Aandoening

Q-koorts
Q-koorts is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Dieren kunnen deze bacterie
overdragen op mensen. Q-koorts is niet van mens-op-mens overdraagbaar.
De meeste mensen merken (vrijwel) niets van een besmetting met de Q-koortsbacterie. Sommige mensen krijgen wel klachten. Deze
klachten zijn verschillend per persoon. Veel patiënten hebben last van langdurige vermoeidheid en griepachtige klachten. 1,6% van de
besmette patiënten ontwikkelt chronische Q-koorts. Dit kan ook gebeuren bij mensen die niet of nauwelijks ziek zijn geweest van de
Q-koorts. Chronische Q-koorts kan levensgevaarlijke ontstekingen veroorzaken aan vaten en hartkleppen.
Meer informatie? Kijk op de website van het RIVM. (https://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts)

Onderzoeken
Q-koorts kan worden vastgesteld met een bloedonderzoek.
Wij adviseren u naar uw huisarts te gaan als u koorts heeft met hoofdpijn of hoesten. Vooral als u in een gebied woont of bent
geweest waar Q-koorts voorkomt.
Gaat u zeker naar de huisarts als u denkt dat u Q-koorts heeft en u daarnaast:
zwanger bent;
een hartklepafwijking heeft, een hartklep of vaatprothese heeft, of een verwijd bloedvat (aneurysma);
een hartoperatie heeft gehad in het verleden;
een afweerstoornis heeft, bijvoorbeeld door kanker of door medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken.
In deze gevallen heeft u na besmetting meer kans chronische Q-koorts te ontwikkelen.

Bloedprikken
Bloedonderzoek is nodig wanneer de huisarts of specialist denkt dat er sprake is van een ziekte.
De arts laat ook bloed prikken (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedafname) om het verloop van de ziekte en het effect van de
behandeling te bepalen. Nadat het bloed is afgenomen, onderzoekt de analist de buisjes met bloed in een laboratorium. De analist
vergelijkt uw bloed met een aantal standaard bloedwaarden. Met deze waarden kan de arts een eerste diagnose stellen.
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedprikken

Behandelingen
Q-koorts kunnen we behandelen met antibiotica. Na Q-koorts kunt u nog lang last houden van vermoeidheid.
Bij chronische Q-koorts is vaak een jarenlange behandeling met antibiotica nodig.

Poliklinieken en afdelingen
Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
De internist houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie
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