
De grote Q-koorstuitbraak bij mensen en 
dieren in Nederland tussen 2005 en 2010 
heeft de aandacht gevestigd op het belang 
van deze zoönose. Sindsdien is de kennis 
over deze ziekte toegenomen door een  
geïntegreerd humaan-veterinair onderzoeks-
programma.

Zoönose
Q-koorts is een ziekte die zowel bij mensen als bij dieren 
kan voorkomen. De ziekte wordt veroorzaakt door de 
bacterie Coxiella burnetii. Landbouwhuisdieren vormen het 
voornaamste reservoir voor de ziekte bij mensen. Geïnfec-
teerde schapen en geiten zijn wereldwijd de voornaamste 
oorzaken van uitbraken van Q-koorts bij mensen. In de 
Nederlandse uitbraak zijn melkgeiten en melkschapen 
geïdentificeerd als bron.

Q-koorts bij dieren
De Q-koortsbacterie kan vele diersoorten infecteren zoals 
teken, vogels en zoogdieren. Bij vrijwel alle diersoorten 
verloopt de infectie symptoomloos. Bij drachtige land-
bouwhuisdieren kan echter vroeggeboorte optreden. Deze 
abortus vindt meestal plaats in het laatste deel van de 
dracht. De uitscheiding van C. burnetii vindt echter niet 
alleen plaats bij een abortus maar ook bij normale ge-
boortes uit geïnfecteerde dieren. Naast de abortussen 
vormen deze normale geboortes ook een risico voor de 
volksgezondheid.

C. burnetii infectie bij mensen
De meeste mensen worden niet ziek na contact met de 
bacterie. In ongeveer 40% van de gevallen kan een acute 
infectie plaatsvinden die gepaard gaat met milde griep-
achtige verschijnselen. Echter ook longontsteking en 
leverontsteking kunnen een gevolg zijn van een Q-koorts-
infectie. In een klein percentage van de geïnfecteerde 
mensen ontwikkelt zich chronische Q-koorts met hartklep-
ontstekingen. Dit kan een fataal verloop hebben.

De Nederlandse Q-koortsuitbraak
In Nederland heeft tussen 2005 en 2010 de grootste 
gedocumenteerde Q-koortsuitbraak ter wereld plaatsge-
vonden. Tussen 2007 en 2010 zijn in totaal meer dan 
4000 mensen met Q-koorts geregistreerd. Sinds 2005 
echter werden Q-koorts problemen bij melkgeiten en 
melkschapen gemeld. Deze diersoorten zijn de bron 
geweest van Q-koorts bij mensen. Strenge maatregelen 
die de uitscheiding van C. burnetii door melkgeiten en 
melkschapen en de overdracht naar mensen beperkten, 
hebben uiteindelijk geleid tot het onder controle krijgen 
van de Q-koortsepidemie.

Q-koorts onderzoek bij het CVI
Bij het CVI vindt de bevestigingsdiagnostiek plaats van 
met Q-koorts besmette verdachte dieren en bedrijven. 
Tevens heeft onderzoek bijgedragen aan het management 
en controle van de Q-koorts uitbraak. Genotypering van 
de kiem leerde dat één genotype van de bacterie voor-
kwam bij alle melkgeiten en melkschapen, die verant-
woordelijk werd gehouden voor de Q-koorts bij mensen. 
Dit zorgde ervoor dat de bestrijding meer gericht werd op 
het voorkómen van de verspreiding van dit genotype. 
Onderzoek naar de pathogenese en uitscheiding van 
C. burnetii bij geiten leerde dat niet alleen abortussen een 
risico vormen voor de volksgezondheid maar ook normale 
geboortes uit geïnfecteerde geiten. Momenteel vindt 
onderzoek plaats naar de verklaring van de plotselinge 
Q-koortsuitbraak. Aan de hand van onderzoek van het 
erfelijk materiaal van de bacterie wordt gekeken of de 
bacterie die de uitbraak heeft veroorzaakt mogelijk 
ziekmakender is dan andere Q-koortsbacteriën. Dit 
onderzoek zou in de toekomst kunnen helpen uitbraken te 
voorkomen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de interac-
tie van het immuunsysteem van dieren en mensen en de 
Q-koortsbacterie. Dit kan helpen in het ontwikkelen van 
effectieve therapieën.
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Gemeenschappelijk onderzoek 
Bij een zoönose als Q-koorts is het belangrijk om het 
onderzoek in het humane werkveld aan te laten sluiten op 
het veterinaire werkveld. Het CVI werkt samen met de 
Gezondheidsdienst voor Dieren en de Faculteit Dierge-
neeskunde alsmede met het RIVM en een aantal zieken-
huizen. Samen met het bedrijfsleven wordt gekeken naar 
effectieve desinfectiemethoden en mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van nieuwe diagnostica en vaccins.

Het belang van BSL3 faciliteiten
C. burnetii is een zogenaamd BSL3-organisme en er 
moeten speciale maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat medewerkers besmet raken. Dit betekent 
dat voor het kweken van de stam en om onderzoek te 
doen naar de uitscheiding van de bacterie bij landbouw-
huisdieren BSL3-faciliteiten onontbeerlijk zijn. Ook voor 
onderzoek naar de effectiviteit van therapieën en vaccins 
zijn deze faciliteiten nodig. Met de nieuwe BSL3-unit is dit 
nu geborgd.


