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

Registratietermijn afgelopen
Tot 1 oktober was het mogelijk om patiënten met een lage luchtweginfectie te registreren in de
webapplicatie. Inmiddels heb ik van een aantal huisartsen de nog ontbrekende gegevens
ontvangen. Wij bedanken u voor de deelname aan het project. In deze nieuwsbrief ontvangt u de
eerste resultaten van de surveillance. Wij zullen deze gegevens van 2010 gebruiken, samen met de
verzamelde gegevens van 2009, en hier een publicatie over voorbereiden.
Resultaten surveillance
13 van de 20 deelnemende huisartspraktijken hebben één of meerdere patiënten met een lage
luchtweginfectie geïncludeerd.

In totaal zijn er 82 patiënten geregistreerd in de webapplicatie. De 3 patiënten onder de 18 jaar en
12 patiënten boven de 75 jaar, vallen buiten de inclusiecriteria en zijn niet geïncludeerd. Zij vallen
af voor de verdere analyse. In totaal blijven er dan 67 patiënten over die binnen de inclusiecriteria
vallen.

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



7 patiënten zijn ingestuurd naar het ziekenhuis (6 vanwege een pneumonie, 1 vanwege een
overige respiratoire infectie)



5 patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen vanwege een pneumonie



Bij 23 patiënten is een X-thorax gedaan

Epicurve: aantal geregistreerde
patiënten naar eerste ziekteweek.
Er is een duidelijke piek te zien in
week 25: 21-27 juni.

In totaal zijn 25 patiënten getest op Q-koorts:


2 patiënten hebben een acute infectie



1 patiënt heeft een oude (doorgemaakte) infectie



Bij 1 patiënt is de uitslag twijfelachtig



21 patiënten hebben geen Q-koortsinfectie (uitslag negatief)

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

De meeste patiënten komen binnen een week na het begin van de klachten op consult bij de
huisarts.

ICPC

Symptomen bij % patiënten

R78, Bronchitis

Koorts: 40%

Hoesten: 96%

Rillingen: 44%

Spierpijn: 32%

Transpireren: 56%

Hoofdpijn: 16%

Dyspneu: 76%

Diarree: 8%

Tachypneu: 32%
R81, Pneumonie

Koorts: 67%

Hoesten: 88%

Rillingen: 46%

Spierpijn: 29%

Transpireren: 54%

Hoofdpijn: 38%

Dyspneu: 63%

Diarree: 8%

Tachypneu: 29%
R83, overige resp.

Koorts: 39%

Hoesten: 94%

infecties

Rillingen: 44%

Spierpijn: 50%

Transpireren: 67%

Hoofdpijn: 22%

Dyspneu: 61%

Diarree: 17%

Tachypneu: 11%

Stand van zaken Q-koorts in Nederland
Er zijn tot 13 oktober 483 meldingen van Q-koorts geregistreerd (in 2009 waren dit er tot deze
datum 2192). Van 372 meldingen is bekend dat zij een eerste ziektedag in 2010 hebben. 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.

Bijeenkomst zoönosen 2 december
Op 2 december 2010 vanaf 18.00 uur organiseren we weer een bijeenkomst over zoönosen bij
studiecentrum Soeterbeeck. Voor de bijeenkomst ontvangen de regionale huisartsen, dierenartsen
en GGD-medewerkers een uitnodiging. In deze bijeenkomst willen we kennisuitwisseling en lokale
samenwerking tussen huisartsen, dierenartsen en GGD bevorderen.
Op de bijeenkomst zal Frans van Knapen, hoogleraar veterinaire volksgezondheid, casuïstiek
behandelen uit de dierenartspraktijk. Merel Langelaar presenteert de resultaten van het EmZooproject. Het EmZoo-project is erop gericht om vroegtijdig nieuwe ‘opduikende’ zoönosen op te
sporen. De officiële uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangt u nog, maar u kunt zich alvast
aanmelden bij s.vandam@elg.umcn.nl
Irischeques voor deelname aan de surveillance
Voor elke patiënt die volledig is ingevoerd in de webapplicatie ontvangt u een Irischeque van 10
euro. Deze Irischeques delen we uit bij de bijeenkomst van 2 december. Als u daarbij niet
aanwezig kunt zijn dan sturen we de cheques per post naar u toe in december.

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan het surveillancenetwerk.
Vriendelijke groet,
Alfons OldeLoohuis, Jeannine Hautvast en Sandra van Dam

