met >2 Q-koortsmeldingen vergeleken 
met 310.635 zwangeren uit gebieden zonder Q-koortsmeldingen

• Geen verhoogde kans op vroeggeboorte of overlijden
• Licht verhoogd risico op lager geboortegewicht

• Conclusie: met de Nederlandse bacteriestam geen grote risico’s voor 
zwangeren, screening van zwangeren niet nodig

Van der Hoek, et al. BMC Infect Dis 2011 Feb 11;11:44
De Lange et al. BMJ open 2015 Apr 10;5(4):e006821.



Nieuwe definitie chronische Q-koorts

Bewezen chronische Q-
koorts

Fase 1 IgG ≥ 1024
Endocarditis
Vaatinfectie

Positivee PCR Q koorts 
bloed of weefsel

Mogelijke chronische 
Q-koorts

Fase 1 IgG ≥ 1024

Fase 1 IgG ≥ 1024Waarschijnlijke 
chronische Q-koorts

Risicofactoren
Symptomen 

chronische infectie
Atypisch focus

OR

Kampschreur et al., J Infect. 2012;64(3):247-59

Behandel

Follow-up



Chronische Q-koorts database

• Data van alle bekende patiënten met chronische Q-koorts in Nederland

• Patiënten geïdentificeerd door:
• Q-koortsbehandelaren van vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland

• Uitslagen serologie via vrijwel alle microbiologielaboratoria

• Laatste complete update november 2018: 519                                                 

patiënten 
• Deze week bezoek aan laatste ziekenhuis voor nieuwe                                       

update

• Unieke dataset, nergens meer patiënten
• Inmiddels vierde promovendus in samenwerking                                                         

UMC Utrecht, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Radboudumc

Buijs et al., Clin Infect Dis 2021 May 24



Risicofactoren chronische Q-koorts

Kampschreur et al. Emerg Infect Dis. 2012 Apr;18(4):563-70



Chronische Q-koorts database

• Laatste complete update 2018: 519 patiënten 

• 75% man
• Gemiddelde leeftijd 64,5 jaar

• Patiënten met bewezen chronische Q-koorts
• 28% endocarditis

• 51% vaatinfectie!
• 16% endocarditis en vaatinfectie
• 3% ander focus (long, bot)

• 2% onbekend focus

Buijs et al., Clin Infect Dis 2021 May 24



Chronische Q-koorts database

• 7 jaar na de uitbraak nog steeds nieuwe gevallen gediagnosticeerd
• Langste interval acute Q-koorts tot diagnose chronische Q-koorts 9,2 jaar

Buijs et al., Clin Infect Dis 2021 May 24



Complicaties en mortaliteit

Complicaties
(OR, 95% CI)

Mortality Q fever
(OR, 95% CI)

Leeftijd 1.04 (1.02-1.06) 1.03 (1.00-1.06)

Kunstklep of vaatprothese 1.79 (1.07-2.99) Ns

Positieve serum PCR 2.25 (1.36-3.72) Ns

Viervoudige titerdaling Niet significant 0.27 (0.12-0.58)

Complicaties Niet van toepassing 8.20 (3.65-18.45)

Van Roeden et al., Clin Microbiol Infect. 2018 Dec 10.



Complicaties en mortaliteit

Complicaties
(OR, 95% CI)

Sterfte door Q-koorts
(OR, 95% CI)

Leeftijd 1.04 (1.02-1.06) 1.03 (1.00-1.06)

Kunstklep of vaatprothese 1.79 (1.07-2.99) Niet significant

Positieve serum PCR 2.25 (1.36-3.72) Niet significant

Viervoudige titerdaling Niet significant 0.27 (0.12-0.58)

Complicaties Niet van toepassing 8.20 (3.65-18.45)

Van Roeden et al., Clin Microbiol Infect. 2019 Nov;25(11):1390-1398.



Bewezen (n = 313)

Waarschijnlijk (n = 81)

Mogelijk (n = 125)

64% complicaties
41% mortaliteit

27% Q-koorts sterfte

15% complicaties
32% mortaliteit

4% Q-koorts sterfte

0% complicatie
6% mortaliteit

0% Q-koorts sterfte

Complicaties en mortaliteit

Buijs et al., Clin Infect Dis 2021 May 24

Q-koorts gerelateerde sterfte in Nederland: 
2016: 74 patiënten (inclusief 9 patiënten overleden door acute Q-koorts)
2018: 95 patiënten (inclusief 9 patiënten overleden door acute Q-koorts)
2021: ? (>95 patiënten) 



FDG-PET/CT in de diagnostiek

Kouijzer et al., J Nucl Med. 2018 Jan;59(1):127-133

• Diagnose chronische Q-koorts is moeilijk: hoge antistoftiter alleen 

onvoldoende, PCR vaak negatief en echo van het hart vaak normaal

• 273 patiënten verdacht van chronische Q-koorts kregen PET-scan:

• PET-scan toonde vaak het focus van infectie aan en leidde bij 45 
patiënten tot een aanpassing van de behandeling

• PET-scan zeer waardevol bij opsporen complicaties

• PET-scan nuttig om einde behandeling mee te bepalen

• Inmiddels (inter)nationaal ingevoerd bij diagnose en tijdens follow-up



Behandeling chronische Q-koorts

• Doxycycline met hydroxychloroquine eerste keus maar veel bijwerkingen:

• Misselijkheid, braken, diarree
• Zonlichtovergevoeligheid (>90%)
• Hyperpigmentatie van de huid

• Netvliesafwijkingen

• Alternatieve antibiotische behandeling nodig

Keijmel et al., Neth J Med 2015;73:37-40
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Behandeling chronische Q-koorts
• 276 patiënten met verschillende behandelschema’s

• Doxycycline met moxifloxacin of ciprofloxacin of behandeling met 
moxifloxacin of ciprofloxacin alleen geen hogere mortaliteit of 

therapiefalen dan doxycycline plus hydroxychloroquine

• Maar behandeling met 1 antibioticum vaker gestopt vanwege subjectief 

onvoldoende respons (tot 59% van de gevallen)

• Conclusie: bij bijwerkingen is een combinatie van doxycycline met 

moxifloxacin een goed alternatief

Van Roeden et al., Clin Infect Dis. 2018 Feb 10;66(5):719-726



Doxycyclinespiegels
• 201 patiënten behandeld met >12 weken 

doxycycline:
• 167 patients (83%): wel doxycycline 

spiegels 

• 34 patiënten (17%): geen doxycycline 
spiegels

• Complicaties of overlijden HR (95%CI):              
0.50 (0.26-0.96)

• Conclusie: 
• Meet doxycyclinespiegels
• Geef voldoende doxycycline om een

Spiegel van 5-10 µg/ml te halen

Van Roeden et al., J Antimicrob Chemother. 2018 Jan 8 Epub

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325142


Antistoftiters tijdens behandeling
• Frans onderzoek: viervoudige titerdaling van IgG fase 1 nodig voor stop

• Studie onder 337 patiënten met chronische Q-koorts:

• Conclusie: stop behandeling baseren op PCR, PET/CT en symptomen

Buijs et al., Clin Microbiol Infect. 2021 Apr 1:S1198-743X(21)00151-8.



Screening chronische Q-koorts

Algemene populatie:

• 2014 (7 jaar na het begin van de uitbraak)
• Screening Q-koortsserologie 1517/2161 volwassen inwoners van Herpen
• Seroprevalentie 33,8%

• 2 bekende patiënten met chronische Q-koorts
• 1 nieuwe patiënt met chronische Q-koorts

• 4,4% chronische Q-koorts in 69 patiënten met een                                      
risicofactor

• Screening van de algemene populatie is niet zinvol

Morroy et al., PLOS one, 2015;10(7):e0131777



Hagenaars et al., J Inf 2014;69:154-60, Kampschreur et al., Clin Vaccine Immunol.
2012;19(8):1165-9, Buijs et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2021 Jul;40(7):1569-1572.

Screening risicogroepen

Vaatinfectie Endocarditis

Risicofactor • Aneurysma
• EVAR
• Vaatprothese

• Eerdere 
hartklepoperatie

Aantal patiënten 770 568

Seroprevalentie 16,9% 20,4%

Chronische Q-koorts
(in patiënten met 
positieve serologie)

30,8% 
(update 2018: 34,6%)

7,8%

Conclusie: screenen van risicopopulaties is wel zinvol

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22695158
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEvqrN5K7XAhVmOpoKHc0JC9AQjRwIBw&url=http://www.hospitalityatwork.nl/slide/referentie-logo-bernhoven/&psig=AOvVaw3Oc9SxjuldCXe4EeCLAoki&ust=1510223896256851


Q-koorts en non-Hodgkinlymfoom

• Franse studies concludeerden verhoogde kans op non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij (chronische) Q-

koorts

• PCR en FISH op lymfeklierweefsel van patiënten met doorgemaakte Q-koorts met en zonder NHL: 

even vaak C. burnetii aangetoond

• Zeer grote population based studie: geen                                    

oorzakelijk verband

Van Roeden et al., Lancet Haematol. 2018 May;5(5):e211-e219Van Roeden et al., 
Immunobiology 2019;224:254-261, Weehuizen et al., poster ECCMID 2021



Conclusies
• Patiëntenparticipatie zeer waardevol geweest!

• Geruststelling voor sommigen:
• Geen belangrijke risico’s in zwangerschap

• Geen relatie tussen Q-koorts en non-Hodgkin lymfoom

• Duidelijk dat de impact op mensen maar ook financieel zeer groot en zeer 

langdurig is

• Landelijke richtlijnen ontwikkeld op grond van onderzoeksresultaten

• Internationale implementatie onderzoeksresultaten (o.a. in meest bekende 
leerboek op dit gebied) 



Conclusies
• QVS: 

• Duidelijk dat antibiotica geen effect hebben
• Veel nieuwe inzichten in pathofysiologie, meer nodig
• Onderzoek gestopt net voordat nieuwe therapeutische onderzoeken 

gebaseerd op de nieuwe inzichten konden starten

• Chronische Q-koorts: 

• Nieuwe uniforme en inmiddels internationaal geaccepteerde definitie
• Verbetering diagnostiek en behandeling chronische Q-koorts wereldwijd
• Enige inzichten in oorzaak chronische Q-koorts maar onvoldoende

• Vanwege hoge mortaliteit en kans op complicaties betere 
behandelopties nodig



Toekomst
• Grootste uitbraak ooit ter wereld van een zeldzame ziekte 

• Zowel hier als voor mensen getroffen in kleine uitbraken zeer ernstige 
gevolgen op de lange termijn 

• Veel van dit onderzoek ergens anders niet mogelijk vanwege de kleine 
aantallen patiënten 

• Nederlandse onderzoeksgroepen behoren inmiddels tot de top op gebied 
Q-koorts 

• Niet alleen een unieke kans maar ook een morele verplichting om hier 
zoveel mogelijk van te leren d.m.v. goed wetenschappelijk onderzoek!





Aanbieden Breedgedragen
Onderzoeksagenda Q-koorts

Vrijdag 3 september 2021
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Het proces

Documenten en gesprekken 
Eerste expert bijeenkomst augustus 2019
Eerste werkdocument bespreken november 2020

Online met groep ervaringsdeskundigen
Online met groep onderzoekers

Tweede werkdocument bespreken juni 2021
Online per item gemengd

Derde werkdocument: inhoudelijke feedback



diagnostiek

immuunsysteem

Long COVID

databanken

cognitie en neuro-
inflammatie 

patiëntbehoeften

maatschappelijke effecten 

ONDERZOEKSPRIORITEITEN


