
 

 

 

Nieuwsbrief juli 2010 

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

 

Resultaten surveillance 

In deze nieuwsbrief ontvangt u een overzicht van de stand van zaken van het surveillance netwerk 

tot nu toe. 12 van de 20 deelnemende huisartspraktijken hebben één of meerdere patiënten met 

een lage luchtweginfectie geïncludeerd. In totaal zijn er 45 patiënten met een lage luchtweginfectie 

geregistreerd in het surveillancesysteem. 

 

ICPC en geslacht 

 

 

 

Overzicht 1e ziekteweek en aantal geregistreerde lage luchtweginfecties bij patiënten 

 

 

 

Bronchitis (R78) komt het meest 

voor, gevolgd door pneumonie 

(R81) en overige respiratoire 

infecties (R83). Influenza (R80) is 

nog niet voorgekomen. 

 



 

Q-koorts 

 

 

 

Overzicht ICPC en ingestelde behandeling 

 

 

 

Stand van zaken Q-koorts in Nederland 

In Nederland zijn er tot nu toe 420 meldingen van patiënten met Q-koorts. 310 patiënten werden 

ziek in 2010. Heeft u vragen, meldingen of signalen uit uw praktijk, neem dan contact op met de 

GGD in uw regio. 

0= geen behandeling  

1= doxycycline 

2= amoxicilline 

3= amoxicilline/clavulaanzuur 

4= ciprofloxacine 

9= anders 

In totaal zijn 18 patiënten getest op 

Q-koorts, hiervan hadden er 11 

geen Q-koorts.  

Bij 1 patiënt is er twijfel over de 

uitslag en van 6 patiënten is de 

uitslag nog niet bekend. 



   

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

 

Versoepeling veterinaire maatregelen 

Vanaf 15 juli zijn een aantal veterinaire bestrijdingsmaatregelen versoepeld. Het fokverbod en 

aanvoerverbod voor melkschapen- en melkgeitenbedrijven is opgeheven, zowel voor niet-besmette 

als besmette bedrijven. Herbevolking van bedrijven mag alleen plaatsvinden met gevaccineerde 

dieren. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans dat gevaccineerde schapen en geiten Q-koorts 

geïnfecteerd raken sterk gereduceerd wordt, evenals de kans op abortus. De tankmelkmonitoring 

bij bedrijven wordt gehandhaafd (in lagere frequentie) evenals de hygiënemaatregelen. Op 

www.qkoortsinnederland.nl vindt u alle informatie. 

 

Vaccinatie van mensen tegen Q-koorts 

In de eerste week van juli 2010 heeft de Gezondheidsraad (GR) advies uitgebracht aan minister 

Klink over het vaccineren van mensen tegen Q-koorts (zie www.gezondheidsraad.nl).   

Mensen met risico op hart- en vaatziekten hebben mogelijk baat bij een humaan vaccin tegen 

Qkoorts. De minister neemt hierover naar aanleiding van dit advies nog een besluit. 

 

 

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  
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