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Q-koorts 

Wat is Q-koorts? 

Q-koorts is een zoönose die wereldwijd voorkomt, waarbij koeien, schapen en 
geiten de belangrijkste besmettingsbronnen voor de mens vormen.  
Q-koorts wordt veroorzaakt door Coxiella burnetii, een intracellulair groeiende 
bacterie uit de orde der Rickettsiales. De 'Q' in Q-koorts verwijst naar het woord 
Query, dat vraag of vraagteken betekent. 
 
De bacterie is buitengewoon resistent tegen fysische invloeden en kan buiten de 
gastheer lange tijd infectieus blijven.  

Hoe kunt u ziek worden? 

Inhalatie van aerosol of organisme, opname via de longen en dan hematogene 
verspreiding door het hele lichaam is de meest voorkomende pathogenese. De 
incubatietijd varieert van 2 tot 48 dagen, gemiddeld 14 tot 24 dagen. Een hogere 
dosis resulteert in een kortere incubatieperiode. Aangedane organen zijn vooral 
uterus, longen en lever, maar ook hart, hersenen en huid. In principe kunnen alle 
organen worden aangedaan.  
Dieren die geïnfecteerd zijn met C. burnetii hebben in het algemeen geen 
symptomen, met uitzondering van abortus.  
Het is van groot belang om kwetsbare werknemers (met hartklep- of 
vaatproblemen of met stoornissen in de immuniteit) weg te houden uit 
omstandigheden waarbij er sprake is van een verhoogde kans op blootstelling. 

Symptomen 

Omdat de ziekte bij mensen vaak asymptomatisch verloopt of klinisch veel op 
griep lijkt, is aannemelijk dat het vóórkomen van de ziekte onderschat wordt. De 
meeste (zieke) dieren vertonen geen ziekteverschijnselen.  
 
Indien de ziekte in een vroeg stadium herkend wordt, is deze goed behandelbaar. 
Wanneer echter de diagnose Q-koorts gemist wordt, kan er een chronisch en 
ernstig verlopend ziektebeeld ontstaan, met uiteindelijk zelfs aantasting van o.a. 
de hartkleppen (endocarditis). Tevens zijn er aanwijzingen dat Q-koorts kan 
leiden tot premature geboorten en (recidiverende) abortus bij vrouwen. 

Therapie 

Toediening van een tetracycline of doxycycline bekort de ziekteduur. Dit is het 
effectiefst als de behandeling binnen drie dagen na de eerste symptomen gestart 
wordt. De behandeling moet drie weken worden voortgezet; bij de chronische 
vorm minimaal twee tot drie jaar.  

 
Vaccinatie  
Er bestaat een niet-geregistreerd, geïnactiveerd whole cell-vaccin dat effectief is 
maar ook zulke ernstige locale reacties geeft, bij hen die al immuniteit hebben, 
dat dit vaccin zelden wordt toegepast.  
Na een infectie is er meestal levenslange immuniteit. Her-infectie komt echter 
voor, speciaal bij gevoelige groepen.  
 

 

 


