
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

Q KOORTS, COXIELLOSE 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Zoönose. 

� Reservoir: al dan niet gedomesticeerde dieren (veestapel, schapen, geiten, katten, honden, konijnen, 
vogels, reptielen, …), arthropoden (teken). 

� Transmissie: inhalatie van geïnfecteerde partikels afkomstig van dierlijke faeces, placenta’s (Coxiella 
burnetii vermenigvuldigt zich zeer sterk in de placenta), ingestie van gecontamineerde melk, verticale 
transmissie van moeder naar kind, transfusie van besmette bloedproducten, infectie via huidletsels, 
tekenbeten, …. 

o Gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan klinische symptomen en tekens. 
� Asymptomatische infectie bij de helft van de geïnfecteerde volwassenen (zelfs meer bij kinderen). 
� Het vaakst doet Q koorts zich voor als een aspecifieke pathologie, mild of matig en zelflimiterend 

(koorts, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn, myalgie). De pathologie verdwijnt spontaan binnen de 14 
dagen na haar begin. 

� Atypische pneumonie (niet productieve hoest) en anicterische hepatitis komen frequent voor. Andere 
presentaties zijn zeldzaam: neurologische (encefalitis, aseptische meningitis, …) en dermatologi-
sche manifestaties, peri- en myocarditis. 

� De chronische vorm (bij < 5% van de patiënten) manifesteert zich maanden of zelfs jaren na de acute 
(symptomatische of asymptomatische) infectie, vooral bij patiënten met een onderliggende patholo-
gie, immuungedeprimeerde en zwangere patiënten. 

� Meest frequente vorm: infectieuze endocarditis. Oudere patiënten met een kleppathologie lo-
pen het grootste risico. Moeilijke diagnose (vegetaties slechts bij 12% van de patiënten zicht-
baar op transoesofageale echocardiografie). 

� Andere manifestaties: vasculaire pathologie (vooral bij patiënten met vaatenten of arterieel an-
eurysma), osteomyelitis (meest frequente vorm bij kinderen), …. 

� Q koorts opgelopen door patiënten vlak voor de conceptie of tijdens de zwangerschap: verhoogd ri-
sico op miskraam, mors in utero, premature bevalling, intra-uteriene groeiachterstand of laag geboor-
tegewicht. 

o Risicofactoren: immuundepressie, hartkleppathologie, pathologie sinds > 14 dagen, …. 
o Diagnose van chronische Q koorts is vooral gebaseerd op de klinische tekens. 
o Nationaal Belgisch referentielaboratorium: ITG Antwerpen (consortium met CODA, Brussel, en Cliniques 

Universi-taires Saint-Luc, Brussel). 
o Meldingsplichtige ziekte. 

 
• Betrokken pathogenen 

o Coxiella burnetii. 
 

• Empirische anti-infectieuze behandeling 
o Geen (gedocumenteerde behandeling). 

 
• Gedocumenteerde anti-infectieuze behandeling 

o Regimes. 
� Asymptomatische infectie (toevallige vondst): geen. 
� Acute, milde of matige pathologie: geen (symptomatische behandeling). 
� Acute, ernstige pathologie: doxycycline. 
� Chronische pathologie: doxycycline + hydroxychloroquine. De meerderheid van de patiënten die 

worden behandeld met deze combinatie hebben problemen met fotosensibiliteit. Regelmatig cardio- 
en oftalmologisch onderzoek noodzakelijk. 

o Standaard posologieën. 
� Doxycycline: 200 mg po q24h of 100 mg po q12h. 
� Hydroxychloroquine: 200 mg po q8h. 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling. 
� Acute, ernstige pathologie: 14 dagen. 
� Chronische pathologie. 

� 18 maand (24 maand bij patiënten met endocarditis door Coxiella burnetii op klepprothese). 
� Langere behandeling enkel in afwezigheid van een gunstige serologische respons (serologi-

sche follow-up noodzakelijk gedurende 5 jaar omwille van het belangrijke risico op recidieven). 


