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Gezondheid

Zorggebruik

QVS onderzoek: jaar 1

Waarom: Meer kennis over lange termijn gevolgen van QVS.

Persoonlijk overzicht van eigen resultaten.

Handvatten om zorg te verbeteren.

Voor wie: Patiënten met Q-koortsvermoeidheidssyndroom 

(QVS en QVS-gelijkend) geregistreerd bij Q-support.

Jaar 1 (2021): 448 deelnemers.

Hoe: Online vragenlijst in september 2021. 

Onderdeel van 4-jarig onderzoek.

Bevindingen

Kennis: QVS-patiënten hebben veel gezondheids-

klachten. De meesten hebben ernstige vermoeidheid en 

PEM, en een lagere kwaliteit van leven.

Persoonlijk overzicht: Geeft inzicht in eigen resultaten 

van een patiënt. Het merendeel van de patiënten vindt 

het persoonlijk overzicht duidelijk.

Zorg: QVS-patiënten hebben gemiddeld zeven 

zorgverleners. Patiënten zijn het meest tevreden over 

ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

448 QVS patiënten

• Gemiddeld 54 jaar

• 54% vrouw; 46% man

• 17% ziekenhuisopname

• 63% andere chronische ziekte(s)

• Meeste besmettingen: 2007-2011

• Diagnose: 62% QVS; 38% QVS-gelijkend

Vervolgstappen

Kennis: Samen met patiënten en zorgverleners wordt 

naar de optimale toepassing van de nieuwe inzichten 

gekeken. Voor bijvoorbeeld patiëntenondersteuning.

Persoonlijk overzicht: Verder verbeteren van het 

persoonlijk overzicht aan de hand van feedback van 

patiënten.

Zorgverbetering: Integrale zorgaanpak nodig voor de 

grote diversiteit aan problemen waar QVS-patiënten mee 

te maken hebben.

Top 3 gezondheidsklachten

1. Vermoeidheid (94%)

2. Concentratieproblemen (82%)

3. Lichamelijke uitputting (77%)

12 klachten gemiddeld per patiënt

Top 3 zorgverleners

1. Huisarts (86%)

2. Fysiotherapeut (62%)

3. Bedrijfsarts (40%)

Energie

43%

Werk/studie 

Heel veel 

minder

Huishouden

Veel 

minder

Hobby

Veel 

minder

Familie

Minder

Gezondheid

Zorggebruik

Sociale rollen

QVS-patiënt

Pagina 1 van 4

Ten opzicht van 100% 

voor Q-koorts besmetting

Sociale rollen ten

opzichte van

voor Q-koorts

 



4 
 

Vermoeidheid

Bijna alle QVS-patiënten 

hebben ernstige 

algemene vermoeidheid.

Met name lichamelijke 

vermoeidheid komt 

veel voor.

Klachten na inspanning: PEM  

Belangrijkste bevindingenGezondheidsklachten

Percentage patiënten met klacht

• QVS-patiënten hebben gemiddeld 12 klachten. 

• De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, 

concentratieproblemen en lichamelijke uitputting.

• QVS-patiënten hebben vaak deze combinatie van 

klachten.

• De meeste QVS-patiënten hebben ernstige vermoeidheid 

en PEM, en een lagere kwaliteit van leven.

Psychisch welbevinden

78% van de QVS-

patiënten heeft geen 

ernstige angst klachten.

72% van de QVS-

patiënten heeft geen

depressie klachten.

Kwaliteit van leven

De samenvattende 

kwaliteit van leven score 

van QVS-patiënten is een 

5,7.

De score van een 

gemiddelde Nederlander 

is 8,9.

Combinaties van klachten

0 20 40 60 80 100

Gewichtsverlies

Voedselintolerantie

Pijnlijke klieren

Stemklachten

Lichtintolerantie

Misselijkheid

Maagklachten

Hart- en vaatklachten

Luchtweginfecties

Pijn op de borst

Huidproblemen

Gewichtstoename

Hoesten

Terugkerende verkoudheid

Tand(vlees)problemen

Darmklachten

Duizeligheid

Somberheid

Wazig zien

Kortademigheid

Prikkelbaarheid

Hoofdpijn

Slaapproblemen

(Nacht)zweten

Spierpijn

Geheugenproblemen

Gewrichtspijn

Lichamelijke uitputting

Concentratieproblemen

Vermoeidheid

Bijna alle QVS-

patiënten hebben 

ernstige PEM 

klachten. 

3 klachten:

Vermoeidheid + concentratieproblemen + lichamelijke 

uitputting

4 klachten:

Vermoeidheid + concentratieproblemen + lichamelijke 

uitputting + geheugenproblemen

5 klachten:

Vermoeidheid + concentratieproblemen + lichamelijke 

uitputting + geheugenproblemen + spierpijn

63%

Pagina 2 van 4

53%

42%
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Werk

84%
Betaald 

werk

1%
Vrijwillig 

werk

15%
Geen

Werk

Voor Q-koorts besmetting*

46%
Gestopt 

door 
QVS

33%
Minder 

uren door 
QVS

21%
Geen

verschil 
door QVS

Betaald werk nu*

Ervaringen

Ik weet mijn 

grenzen te 

trekken. 40%

Belangrijkste bevindingen

Invloed QVS op dagelijks leven

Toekomstperspectief

QVS heeft een grote 

invloed op het 

dagelijks leven van 

patiënten.

Verwachtingen

53% van de QVS-patiënten is niet 

blij met hoe het nu gaat. 

Slechts 17% van de QVS- patiënten 

denkt dat de QVS klachten nog kunnen 

verminderen in de toekomst. 

Ik kan op eigen kracht en 

zonder hulp mijn situatie 

verbeteren.

Ik kan zelf mijn leven 

positief beïnvloeden.

Ik slaag erin om met QVS 

om te gaan in het 

dagelijks leven.

Ik verwacht verbetering 

door verandering in 

mijn leven aan te 

brengen.

58%

23% 48%

29%

• Gemiddeld vervullen QVS-patiënten elke rol die ze voor de Q-koorts besmetting hadden (veel) minder vaak.

• 79% van de patiënten is gestopt of minder gaan werken door QVS.

• 53% van de QVS-patiënten is niet blij met hoe het nu met ze gaat. 

• Slechts 17% van de patiënten denkt dat de QVS-klachten nog kunnen verminderen in de toekomst.

• Patiënten ervaren dat de samenleving geen rekening houdt met mensen met QVS.

De samenleving houdt 

rekening met mensen 

met QVS.
20%

Ik heb vertrouwen 

in mijzelf.

62%

Ik durf om hulp 

te vragen.

44%

Ik kan mijn 

ervaringen delen met 

anderen.
43%

Ik ga uit van 

mogelijkheden, 

niet van 

beperkingen. 75%

Ik weet wat ik wel 

en niet kan.

70%

*Patiënten 67 jaar en jonger en 

niet met pensioen op moment 

van invullen vragenlijst.

Pagina 3 van 4
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Persoonlijk overzicht

Belangrijkste bevindingen

Vervolgstappen

Persoonlijk overzicht

• QVS-patiënten hebben gemiddeld 7 zorgverleners.

• QVS-patiënten zijn het meest tevreden over zorg van ergotherapeuten 

en fysiotherapeuten.

• Driekwart van de QVS-patiënten vindt dat zorgverleners niet goed 

behandelingen met elkaar afstemmen.

• De helft van de patiënten vindt het niet duidelijk bij wie ze terecht kunnen 

voor hulp. 

• Patiënten geven de ondersteuning vanuit Q-support een 7,4.

Wat is het: Samenvatting van persoonlijke resultaten 

van de vragenlijst. Het persoonlijk overzicht is samen met 

patiënten en zorgverleners gemaakt.

Waarom: Het persoonlijk overzicht kan gebruikt worden in 

een gesprek met een zorgverlener, om de eigen ontwikkeling 

te volgen, en te vergelijken met de QVS-groep. 

Wat vinden QVS-patiënten: Het merendeel vindt het 

persoonlijk overzicht duidelijk en makkelijk te begrijpen.

Zorggebruik

Tevredenheid zorg

0% 10% 20% 30% 40%

Zeer ontevreden

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

Vragenlijst

jaar 1

Vragenlijst 

jaar 2

Vragenlijst 

jaar 3
Vragenlijst 

jaar 4
Resultaten 4 jaar 

onderzoek

2021 2022 2023 2024 2025

April 2022

Resultaten delen in webinar en samenvatting.

Juni 2022

• Feedback verzamelen van patiënten, 

zorgverleners en andere deskundigen.

• Resultaten onderzoek delen in rapport.

Vanaf juni 2022

Feedback verwerken voor: 

• Informatievoorziening 

• Specifiek aanbod Q-support

• Instrumenten voor begrip QVS 

• Persoonlijk overzicht

September 2022

Start jaar 2 onderzoek.

Tevredenheid zorgverlening

Pagina 4 van 4
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VERANTWOORDING 
 
Dit onderzoek naar lange termijn gevolgen op het gebied van gezondheid, sociaal 
functioneren en zorggebruik van QVS-patiënten is een samenwerking tussen het 
Erasmus MC en Q-Support.  
 

Vanuit de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC zijn betrokken: 
Suzanne Polinder, PhD (universitairhoofddocent, Onderzoeksleider Doelmatigheid & 
Implementatie); Inge Spronk, PhD (Postdoc), Anna Harbers (junior onderzoeker); Juanita 
Haagsma, PhD (universitair docent). 
 

Vanuit Q-Support zijn betrokken: Peter Tieleman (Data analist); Annemieke de Groot (directeur 
Q-Support); Nelleke Maathuis (medewerker patiënten participatie); Alfons Olde Loohuis 
(medisch adviseur), Annick Martens en Eva Hartman (projectcoördinator).  
 
Hiernaast zijn er ook meerdere partijen en personen betrokken geweest bij de totstandkoming 

van dit rapport om QVS-patiënten en zorgverleners te vertegenwoordigen.  

Het onderzoek geeft vorm aan de langgekoesterde wens van QVS-patiënten om meerjarig QVS in 

beeld te brengen. Stichting Q-uestion, vertegenwoordigd door voorzitter Caroline van Kessel, is 

als de patiëntenorganisatie voor mensen met Q-koorts betrokken geweest.  

Medisch- en nazorgadviseurs van Q-Support zien de patiënten en bespreken met hen de 

uitkomsten van het onderzoek op basis van het persoonlijk overzicht.  

QVS-patiënten, Q-uestion en de medisch- en nazorgadviseurs hebben een belangrijke bijdrage 

geleverd in het tot stand komen van het onderzoek, de ontwikkeling van de vragenlijst en de 

interpretatie van de resultaten.   
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SAMENVATTING 
Tussen 2007 en 2010 vond in Nederland de grootste Q-koortsepidemie ter wereld plaats, waarbij ruim 
50.000 mensen besmet raakten. Een deel van deze mensen hield chronische klachten op de lange termijn: 
het zogenaamde Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Zo’n 15 jaar na de acute Q-koorts infectie 
ervaren nog veel QVS-patiënten grote problemen.  
 

Het QVS onderzoek 
De gevolgen voor de patiënt kunnen ondergebracht worden in drie domeinen: (1) gezondheids-, (2) 
arbeids-, en (3) sociaal domein. Met dit onderzoek zijn de lange termijn gevolgen voor deze drie domeinen 
voor bijna 450 QVS-patiënten in kaart gebracht. Daarnaast werd inzicht verkregen in de (kwaliteit van) 
zorg en de zorgbehoeftes. Verder zijn de verwachtingen van patiënten en hun toekomstperspectief in 
kaart gebracht.  
 

Grote impact op dagelijks leven 
Deelnemende QVS-patiënten rapporteerden gemiddeld 12,5 gezondheidsklachten. De top drie klachten 
bestaat uit vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. QVS heeft grote gevolgen 
voor het dagelijks leven: patienten beoordeelden de algemene gezondheid met een 5,0, wat 32% lager is 
dan de gemiddelde Nederlander (gemiddeld 8,2). Patiënten rapporteerden ernstige vermoeidheid ten 
opzichte van de referentiepopulatie en een hoge mate van Post Exertional Malaise (PEM; uitputting na 
inspanning) klachten. 
 

QVS patienten ervaren een energieniveau van 43%, wat zich uit in het minder vervullen van sociale rollen 
vergeleken met voor de Q-koorts besmetting, waaronder hobby’s, sport, familie en huishouden. 
Bovendien is 46% van de patiënten aan gestopt met werken en is daarnaast nog eens 33% minder gaan 
werken als gevolg van QVS.  
 

Een meerderheid van de deelnemende patiënten (53%) was niet tevreden met hoe het met ze ging en 
slechts 17% van de patiënten verwachtte dat de gezondheidsklachten in de toekomst nog kunnen 
verminderen. Daarnaast ervaren QVS-patiënten weinig begrip voor hun situatie in de samenleving.  
 

Niet tevreden over zorg 
QVS-patiënten bezochten gemiddeld zeven zorgverleners. De huisarts, fysiotherapeut en de bedrijfsarts 
zijn het meest genoemd. In totaal 45% van de respondenten was ontevreden over de ontvangen zorg. 
Slechts 24% was van mening dat zorgverleners behandelingen onderling voldoende afstemmen. Voor 53% 
van de patiënten was het niet duidelijk waar zij met hun klachten terecht konden. Patiënten zijn het meest 
tevreden over de zorg van de fysio- en de ergotherapeut. 
 

Kernboodschappen 

 De lange termijn gevolgen van QVS (gelijkende klachten) zijn significant op het gezondheids-, 
sociaal-, en arbeidsdomein. 

 Een groot aantal van de gezondheidsklachten hangt met elkaar samen; vermoeidheid is de 
overkoepelende gezondheidsklacht.  

 Het hebben van andere chronische aandoeningen en een leeftijd onder de 65 jaar zijn 
risicofactoren voor lagere gezondheidsuitkomsten.  

 45% van de patiënten geeft de verkregen zorg voor QVS een onvoldoende.  

 De meerderheid van de patiënten is niet tevreden over hoe het momenteel met ze gaat. 
Bovendien ervaren ze geen erkenning voor hun ziekte vanuit de samenleving.   
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1. INTRODUCTIE 
Gedurende de Nederlandse Q-koortsepidemie van 2007 tot 2010, de grootste ter wereld, raakten naar 

schatting 50.000 tot 100.000 mensen besmet. Bij ongeveer 60% van de mensen verloopt de besmetting 

ongemerkt (asymptomatisch), terwijl de overige 40% acute Q-koorts ondervindt. De symptomen van 

acute Q-koorts kunnen verschillen van milde griepverschijnselen tot hoge koorts, longontsteking en 

leverontsteking. Acute Q-koorts geneest meestal spontaan binnen enkele weken, maar soms is 

antibioticabehandeling of ziekenhuisopname nodig.  

 

Naar schatting houdt 20% van de mensen chronische klachten op de lange termijn: het zogenaamde Q-

koorts vermoeidheidssyndroom (QVS). QVS is een ‘postinfectieus syndroom’, oftewel, het complex aan 

klachten is ontstaan ten gevolge van de Q-koorts infectie. Mensen kampen ten minste een half jaar na het 

doormaken van acute Q-koorts nog met ernstige vermoeidheidsklachten en andere bijkomende 

gezondheidsklachten. Er zijn ruim 3.500 patiënten met QVS bekend, al kan dit aantal in werkelijkheid 

hoger liggen. Daarnaast zijn er mensen die geen diagnose QVS hebben gekregen vanwege co-morbiditeit 

of onduidelijkheid over een knikmoment in de toename van vermoeidheid: deze mensen hebben een 

QVS-gelijkend ziektebeeld.  

 

De impact van QVS is groot voor patiënten: patiënten ondervinden langdurige gevolgen van QVS op hun 

gezondheid en participatie in het dagelijks leven [1-3]. Patiënten hebben hoge vermoeidheid en ervaren 

daarnaast een diversiteit van klachten, waaronder hoofdpijn, geheugenproblemen, slaapproblemen en 

gewrichtspijn [3-5]. Daarnaast is uit onze eerdere studie gebleken dat Q-koorts patiënten problemen 

ervaarden met het vervullen van sociale rollen, zoals sporten, hobby’s, sociale contacten en werken. 

Daarnaast toonde ditzelfde onderzoek aan dat Q-koorts grote impact kan hebben op werk: de 

meerderheid van de patiënten gaf aan niet of niet meer volledig te kunnen werken [3]. 

 

1.1. Doel van het onderzoek  
Erasmus MC heeft samen met Q-support (het expertisecentrum voor Q-koorts waar zowel patiënten als 

medische professionals een beroep op kunnen doen) en stichting Q-uestion (de patiëntenorganisatie voor 

mensen met Q-koorts) in 2021 het onderzoek voor de QVS-database opgezet. Het onderzoek geeft vorm 

aan de langgekoesterde wens om meerjarig QVS in beeld te brengen. De QVS-database is een landelijke 

databank waarin voor vier jaar medische gegevens van patiënten met QVS zullen worden verzameld en 

geanalyseerd.  

 

De gevolgen voor de patiënt kunnen ondergebracht worden in drie domeinen: (1) gezondheids-, (2) 

arbeids-, en (3) sociaal domein. Dit onderzoek brengt de lange termijn gevolgen voor deze drie domeinen 

in kaart. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de (ervaren kwaliteit van) zorg en de zorgbehoeftes van 

patiënten. Verder zijn de verwachtingen en het toekomstperspectief van patiënten in kaart gebracht. Een 

duidelijke en zorgvuldige inventarisatie van de gezondheid, beperkingen en zorgbehoeftes is een 

voorwaarde voor het zeker stellen van een gedegen zorgtraject. 
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Onderzoeksvragen: 
 Wat zijn de sociaal-demografische en medische kenmerken van QVS patiënten en patiënten met QVS-

gelijkende klachten?  

 Wat zijn de lange termijn gevolgen van QVS: gezondheidsklachten, kwaliteit van leven, mentaal 

welbevinden? 

 Wat zijn de gevolgen van QVS op sociale- en arbeidsparticipatie? 

 Van welke zorg maken patiënten met QVS gebruik? 

 Hoe ervaren patiënten met QVS de kwaliteit van zorg? 

 Wat zijn de verwachtingen van QVS-patiënten voor de toekomst? 
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2. METHODEN 

2.1. Setting en onderzoekspopulatie 
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het eerste jaar van de QVS-database. De QVS-database is een 

landelijke databank waarin voor vier jaar gegevens van patiënten met QVS worden verzameld en 

geanalyseerd (Figuur 1). De vragenlijst van 2021 was de eerste van de vier vragenlijsten onder QVS-

patiënten. Patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld hebben een Persoonlijk Overzicht van hun 

resultaten ontvangen in Solvio (online zorgomgeving). Daarnaast zijn alle patiënten uitgenodigd voor een 

medisch adviesgesprek met een nazorgadviseur van Q-support.  

 

In dit onderzoek zijn de lange termijn gevolgen en zorggebruik van patiënten met QVS of QVS-gelijkende 

klachten in kaart gebracht door middel van een vragenlijst. Patiënten konden deelnemen aan de 

vragenlijst als ze voldeden aan de volgende inclusiecriteria: (1) patiënten moesten geregistreerd staan bij 

Q-support, (2) een diagnose QVS of QVS-gelijkende klachten hebben, of in het systeem staan als 

doorgemaakte Q-koorts of onbekende diagnose, en (3) de Nederlandse taal machtig zijn.  

 

De Medisch Ethische Toetsingscommissie Erasmus MC heeft besloten dat dit onderzoek niet-WMO 

plichtig was. Alle participerende patiënten hebben toestemming gegeven voor analyse van hun 

antwoorden op de vragenlijst via een online informatie- en toestemmingsformulier aan het begin van de 

vragenlijst.  

 

Figuur 1. Stroomdiagram QVS-database en jaarlijkse check-up. 
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2.2. Vragenlijst  
De vragenlijst is grotendeels opgesteld aan de hand van wetenschappelijke literatuur. De vragenlijst is 

voorgelegd aan experts, zorgverleners en patiënten, die suggesties konden geven voor verbetering. Na 

verschillende feedbackrondes is de uiteindelijke vragenlijst in LimeSurvey, een webapplicatie voor 

vragenlijsten, ingevoerd.  

 

In september 2021 ontvingen 802 patiënten een mail met een persoonlijke uitnodiging voor het invullen 

van de vragenlijst. Deze e-mail bevatte een persoonlijke link naar de LimeSurvey vragenlijst. Drie weken 

na de eerste uitnodiging is een e-mail ter herinnering van het invullen van de vragenlijst uitgestuurd naar 

de patiënten. Patiënten konden een papieren versie van de vragenlijst aanvragen bij Q-support. 

 

De vragenlijst kende vijf overkoepelende onderwerpen: (1) patiënt- en medische karakteristieken, 

inclusief leefstijl (2) lange termijn gevolgen op het gebied van gezondheid, (3) lange termijn gevolgen op  

het gebied van participatie, (4) zorg, behandelingen en ondersteuning en (5) ervaringen, verwachtingen 

en toekomstperspectief.  

 

Patiënt- en medische karakteristieken 

Verschillende patiëntkenmerken zijn uitgevraagd aan patiënten, waaronder geslacht (man/vrouw), 

leeftijd, hoogst afgeronde opleiding en samenstelling van het huishouden. Leeftijd is ingedeeld in drie 

categorieën op basis van de indeling van het CBS [6]: <40 jaar, 40-65 jaar en ≥65 jaar. Op basis van de 

International Standard Classification of Education (ISCED) [7] is opleidingsniveau ingedeeld in laag, midden 

en hoog. Samenstelling van het huishouden is ingedeeld in twee categorieën: (1) samenwonend met 

partner en/of kinderen en (2) alleenwonend. 

 

Daarnaast is er patiënten gevraagd over hun medische achtergrond en beloop van QVS. Hieronder vallen 

vragen betreffende andere langdurige aandoeningen naast QVS (comorbiditeit), jaar van besmetting met 

Q-koorts, ziekenhuisopname en antibiotica-behandeling bij Q-koorts infectie (wel/niet), diagnose (QVS of 

QVS-gelijkende klachten) en COVID-19 infectie (wel/niet). Comorbiditeit is ingedeeld in twee groepen: (1) 

geen comorbiditeit en (2) één of meer langdurige aandoeningen.  

 

Leefstijlfactoren zijn gemeten aan de hand van een vragenlijst van het Nederlandse Huisartsen 

Genootschap [8]. Deze vragenlijst bestaat uit verschillende vragen, waaronder alcoholgebruik (wel/niet), 

roken (wel/niet), regelmatige sport en beweging (wel/niet), en lengte (in meters) en gewicht (in kilogram). 

Op basis van lengte en gewicht is de Body Mass Index (BMI; verhouding tussen gewicht en lengte bij een 

persoon) uitgerekend. BMI is vervolgens ingedeeld in vier categorieën: (1) ondergewicht (BMI<18,5 

kg/m2), (2) normaal gewicht (BMI 18,5-25 kg/m2), (3) overgewicht (BMI 25-29,9 kg/m2) en (4) obesitas 

(BMI≥30 kg/m2).  

Daarnaast is patiënten gevraagd of ze tevreden waren met hun leefstijl en of ze verwachten dat een 

verandering in leefstijl de gezondheidsrisico’s in de toekomst verminderd. 
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Lange termijn gevolgen op het gebied van gezondheid 

Gezondheidsklachten zijn uitgevraagd door middel van een lijst met 31 gezondheidsklachten gebaseerd 

op eerder onderzoek naar Q-koorts, input van patiënten en medisch adviseurs, en wetenschappelijke 

literatuur. Daarnaast was er een optie ‘anders’, waarbij patiënten een gezondheidsklacht die niet in de 

lijst stond konden invullen. Het percentage voor PEM is vervangen door een item van de PENE-vragenlijst 

(zie hieronder). Bij de lijst met klachten is PEM uitgevraagd, maar het lijkt erop dat niet alle QVS patiënten 

bekend zijn met deze terminologie. Een totaalscore van het aantal gezondheidsklachten is gemaakt door 

alle klachten uit de lijst van 30 klachten bij elkaar op te tellen; PEM is hierbij niet meegenomen. 

 

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is gemeten aan de hand van twee gestandaardiseerde 

meetinstrumenten.  

De EQ-5D-5L-vragenlijst bestaat uit vijf domeinen die gezamenlijk kwaliteit van leven beschrijven: 

mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/somberheid [9]. Een zesde domein is 

toegevoegd om cognitie te bekijken. Deze vragen hebben vijf antwoordopties: geen problemen, een 

beetje problemen, matige problemen, ernstige problemen en extreme problemen/niet in staat. De 

antwoorden op de 5 vragen zijn samengevoegd om tot één score te komen, een index waarde, berekend 

met de Nederlandse waarde set [10]. Deze gezondheidsindex heeft een minimum score van 0 (gelijk aan 

dood) en een maximum van 1 (perfecte gezondheid). Daarnaast vulden patiënten een visuele analoge 

schaal (VAS) in over de ervaren gezondheid van die dag. Deze schaal heeft een minimum van 0 (slechtst 

voorstelbare gezondheid) en een maximum van 100 (best voorstelbare gezondheid).  

 

Subjectief welzijn is uitgevraagd aan de hand van de World Health Organisation-Five Well-Being Index 

(WHO-5). De WHO-5 vraagt naar het welzijn van de laatste twee weken voordat de vragenlijst werd 

ingevuld [11]. Welzijn wordt door de WHO-5 gedefinieerd als persoonlijke ervaringen van het leven en 

een vergelijking van de levensomstandigheden met anderen [12]. De vraag bestaat uit vijf stellingen, 

waaronder ‘Ik voelde me vrolijk en in een opperbeste stemming’. De zes antwoordcategorieën zijn 

constant, meestal, meer dan de helft van de tijd, minder dan de helft van de tijd, soms, en helemaal niet. 

De vijf stellingen kunnen samengevoegd worden tot één totaalscore, die vermenigvuldigd wordt met vier. 

Daardoor betekent een score van 0 afwezigheid van welzijn en 100 maximaal welzijn. 

 

Vermoeidheid is uitgevraagd aan de hand van de gestandaardiseerde vragenlijst Multidimensionele 

Vermoeidheidsindex (MVI) [13]. Deze vragenlijst bestaat uit 20 stellingen met antwoordopties op een 

schaal van 1 (Nee, dat klopt niet) tot 5 (Ja, dat klopt). Er is een totaalscore samengesteld door de scores 

op de items op te tellen, waarbij 25 geen vermoeidheid betekent en 100 ernstige vermoeidheid is. 

Daarnaast kunnen er op vijf subdomeinen samengesteld worden: algemene vermoeidheid, fysieke 

vermoeidheid, cognitieve vermoeidheid, reductie in activiteit, en reductie in motivatie, met in elk 

subdomein vier van de twintig stellingen. De minimum score op een subdomein is 5 (geen vermoeidheid); 

de maximum score is 20 (ernstige vermoeidheid).  

 

Post exertional malaise (PEM) is uitgevraagd aan de hand van de vijf diagnostische criteria van 

postexertionele neuro-immune uitputting (PENE) [14]. De antwoordopties zijn op een schaal van 1 (Ja, dat 

klopt) tot 5 (Nee, dat klopt niet). Een minimum score van 5 betekent veel PEM-klachten; een maximum 
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score van 25 betekent geen PEM-klachten. Een score van 10 of lager wordt gebruikt als afkappunt voor 

het hebben van PEM.  

 

Psychisch welbevinden is gemeten door de korte versie van de Patient Health Questionnaire (PHQ) [15] 

(depressie) en de korte versie van de Generalized Anxiety Disorder (GAD) vragenlijst [16] (angststoornis). 

Er waren vier stellingen over problemen in de afgelopen twee weken met antwoordopties ‘helemaal niet’ 

(0), ‘meerdere dagen’ (1), ‘meer dan de helft van de dagen’ (2) en ‘bijna elke dag’ (3). Door het optellen 

van de items komt er een totaalscore, apart voor depressie en angststoornis, met een minimum van 0 en 

een maximum van 6. Een score van 3 of hoger op de PHQ betekent dat er een sterke aanwijzing is voor 

depressie.  Een score van 3 of hoger op de GAD betekent dat er een sterke aanwijzing is voor een 

angststoornis [17].  

 

Lange termijn gevolgen op het gebied van sociaal functioneren 

Invloed op het dagelijks leven is uitgevraagd door twee vragen. De eerste betrof de vraag op hoeveel 

procent energie patiënten zaten in de afgelopen twee weken ten opzichte van vóór de Q-koorts 

besmetting. De tweede vraag omvatte vervulling van sociale rollen: in hoeverre worden de rollen (werk, 

studie, relatie, opvoeding, hobby’s, sport, sociale contacten, vrijwilligerswerk, reizen en mantelzorg) in 

het leven meer, minder of evenveel vervult ten gevolge van QVS.  

Invloed op werk is gemeten aan de hand van vragen over het werk, waaronder de werkstatus vóór QVS 

en de verandering in het gemiddelde aantal werkuren per week. Dit is gemeten met vragen uit de ‘iMTA 

Productivity Cost Questionnaire’ (iPCQ) [18].  

 

Zorg, behandelingen en ondersteuning 

Verkregen zorg, behandelingen en ondersteuning 

Aan patiënten is gevraagd met welke zorgverleners ze contact hebben gehad vanwege QVS. Patiënten 

konden in een lijst met 21 zorgverleners aankruisen met welke zorgverleners ze contact hebben gehad en 

hoeveel afspraken ze per zorgverlener hebben gehad in het kader van de zorg voor Q-koorts. Daarnaast 

konden patiënten aangeven in welke perioden ze zorg hebben ontvangen van zorgverleners: in de twaalf 

maanden na Q-koorts infectie, in de tussenliggende periode en in de twaalf maanden voor de vragenlijst. 

Ook konden patiënten in een lijst van 11 behandelingen aankruisen welke behandelingen ze hebben 

gehad voor QVS. Er was ook een optie ‘overig’ voor behandelingen die niet in de lijst waren opgenomen.  

 

Tevredenheid met de zorg 

Aan patiënten is gevraagd of ze de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden in de (i) eerste twaalf 

maanden na Q-koorts infectie, (ii) in de tussenliggende periode en (iii) in de twaalf maanden voor invullen 

van de vragenlijst.  

Verder is patiënten gevraagd een cijfer te geven aan de zorg in het algemeen (tevredenheid met de zorg: 

1=ontevreden; 10=tevreden). Op dezelfde manier is aan patiënten gevraagd een cijfer te geven aan elke 

zorgverlener en behandeling waarvan ze zorg hadden ontvangen. 

 

 

 



15 
 

Kwaliteit van zorg en zorgbehoeften 

Aan de hand van de patiënt gerapporteerde ervaringsmetingen (PREM) chronische zorg vragenlijst [19] is 

patiënten gevraagd naar de ervaren kwaliteit van zorg. Patiënten konden aangeven in hoeverre ze het 

eens waren met zeven stellingen, waaronder de stelling ‘De zorgverleners waar ik mee te maken heb 

stemmen goed met elkaar af over mijn behandeling’.  Antwoordopties waren: “helemaal mee eens”, “mee 

eens”, “neutraal”, “mee oneens”, “helemaal mee oneens”. 
 

Verder is aan patiënten gevraagd welke problemen ze ervaren bij het regelen van professionele zorg, 

hulpmiddelen of diensten. Patiënten konden in een lijst van twaalf zelf-ontwikkelde (op basis van kennis 

van experts, zorgverleners en patiënten ervaringen) stellingen en een open vak aankruisen of ze het 

probleem ervaren.  
 

Ervaringen, verwachtingen en toekomstperspectief 

Ervaringen, verwachtingen en toekomstperspectief zijn uitgevraagd aan de hand van zeven stellingen, 

met vijf antwoordopties van sterk mee oneens tot sterk mee eens. Daarnaast waren er nog dertien 

stellingen over de empowerment van patiënten, afkomstig uit de Nederlandse Empowerment Vragenlijst 

[20], bijvoorbeeld ‘De samenleving houdt rekening met mensen met QVS’, met vijf antwoordopties van 

sterk mee oneens tot sterk mee eens.  
 

2.3. Data-analyse 
EMC en Q-support hebben een overeenkomst om data te delen (Data Transfer Agreement) getekend. 

Voor Q-support waren de tokens in de dataset gekoppeld aan patiënten in hun systeem; voor het EMC 

was enkel de gepseudonimiseerde data beschikbaar. Vanuit de gepseudonimiseerde dataset zijn de 

resultaten voor de totale groep patiënten verwerkt aan de hand van beschrijvende analyses (frequenties 

met gemiddelden en percentages) en verdiepende regressie-analyses (voor het bepalen van 

risicofactoren voor lagere (gezondheids)uitkomsten). Het merendeel van de analyses is uitgevoerd in SPSS 

Versie 25. Figuren en tabellen zijn gemaakt in Microsoft Excel en Powerpoint. Bij beschrijvende analyses 

wordt de standaard deviatie (SD) en de inter-quartiel range van 25-75% (IQR) gepresenteerd. 

 

Allereerst zijn beschrijvende statistieken (gemiddelden, standaarddeviatie, aantallen, percentages) voor 

de totale groep patiënten bekeken voor alle variabelen. Om te onderzoeken welke klachten samen 

voorkomen is het percentage patiënten berekend dat een specifieke gezondheidsklacht ervaarde en ook 

een andere klacht ervaarde. De samenhang tussen klachten zijn weergegeven in figuren die zijn gemaakt 

met behulp van het programma Python. Daarnaast zijn er een aantal vergelijkingen tussen groepen 

(bijvoorbeeld QVS en QVS-gelijkende klachten) gedaan aan de hand van Chi-square tests en Mann-

Whitney U of Kruskal Wallis tests om verschillen in uitkomstvariabelen tussen groepen aan te tonen.  

 

Aan de hand van multivariabele regressieanalyses zijn risicofactoren geïdentificeerd voor lagere 

gezondheidsuitkomsten (aantal gezondheidsklachten, MVI, PEM, EQ VAS, EQ-5D-5L-index, WHO-5, PHQ, 

GAD). Patiënt- en medische kenmerken zijn als verklarende variabelen opgenomen. Een p-waarde van 

<0,05 werd als statistisch significant beschouwd (significantie is als volgt aangegeven, in volgorde van 

significantie: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001).   
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3. RESULTATEN 
3.1. Patiënt- en medische kenmerken 
Van de 840 uitgenodigde patiënten hebben 457 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Negen 

patiënten voldeden niet aan de inclusiecriteria: acht vanwege de diagnose (niet QVS of QVS-gelijkende 

klachten) en één vanwege te laat complementeren van de vragenlijst. Na inachtneming van de 

inclusiecriteria zijn 448 patiënten met QVS(-gelijkende klachten) opgenomen in de analyse (respons: 

53,3%) [Bijlage A, figuur A1].  
 

Tabel 1. Patiëntkenmerken, leefstijl en medische kenmerken van de totale groep patiënten (n=448) en voor QVS-patiënten (n=278) 

en patiënten met QVS-gelijkende klachten (n=170) apart.  

 Totaal  QVS QVS-gelijkende 

klachten 

   

 N=448 N=278 (62,0%) N=170 (37,9%) Significantie 

(p) 

 

 % % %  

Patiëntkenmerken       

Gemiddelde leeftijd, in jaren (SD) 54,3 (13,2) 54,0 (13,4) 54,6 (12,9)  0,893  

Mediaan leeftijd, in jaren (IQR) 56,0 (46,3-64,0) 56,0 (46,0-64,0) 55,0 (47,0-63,3)    

Leeftijdscategorieën       

 Tot 40 jaar 14,3% 15,5% 12,4%  0,534  

 40-64 jaar 62,3% 60,4% 65,3%    

 65+ 23,4% 24,1% 22,4%    

Geslacht (% Vrouw) 54,0% 57,6% 48,2%  0,055  

Comorbiditeit (% 1 of meer langdurige klachten) 63,3% 61,4% 63,8%  0,613  

Hoogst afgeronde opleiding     0,383  

 Laag 26,1% 25,2% 27,6%   

 Middel 41,7% 40,3% 44,1%   

 Hoog 31,1% 34,5% 28,2%   

Samenstelling van het huishouden     0,318  

 Samenwonend, geen kinderen thuis 41,3% 41,0% 41,8%   

 Samenwonend, kinderen thuiswonend 30,6% 31,3% 29,4%   

 Alleenstaande ouder, kinderen thuis 3,6% 4,7% 1,8%   

 Alleenstaande ouder, geen kinderen thuis 1,6% 2,2% 0,6%   

 Alleenstaand 17,0% 15,1% 20,0%  

 Anders 6,0% 5,8% 6,5%   

Werkstatus vóór Q-koorts       

 Betaald werk  79,5% 81,7% 75,9%  0,142  

 Onbetaald werk  2,5% 1,8% 3,5%  0,251  

 Geen werk  18,1% 16,5% 20,6%  0,281  

       

(QVS-gerelateerde) medische kenmerken        

Jaartal besmetting     0,117  

 Voor 2007 3,3% 3,6% 2,9%    

 2007-2010 70,8% 73,7% 65,9%    

 Na 2010 15,4% 14,7% 16,5%    

 Weet niet precies 10,5% 7,9% 14,7%    

Acute griepverschijnselen bij infectie (% Ja) 88,4% 92,8% 81,2%  <0,001***  

Antibiotica bij infectie (% Ja) 58,5% 61,2% 54,1%  0,143  

Ziekenhuisopname bij infectie (% Ja) 17,4% 16,2% 19,4%  0,382  

       

* Significant verschil tussen patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten.  
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Patiënt- en medische kenmerken van deelnemende patiënten 

 Deelnemende patiënten waren gemiddeld 54 jaar oud en iets meer dan de helft van hen was 

vrouw (54,0%) (Tabel 1).  

 Het grootste gedeelte van de patiënten is besmet geraakt tijdens de Nederlandse Q-koorts 

epidemie (2007-2010: 70,8%) (Tabel 1). Ongeveer 1 op de 5 deelnemende patiënten is vanwege 

de Q-koorts infectie in het ziekenhuis opgenomen geweest. Bijna twee derde heeft een 

antibioticakuur gehad (58,5%). 

 Er zijn geen verschillen tussen patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten wat betreft patiënt- 

en medische kenmerken, behalve dat een hoger percentage van de deelnemende QVS-patiënten 

acute griepverschijnselen bij infectie had vergeleken met QVS-gelijkende klachten. 

 

Wie hebben er niet deelgenomen?  

Van de 392 patiënten die de vragenlijst niet of niet volledig ingevuld hebben was de gemiddelde leeftijd 

54,8 jaar, 52,1% was man en 51,5% had een diagnose QVS.  
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3.2. Lange termijn gevolgen van QVS 

Gezondheidsklachten 
Welke gezondheidsklachten ervaren patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten?  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Gezondheidsklachten van patiënten (QVS en QVS-gelijkende klachten), op volgorde van percentage patiënten met de 

meeste klachten. PEM is in dit figuur vervangen door een item van de PENE-vragenlijst (‘Verergering van symptomen na 

inspanning’). Indien er een * is weergegeven achter de staven is het percentage QVS-patiënten en patiënten met QVS-gelijkende 

klacht. 

*

*

*

*

*

*

*

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gewichtsverlies

Voedselintolerantie

Pijnlijke klieren

Stemklachten

Lichtintolerantie

Misselijkheid

Maagproblemen

Hart- en vaatklachten

Luchtweginfecties

Huidproblemen

Pijn op de borst

Gewichtstoename

Hoesten

Terugkerende verkoudheid

Darmklachten

Duizeligheid

Tand(vlees)problemen

Somberheid

Wazig zien

Kortademigheid

Hoofdpijn

Prikkelbaarheid

Slaapproblemen

(Nacht)zweten

Spierpijn

Gewrichtspijn

Geheugenproblemen

Lichamelijke uitputting

Concentratieproblemen

Vermoeidheid

%

QVS QVS-gelijkende klachten



19 
 

Gezondheidsklachten 

 Het merendeel van de patiënten heeft last van een groot aantal gezondheidsklachten. 

Deelnemende patiënten met de diagnose QVS rapporteerden gemiddeld 12,8 (SD=5,3, 

mediaan=12,0; IQR=9,0-16,0)) gezondheidsklachten en deelnemende patiënten met QVS-

gelijkende klachten rapporteerden gemiddeld 11,2 (SD=5,9; mediaan=10,0; IQR=6,8-15,0)) 

gezondheidsklachten. 

 De top vijf meest gerapporteerde klachten door de deelnemende patiënten zijn vermoeidheid, 

PEM, concentratieproblemen, lichamelijke uitputting en geheugenproblemen (Figuur 2). 

 Op de gezondheidsklachten concentratieproblemen, geheugenproblemen, spierpijn, 

prikkelbaarheid, terugkerende verkoudheid, pijn op de borst en misselijkheid rapporteerden een 

groter percentage QVS-patiënten klachten vergeleken met patiënten met QVS-gelijkende 

klachten (Figuur 2). 

 Meer dan de helft van de patiënten met een hoog aantal gezondheidsklachten (17 of meer) heeft 

een midden opleidingsniveau (53,8%) en een QVS diagnose (66,7%) [Bijlage B, tabel B1]. Voor 

patiënten met een hoog aantal gezondheidsklachten zijn vermoeidheid en kans op depressie en 

angststoornis hoger, en de kwaliteit van leven lager dan voor patiënten met een lager aantal 

gezondheidsklachten [Bijlage B, tabel B2].   

 Risicofactoren voor een hoger aantal gezondheidsklachten zijn een QVS-diagnose vergeleken met 

QVS-gelijkende klachten, een hoger aantal langdurige aandoeningen, een leeftijd tussen de 40 en 

64 jaar vergeleken met 65+, het zijn van een vrouw, en geen antibiotica behandeling bij acute 

infectie (Bijlage B, tabel B3; Tabel 3). Samenwonen is een factor geassocieerd met een lager aantal 

gezondheidsklachten.   

 

Welke gezondheidsklachten hangen met elkaar samen?  

Het gemiddelde aantal gezondheidsklachten van 12,5 wijst erop dat bepaalde klachten bij patiënten 

gezamenlijk voorkomen. Om die reden zijn de patronen tussen de klachten onderzocht om een beeld te 

geven van veel voorkomende combinaties van klachten.  

 

Samenhang van gezondheidsklachten 

 Alle klachten, behalve gewichtsverlies en voedselintolerantie, komen vaak samen voor (Figuur 3).  

 De meest voorkomende klachten (vermoeidheid (93,8% van de patiënten rapporteert deze 

klacht), concentratieproblemen (82,1%) en lichamelijke uitputting (77,2%)) kunnen samen met 

bijna alle van de 30 andere klachten voorkomen (Figuur 3).  

 Vermoeidheid en concentratieproblemen zijn de twee klachten die het vaakst samen 

gerapporteerd zijn door de deelnemende patiënten (Figuur 3; Appendix B, figuur B1): 77% van de 

patiënten met vermoeidheid rapporteerde ook concentratieproblemen. Lichamelijke uitputting 

hangt met beide klachten samen: 74% van de patiënten met vermoeidheid rapporteerde ook deze 

klacht en 66% van de patiënten met concentratieproblemen rapporteerde lichamelijke uitputting. 

Een meerderheid (63,8%) rapporteerde dan ook zowel vermoeidheid als lichamelijke uitputting 

als concentratieproblemen. 
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Figuur 3. Samengaan van gezondheidsklachten voor de totale groep patiënten. 

Leeswijzer figuur 3: In deze figuur zijn de samenhang van de dertig QVS-gerelateerde gezondheidsklachten met andere 

klachten weergegeven. De grootte van de cirkel (en het percentage bij de klachten) laat zien hoe vaak deze klacht bij 

patiënten voorkomt. De samenhang met een andere klacht is weergegeven door de grijze lijn. Hoe dikker de lijn, hoe 

vaker deze klacht samen met de klacht aan de andere kant van de lijn voorkomt. De kleur van de klachten laat zien met 

hoeveel andere klachten een klacht voorkomen. 
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Lange termijn uitkomsten 
Tabel 2. Lange termijn uitkomsten voor de totale groep patiënten (n=448) en opgesplitst voor patiënten met QVS (n=278) en 

QVS-gelijkende klachten (n=170).  

 Totaal QVS QVS-gelijkende 

klachten 

 

 

 

 

Significantie (p)  

 N=448 N=287 N=170 

 Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Kwaliteit van leven      

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

index (0=gelijk aan dood; 1=perfecte gezondheid) 

0,57 (0,3) 

0,63 (0,4-0,8) 

0,55 (0,3) 

0,62 (0,4-0,8) 

0,58 (0,3) 

0,65 (0,4-0,8) 

0,232 

Ervaren gezondheid 

(0=slechtst voorstelbare gezondheid; 100=best voorstelbare 

gezondheid) 

49,6 (19,5) 

50,0 (35,0-63,8) 

48,4 (19,0) 

50,0 (34,0-60,0) 

51,4 (20,1) 

51,5 (35,0-68,5) 

0,131 

Welzijn 

(0=afwezigheid van welzijn; 100=maximaal welzijn) 

36,1 (20,9) 

32,0 (20,0-52,0) 

34,4 (19,6) 

32,0 (20,0-49,0) 

38,8 (22,6) 

36,0 (20,0-56,0)  

0,074 

     

Vermoeidheid      

Vermoeidheid  73,6 (13,5) 75,0 (13,7) 71,4 (13,0) 0,002** 

(25=geen vermoeidheid; 100=extreme vermoeidheid) 75,0 (65,0-84,0) 76,0 (66,8-85,0) 72,0 (62,0-82,0)  

Domeinen van vermoeidheid  

(5=geen vermoeidheid; 20=extreme vermoeidheid) 

    

 Algemene vermoeidheid  17,0 (3,2) 17,2 (3,2) 16,6 (3,2) 0,012* 

  18,0 (15,0-20,0) 18,0 (15,0-20,0) 17,0 (14,0-20,0)  

 Fysieke vermoeidheid 15,9 (3,4) 16,2 (3,3) 15,5 (3,4) 0,031* 

  16,0 (14,0-19,0) 17,0 (14,0-19,0) 16,0 (14,0-18,0)  

 Reductie in activiteit 14,2 (3,7) 14,5 (3,7) 13,8 (3,7) 0,037* 

  15,0 (12,0-17,0) 15,0 (12,0-17,0) 14,0 (11,0-17,0)  

 Reductie in motivatie 12,0 (3,6) 

12,0 (9,0-15,0) 

12,0 (3,5) 

12,0 (9,0-14,0) 

12,1 (3,7) 

12,0 (9,0-15,0) 

0,763 

 Cognitieve vermoeidheid 14,4 (3,8) 15,1 (3,7) 13,4 (3,9) <0,001*** 

  15,0 (12,0-17,0) 15,5 (13,0-18,0) 13,0 (11,0-16,0)  

Post exertional malaise (PEM) 

(5=PEM-klachten; 25=geen PEM-klachten) 

9,2 (4,1) 

8,0 (6,0-11,0) 

9,0 (4,1) 

8,0 (5,8-11,0) 

9,4 (4,1) 

9,0 (6,0-12,0) 

0,165 

     

Mentale gezondheid      

Depressie 

(Score ≥3 betekent sterke aanwijzing voor depressie) 

<3: 72,1% 

≥3: 27,9% 

72,3% 

27,7% 

71,8% 

28,2% 

0,902 

Angststoornis 

(Score ≥3 betekent sterke aanwijzing voor angststoornis) 

<3: 78,3% 

≥3: 21,7% 

79,9% 

20,1% 

75,9% 

24,1% 

0,322 

* Significant verschil tussen QVS en QVS-gelijkende klachten.   

 

 

In het resterende deel van deze paragraaf wordt een verdieping van de lange termijn uitkomsten gegeven. 

Enkel op vermoeidheid is er een significant verschil tussen patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten. 

Tenzij anders aangegeven worden de analyses voor de lange termijn uitkomsten die volgen daarom 

weergegeven voor de totale populatie (n=448). 

 

Naast de verdiepende analyses worden er ook risicofactoren voor lagere gezondheidsuitkomsten 

weergegeven (Tabel 3). Deze resultaten worden ook toegelicht in het resterende deel van deze paragraaf. 
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Tabel 3. Multivariaat model voor risicofactoren van aantal gezondheidsklachten, gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, 

welzijn, vermoeidheid en psychisch welbevinden.    

Kenmerken Aantal 
gezondheids
- klachten 

Kwaliteit 
van leven 

Ervaren 
gezondheid 
 

Welzijn Vermoeidheid  PEM Depressie  Angststoornis 

Patiëntkenmerken          

Leeftijd: tot 40 jaar  -0,108** -12,050*** -11,259*** 7,115*** -2,451*** 1,089* 1,230** 
Leeftijd: 40 tot 64 jaar 1,361* -0,109*** -11,448*** -13,635*** 7,848*** -2,722*** 1,349*** 0,838* 
 (vergeleken met 65+ jaar)         
Geslacht: Vrouw 1,087*      -0,602**  
Opleidingsniveau: laag          
Opleidingsniveau: midden         
 (vergeleken met hoog)         
Samenwonend  -1,950**       -0,548* 
Werk voor QVS Betaald         
         
Medische kenmerken          
Diagnose: QVS  1,612**   -4,673* 3,855**    
Aantal chronische aandoeningen  0,803*** -0,054*** -2,077** -2,013** 1,423** -0,496** 0,182* 0,199* 
Ziekenhuisopname bij infectie   6,572**   1,324**   

Aantal ziekenhuisopnames         

Antibiotica bij infectie: Niet 1,449**     -1.105**   

Antibiotica bij infectie: Weet niet         

 (vergeleken met wel antibiotica)         

COVID-19 infectie          

Factoren met een * zijn risicofactoren die significant samenhangen met de uitkomstmaat.  
In bijlage B, tabel B3 staan de univariate risicofactoren gepresenteerd. 

Leeswijzer tabel 3: Risicofactoren zijn factoren die gezondheid en kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. Voor aantal 

gezondheidsklachten, vermoeidheid, PEM, gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en ervaren gezondheid geldt dat een 

toename van één in de karakteristiek zorgt voor een afname (als het getal negatief is) of toename (als het getal positief is) van de 

uitkomstvariabele. Als voorbeeld: een diagnose met QVS zorgt voor een toename in de score van vermoeidheid met 3,86 

vergeleken met QVS-gelijkende klachten. De uitkomsten voor depressie en angststoornis zijn gepresenteerd als odds ratios. Een 

odds ratio is de verhouding tussen kans dat een gebeurtenis optreedt tegen de kans dat een gebeurtenis niet optreedt. Als 

voorbeeld: de kans op angststoornis is e0,199=1.22 keer hoger per extra chronische aandoening. 

 

Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven 

Wat is de ervaren gezondheid van deelnemende patiënten? Hoe is de ervaren gezondheid van deelnemende 

patiënten in vergelijking met de algemene Nederlandse populatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4. Vergelijking van de ervaren gezondheid (EQ VAS) van QVS-patiënten (n=448) en de Nederlandse populatie [21].  
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Ervaren gezondheid 

 De ervaren gezondheid op het moment van vragenlijst is voor patiënten met QVS aanzienlijk lager 

dan voor de Nederlandse populatie (49,6 versus 82,0) [21] (Tabel 2). QVS-patiënten met een 

leeftijd boven de 65 jaar hebben een hogere ervaren gezondheid dan patiënten onder de 65 jaar, 

al is de ervaren gezondheid voor de 75+ groep nog 12 punten lager dan voor de Nederlandse 

populatie (Figuur 4).  

 Risicofactoren voor een lagere ervaren gezondheid zijn lagere leeftijd (tot 64 jaar), een groter 

aantal chronische aandoeningen, en geen ziekenhuisinfectie bij Q-koorts infectie (Tabel 3).  

 

Wat is de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van deelnemende patiënten? Hoe is de kwaliteit 

van leven van deelnemende patiënten in vergelijking met de algemene Nederlandse populatie? 

Figuur 5. EQ-5D-5L + cognitie: problemen die patiënten ervaren op de domeinen mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, 

pijn/ongemak, angst/somberheid, en cognitie voor de totale groep patiënten (n=448).  

 

Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven  

 De gemiddelde kwaliteit van leven is voor deelnemende patiënten aanzienlijk lager dan voor de 

Nederlandse populatie (0,57 versus 0,89) [21] (Tabel 2).  

 Veel patiënten ervaren problemen met pijn/ongemak (94,6%), dagelijkse activiteiten (91,1%) en 

cognitie (81,7%) (Figuur 5).  

 Vergeleken met de Nederlandse populatie [21] rapporteren deelnemende patiënten meer 

problemen op alle domeinen. Problemen met angst/somberheid werden ongeveer 5,7 keer vaker 

gemeld door deelnemende patiënten in vergelijking met de Nederlandse bevolking; zelfzorg 8,2 



24 
 

keer vaker; dagelijkse activiteiten 6,8 keer vaker; mobiliteit 3,9 keer vaker en pijn/ongemak 3,0 

keer vaker. Cognitieve problemen werden meer dan tien keer vaker gerapporteerd [22].  

 Risicofactoren voor een lagere gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven zijn lagere leeftijd (tot 

64 jaar) en een groter aantal chronische aandoeningen naast QVS (Tabel 3; Bijlage B, tabel B3).  
 

Hoe is het gesteld met het welzijn van patiënten?  

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6. Stellingen WHO-5 (welzijn of stemming) voor de totale groep patiënten (n=448).  

 

Welzijn 

 De gemiddelde score van de deelnemende patiënten op welzijn (36,1) ligt ver onder de 

afkapwaarde van 50, die als indicatie dient voor verwijzing naar een psycholoog [23] (Tabel 2).  

 Patiënten ervaren vooral problemen met het fris en uitgerust opstaan: 87,5% van de patiënten 

voelen zich minder dan de helft van de tijd niet fris en uitgerust bij het opstaan (Figuur 6).  

 Leeftijd onder de 65 jaar, een groter aantal langdurige aandoeningen naast QVS en diagnose met 

QVS zijn risicofactoren voor een lager welzijn (Tabel 3; Bijlage B, tabel B3).  
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Vermoeidheid en Post Exertional Malaise 

Hoe extreem is de vermoeidheid en PEM van deelnemende patiënten? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 7. Stellingen van PEM (verergering van symptomen na inspanning) voor de totale groep patiënten (n=448). 

 

Vermoeidheid en PEM  

 De gemiddelde scores op vermoeidheid (73,6) en PEM (9,2) wijzen erop dat patiënten last hebben 

van hoge vermoeidheid en ernstige PEM-klachten (Tabel 2). Patiënten met QVS hebben op vier 

van de vijf domeinen een hogere vermoeidheid dan patiënten met QVS-gelijkende klachten. 

 Voor alle leeftijden scoren minstens de helft van de patiënten hoger op vermoeidheid dan de 

norm voor de Duitse populatie [24] [Bijlage B, tabel B4]. Op het domein algemene vermoeidheid 

scoren zelfs bijna alle QVS-patiënten onder de leeftijd 60 hoger dan de normpopulatie.  

 Patiënten ervaren vooral PEM klachten in termen van een lage vermoeidheidsdrempel (97.8%, 

waarvan 85% ernstige klachten) (Figuur 7). Qua vermoeidheid ervaren de deelnemende patiënten 

vooral problemen met fysieke vermoeidheid (Tabel 2).  

 Patiënten met hoge vermoeidheid en ernstige PEM-klachten hebben lagere lange termijn 

kwaliteit van leven, psychisch welbevinden en welzijn [Bijlage B, tabel B5 en B6]. 

 Een leeftijd onder de 65 jaar, diagnose met QVS en een groter aantal langdurige aandoeningen 

zijn risicofactoren voor hogere vermoeidheid (Appendix B, tabel B3; Tabel 3).  

 Risicofactoren voor PEM-klachten zijn een leeftijd onder de 65 jaar, een hoger aantal langdurige 

aandoeningen, geen ziekenhuisopname bij infectie en geen antibiotica behandeling bij infectie 

(Tabel 3; Bijlage B, tabel B3).  
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Hangen PEM en vermoeidheid samen? 

Aangezien zowel de vermoeidheidsindex als PEM een indicatie geven van de vermoeidheid en uitputting, 

dan wel met als inspanning, is het aannemelijk dat er samenhang is. Er wordt verwacht dat het hebben 

van PEM-klachten leidt tot een hogere vermoeidheid.  

 
Tabel 4. Vermoeidheidsdomeinen voor patiënten zonder PEM-klachten (n=140) en patiënten met PEM-klachten (PEM-index 

score ≤ 10; n=308). 

 Geen PEM-klachten Wel PEM-klachten    

 n=140 n=308  

 Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Significantie (p) 

Vermoeidheid (5=geen vermoeidheid; 20=extreme vermoeidheid)   

Algemene vermoeidheid 14,9 (3,6) 18,0 (2,5) <0,001*** 

 15,0 (13,0-18,0) 19,0 (16,3-20,0)  

Fysieke vermoeidheid 13,6 (3,6) 17,0 (2,6) <0,001*** 

 14,0 (12,0-16,0) 17,0 (15,0-19,0)  

Reductie in activiteit 12,0 (3,6) 15,2 (3,3) <0,001*** 

 12,0 (9,0-15,0) 16,0 (13,0-18,0)  

Reductie in motivatie 11,3 (3,3) 12,4 (3,7) 0,004** 

 11,5 (9,0-13,0) 12,0 (10,0-15,0)  

Cognitieve vermoeidheid 12,6 (3,8) 15,3 (3,5) <0,001*** 

 13,0 (10,0-15,0) 16,0 (13,0-18,0)  

* Significant verschil tussen patiënten met PEM-klachten en patiënten zonder PEM-klachten. 

 

 

Samenhang vermoeidheid en PEM  

 PEM en vermoeidheid hangen samen: patiënten met PEM-klachten hebben op alle domeinen een 

hogere vermoeidheid dan patiënten zonder PEM-klachten (Tabel 4).  

 

Mentale gezondheid 

Hoe is het psychisch welbevinden van patiënten? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Psychisch welbevinden voor de totale groep patiënten. 
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Psychisch welbevinden  

 27,9% van de deelnemende patiënten heeft een PHQ-score die aangeeft dat er een sterke 

aanwijzing is voor depressie; 21,7% van de patiënten heeft en GAD-score die aangeeft dat er een 

sterke aanwijzing is voor een angststoornis (Tabel 2; Figuur 8).  

 Depressie en angststoornis hangen samen: van de patiënten waarbij er sterke aanwijzing is op 

depressie, is er bij 70% ook een sterke aanwijzing op angststoornis (Figuur 8).  

 Het mentale welbevinden van de deelnemende patiënten is lager vergeleken met de Nederlandse 

bevolking [25] en het percentage met depressie- en of angstklachten is hoger onder de 

deelnemende patiënten [26].   

 Risicofactoren voor een angststoornis zijn een leeftijd onder de 65 jaar, niet samenwonend en 

een groter aantal langdurige aandoeningen (Tabel 3; Bijlage B, tabel B3).  

 Een leeftijd onder de 65 jaar, het zijn van een man en een hoger aantal chronische aandoeningen 

is gerelateerd aan een hogere kans op depressie (Tabel 3; Bijlage B, tabel B3).  

 

 

OVERKOEPELENDE CONCLUSIES: GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID  

 QVS-patiënten hebben een hoog aantal gezondheidsklachten, lage kwaliteit van leven en 

welbevinden, een hoge vermoeidheid, en meer angst- en depressieklachten in vergelijking met 

de Nederlandse bevolking. 

 Patiënten met een hoge vermoeidheid en/of hoge PEM-klachten hebben aanzienlijk slechtere 

lange termijn uitkomsten dan patiënten zonder hoge vermoeidheid en/of PEM-klachten.  

 Voornaamste risicofactoren voor het ervaren van ernstigere lange termijn gevolgen op het 

gezondheidsdomein zijn een leeftijd onder de 65 jaar en een groter aantal langdurige 

aandoeningen naast QVS. 
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Gevolgen voor het sociaal functioneren 
In hoeverre is het energie niveau en de sociale rol vervulling van deelnemende patiënten veranderd ten 

opzichte van vóór de Q-koorts infectie?  

Figuur 9.  Mate van sociale rol vervulling in vergelijking met vóór QVS (minder, evenveel of meer) voor patiënten die de specifieke 

rol vervulden vóór Q-koorts infectie. 

 

Sociaal functioneren 

 Vergeleken met de situatie voor Q-koorts infectie hebben de deelnemende patiënten een veel 

lager energieniveau en besteden ze minder tijd aan hobby’s, sociale contacten en huishoudelijke 

activiteiten (Figuur 9).   

 Van de deelnemende patiënten die een rol vervulden voor QVS besteedde een groot deel minder 

tijd aan studie (92,5%), werk (88,6%), sport (87,8%), hobby’s (85,4%), sociale  contacten (81,7%) 

en huishoudelijke activiteiten (80,0%). Daarentegen kan dit ook deels verklaard worden door het 

afronden van levensfasen en leeftijd [Bijlage B, figuur B2].   
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Is er een verandering in arbeidsparticipatie voor patiënten die vóór Q-koorts betaald en/of onbetaald werk 

hadden? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 10. Verandering in het aantal werkuren ten opzichte van vóór Q-koorts voor de totale groep patiënten (n=317) en 

uitgesplitst voor QVS (n=198) en QVS-gelijkende patiënten (n=119). 

 

Arbeidsparticipatie 

 Van de deelnemende patiënten met betaald of onbetaald werk (n=317) is een derde minder gaan 

werken en ongeveer de helft is gestopt met werken (Figuur 10). Patiënten met QVS en QVS-

gelijkende klachten verschillen significant op de verandering in het aantal uren werk ten opzichte 

van voor de Q-koorts infectie. 

 Risicofactoren voor minder werken (vermindering werkzame uren of gestopt zijn met werken) is 

een QVS-diagnose [Bijlage B, tabel B7]. 
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Hangt het hebben van lagere gezondheidsuitkomsten en bepaalde gezondheidsklachten samen met een 

verandering in werkuren? 

Er wordt verwacht dat het ervaren van bepaalde gezondheidsklachten en lagere gezondheidsuitkomsten 

leiden tot minder werken in vergelijking met vóór de Q-koorts infectie en stoppen met werken. 
 

Tabel 5. Lange termijn uitkomsten voor patiënten die zijn gestopt met werken (n=146), patiënten die minder uren zijn gaan 

werken (n=121) en patiënten die hetzelfde aantal uren werken als voor Q-koorts (n=50).   

 Gestopt met 

werken 

Minder werkuren  Geen verandering 

in werkuren  

 

 

 

 

Significantie (p) 

 N=146 N=121 N=50 

 Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 

Mediaan (IQR) 

Aantal gezondheidsklachten 13,6 (5,1) 

13,0 (10,0-17,0) 

10,9 (5,5) 

10,0 (7,0-14,0) 

10,1 (5,7) 

10,0 (5,0-13,0) 

<0,001*** 

     

Kwaliteit van leven      

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven  0,47 (0,3) 0,59 (0,3) 0,66 (0,2) <0,001*** 

index (0=dood; 1=perfecte gezondheid) 0,55 (0,27-0,70) 0,70 (0,44-0,78) 0,74 (0,59-0,81)  

Ervaren gezondheid  40,4 (17,2) 52,1 (18,6) 60,1 (18,0) <0,001*** 

(0=slechtst voorstelbare gezondheid; 100=best voorstelbare 

gezondheid) 
40,0 (30,0-54,0) 55,0 (39,0-65,0) 60,0 (49,3-75,0)  

Welzijn 29,7 (18,2) 35,7 (20,1) 40,2 (22,3) 0,004** 

(0=afwezigheid van welzijn; 100=maximaal welzijn) 28,0 (16,0-40,0) 36,0 (16,0-52,0) 38,0 (23,0-60,0)  

     

Vermoeidheid      

Vermoeidheid 77,5 (9,8) 73,4 (12,5) 68,9 (16,3) <0,001*** 

(25=geen vermoeidheid; 100=extreme vermoeidheid) 78,0 (71,0-85,0) 73,0 (64,5-83,5) 69,0 (59,8-78,3)  

Post exertional malaise (PEM)  7,4 (2,7) 9,2 (3,6) 11,2 (4,6) <0,001*** 

(5=geen PEM-klachten; 25=PEM-klachten) 7,0 (5,0-9,0) 9,0 (6,0-12,0) 10,0 (7,8-15,0)  

     

Mentale gezondheid      

Depressie  

(score ≥3 betekent sterke aanwijzing voor depressie) 

<3: 68,5% 

≥3: 31,5% 

66,1% 

33,9% 

76,0% 

24,0% 

0,445 

Angststoornis  

(score ≥3 betekent sterke aanwijzing voor angststoornis) 

<3: 79,5% 

≥3: 20,5% 

74,4% 

25,6% 

80,0% 

20,0% 

0,556 

* Significant verschil tussen patiënten die zijn gestopt met werken, die minder uren zijn gaan werken en die geen verandering in 
de werkuren hebben.  
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Figuur 11. Gezondheidsklachten van patiënten waarbij het aantal werkuren niet is veranderd (n=50), het aantal werkuren is 
veranderd (n=121) en zijn gestopt met werken (n=146) in %.  
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Samenhang gezondheidsuitkomsten en verandering in werkuren 

 Patiënten die gestopt zijn met werken hebben een lagere kwaliteit van leven, een lager 

welbevinden, een groter aantal gezondheidsklachten, en een hogere vermoeidheidsscore dan 

patiënten die hetzelfde aantal uur zijn blijven werken als vóór infectie (Tabel 5).  

 Patiënten die zijn gestopt met werken hebben een significant groter aantal gezondheidsklachten, 

en significant vaker last van concentratieproblemen, PEM, lichamelijke uitputting, 

geheugenproblemen, gewrichtspijn, spierpijn, (nacht)zweten, hoofdpijn, kortademigheid, 

tand(vlees)problemen, duizeligheid, darmklachten, huidproblemen en maagklachten dan 

patiënten waarvan het aantal werkuren is veranderden en patiënten waarvan het aantal 

werkuren niet is veranderd (Figuur 11).  

 Van alle patiënten (n=448) zijn vooral patiënten in de werkende leeftijd minder uren gaan werken 

door QVS: voor patiënten tot 40 jaar is dit 45% en voor patiënten tussen de 40-65 jaar 33% [Bijlage 

B, figuur B3].  

 Van alle patiënten (n=448) zijn patiënten met thuiswonende kinderen minder vaak gestopt met 

werken dan patiënten zonder thuiswonende kinderen [Bijlage B, figuur B4]. Meer deelnemende 

patiënten met thuiswonende kinderen zijn minder uren gaan werken vergeleken met patiënten 

zonder thuiswonende kinderen.    

 

 

OVERKOEPELENDE CONCLUSIES: SOCIAAL FUNCTIONEREN 

 Vergeleken met de situatie voor Q-koorts infectie hebben de deelnemende patiënten een veel 

lager energieniveau en besteden ze minder tijd aan hobby’s, sociale contacten en huishoudelijke 

activiteiten.   

 De impact die QVS heeft op arbeidsparticipatie is enorm: bijna 80% van de patiënten werkt minder 

of werkt zelfs helemaal niet meer.  

 Patiënten die gestopt zijn met werken hebben een hoger aantal gezondheidsklachten en slechtere 

lange termijn uitkomsten dan patiënten die hetzelfde aantal uur zijn blijven werken als vóór Q-

koorts infectie.  
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3.3. Gebruikte zorg 

Zorgverleners 
Met welke zorgverleners hebben deelnemende patiënten contact gehad voor QVS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 12. Percentage (%) patiënten dat de zorgverlener heeft bezocht voor QVS.   

 
Contact met zorgverleners 

 Patiënten hebben met gemiddeld 6,5 zorgverleners contact gehad sinds de Q-koorts infectie 

(SD=3,7; mediaan=6,0; IQR: 4,0-9,0). Patiënten met QVS hadden gemiddeld 5,7 zorgverleners 

(SD=3,6; mediaan=5,0; IQR: 3,0-8,0) , terwijl dit voor patiënten met QVS-gelijkende klachten 

gemiddeld 6,9 verschillende zorgverleners hebben gezien (SD=3,7; mediaan=7; IQR: 4,0-9,0). 

 Een significant groter percentage QVS-patiënten heeft de fysiotherapeut, bedrijfsarts, 

psycholoog, internist en verzekeringsarts bezocht vergeleken met patiënten met QVS-gelijkende 

klachten (Figuur 12).  

 In de eerste 12 maanden na infectie waren de huisarts, bedrijfsarts en fysiotherapeut de meest 

bezochte zorgverleners [Bijlage C, figuur C1]; in periode na de eerste 12 maanden zijn dit de 

huisarts, fysiotherapeut en psycholoog [Bijlage C, figuur C2].  

 In de eerste 12 maanden na infectie was de bedrijfsarts de op twee na meest bezochte arts door 

de deelnemende patiënten [Bijlage C, figuur C1 en C2]. De rol van de bedrijfsarts in het 
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ziekteproces van de patiënten is over de tijd kleiner geworden. Ook het contact met de internist 

en de longarts is afgenomen.  

 De rol van de fysiotherapeut is over de tijd juist groter geworden [Bijlage C, figuur C1 & C2]. Ook 

het aantal contacten met de diëtist is flink toegenomen over de tijd. 

 Risicofactoren voor een hoger aantal zorgverleners zijn een leeftijd tot 40 jaar, een laag of middel 

opleidingsniveau ten opzichte van hoog opleidingsniveau, een hoger aantal gezondheidsklachten 

en een hoger aantal behandelingen [Bijlage C, tabel C2].  

 

Behandelingen en ondersteuning 
Welke behandelingen hebben deelnemende patiënten gehad voor QVS? 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figuur 13. Percentage (%) patiënten dat een behandeling of begeleiding heeft gehad voor QVS. 

 
Behandelingen en ondersteuning 

 Patiënten met QVS hebben significant meer behandelingen en begeleiding gehad 

(gemiddelde=2,4; SD=2,5; mediaan=2.0; IQR: 0.0-4.0) dan patiënten met QVS-gelijkende klachten 

(gemiddelde=1,5; SD=2,1; mediaan=0.0; IQR: 0.0-3.0).  

 Meer dan de helft van de patiënten met QVS-gelijkende klachten heeft geen behandeling gehad 

voor QVS. Patiënten met QVS-gelijkende klachten hebben minder vaak programma’s en 

trainingen vanuit Q-support gevolgd vergeleken met QVS-patiënten.  

 Een hogere tevredenheid met de zorg, een hoger aantal zorgverleners, en een hoger aantal 

ziekenhuisopnames bij infectie zijn geassocieerd met een hoger aantal behandelingen [Bijlage C, 

tabel C2].  

 
OVERKOEPELENDE CONCLUSIES: GEBRUIKTE ZORG 

 Patiënten met QVS-gelijkende klachten hebben minder gebruik gemaakt van zorg voor QVS dan 

patiënten met QVS.  

 De huisarts en fysiotherapeut zijn de meest bezochte zorgverleners.    
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3.4. Ervaren kwaliteit van zorg 

Tevredenheid met de ontvangen zorg 
Hoe hebben patiënten de verkregen zorg ervaren? Zijn patiënten tevreden met de verkregen zorg? 

Figuur 14. Percentage patiënten dat de zorg heeft gekregen die ze nodig hadden, voor drie periodes: de eerste 12 maanden, de 

tussenliggende periode, de afgelopen 12 maanden. 

 

Tabel 6. Tevredenheid van de totale groep patiënten met zorgverleners, waarbij 1=zeer ontevreden en 10=zeer tevreden. 

 Percentage patiënten die de 

zorgverlener heeft bezocht 

Gemiddelde 

tevredenheid 

Huisarts 92% 6,6 

Fysiotherapeut  68% 7,6 

Psycholoog 50% 6,8 

Internist 49% 6,4 

Bedrijfsarts 48% 5,4 

Longarts 36% 6,8 

Diëtist 27% 6,4 

Chirurg 13% 7,4 

KNO-arts 21% 6,8 

Revalidatiearts 21% 6,2 

Verzekeringsarts  21% 4,6 

Ergotherapeut 20% 7,1 

Acupuncturist  20% 6,3 

Maatschappelijk werker 19% 6,7 

Homeopaat 19% 6,1 

Reumatoloog 18% 6,4 

Osteopaat 16% 7,1 

Cardioloog 13% 6,8 

Manueel therapeut 12% 6,9 

Cesar therapeut 5% 6,2 

Mensendieck therapeut 4% 6,2 
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Tabel 7. Tevredenheid van de totale groep patiënten met behandelingen, waarbij 1=zeer ontevreden en 10=zeer tevreden. 

 Percentage patiënten die de 

behandeling heeft gehad 

Gemiddelde 

tevredenheid 

Lotgenotencontact 30% 7,6 

Beweegprogramma van Q-support 28% 7,3 

Beweegprogramma van Q-support 28% 7,3 

Cognitieve gedragstherapie 27% 5,4 

Procesregisseur Q-support 25% 8,1 

Training ‘Q-koorts, hoe ga ik daarmee om?’  23% 7,9 

Begeleid bewegen bij fysiotherapeut 16% 6,9 

Psychologische begeleiding 15% 7,0 

Ondersteuning vanuit de gemeente 13% 6,7 

Revalidatietraject 13% 6,1 

Alternatieve therapieën 10% 6,2 

 

 

Tevredenheid met de zorg 

 Een klein deel van de patiënten ontving de zorg die ze nodig hadden (Figuur 14). Slechts 17% van 

de patiënten ontving in de eerste 12 maanden na besmetting de benodigde zorg. Het aandeel 

patiënten dat de benodigde zorg kreeg steeg ligt over de loop van tijd; een derde van de patiënten 

kreeg in de afgelopen twaalf maanden de zorg die ze nodig hebben.  

 Patiënten zijn over het algemeen niet tevreden over de ontvangen zorg; ze geven de ontvangen 

zorg gemiddeld een nipte voldoende (5,5). 44,6% van de patiënten gaf de zorg een 5 of lager 

[Bijlage D, figuur D1].  

 Het ontvangen van meer behandelingen is geassocieerd met een hogere tevredenheid met de 

ontvangen zorg, terwijl meer gezondheidsklachten gerelateerd is aan een lagere tevredenheid 

[Bijlage D, tabel D1].  

 Zorgverleners krijgen van deelnemende patiënten gemiddeld een cijfer tussen de 6 en 8 alleen de 

bedrijfsarts (gemiddeld 5,4) en de verzekeringsarts (gemiddeld 4,6) krijgen een onvoldoende 

(Tabel 6). Patiënten zijn gemiddeld het meest tevreden met de zorg gekregen van de 

fysiotherapeut (gemiddeld 7,6).  

 Naast zorg van zorgverleners onderging 59,2% patiënten ook specifieke behandelprogramma’s of 

begeleiding voor QVS. Patiënten zijn over het algemeen het meest tevreden met de 

nazorgmedewerker/procesregisseur vanuit Q-support (gemiddeld 8,1), terwijl ze het minst 

tevreden zijn met cognitieve gedragstherapie (gemiddelde 5,4) (Tabel 7).  
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Kwaliteit van zorg 
Hoe hebben patiënten de kwaliteit van zorg ervaren? Welke problemen ervaarden ze bij het regelen van 

professionele zorg en behandelingen? 
Tabel 8. Ervaren problemen bij het regelen van professionele zorg voor de totale groep patiënten (n=448).  

Stellingen Percentage patiënten dat 

problemen ervaart  

Ik wist niet bij wie ik terecht kon voor hulp  52,5% 

Er was niemand beschikbaar met de juiste kennis en/of vaardigheden 46,0% 

Degene die ik om hulp vroeg kon mij niet helpen met mijn hulpvraag 37,7% 

Ik voelde me bezwaard om hulp te vragen 35,9% 

De hulp die ik zocht werd niet vergoed 28,3% 

Er bleek geen hulp beschikbaar voor mijn specifieke hulpvraag 24,3% 

Ik kwam volgens de zorgverlener/instantie niet in aanmerking voor hulp 17,4% 

Ik moest lang wachten tot hulp beschikbaar was 15,2% 

Het was moeilijk hulp aan te vragen door ingewikkelde wet- en regelgeving 12,1% 

Ik had geen behoefte aan professioneel zorg, hulpmiddelen of diensten 12,3% 

De hulp of het hulpmiddel dat ik wilde was voor mij te duur 10,0% 

Degene aan wie ik hulp vroeg had geen tijd 7,8% 

 

 

Figuur 15. Stellingen over zorgverleners zoals ervaren door patiënten. Weergegeven in percentages patiënten dat het 

eens/oneens is met de stelling.  
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Kwaliteit van de zorg 

 Het meest ervaarde probleem van deelnemende patiënten bij het regelen van professionele zorg 

is dat de meerderheid niet weet bij wie ze terecht kunnen voor hulp (Tabel 8). Ook ervaarde bijna 

de helft dat er niemand beschikbaar is met de juiste kennis en/of vaardigheden.  

 Bovendien vindt maar een kwart de QVS patiënten dat zorgverleners behandelingen goed op 

elkaar afstemmen (Figuur 15). Meer dan de helft van de patiënten stelt dat zorgverleners de regie 

over de ziekte bij de patiënten zelf laat.  

 

 

OVERKOEPELENDE CONCLUSIES: ERVAREN KWALITEIT VAN ZORG 

 Bijna de helft van de patiënten is niet tevreden over de verkregen zorg en zegt niet de zorg te 

hebben gekregen die nodig was.  

 Patiënten ervaarden diverse problemen bij de zorg: patiënten weten niet goed bij wie ze terecht 

kunnen voor hulp en patiënten stellen dat er onvoldoende kennis en/of vaardigheden zijn bij 

zorgverleners.  
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3.5. Ervaringen en verwachtingen 
Ervaringen  
Welke ervaringen hebben QVS-patiënten met betrekking tot de samenleving, acceptatie van de mensen 

om hen heen, en de mogelijkheden en beperkingen van de ziekte in het dagelijks leven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 16. Stellingen over ervaringen van patiënten: eens of oneens in percentages (%).  

 

Ervaringen van QVS-patiënten  

 Het overgrote deel van de patiënten vindt dat de samenleving geen rekening houdt met mensen 

met QVS (Figuur 16). 

 Veel mensen doen dingen die ze belangrijk vinden en durven op zichzelf te vertrouwen, maar 

patiënten vinden het in het algemeen lastig om hulp te vragen en kunnen hun ervaringen vaak 

niet met anderen delen (Figuur 16). 
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Toekomstperspectief  
Welke verwachtingen hebben patiënten voor de toekomst? 

Figuur 17. Verwachtingen: eens of oneens met stellingen in percentages (%). 

 
Verwachtingen voor de toekomst 

 Een meerderheid van de patiënten is niet blij hoe het momenteel met ze gaat, en slechts 16,8% 

van de patiënten denkt dat de klachten nog kunnen verminderen in de toekomst (Figuur 17). De 

meerderheid geeft wel aan zelf in staat te zijn om zijn/haar leven positief te beïnvloeden, en  

bijna de helft vindt zichzelf in staat om met QVS om te gaan in het dagelijks leven. 

 Patiënten met een positief toekomstbeeld hebben een hogere kwaliteit van leven, betere 

gezondheidsstatus, zijn minder vermoeid en hebben minder PEM-klachten, en hebben een 

kleinere kans op depressie dan patiënten met een negatief toekomstbeeld [Bijlage E, tabel E1].  

 Risicofactoren voor een negatief toekomstperspectief ten opzichte van een positief 

toekomstbeeld zijn een hoger aantal zorgverleners, een lagere tevredenheid met de zorg, een 

hoger aantal langdurige aandoeningen en ziekenhuisopname bij Q-koorts infectie [Bijlage E, tabel 

E2]. 
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Verwachten patiënten dat leefstijlveranderingen het toekomstperspectief kunnen verbeteren?  
Tabel 9. Leefstijlkenmerken van de totale groep patiënten (n=448) en voor QVS-patiënten (n=278) en patiënten met QVS-

gelijkende klachten (n=170) apart.  

 Totaal  QVS QVS-

gelijkende 

klachten 

   

 N=448 N=278  N=170 Significantie (p)  

 % % %  

Roken (% Ja) 15,8% 14,7% 17,6%  0,415  

Alcoholgebruik (% Ja) 50,6% 48,9% 53,5%  0,344  

Regelmatige sport en beweging (% Ja) 77,5% 75,2% 81,2%  0,141  

BMI     0,121  

 Ondergewicht 2,5% 3,2% 1,2%   

 Normaal gewicht 36,8% 36,7% 37,1%   

 Overgewicht 36,4% 36,7% 35,9%   

 Obesitas 22,8% 20,9% 25,9%   

 Missende waarden 1,6% 2,5% 0,0%   

 

 

Leefstijl 

 Het percentage deelnemende patiënten dat rookt en alcohol drinkt is lager vergeleken met de 

Nederlandse bevolking [27]. Het percentage met obesitas onder de deelnemende patiënten is 

hoger dan in de Nederlandse bevolking [28].  

 Er zijn geen significante verschillen tussen patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten wat 

betreft leefstijl (Tabel 9). 

 Meer dan de helft van de deelnemende patiënten (56,0%) is tevreden over de leefstijl.  

 47,5% verwacht dat een verandering van leefstijl de gezondheidsrisico’s zou verminderen.  

 

 

OVERKOEPELENDE CONCLUSIES: VERWACHTINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 

 Deelnemende patiënten ervaren niet dat de samenleving rekening houdt met mensen met QVS.  

 Bovendien verwacht de meerderheid niet dat de klachten ten gevolge van QVS nog kunnen 

afnemen en is een meerderheid niet blij hoe het momenteel met ze gaat. Iets minder dan de helft 

van de deelnemende patiënten verwacht wel een afname van gezondheidsrisico’s door 

verandering van leefstijl.  

 De meerderheid geeft aan in staat te zijn zijn/haar leven positief te beïnvloeden en in het dagelijks 

leven om te gaan met QVS.  
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3.6. Het Persoonlijk Overzicht van de ‘Gemiddelde QVS-patiënt’ 
QVS patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld ontvingen een terugkoppeling van hun resultaten in de 

vorm van een A4 bestand: het Persoonlijk Overzicht. Dit Persoonlijk Overzicht is uniek voor elke patiënt 

en bevat een overzicht van de persoonlijke resultaten op basis van de ingevulde vragenlijst, waaronder 

de top vijf gezondheidsklachten, gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, de invloed van QVS op het 

dagelijks leven, de invloed van QVS op werk en het zorggebruik. 

Het Persoonlijk Overzicht is specifiek voor QVS patiënten ontwikkeld door Q-support en Erasmus MC. Het 

Persoonlijk Overzicht is te vinden in Solvio (voorheen het Online Zorgplan). De patiënt, de nazorgadviseur 

en de medisch adviseur hebben inzage in dit dossier. 

 

https://login.solvio.online/
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4. DISCUSSIE 
Deze studie geeft inzicht in de lange termijn gevolgen van QVS op gezondheid en participatie, het 

zorggebruik, de zorgbehoeftes, de ervaringen en het toekomstperspectief van patiënten met QVS of QVS-

gelijkende klachten.  

 

De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten was 

veel lager (0,57) dan voor de algemene Nederlandse populatie (0,89) [21]. Vergeleken met de 

Nederlandse bevolking rapporteerden patiënten vooral vaker problemen met pijn/ongemak (95% in 

vergelijking met 34% in de algemene Nederlandse populatie) en dagelijkse activiteiten (91% versus 15%) 

[22]. Problemen met cognitie werden tien keer vaker gemeld door patiënten in vergelijking met de 

Nederlandse bevolking [22].  

  

De hoeveelheid en diversiteit aan klachten die patiënten ervaren kan een verklaring zijn voor de lage 

kwaliteit van leven. Patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten rapporteerden gemiddeld 12,5 

gezondheidsklachten. Vermoeidheid werd door bijna alle patiënten gerapporteerd (94%), gevolgd door 

concentratieproblemen (82%), en lichamelijke uitputting (77%). Verder had de meerderheid van de 

patiënten (ernstige) PEM-symptomen.  

 

Daarnaast was het welzijn van patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten lager (32.0) dan de score 

die de WHO-5 als indicatie gebruikt voor verminderd welzijn ((≤50) [11] en hadden ze een grotere kans 

op depressie en een angststoornis dan de algemene Nederlandse populatie [29]. In overeenstemming met 

andere patiëntenpopulaties [30-32] komen depressie en angststoornis bij patiënten vaak samen voor: 

meer dan twee-derde van patiënten met een hoge kans op depressie had ook een hoge kans op een 

angststoornis.  

 

De verminderde gezondheid en welzijn belemmeren het sociaal functioneren van patiënten aanzienlijk. 

Patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten rapporteerden een energieniveau dat meer dan 50% lager 

is dan voor Q-koorts infectie. Dat heeft impact op het vervullen van sociale rollen en functioneren in het 

dagelijks leven. Bijna de helft van de patiënten die werkte vóór besmetting gaf aan permanent te zijn 

gestopt vanwege QVS, terwijl bijna een derde minder uren per week is gaan werken vanwege QVS. QVS 

heeft daarmee verstrekkende gevolgen voor patiënten en de samenleving.  

 

Patiënten jonger dan 65 jaar en mensen met chronische aandoeningen (comorbiditeit) hebben minder 

goede gezondheidsuitkomsten. Vergeleken met de norm populatie hebben QVS patiënten onder de 65 

jaar, maar vooral onder de 40 jaar, een verhoogde vermoeidheid [24]. Dit kan het sociaal functioneren en 

de arbeidsparticipatie mogelijk aanzienlijk hebben verminderd. Het vervullen van sociale rollen was ook 

het meest afgenomen voor patiënten onder de 65 jaar. Dit is gedeeltelijk verklaarbaar door verschillende 

sociale rollen in verschillende levensstadia: personen onder de 65 jaar hebben over het algemeen meer 

sociale rollen zoals opleiding, werk en opvoeding, terwijl de patiënten boven de 65 jaar over het algemeen 

aangeven minder sociale rollen te hebben (geen studie, werk, opvoeding), en de rollen die ze hebben 

vaker nog wel kunnen vervullen. 
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Doordat QVS aanzienlijke gevolgen heeft op gezondheids-, sociaal- en arbeidsniveau is er behoefte aan 

‘maatwerk’ in de begeleiding, revalidatie en zorg van QVS-patiënten. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

huidige zorg en ondersteuning van instanties onvoldoende toegepast is op de hulpvragen van patiënten, 

waardoor het merendeel van de patiënten niet de hulp en zorg heeft gekregen die ze nodig hebben gehad. 

In de twaalf maanden voor dit onderzoek stelt slechts een kwart van de patiënten de zorg te hebben 

gekregen die ze nodig hadden. Met betrekking tot problemen bij het regelen van professionele zorg weet 

ruim de meerderheid (53%) niet bij wie ze terecht kunnen voor hulp en stelt bijna de helft (46%) dat er 

niemand beschikbaar is met de juiste kennis en/of vaardigheden.   

 

De ontevredenheid over de verkregen zorgt blijkt ook uit het rapportcijfer dat patiënten de zorg in het 

algemeen gaven: een 5,5. Patiënten hadden gemiddeld zeven zorgverleners. Een groot deel van de 

patiënten stelde dat zorgverleners vaak niet goed de behandelingen op elkaar afstemmen. Patiënten 

waren het meest tevreden over de zorg verleend door de fysiotherapeut en het minst tevreden over de 

zorg verleend door de verzekeringsarts. De huisarts, fysiotherapeut en psycholoog hebben de grootste 

bijdrage gehad aan het zorgproces. Daarnaast hebben patiënten gemiddeld twee behandelingen 

ontvangen. Patiënten met QVS-gelijkende klachten hebben minder vaak behandelingen gevolgd. Dit geldt 

ook voor de begeleidingstrajecten vanuit Q-Support.  

 

Een duidelijke inventarisatie van de ervaren gezondheidssymptomen, beperkingen in het dagelijks leven 

en determinanten van gezondheidsuitkomsten zijn voorwaarden om een gedegen zorgtraject voor QVS-

patiënten te garanderen. Door inzicht te krijgen in de langdurige klachten en gevolgen voor het dagelijks 

leven, kunnen zorg en ondersteuning worden aangepast aan de behoefte van patiënten. Deze studie toont 

de complexiteit van gezondheidssymptomen van patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten, en de 

impact van QVS op sociaal functioneren aan. Zorg op maat is van belang om patiënten de benodigde 

behandeling en ondersteuning te bieden. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
De lange termijn gevolgen op het gezondheids-, sociaal-, en arbeidsdomein zijn groot voor patiënten met 

QVS en QVS-gelijkende klachten. Vergeleken met de Nederlandse bevolking hebben de deelnemende 

patiënten met QVS en QVS-gelijkende klachten een slechtere kwaliteit van leven en welzijn, meer angst- 

en depressieklachten, en zijn ze meer vermoeid. Gemiddeld rapporteren patiënten twaalf 

gezondheidsklachten en verschillende gezondheidsklachten komen dan ook vaak samen voor. Vergeleken 

met de situatie voor de Q-koorts infectie hebben de deelnemende patiënten een veel lager energieniveau 

en besteden ze minder tijd aan de vervulling van sociale rollen. Daarnaast is een ruime meerderheid van 

de patiënten minder gaan werken of zelfs helemaal gestopt met werken door QVS. 
 

Patiënten hebben gemiddeld contact gehad met zeven verschillende zorgverleners voor hun QVS-

klachten. Daarnaast hebben patiënten gemiddeld twee behandelingen ontvangen. Patiënten met QVS-

gelijkende klachten hebben minder vaak begeleiding en behandelingen ontvangen, ook vanuit Q-support. 

Of dit komt doordat ze minder behoefte hebben aan behandelingen of bijvoorbeeld minder op de hoogte 

zijn van het zorgaanbod is niet bekend. Alhoewel patiënten grotendeels tevreden zijn over zorgverleners, 

is bijna de helft van de deelnemende patiënten ontevreden over de zorg in het algemeen. 
 

Zowel in de zorg als in de maatschappij is herkenning en erkenning van de ziekte nodig om de zorg en 

ondersteuning van patiënten te verbeteren. Er dient nader wetenschappelijk onderzoek te worden 

gedaan naar de mechanismen van QVS en mogelijke ondersteuning en behandelingen. Daarbij worden de 

volgende aanbevelingen gedaan: 

 Gerichte interventieprogramma’s opzetten voor patiënten met een hoger aantal 

gezondheidsklachten, patiënten met hoge vermoeidheid, en die minder sociale rollen vervullen. 

 Meer aandacht voor ondersteuning van de werkende patiënten. 

 Financiële gevolgen van QVS en QVS-gelijkende klachten onderzoeken in relatie met vermindering 

van het aantal werkzame uren.  

 Een integrale aanpak implementeren in de zorg voor de grote diversiteit aan problemen die 

patiënten ervaren. 

 QVS patiënten hebben veel en een breed palet aan klachten en hebben veel zorgverleners bezocht. 

Multidisciplinaire samenwerking met de huisarts als ‘regiehouder’ kan de kwaliteit van zorg 

verbeteren.  

 Voor de zorgverleners specifiek wordt aanbevolen om echt aandacht te hebben voor de hulpvraag 

van patiënten. Zij leven al geruime tijd met langdurige klachten door QVS. Het gaat er daarbij vooral 

om hoe patiënten op het moment dat ze bij de zorgverlener aankloppen gericht geholpen kunnen 

worden om een verbetering in het leven mogelijk te maken. 

 Verder onderzoeken hoe de zorg verbeterd kan worden, zowel vanuit het perspectief van de 

patiënt als de zorgverlener. 

 Doorontwikkeling van het Persoonlijk Overzicht op basis van de evaluatie vragenlijst, om patiënten 

waar mogelijk nog beter inzicht te geven in hun resultaten. Ook kan het persoonlijk overzicht 

gebruikt worden om met zorgverleners te bespreken.  
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BIJLAGES 

Bijlage A. Flowchart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A1. Flow chart inclusie van respondenten in de analyse.  
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Bijlage B. Verdiepende resultaten - Lange termijn uitkomsten 
Tabel B1. Algemene patiëntkenmerken en medische kenmerken van patiënten met het laagste aantal gezondheidsklachten 
(n=133), met middel aantal gezondheidsklachten (n=222) en het hoogste aantal gezondheidsklachten (n=97).   

 Laagste aantal 
klachten  

Midden aantal 
klachten 

Hoogste aantal 
klachten 

  

 N=133 N=222 N=97 

 % % % Significantie (p) 

Patiëntkenmerken       
Gemiddelde leeftijd     0,125 
 Tot 40 jaar 10,5% 15,8% 16,1%   
 40-65 jaar 59,4% 61,7% 67,7%   
 65+ jaar 30,1% 22,5% 16,1%   
Geslacht (% vrouw) 48,9% 54,1% 61,3%  0,183 
Hoogst afgeronde opleiding     0,063 
 Laag 25,6% 37,8% 53,8%  
 Midden 39,8% 37,8% 53,8%  
 Hoog 34,6% 32,0% 29,0%  
Samenstelling van het huishouden (% samenwonend) 84,2% 80,2% 71,0%  0,049* 
      

Medische kenmerken      
Antibiotica bij infectie (% Ja) 63,9% 59,0% 49,5%  0,093 

Ziekenhuisopname bij infectie (% Ja) 19,5% 16,2% 17,2%  0,724 
Acute griepverschijnselen bij infectie (% Ja) 85,7% 90,5% 87,1%  0,157 

Diagnose     0,002** 
 QVS 49,6% 67,6% 66,7%  
 QVS-gelijkende klachten 50,4% 32,4% 33,3%  

 
 

Tabel B2. Lange termijn uitkomsten voor patiënten met het minste aantal gezondheidsklachten (n=122), een midden aantal 
gezondheidsklachten (n=222) en een hoogste aantal gezondheidsklachten (n=97).  

 Minste aantal 
klachten  
(≤8 klachten) 

Midden aantal 
klachten 
(9-16 klachten) 

Hoogste aantal 
klachten 
(≥17 klachten) 

 
 
 
 
Significantie (p)  

 N=129 N=222 N=97 

 Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Kwaliteit van leven      
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven  0,67 (0,2) 0,59 (0,2) 0,36 (0,3) <0,001*** 
index (0=dood; 1=perfecte gezondheid) 0,74 (0,6-0,8) 0,65 (0,4-0,8) 0,31 (0,2-0,6)  
Ervaren gezondheid 57,9 (18,6) 48,8 (18,5) 39,4 (17,7) <0,001*** 
(0=slechtst voorstelbare gezondheid; 100=best voorstelbare 
gezondheid) 

60,0 (42,0-71,0) 50,0 (36,0-60,0) 39,0 (25,0-52,5)  

Welzijn (0=afwezigheid van welzijn; 100=maximaal welzijn) 44,4 (21,9) 35,2 (19,5) 26,5 (18,0) <0,001*** 
 48,0 (28,0-60,0) 36,0 (20,0-52,0) 24,0 (16,0-36,0)  

     

Vermoeidheid      
Vermoeidheid  67,3 (14,2) 74,5 (12,5) 80,0 (11,3) <0,001*** 
(25=geen vermoeidheid; 100=extreme vermoeidheid) 68,0 (60,0-78,0) 76,0 (66,0-84,0) 82,0 (71,5-88,0)  
Post exertional malaise (PEM) 11,4 (4,8) 8,9 (3,5) 6,6 (2,3) <0,001*** 
(5=PEM-klachten; 25=geen PEM-klachten) 11,0 (7,0-15,0) 8,0 (6,0-11,0) 6,0 (5,0-8,0)  

     

Psychisch welbevinden      
Depressie  
(≥3 sterke aanwijzing op depressie) 

<3: 78,2% 
≥3: 21,8% 

74,8% 
25,2% 

57,0% 
43,0% 

0,001** 

Angststoornis 
(≥3 sterke aanwijzing op angststoornis) 

<3: 86,5% 
≥3: 13,5% 

79,3% 
20,7% 

64,5% 
35,5% 

<0,001*** 

* Significant verschil tussen patiënten met het hoogste, middel en laagste aantal klachten.   

  



50 
 

 
 
Figuur B1. Samengaan van gezondheidsklachten voor de totale groep patiënten. 
 
Leeswijzer figuur B1: In deze figuur zijn de samenhang van dertig QVS-gerelateerde gezondheidsklachten met andere klachten 
weergegeven (percentage en kleur). De diagonaal toont de kans op een enkele klacht. Ten voorbeeld, van de patiënten met 
vermoeidheid ervaart 77% ook concentratieproblemen.   
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Tabel B3.  

Univariaat lineair model voor risicofactoren aantal gezondheidsklachten, MVI, PEM, EQ-5D-5L, EQ VAS, WHO-5 en logistische regressie-analyses met PHQ en GAD (gepresenteerd als Odds-Ratio’s).  

 

Kenmerken 

Aantal gezondheidsklachten MVI PEM EQ-5D-5L index  EQ VAS WHO-5 PHQ GAD 

Patiënt kenmerken          

Leeftijd         

 < 40 jaar 2,047** 5,141** -2,312*** -0,053 -10,362*** -9,059** 0,599 0,940** 

 40 tot 65 jaar 1,506** 7,244*** -2,713*** -0,098*** -11,104*** -12,798*** 1,243*** 0,805** 

 ≥ 65+ jaar (referentie)          

Geslacht         

 Vrouw  1,369** 0,269 -0,932** -0,023 -1,998 -1,815 -0,515** -0,021 

 Man (referentie)         

Opleiding         

 Laag -0,388 3,667** -0,719 -0,021 -2,386 -2,637 0,294 0,578* 

 Midden 0,835 2,241 -1,216** -0,031 -2,168 -1,953 -0,010 0,146 

 Hoog (referentie)         

Samenwonend          

 Ja -2,175*** -1,183 0,656 0,060* 5,211* 2,980 -0,220 -0,599* 

 Nee (referentie)         

Diagnose         

 QVS 1,525** 3,585** -0,466 -0,027 -2,977 -4,377** -0,027 -0,231 

 QVS-gelijkende klachten (referentie)         

Werk status voor QVS         

 Betaald -0,054 0,048 0,136 -0,018 -1,395 -3,093 0,569** -0,314 

 Niet betaald (referentie)         
          

Medische kenmerken          

Aantal chronische ziekten   

niet gerelateerd aan QVS 

0,630*** 1,230** -0,313** -0,049*** -1,417** -1,531** 0,131* 0,165** 

Ziekenhuisopname bij infectie         

 Ja -0,480 -2,726 1,586** 0,014 5,947** 1,423 0,094 0,354 

 Nee (referentie)         

Aantal ziekenhuisopnames 0,546 1,198 -0,485 -0,017 -1,498 1,251 0,100 0,105 

Antibiotica         

 Ja (referentie)         

 Nee  1,049* 1,947 -0,543 0,010  -3,004 -2,635 -0,009 0,109 

 Weet niet 1,291 3,014 -1,115** -0,023 -3,088 -2,213 0,086 -0,447 

COVID-19 infectie         

 Ja 1,181* 1,846 -0,066 -0,015 0,473 -3,118 0,344 0,114 

 Nee (referentie)         

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.001 
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Tabel B4. Gemiddelde en standaarddeviatie (SD) op vermoeidheid voor QVS-patiënten, gesplitst naar leeftijd en geslacht, en 
percentage van QVS-patiënten met een score van ≥75e percentiel voor de MVI van de Duitse normscores. Donkerblauw in de 
tabel betekent dat 100% van de QVS-patiënten boven de normscore voor vermoeidheid van de populatie scoren. Hoe lichter de 
kleur, hoe lager het percentage patiënten dat boven de normscore scoort.  

 
 
Tabel B5. Lange termijn uitkomsten voor patiënten die geen PEM-klachten hebben (n=57), patiënten die PEM-klachten hebben 
(n=119) en patiënten die ernstige PEM-klachten hebben (n=272).  

 Geen PEM-
klachten 
(score ≥15) 

PEM-klachten 
(score 10-14) 

Ernstige PEM-
klachten 
(score 5-9) 

 
 
 
 
Significantie (p) 

 N=57 N=119 N=272 

 Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Aantal gezondheidsklachten 7,5 (4,0) 10,5 (4,5) 13,6 (5,4) <0,001*** 
 7,0 (4,0-10,5) 10,0 (7,0-14,0) 13,0 (10,0-17,0)  
     

Kwaliteit van leven     
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 0,79 (0,1) 0,63 (0,2) 0,49 (0,3) <0,001*** 
index (0=dood; 1=perfecte gezondheid) 0,81 (0,7-0,8) 0,72 (0,6-0,8) 0,54 (0,3-0,7)  
Ervaren gezondheid 70,0 (14,7) 56,6 (17,4) 42,2 (16,9) <0,001*** 
(0=slechtst voorstelbare gezondheid; 100=best 
voorstelbare gezondheid) 

70,0 (61,0-80,0) 60,0 (44,0-70,0) 40,0 (30,0-55,0)  

Welzijn  54,7 (21,5) 41,9 (18,4) 29,7 (18,6) <0,001*** 
(0=afwezigheid van welzijn; 100=maximaal welzijn) 56,0 (42,0-72,0) 40,0 (28,0-56,0) 28,0 (16,0-44,0)  
     

Vermoeidheid     
Vermoeidheid  57,3 (15,1) 70,1 (10,8) 78,6 (10,8) <0,001** 
(25=geen vermoeidheid; 100=extreme vermoeidheid) 59,0 (47,5-65,5) 69,0 (62,0-78,0) 79,0 (71,0-87,0)  
     

Psychisch welbevinden      
Depressie  
(≥3 sterke aanwijzing op depressie) 

<3: 86,0% 
≥3: 14,0% 

80,7% 
19,3% 

65,4% 
34,6% 

<0,001*** 

Angststoornis 
(≥3 sterke aanwijzing op angststoornis) 

<3: 89,5% 
≥3: 10,5% 

81,5% 
18,5% 

74,6% 
25,4% 

0,029* 

* Significant verschil tussen patiënten zonder PEM-klachten, PEM-klachten en ernstige PEM-klachten.   
 
 
 
 

 Mannen   Vrouwen   

 ≤39 jaar 40-59 jaar ≥60 jaar ≤39 jaar 40-59 jaar ≥60 jaar 

 (n=14) (n=89) (n=103) (n=50) (n=116) (n=76) 

Algemene vermoeidheid       

 Gemiddelde (SD) 16,6 (3,3) 17,5 (2,8) 16,0 (3,9) 18,2 (2,3) 17,4 (3,1) 16,4 (3,1) 

 % ≥ 75e percentiel score 100% > 8 100% ≥ 10 85% ≥ 13 100% > 10 97% ≥ 11 90% ≥ 13 

Fysieke vermoeidheid       

 Gemiddelde (SD) 15,4 (3,8) 16,8 (2,8) 15,2 (3,8) 16,6 (2,9) 16,0 (3,3) 15,4 (3,4) 

 % ≥ 75e percentiel score 93% ≥ 7 99% ≥ 9 83% ≥ 13 100% ≥ 8 96% ≥ 10 72% ≥ 14 

Reductie in activiteit       

 Gemiddelde (SD) 13,4 (4,2) 14,9 (3,3) 13,9 (4,1) 13,5 (4,0) 14,4 (3,6) 14,3 (3,7) 

 % ≥ 75e percentiel score 86% ≥ 8 98% ≥ 9 66% ≥ 13 88% ≥ 9 84% ≥ 11 74% ≥ 13 

Reductie in motivatie       

 Gemiddelde (SD) 11,7 (1,9) 12,6 (3,4) 12,3 (3,7) 10,8 (3,5) 12,0 (3,7) 12,0 (3,6) 

 % ≥ 75e percentiel score 100% ≥ 8 80% ≥ 10 64% ≥ 12 84% ≥ 8 73% ≥ 10 57% ≥ 12 

Cognitieve vermoeidheid       

 Gemiddelde (SD) 15,0 (3,8) 15,1 (3,8) 13,9 (3,9) 14,9 (4,0) 14,8 (3,4) 13,3 (4,1) 

 % ≥ 75e percentiel score 100% > 7 97 ≥ 9 81% ≥ 11 90% ≥ 9 96% ≥ 10  68% ≥ 12 
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Tabel B6. Lange termijn uitkomsten voor patiënten die geen vermoeidheid hebben (n=21), patiënten met verhoogde 
vermoeidheid (n=197) en patiënten die ernstig vermoeidheid zijn (n=230).  

 Geen 
vermoeidheid 
(MVI≤49) 

Verhoogde 
vermoeidheid 
(MVI 50-74) 

Ernstige 
vermoeidheid  
(MVI≥75) 

 
 
 
 
Significantie (p) 

 N=21 N=197 N=230 

 Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Aantal gezondheidsklachten 7,3 (5,2) 10,8 (5,2) 13,5 (5,3) <0,001*** 
 6,0 (3,0-11,0) 10,0 (7,0-14,0) 13,0 (9,0-17,0)  
     

Kwaliteit van leven      
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven  0,87 (0,1) 0,65 (0,2) 0,46 (0,3) <0,001*** 
index (0=dood; 1=perfecte gezondheid) 0,85 (0,8-0,9) 0,72 (0,6-0,8) 0,51 (0,3-0,7)  
Ervaren gezondheid 82,0 (8,8) 56,2 (17,3) 41,0 (16,4) <0,001*** 
(0=slechtst voorstelbare gezondheid; 100=best 
voorstelbare gezondheid) 

80,0 (79,0-87,5) 60,0 (43,5-70,0) 40,0 (30,0-51,0)  

Welzijn 71,6 (12,7) 46,5 (17,6) 24,0 (14,7) <0,001*** 
(0=afwezigheid van welzijn; 100=maximaal welzijn) 72,0 (64,0-80,0) 48,0 (36,0-60,0) 24,0 (12,0-32,0)  
     

Vermoeidheid     
Post exertional malaise (PEM) 17,8 (4,7) 10,3 (3,8) 7,4 (2,8) <0,001*** 
(5=PEM-klachten; 25=geen PEM-klachten) 17,0 (15,5-20,5) 10,0 (7,0-13,0) 6,5 (5,0-9,0)  
     

Mentale gezondheid      
Depressie  
(≥3 sterke aanwijzing op depressie) 

<3: 95,2% 
≥3: 4,8% 

87,3% 
12,7% 

57,0% 
43,0% 

<0,001*** 

Angststoornis  
(≥3 sterke aanwijzing op angststoornis) 

<3: 100,0% 
≥3: 0,0% 

88,3% 
11,7% 

67,8% 
32,2% 

<0,001*** 

* Significant verschil tussen geen vermoeidheid, verhoogde vermoeidheid en ernstig verhoogde vermoeidheid.   

 
 
Tabel B7. Univariaat en multivariaat model voor risicofactoren arbeidsparticipatie: geen verandering in werkuren (referentie) 
(n=55, 12,3%), minder uren per week (n=142, 38,7%) en gestopt (n=170, 46,3%). 

 Geen verandering 
in werkuren 
(referentie) 

Werk: minder uren per week Werk: gestopt 

 Univariate 
analyse 

Multivariate 
analyse 

Univariate 
analyse 

Multivariate 
analyse 

Patiënten kenmerken       

Leeftijd: tot 40 jaar  0,357  -0,360  
Leeftijd: 40-65 jaar  -0,826*  -1,080**  
 (vergeleken met 65+ jaar)      
Geslacht: vrouw (vergeleken met man)  0,369  0,397  
Opleiding: laag   -0,670  -0,362  
Opleiding: midden  -0,469  -0,687*  
 (vergeleken met opleiding: hoog)      
Samenwonend (vergeleken met niet-samenwonend)  -0,322-0,322  -0,491  
QVS Diagnose (vergeleken met QVS-gelijkend)  0,688** 0,664* 0,847** 0,819* 
       
Medische kenmerken        
Comorbiditeit  -0,009  0,220*  

Ziekenhuisopname bij infectie (vergeleken met geen 

ziekenhuisopname) 
 -0,276  -0,494  

Antibiotica bij infectie: niet  0,500  0,367  

Antibiotica bij infectie: weet niet   0,135  0,904  
 (vergeleken met antibiotica bij infectie)      
COVID-19 infectie (vergeleken met géén COVID-19 

infectie)  
 0,274  -0,549  

* Risicofactoren die significant samenhangen met de uitkomstmaat. 

Voor univariaat model: *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.001 
Voor multivariaat model: * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Figuur B2.  Mate van sociale rol vervulling in vergelijking met vóór Q-koorts (minder, evenveel of meer) voor de totale groep patiënten en opgesplitst in drie leeftijdscategorieën 

(tot 40 jaar, 40-64 jaar, 65+).  
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Figuur B3. Verandering in het aantal werkuren ten opzichte van vóór Q-koorts voor de totale groep patiënten die werk hadden 
vóór Q-koorts infectie (n=367) uitgesplitst naar leeftijd: <40 jaar (n=38), 40-65 jaar (n=252) en 65+jaar (n=77). 

 
  

 
Figuur B4. Verandering in het aantal werkuren ten opzichte van vóór Q-koorts voor patiënten die werk hadden vóór de Q-koorts 
infectie in de leeftijd 18-65 jaar (n=290), uitgesplitst naar samenwonend met partner en kinderen (n=119), alleenstaand met 
thuiswonende kinderen (n=14) en geen thuiswonende kinderen (n=157). 
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Bijlage C. Verdiepende resultaten – Gebruikte zorg 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C1. Percentage patiënten die contact heeft gehad met een zorgverlener (n=448) in de eerste 12 maanden na Q-koorts 
besmetting met Q-koorts zorg en de afgelopen twaalf maanden ontving van de zorgverlener. 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur C2. Percentage patiënten die contact heeft gehad met een zorgverlener (n=448) in de tussenliggende periode (de 
periode tussen 12 maanden na de Q-koorts infectie en 12 maanden voor de vragenlijst) zorg ontving van de zorgverlener. 
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Tabel C1. Gemiddelde geschatte aantal afspraken dat deelnemende patiënten (n=448) hebben gehad met zorgverleners.  

Zorgverlener  Gemiddelde aantal afspraken (maximum) 

Fysiotherapeut (n=306) 16,6 (250) 
Psycholoog (n=223) 9,0 (200) 
Manueel therapeut (n=55) 6,6 (50) 
Huisarts (n=411) 5,7 (150) 

Ergotherapeut (n=89) 3,9 (40) 

Mensendieck therapeut (n=17) 3,5 (30) 
Osteopaat (n=73) 3,3 (30) 

Acupuncturist (n=91) 3,1 (50) 
Maatschappelijk werker (n=87) 3,0 (40) 
Diëtist (n=120) 2,8 (20) 
Homeopaat (n=84) 2,6 (50) 
Bedrijfsarts (n=217) 2,1 (30) 
Cesar therapeut (n=20) 1,9 (20) 
Chirurg (n=59) 1,7 (10) 
Revalidatiearts (n=82) 1,6 (30) 
Longarts (n=162) 1,5 (40) 
Reumatoloog (n=82) 1,3 (25) 
Cardioloog (n=182) 1,3 (10) 
Internist (n=221) 1,1 (10) 
Verzekeringsarts (n=115) 1,0 (14) 

KNO-arts (n=96) 1,0 (8) 

 
Tabel C2. Univariaat en multivariaat model voor risicofactoren van zorggebruik: aantal zorgverleners en aantal behandelingen. 

Kenmerken Aantal zorgverleners Aantal behandelingen 

Kenmerken Univariate 
model 

Multivariate 
model 

Univariate 
model 

Multivariate 
model 

Patiëntkenmerken      

Leeftijd: tot 40 jaar 2,178*** 1,248* 0,575  
Leeftijd: 40 tot 65 jaar 0,868**  0,293  
 (vergeleken met 65+ jaar)     
Geslacht: vrouw (vergeleken met man) 0,593  0,201  
Opleiding: laag  -1,728*** -1,259** -0,479  
Opleiding: midden -0,702* -1,065** 0,372  
 (vergeleken met opleiding: hoog)     
Samenwonend (vergeleken met niet samenwonend) -0,885**  0,218  
      

Medische kenmerken       
Comorbiditeit 0,177  -0,012  

QVS Diagnose (vergeleken met QVS-gelijkende klachten) 1,261***  0,882***  
Ziekenhuisopname bij infectie (vergeleken met geen ziekenhuisopname) -0,477  -0,187  

Aantal ziekenhuisopnames 0,062  -0,463** -0,397** 

Antibiotica bij infectie: niet 0,298  -0,140  

Antibiotica bij infectie: weet niet 1,503**  -0,003  
 (vergeleken met antibiotica bij infectie)     
COVID-19 infectie (vergeleken met geen COVID-19 infectie) 0,307  0,647** 1,554*** 
     

Zorguitkomstmaten      

Aantal gezondheidsklachten  0,284*** 0,205*** 0,115***  

Aantal zorgverleners  - - 0,284*** 0,302*** 

Aantal behandelingen  0,686*** 0,531*** - - 

Tevredenheid met de zorg -0,043  0,251*** 0,250*** 

* Risicofactoren die significant samenhangen met de uitkomstmaat.  
Voor univariaat model: *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.001 
Voor multivariaat model: * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Bijlage D. Verdiepende resultaten – Kwaliteit van zorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur D1. Verdeling van de tevredenheid van patiënten met de verkregen zorg en begeleiding, waarbij 1=zeer ontevreden en 

10=zeer tevreden. 
 
 
Tabel D1. Univariaat en multivariaat model voor risicofactoren van tevredenheid met de zorg. 

 Tevredenheid met de zorg  

Karakteristieken Univariate model Multivariate model  

Patiëntkarakteristieken    

Leeftijd: tot 40 jaar -0,783**  
Leeftijd: 40 tot 65 jaar -0,519*  
 (vergeleken met 65+ jaar)   
Geslacht: vrouw (vergeleken met man) -0,146  
Opleiding: laag  0,264  
Opleiding: midden 0,124  
 (vergeleken met opleiding: hoog)   
Samenwonend (vergeleken met niet samenwonend) 0,615**  
    

Medische karakteristieken     
Comorbiditeit 0,055  

QVS Diagnose (vergeleken met QVS-gelijkende klachten) 0,276  
Ziekenhuisopname bij infectie (vergeleken met geen 

ziekenhuisopname) 

-0,033  

Aantal ziekenhuisopnames -0,176  

Antibiotica bij infectie: niet -0,376  

Antibiotica bij infectie: weet ik niet -1,135** 0,976* 

 (vergeleken met antibiotica bij infectie)   
COVID-19 infectie (vergeleken met geen COVID-19 infectie) 0,003  
   

Zorguitkomstmaten    

Aantal gezondheidsklachten  -0,052** -0,077*** 

Aantal zorgverleners  -0,019  

Aantal behandelingen  0,269*** 0,321*** 

* Risicofactoren die significant samenhangen met de uitkomstmaat.  
Voor univariaat model: *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.001 
Voor multivariaat model: * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Bijlage E. Verdiepende resultaten – Ervaringen en verwachtingen 
Tabel E1. Lange termijn uitkomsten voor patiënten met die verwachten dat klachten in de toekomst kunnen verminderen (n=75), 
patiënten die niet denken dat hun klachten in de toekomst zullen verminderen (n=180) en patiënten die er neutraal instaan 
(n=193).  

 Verandering niet 
mogelijk 

Neutraal Verandering 
mogelijk 

 
 
 
 
Significantie (p) 

 n=180 n=193 n=75 

 Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Gemiddelde (SD) 
Mediaan (IQR) 

Aantal gezondheidsklachten 12,6 (5,3) 11,5 (5,4) 11,9 (6,1) 0,021* 

 12,0 (9,0-16,0) 11,0 (7,0-15,0) 11,0 (7,0-15,0)  

     

Kwaliteit van leven      
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven  0,51 (0,3) 0,60 (0,2) 0,60 (0,2) 0,001** 
index (0=dood; 1=perfecte gezondheid) 0,57 (0,3-0,7) 0,66 (0,5-0,8) 0,72 (0,4-0,8)  
Ervaren gezondheid 46,5 (19,3) 51,4 (18,7) 52,2 (21,0) 0,009** 
(0=slechtst voorstelbare gezondheid; 100=best 
voorstelbare gezondheid) 

41,5 (30,3-60,0) 51,0 (39,0-65,0) 59,0 (36,0-65,0)  

Welzijn 31,8 (20,2) 37,9 (20,6) 41,7 (21,4) 0,002** 
(0=afwezigheid van welzijn; 100=maximaal welzijn) 28,0 (16,0-48,0) 36,0 (20,0-56,0) 44,0 (24,0-56,0)  
     

Vermoeidheid      
Vermoeidheid  76,6 (14,3) 72,1 (12,8) 70,4 (12,2) <0,001*** 
(25=geen vermoeidheid; 100=extreme vermoeidheid) 78,0 (68,0-87,0) 73,0 (64,0-81,0) 71,0 (61,0-79,0)  
Post exertional malaise (PEM)  8,7 (4,3) 9,3 (3,9) 9,8 (4,2) 0,019* 
(5=PEM-klachten; 25=geen PEM-klachten) 7,0 (5,0-11,0) 9,0 (6,0-11,0) 9,0 (6,0-13,0)  
     

Psychisch welbevinden      
Depressie <3: 65,0% 75,1% 81,3% 0,014* 
(≥3 sterke aanwijzing op depressie) ≥3: 35,0% 24,9% 18,7%  
Angststoornis  
(≥3 sterke aanwijzing op angststoornis) 

<3: 77,2% 
≥3: 22,8% 

79,3% 
20,7% 

78,7% 
21,3% 

0,888 

* Significante verschillen tussen patiënten met een positief toekomstbeeld, negatief toekomstbeeld en patiënten die er neutraal instaan.  
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Tabel E2. Univariaat en multivariaat model voor risicofactoren van een negatief toekomstbeeld (geen verandering mogelijk) in 
vergelijking met een positief toekomstbeeld (verandering mogelijk). 

 Geen verandering 
mogelijk 
(referentie) 

Neutraal Verandering mogelijk  

Univariate 
analyse 

Multivariate 
analyse 

Univariate 
analyse 

Multivariate 
analyse 

Patiënt kenmerken       

Leeftijd: tot 40 jaar  0,772*  -0,956**  
Leeftijd: 40 tot 60 jaar  0,171  0,237  
 (vergeleken met ≥ 65+ jaar)      
Geslacht: Vrouw (vergeleken met man)  0,308  -0,124  
Opleidingsniveau: laag   0,149  0,423  
Opleidingsniveau: midden  0,241  0,312  
 (vergeleken met hoog)      
Samenwonend (vergeleken met niet samenwonend)  0,083  0,230  
Diagnose: QVS (vergeleken met QVS-gelijkende 

klachten) 
 -0,159  0,257  

      
Medische kenmerken       
Comorbiditeit  0,121  0,266** 0,252* 
Ziekenhuisopname bij infectie   -0,652* -0,868* -0,529 -0,752* 
(vergeleken met geen ziekenhuisopname)      

Antibiotica bij infectie: niet  0,050  -0,206  

Antibiotica bij infectie: weet niet  -0,818  -0,106  

 (vergeleken met antibiotica bij infectie)      

COVID-19 infectie (vergeleken met geen COVID-19 

infectie) 
 0,129  -0,133  

       

Zorguitkomstmaten      

Aantal gezondheidsklachten  -0,019  0,019  

Aantal zorgverleners  -0,130*** -0,149*** -0,058 -0,080* 

Aantal behandelingen  -0,079  0,045  

Tevredenheid met de zorg  -0,175** -0,204** -0,158** -0,187** 

* Risicofactoren van het hebben van een negatief toekomstbeeld ten opzichte van een positief toekomstbeeld.  
Voor univariaat model: *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.001 
Voor multivariaat model: * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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