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Onderzoeksproject: “A study focused at identifying disrupted biological 

factors and patient-tailored interventions for adolescents with Q-Fever 

Fatigue Syndrome”  

Projectomschrijving op ZonMw: A study focused at identifying disrupted biological factors and 
patient-tailored interventions for adolescents with Q-Fever Fatigue Syndrome  - ZonMw 

 

Omschrijving: Onderzoek naar Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) bij jongeren tot en 

met jongvolwassenen van 12 t/m 29 jaar, die voor of tijdens hun 18de levensjaar Q-koorts 

hebben opgelopen en daar QVS aan hebben overgehouden. 

Doel: QVS beter leren begrijpen en gerichter kunnen behandelen. De twee 

onderzoeksvragen die het onderzoek beoogt te beantwoorden:  

1. Zijn er lichamelijke/biologische aanwijzingen te vinden voor waarom jongeren na het 

doormaken van Q-koorts chronische vermoeidheidsklachten hebben ontwikkeld? 

2. Kan een persoonlijk leefstijladvies en/of dieetadvies helpen om grip te krijgen op de 

chronische vermoeidheidsklachten? 

Deelnemers: Twintig jongeren tot jongvolwassenen met diagnose QVS kunnen meedoen aan 

het onderzoek. Hun uitkomsten bij de twee onderzoeksvragen zullen vergeleken worden met 

twintig deelnemers met diagnose Chronisch Vermoeidheidssyndroom1 en twintig met 

diagnose Jeugdreuma.  

Daarnaast kunnen er tot maximaal 80 jongeren zonder chronische vermoeidheidsklachten 

meedoen aan Onderzoeksvraag 1 als gezonde controledeelnemers.  

Methode: Voor het beantwoorden van Onderzoeksvraag 1 “Zijn er lichamelijke/biologische 

aanwijzingen te vinden voor waarom jongeren na het doormaken van Q-koorts chronische 

vermoeidheidsklachten hebben ontwikkeld?” wordt er, verspreid over ongeveer een jaar, drie 

keer bloed, speeksel, ontlasting en een plukje haar afgenomen bij de chronisch vermoeide 

deelnemers aan het onderzoek. Bij gezonde controledeelnemers wordt bloed, speeksel, 

ontlasting en een plukje haar één keer afgenomen. In verschillende laboratoria wordt het 

eerste verzamelde materiaal van deelnemers met diagnose QVS vergeleken met het materiaal 

van deelnemers met CVS en JIA en gezonde controledeelnemers. Als hieruit aanwijzingen 

volgen voor verstoorde biologische factoren, kan in vervolgonderzoek het materiaal dat bij 

de tweede en derde keer is verzameld geanalyseerd worden. 

Voor het beantwoorden van Onderzoeksvraag 2 “Kan een persoonlijk leefstijladvies en/of 

dieetadvies helpen om grip te krijgen op de chronische vermoeidheidsklachten?” gaan 

deelnemers met diagnoses QVS, CVS en Jeugdreuma eerst 12 weken aan de slag met het 

opvolgen van een persoonlijk leefstijladvies of een dieetadvies. Loting bepaalt waar een 

deelnemer mee start. Voor het opstellen van het persoonlijk leefstijladvies hebben 

deelnemers een maand lang een digitaal dagboekje bijgehouden. Het dieetadvies sluit aan 

                                                           
1 Bij sommige deelnemers ontwikkeld na het doormaken van COVID-19. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/infectieziektebestrijding-2014-2017/a-study-focused-at-identifying-disrupted-biological-factors-and-patient-tailored-interventions-for-a/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/infectieziektebestrijding-2014-2017/a-study-focused-at-identifying-disrupted-biological-factors-and-patient-tailored-interventions-for-a/


30-5-2022 

op de Richtlijnen Gezonde Voeding. Na 12 weken het eerste advies gevolgd te hebben, volgt 

12 weken het tweede advies. 

Huidige status: Vanaf juni 2022 start het analyseproces voor Onderzoeksvraag 1. Het eerste 

materiaal dat bij deelnemers met diagnoses QVS, CVS en Jeugdreuma is verzameld, zal met 

elkaar en met gezonde controledeelnemers vergeleken worden in laboratoria.  

Het dataverzamelingsproces voor Onderzoeksvraag 2 wordt in het najaar van 2022 afgerond. 

Gelijk daarna start het analyseproces.  

Naar verwachting kunnen eerste onderzoeksresultaten vanaf begin 2023 bekend gemaakt 

worden.    


