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Q-koorts 

 Oorzaak: de bacterie Coxiella burnetii

 Griepachtig ziektebeeld in mensen
 Koorts; hoofdpijn en myalgie; hoest

 Pneumonie, endocarditis (chronisch!)

 Aangetoond in > 100 zoogdieren (o.a. vee, 
schapen, geiten, katten en honden), vogels 
en insecten.

 Houdt extreem goed stand in het milieu

 Zoönose:
 Meeste dieren hebben geen symptomen

 In kleine herkauwers veroorzaakt Q-koorts 
abortus, verminderde eetlust, en ontsteking 
van de uterus



Q-koorts behandeling 

 Tetracycline of doxycycline (bekort de 
ziekteduur)

 Meest effectief als behandeling binnen 3 
dagen na de eerste symptomen start 

 Behandeling 3 weken voortzetten

 Chronische Q-koorts: behandeling 
minimaal 2-3 jaar

 Hierbij hydroxychloroquinine om de 
zuurgraad te verhogen waardoor de 
behandeling effectiever wordt



Q-koorts in Australië

 Q-fever ontdekt in 1937 in Australië door Edward Derrick

 Q is van “query”; de veroorzaker was eerst nog onbekend

 Jaarlijks ongeveer 600 Q-koorts gevallen 

 Veel gevallen in vleesverwerkingsindustrie

 Actief preventieprogramma voor risicoberoepen



Q-koorts als beroepsziekte in Australië

Q-koorts is een beroepsrisico voor:

 Abattoir personeel

 Veevervoerders 

 Schaapscheerders en andere werkers in de 
vacht- en huidverwerkingsindustrie

 Veterinair personeel  

 Werkers op boerderijen en melkvee 
bedrijven. 

 Anderen die werken met rauwe dierlijke 
producten, in het bijzonder reproductieve 
organen



Q-koorts als beroepsziekte in Australië

Q-fever Management Program:

 Wettelijk kader (Occupational Health and Safety Act 2004)

 Vaccinatie risicoberoepen

 Veilige werkomgeving

 Veilige werkmethoden 



Q-koorts in Nederland vóór 2007

Proefschrift Q-koorts in 
Nederland (1985)

De koe ontbreekt!



Q-koorts in Nederland vóór 2007

Casusbeschrijvingen 51 patiënten in Nederland:

Geen informatie bekend 12

In buitenland besmet 13

(Kinder)boerderij bezoek 10

Hobby (wolspinster, etc.) 8

Beroep: 8 (16%)

• Veehouder 3

• Slachter 2

• Veehandelaar 2

• Jager 1

• Dierenarts 0



Q-koorts in Nederland vóór 2007



Q-koorts in Nederland vóór 2007

 Stijging aangiften vanaf 1980, na verplichte melding als B-ziekte 
in 1976

 Daarna 15-20 aangiften per jaar tot 2007



Aantal gemelde patienten met Q-koorts naar week van ontvangst melding bij de GGD. 

Periode: 1-1-2007 tot 26-05-010.

2007: N=168, 2008: N=1.000, 2009: N=2.355, 2010: N=333
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Q-koorts in Nederland vanaf 2007 

 Vóór 2007 15-20 gevallen aangegeven per jaar

 Epidemie begon (officiëel) in 2007

 Meer dan 3500 patiënten gediagnostiseerd 

2007:    193 patiënten
2008:    973 patiënten
2009:  2180 patiënten
2010:    498 patiënten



Q-koorts vanaf 2007

 Focus outbreak in de zuidelijke 
provincies van Nederland

 Incidentie valt samen met 
geïnfecteerde melkgeiten 
bedrijven (rode stippen)

 Tendens van verspreiding naar 
het noorden en zuiden over de 
laatste 3 jaar



Q-koorts in Nederland vanaf 2007

Nieuwe bestrijdingsmaatregelen:

 Doelstelling om Q-koorts vrije 
bedrijven vrij te houden en 
eradicatie van besmette bedrijven

 Monitoring van tankmelk: verplicht 
voor alle houders van melkgeiten  
en schapen (>50 dieren)

 Verplichte vaccinatie van alle 
melkgeiten en schapen in 
bedrijven met een openbare 
functie



Q-koorts in Nederland vanaf 2007

Waarom liep de uitbraak uit de hand?
 Gezondheidsdiensten zagen de urgentie niet

 Onvoldoende kennis van de ziekte

 Gebrek aan communicatie tussen de landbouw, veterinaire & 
volksgezondheidsdiensten

 Tegenstrijdige belangen (economie vs. volksgezondheid)

 Pre-occupatie bij volksgezondheid met pandemische influenza

Gevolgen:
 Onrust bij burgers en politiek

 Epidemie niet meer (snel) te stoppen

 Betere communicatie tussen de verschillende ministeries en 
volksgezondheidsautoriteiten



Q-koorts en beroepsrisico

Expositie en ziekte paradox:

Beroepsrisicogroepen:

 mensen die beroepsmatig met vee in aanraking komen, zoals 
veehouders en dierenartsen 

 laboratoriummedewerkers die werken met geïnfecteerde 
dieren of weefselkweken 

 veehandelaren 

 medewerkers in dierentuinen, kinderboerderijen en 
dierenwinkels. 

Nauwelijks Q-koorts gevallen gemeld uit deze groepen!



Q-koorts en beroepsrisico

Expositie en ziekte paradox:

Mogelijke redenen:

 Weerstand wordt geleidelijk opgebouwd door herhaaldelijke 
expositie met lage doses C. burnetii

 Slechts klein percentage van besmette mensen wordt ziek

 Symptomen vallen vaak niet op (mild griepachtig beloop)



Q-koorts en beroepsrisico

Verhoogde kans op blootstelling:

 Contact met besmette materialen, zoals stof, grond, compost, 
huid van dieren, wol, bont en ongepasteuriseerde 
melkproducten 

 Contact met verontreinigde kleding, maskers, hooi, stro, 
verontreinigde schoenen en bouwmaterialen 

 Contact met besmet bloed



Q-koorts en beroepsrisico: adviezen

Situaties met een waarschijnlijk verhoogde blootstelling:

 Bij werkzaamheden in de stal, met dieren of met 
gecontamineerd materiaal (zeker bij stofontwikkeling):

Adequate adembescherming (minimaal FFP2-masker)

Beschermende overall, laarzen en handschoenen

Goede omkleed- en gebruikersinstructies  

Werknemers die behoren tot de risicogroepen dienen hiervan 
te worden vrijgesteld!



Q-koorts en beroepsrisico: adviezen

Situaties met een mogelijk verhoogde blootstelling:

 Bij werkzaamheden bijvoorbeeld op een woonerf van een 
besmet bedrijf in de stal

Kwetsbare werknemers worden zoveel mogelijk geweerd

Als er geen sprake is van zichtbare bronnen of van 
stofontwikkeling wordt adembescherming niet 
geadviseerd



Q-koorts en beroepsrisico: adviezen

Situaties met een mogelijk blootstelling:

 Speciaal binnen 5 km rond een besmettingsbron 

De werkgever dient de werknemers adequaat te 
informeren en kwetsbare werknemers zo weinig mogelijk 
in deze gebieden in te zetten



Q-koorts en beroepsrisico: adviezen

Hygiënische maatregelen:

 Bron isolatie (afzonderen van besmette en drachtige dieren 
en mest) en bron afscherming (windrichting!) 

 Sluiten van ramen 

 Verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en 
instructies voor het gebruik hiervan



Q-koorts en beroepsrisico: adviezen

Identificatie van werknemers met medische risico:

 Zwangerschap

 Diabetes

 Hartklepafwijkingen, aneurysmata en vaatprotheses

 HIV, immunosuppressie



Q-koorts en beroepsrisico: vaccinatie

 Eén vaccin tegen Q-koorts beschikbaar voor gebruik bij mensen: 
het in Australië ontwikkelde en geregistreerde Q-VAX

 In Nederland niet voor gebruik geregistreerd

 Arts tekent bewustheidsverklaring en patiënt informed consent

 Niet bij zwangeren; onder de 15 jaar; en bij mensen die eerder in 
contact zijn geweest met C. burnetii (overgevoeligheidsreactie!)

 Vaccinatie dient daarom te worden voorafgegaan door een 
serologische test én een huidtest

 Gezondheidsraad adviseert tegen vaccinatie in het kader van een 
publiek programma (regionale of lokale bevolking) of voor 
professionals in de dierhouderij

 Wel vaccinatie van medische risicopatiënten (m.n. hartziekten)



Conclusies

 Q-koorts is altijd sluimerend aanwezig geweest in Nederland en 
vanwege zoönotisch karakter altijd een beroepsrisico geweest 

 Relatief gezien lijkt het risico voor ziekte van beroepsbevolking in 
de dierhouderij lager dan die van de omliggende algemene 
bevolking

 Huidige epidemie heeft tot specifieke maatregelen geleid met 
betrekking tot arbeidsomstandigheden

 Vaccinatie van beroepsrisicogroepen wordt in Nederland niet 
uitgevoerd

 Ervaring in Australië leert dat vaccinatie alleen niet leidt tot 
vermindering van nieuwe Q-koorts gevallen

 Een pakket van arbeidsgerelateerde maatregelen (national Q-
fever Management Program) leidde wel tot afname van Q-koorts



Dank U
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