Nieuwsbrief augustus 2010
Surveillance Netwerk Eerste Lijn gericht op Q-koorts (SNEL-Q)

Resultaten surveillance
In deze nieuwsbrief ontvangt u de stand van zaken van het surveillance netwerk tot nu toe. 13 van
de 20 deelnemende huisartspraktijken hebben één of meerdere patiënten met een lage
luchtweginfectie geïncludeerd. In totaal zijn er 58 patiënten met een lage luchtweginfectie
geregistreerd in het surveillancesysteem.

Bronchitis (R78) komt het meest
voor, gevolgd door overige
respiratoire infecties (R83) en
pneumonie (R81). Influenza (R80)
is nog niet voorgekomen.

We willen u erop attenderen dat de inclusiecriteria voor patiënten in de surveillance 18-75 jaar is.
Een aantal geregistreerde patiënten in de webapplicatie nemen we dus niet mee in de verdere
analyse.

In totaal zijn 26 patiënten getest op
Q-koorts:
Bij 18 patiënten uitslag
negatief
Bij 7 patiënten uitslag
onbekend
Bij 1 patiënt uitslag
twijfelachtig

1 Geregistreerde patiënt is opgenomen in het ziekenhuis met een pneumonie.

0= geen behandeling
1= doxycycline
2= amoxicilline
3= amoxicilline/clavulaanzuur
4= ciprofloxacine
9= anders

Stand van zaken Q-koorts in Nederland
Er zijn tot 18 augustus 449 meldingen van Q-koorts geregistreerd (in 2009 waren dit er tot deze
datum 2031). Van 337 meldingen is bekend dat zij een eerste ziektedag in 2010 hebben. Op dit
moment komen er elke week 4 tot 8 nieuwe meldingen binnen uit heel Nederland. Het
ziekenhuisopnamepercentage ligt net als andere jaren rond de 20%. In tegenstelling tot 2008 en
2009 wordt dit jaar geen seizoenspiek gezien, waaruit mag worden afgeleid dat maatregelen zoals
de ruimingen in combinatie met het vaccinatieprogramma voor dieren effectief zijn geweest. De
meeste ziektegevallen komen nog steeds in Noord-Brabant voor.

Kaartje en epicurve kunt u ook vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/q-koorts. Meer informatie
over Q-koorts: www.qkoortsinnederland.nl.

Vragen over het surveillancenetwerk?
Als u vragen heeft over de surveillance dan kunt u contact opnemen met Sandra van Dam:
s.vandam@elg.umcn.nl

