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T H E M A  Q - k O O R T S

Sero-epidemiologie van Q-koorts in Nederland in 2006-2007

De tweede PIENTER-studie bood een mooie gelegenheid om de 
seroprevalentie van Q-koorts in Nederland te bestuderen, vlak voordat 

de eerste Q-koortsuitbraak in 2007 werd opgemerkt. Er werd een relatief 
lage seroprevalentie gevonden van maximaal 2,4%, die toenam met de leef-
tijd. Andere significante risicofactoren waren onder andere het van Turkse 
afkomst zijn, beroepsmatig contact hebben met dieren en het houden van 
landbouwhuisdieren in de laatste 5 jaren. Er was in 2006-2007 (nog) geen 
verhoogde prevalentie van Q-koorts in de provincie Noord-Brabant, en ook 
werd geen relatie gevonden met geiten-, schapen-, of runderdichtheid.

Sinds 2007 wordt Nederland geconfronteerd met uitbra-
ken van Q-koorts met meer dan 2200 gemelde gevallen in 
2009, gerelateerd aan de melkgeitenhouderij. (1) Voor 2007 
was Q-koorts een weinig frequent gerapporteerde ziekte in 
Nederland met gemiddeld 17 meldingen per jaar. Q-koorts 
geeft volgens de literatuur bij ruim de helft van de geïnfec-
teerden geen klachten en bij nog een aanzienlijk deel slechts 
milde klachten waarvoor meestal geen huisarts wordt ge-
raadpleegd. Vóór 2007 zal ook bij ernstigere gevallen niet 
vaak aan Q-koorts gedacht zijn en daarom geen diagnostiek 
zijn verricht. Het aantal meldingen in de periode 2006-2007 
is dus een onderschatting van het werkelijke aantal gevallen, 
maar de omvang van deze onderschatting en het effect van 
de toegenomen aandacht is niet bekend.

Methode 

In het kader van het PIENTER 2-project (zie kader) is in 2006 
en begin 2007 een databank aangelegd van serum van meer 
dan 5600 aselect gekozen Nederlanders van 0-79 jaar uit 40 
gemeentes, primair ter evaluatie van het Rijksvaccinatiepro-
gramma. Naast de afname van serum vulden de deelnemers 
een vragenlijst in en werden demografische gegevens verza-
meld, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en mate van urbanisa-
tie van woongebied. (2) In deze serumbank is retrospectief 
het voorkomen van antistoffen tegen Q-koorts gemeten. De 
associatie van seropositiviteit met patiëntenkarakteristieken 
werd onderzocht met behulp van logistische regressieanalyse. 
Seroprevalentie werd gewogen voor leeftijd, geslacht, etnici-
teit en mate van urbanisatie van de woonplaats.
IgG antistoffen tegen fase 2-Coxiella burnetii werden geme-
ten met ELISA (Serion ELISA classic, Virion/Serion, Würz-
burg, Duitsland). Om de sensitiviteit te verhogen werden 
zwakpositieve uitslagen als positief beschouwd. Verder werd 
een deel van de ELISA-negatieve monsters onderzocht met 
immuun fluorescentie (IFA; Focus Diagnostics, Cypress, 

Californië, VS) omdat deze methode te arbeidsintensief is 
om alle monsters mee te onderzoeken.

Resultaten

Van 5654 personen uit de nationale PIENTER-steekproef 
waren ELISA-resultaten beschikbaar. IgG fase 2-antistof-
fen waren aantoonbaar bij 85 (1,5%), waaronder 47 zwak-
positieve uitslagen. IFA werd gebruikt voor 504 ELISA-
negatieve serummonsters. Zes (1,2%) hadden lage IgG fase 
2-titers, tussen 1:32 to 1:128. De gewogen seroprevalentie 
gebaseerd op de ELISA-resultaten was 1,5% (95% betrouw-
baarheidsinterval (CI): 1,2%-1,7%). Gecorrigeerd voor de 
IFA-resultaten was de seroprevalentie 2,4%.

De seroprevalentie (alleen ELISA) steeg met de leeftijd van 
0,5% (95%CI 0,01-1,0%) voor 0-4 jarigen tot 2,3% (95%CI 
1,5-3,2%) voor 60-79-jarigen en was iets hoger voor man-
nen dan voor vrouwen (1,6% respectievelijk 1,3%). Belang-
rijke risicofactoren (p<0,20) in de univariate analyse wa-
ren: toenemende leeftijd, mannelijk geslacht, huwelijkse 
staat, geboorteland, het houden van vee (afgelopen 5 jaar), 

Het	PIENTER	2-project	is	in	2006	en	2007	uitgevoerd	door	

het	RIVM	in	opdracht	van	het	ministerie	van	Volksge-

zondheid	Wetenschap	en	Sport.	PIENTER	staat	voor	Pei-

ling	Immunisatie	Effect	Nederland	ter	Evaluatie	van	het	

Rijksvaccinatieprogramma.	Het	doel	is	te	onderzoeken	

of	Nederland	goed	beschermd	is	tegen	infectieziekten	

waartegen	in	het	Rijksvaccinatieprogramma	(RVP)	wordt	

ingeënt.	De	resultaten	van	het	onderzoek	kunnen	bijdra-

gen	aan	eventuele	verbeteringen	van	het	RVP	en	zullen	

groepen	personen	met	minder	goede	bescherming	tegen	

infectieziekten	aan	het	licht	brengen.	



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

315Jaargang 21 nummer 9 november 2010

beroepsmatig contact met dieren, het houden van konijnen 
(afgelopen 5 jaar), stofallergie, netto inkomen, contact met 
katten (afgelopen 12 maanden) en de frequentie van het 
eten van rauw vlees. Het wonen in specifieke regio's in Ne-
derland was geen risicofactor.
In het multipele logistische regressiemodel was seropositi-
viteit geassocieerd met het in de afgelopen 5 jaar houden 
van herkauwers, met of zonder andere landbouwhuisdieren 
(adjusted odds ratio (aOR) 8,2 respectievelijk 3,8), geboren 
zijn in Turkije (aOR 5,1) en toenemende leeftijd (aOR 5,4 
voor 15-39 jarigen; 6,0 voor 40-59 jarigen en 6,6 voor de 
oudste leeftijdsgroep van 60-79 jarigen, vergeleken met de 
referentie leeftijdsgroep van 0-14 jarigen). Het houden van 
huisdieren leek beschermend (aOR 0,5). (Tabel 1)

Discussie

Het onderzoek laat zien dat de seroprevalentie van Q-
koorts in Nederland relatief laag was in 2007 en maakt 
aannemelijk dat er geen onopgemerkte grootschalige uit-
braken plaatsvonden voor die tijd, in ieder geval niet in de 

40 PIENTER-gemeentes, hoewel er indirecte aanwijzingen 
zijn voor beperkte locale clusters in de periode 2005-2007. 
(3) De seroprevalentie van 2,4% moet beschouwd worden 
als een maximumschatting, omdat een correctie werd toe-
gepast voor het verschil in sensitiviteit tussen ELISA en IFA. 
Tevens werden zwakpositieve uitslagen als positief meege-
rekend. De seroprevalentie is van de zelfde orde van grootte 
als de 4% die met IFA bij een onderzoek onder zwangeren 
in diverse regio’s in Nederland werd gevonden. (4) Ook in 
andere landen, zoals de Verenigde Staten, werd een verge-
lijkbare seroprevalentie (3,1%) gevonden. (5) De seropre-
valentie is beduidend lager dan de 24% die in september 
2007 gevonden werd in Herpen, het epicentrum van de 
uitbraak in dat jaar. (6) Omdat geiten worden gezien als de 
grootste bron van de huidige uitbraak en Q-koorts ook bij 
schapen en runderen voorkomt, is de relatie met het hou-
den van landbouwhuisdieren, waaronder herkauwers niet 
verrassend. Voor het schijnbaar beschermende effect van 
het houden van huisdieren is niet gemakkelijk een logische 
verklaring te geven. De associatie met geboren zijn in Tur-
kije zou samen kunnen hangen met een mogelijk hogere 

Tabel 1. Multivariate analyse van factoren geassocieerd met seropositiviteit voor Coxiella burnetii-IgG, 
gemeten met ELISA (n=5654).

Variabele aOR (95%CI) p-waarde

Leeftijdsgroep

0	t/m	14	jaar referentie

15	t/m	39	jaar 5,4	(1,4-2,4) 0,013

40	t/m	59	jaar 6,0	(1,6-22,9) 0,008

60	t/m	79	jaar 6,6	(1,8-24,0) 0,004

Geslacht

Mannelijk 1,4	(0,9-2,2) 0,115

Vrouwelijk referentie

Geboorteland

Nederland referentie

Turkije 5,1	(2,1-12,5) 0,001

Anders 0,9	(0,4-1,9) 0,825

Netto inkomen (Euro’s/maand)

<850	 1,6	(0,8-3,3) 0,191

>=850 referentie

Wil	niet	antwoorden	/	antwoord	ontbreekt 0,7	(0,4-1,2) 0,2

Hebben van huisdieren afgelopen 5 jaar

Nee referentie 	

Ja 0,5	(0,3-0,9) 0,012

Houden van landbouwhuisdieren de afgelopen 5 jaar

Nee referentie 	

Ja,	alleen	herkauwers 3,8	(1,1-13,1) 0,033

Ja,	herkauwers	en	andere	dieren 8,2	(3,3-20,8) 0,001

Ja,	maar	geen	herkauwers 1,1	(0,3-4,7) 0,893

Beroepsmatig diercontact

Nee referentie 	

Ja 2,0	(0,9-4,4) 0,074

aOr= adjusted Odds Ratio
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seroprevalentie in dat land. De toenemende seroprevalentie 
met oplopende leeftijd kan duiden op een cumulatief effect 
van blootstelling, naast een eventueel wat hogere prevalen-
tie in het verleden.

Onderzoek onder bloeddonoren in Nederland in de jaren 
1980 liet een veel hogere seroprevalentie zien. Het is echter 
niet duidelijk of vooral methodologische verschillen of een 
onopgemerkte, zeer hoge incidentie in de periode tevoren 
daaraan ten grondslag liggen. (7) Ofschoon het dorp Her-
pen in Noord-Brabant, het epicentrum van de uitbraak in 
2007, niet in de steekproef was meegenomen, werd in nabij 

gelegen gemeenten Den Bosch en Heumen, geen hogere 
seroprevalentie gevonden dan elders in Nederland. Een uit-
gebreidere rapportage is aangeboden voor publicatie in een 
Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. (8)
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