
Q-koorts overzicht van gebeurtenissen van augustus 2008 tot augustus 2009 Levende Have 

Augustus 2008 

Het aantal Q-koorts besmettingen bij mensen lijkt wat af te nemen. Het aantal ziektegevallen was 

medio augustus opgelopen tot ruim 800, maar de GGD Hart voor Brabant meldt sindsdien een lichte 

daling. De meldingen zijn verspreid over de oostelijke helft van Noord-Brabant en Zuid Gelderland. In 

Brabant gaat het vooral om de gemeenten Bernheze, Landerd, Uden, Oss, Lith en Maasdonk. De 

meeste mensen werden ziek vanaf eind april tot eind juni. 

Onlangs heeft het ministerie van LNV adviezen opgesteld voor houders van schapen en geiten om 

verspreiding van de bacterie te voorkomen (zie Q-koorts). Vooral geitenbedrijven worden als de 

meest waarschijnlijke bron van besmetting beschouwd. Er is onderzoek gaande naar de 

mogelijkheden om geiten te vaccineren tegen Q-koorts. 

De Voedsel en Waren Autoriteit bezoekt in augustus veertig a vijftig geitenbedrijven in het meest 

getroffen gebied en inventariseert hoe de hygiëneadviezen worden nageleefd. Het ministerie van 

LNV zal samen met de Voedsel en Waren Autoriteit zorgen dat ook hobby geitenhouders 

geïnformeerd worden over hygiëne (zie bijlage). 

Het ministerie van LNV zal op korte termijn mestexperts raadplegen over mogelijke maatregelen die 

verspreiding van de bacterie bij het uitmesten van de besmette stallen kunnen voorkomen. Het 

ministerie van LNV laat op korte termijn tevens onderzoeken of het vaccineren van geiten tegen Q-

koorts zinvol en mogelijk is. Dan gaat het bijvoorbeeld om de effectiviteit, veiligheid en 

beschikbaarheid van vaccins. 

Afgelopen juni heeft de minister van LNV maatregelen afgekondigd zoals een meldingsplicht voor 

bedrijven met melkschapen en melkgeiten waar Q-koorts wordt vastgesteld, specifiek mestbeleid 

voor gemelde bedrijven en een toegangsbeperking tot deze bedrijven. Op houderijen met meer dan 

100 schapen geldt de meldplicht als in 30 dagen meer dan 5% van de dieren de lammeren verwerpt. 

Op kleinere bedrijven gaat het om drie verwerpers in dertig dagen. 

Q-koorts is een griepachtige ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie die van oudsher bij veel 

diersoorten voorkomt. Er is nog veel onduidelijk over de verspreiding van het virus. Met name 

schapen en geiten worden beschouwd als belangrijke besmettingsbron voor de mens. Bij schapen en 

geiten in het hele land zijn antistoffen aangetroffen. Per houderij is ligt het aantal besmette dieren 

laag. 

Q-koorts komt in heel Nederland voor 

Q-koorts komt voor in heel Nederland. Tot en met week 28 waren 538 gevallen van besmetting bij 

mensen gemeld. Dat aantal is inmiddels al weer opgelopen tot 686. De meeste deden zich voor in 

Brabant. De regio Nijmegen staat wat het aantal besmettingsgevallen betreft op de tweede plaats. 

Vooral in de weken 17 tot en met 23 waren er ook nogal wat meldingen uit andere delen van het 

land. Incidenteel komen er nog steeds meldingen uit het hele land binnen bij de diverse GGD-en. De 

hygienemaatregelen die worden geadviseerd voor de omgang met dieren (zie Q-koorts) gelden 

daarom voor het hele land. 

 

 



Contact met een dier uit een gebied waarvan bekend is dat dieren besmet zijn met Q-koorts kan een 

verhoogde kans op besmetting geven. Mensen die veel met dieren of diermaterialen als mest in 

aanraking komen, zoals veehouders, dierenartsen, slachthuispersoneel en laboratoriummedewerkers 

lopen het meeste risico op besmetting. Patiënten met een verminderde weerstand en zwangeren 

lopen meer risico om na besmetting ziek te worden. 

Mensen kunnen besmette stofdeeltjes inademen die afkomstig zijn van stallen, weilanden, ruwe wol, 

huiden, kleding etc. Daarnaast is besmetting mogelijk door consumptie van besmette rauwe melk(-

producten) of onvoldoende verhit vlees, maar dit komt slechts sporadisch voor. Er zijn tevens 

gevallen beschreven waarbij moeders pasgeboren kinderen infecteerden via de placenta en/of de 

moedermelk. 

Meestal verloopt de infectie bij dieren symptoomloos. Bij besmette geiten wordt nogal eens (een 

uitbraak van) abortus gezien. In geval van abortus maar ook bij symptoomloze dragers scheiden de 

dieren grote hoeveelheden bacteriën uit tijdens het lammeren of kalven van de dieren. 

September 2008 

Er is een vaccinatieplan Q-koorts in de maak voor 40.000 niet-dragende melkschapen en melkgeiten 

in een gebied van 45 kilometer rondom Uden in Noord Brabant. Het gebied is gekozen omdat zich 

daar de meeste humane gevallen van Q-koorts hebben voorgedaan. 

Het Q-koorts-vaccin is in Nederland niet geregistreerd. Het Bureau Diergeneesmiddelen heeft een 

positief advies afgeven over een vrijstelling. Het Franse farmaceutische bedrijf CEVA zal half oktober 

80.000 doses vaccin leveren, zodat er in de tweede helft van oktober met het vaccineren kan worden 

begonnen. 

De vaccinatie geschiedt op grond van vrijwilligheid. De kosten van het vaccin komen voor rekening 

van de Rijksoverheid, de dierenarts is voor rekening van de veehouders. Ongeveer de helft van alle 

melkgeiten en melkschapen in het gebied zullen worden ingeent. Dat gebeurt in twee 

vaccinatierondes, met een tussenpoze van drie weken. Alleen niet-dragende dieren worden 

gevaccineerd. Er is nog heel veel onbekend over de epidemiologie van de ziekte en over het vaccin. 

Daarom zal gedurende en na de vaccinatiecampagne onderzocht worden in hoeverre het vaccineren 

effectief is. 

Oktober 2008  

Bedrijven met schapen en geiten, kinderboerderijen en zorgboerderijen gaan voor bij de Q koorts-

vaccinatie die op 20 oktober begint. Er zijn 80.000 doses beschikbaar. Alle dieren moeten twee keer 

worden ingeent. 

De vaccinatiecampagne beperkt zich tot een gebied van 45 kilometer rondom het Brabantse Uden, 

omdat zich daar de meeste gevallen van Q koorts bij mensen hebben voorgedaan. Na 3 november 

mogen ook geiten en schapen van kleinschalige en hobbymatige houders worden gevaccineerd, mits 

er nog voldoende vaccin beschikbaar is. Dierhouders kunnen hierover contact opnemen met hun 

eigen dierenarts. 

Vaccinatie is vrijwillig. De ministervan LNV kiest voor een vaccinatieprogramma om te voorkomen dat 

mensen besmet raken met Q-koorts. Zij doet dat naast de al genomen maatregelen: de 

meldingsplicht, mestmaatregel en hygiëneadviezen. 



In Brabant zijn in 2008 meer Q-koorts gevallen bij mensen geconstateerd dan ooit daarvoor. Mensen 

raken besmet doordat zij de bacterie inademen die vrijkomt bij abortussen en vroeggeboortes van 

met Q-koorts besmette geiten en schapen. De meeste van deze besmettingen verlopen zonder 

symptomen of als een milde griep, maar een besmetting kan ook leiden tot een longontsteking 

waarvoor soms ziekenhuisopname noodzakelijk is. De overheid heeft gekozen voor een 

vaccinatieprogramma om te voorkomen dat mensen besmet raken met Q-koorts. Ook gelden er een 

meldingsplicht, een mestmaatregel en hygiëneadviezen. 

Ontheffing voor vaccin 

Het vaccin is nog niet officieel geregistreerd, maar het bureau Diergeneesmiddelen heeft alle 

veiligheidsaspecten rond het gebruik van dit vaccin beoordeeld en goedgekeurd. Op basis hiervan 

verleent het ministerie van LNV een ontheffing voor het gebruik van dit vaccin tot 31 december 

2008. 

Kosten en verspreiding 

Het vaccin wordt door het ministerie van LNV gratis ter beschikking gesteld. De kosten van de 

dierenarts voor het toedienen van het vaccin zijn voor de veehouder zelf. Het vaccin wordt op 

aanvraag van veehouders verspreid door de Voedsel en Waren Autoriteit. 

Ruim 900 menselijke gevallen van Q-koorts  

Dit jaar hebben zich bij 927 mensen verschijnselen van Q-koorts geopenbaard. Dat schrijft minister 

Verburg in antwoord op vragen die zijn gesteld in de Tweede Kamer. 

Hieronder een overzicht van vragen en antwoorden (dd. 15 oktober 2008) 

hoeveel mensen zijn naar verwachting besmet met de bacterie Coxiella burnetti die de Q-koorts kan 

veroorzaken en waarop is die verwachting gebaseerd? 

hoeveel mensen hebben tot nu toe ziekteverschijnselen ondervonden (dus hoeveel ziektegevallen zijn 

geregistreerd) en wat is de ernst van deze ziektegevallen? 

Sinds 1 januari 2008 zijn er (tot 18 september 2008) 927 humane gevallen van Q-koorts gemeld bij de 

GGD in Nederland, waarvan 885 bevestigde gevallen en 42 waarschijnlijke gevallen. Naar 

verwachting is het aantal besmette mensen groter omdat niet iedereen die met Q-koorts besmet is, 

naar de huisarts gaat. De meeste besmettingen verlopen zonder symptomen, of als een milde griep, 

maar een besmetting kan ook leiden tot een longontsteking, waarvoor soms een ziekenhuisopname 

noodzakelijk is. Gedetailleerde achtergrondinformatie is nog niet beschikbaar over alle humane 

gevallen, maar het is wel duidelijk dat het percentage bevestigde gevallen waarbij ziekenhuisopname 

noodzakelijk is, aanzienlijk lager is dan in 2007. Er loopt onderzoek naar de achtergronden van dit 

verschil tussen 2007 en 2008. Een mogelijke verklaring is dat door betere bekendheid bij artsen en 

publiek er dit jaar, ook bij milde ziektegevallen, onderzoek wordt gedaan naar een Q-koortsinfectie. 

 

 

 



op welke wijze worden kwetsbare groepen (ouderen, zwangeren en kinderen) op dit moment 

beschermd tegen de Q-koorts bacterie? 

Mensen worden vooral geïnfecteerd met Q-koorts door het inademen van besmet fijnstof. De 

bacterie komt vrij bij de vroeggeboortes die het veroorzaakt bij (vooral) geiten. Door verwaaiing kan 

de bacterie in de lucht komen. Met name door het voorkomen van uitstoot en verspreiding van de 

bacterie bij dieren kan de ziekte bij mensen worden voorkomen. 

Daarom zijn er ter voorkoming van besmetting van de mens maatregelen genomen in de veehouderij 

(aangifteplicht q-koorts, uitrijdverbod mest besmette bedrijven). 

wat betekent de constatering dat naast geiten en schapen de helft van de koeien antistoffen heeft 

tegen de bacterie die Q-koorts veroorzaakt? 

We weten dat naast geiten ook veel andere diersoorten gevoelig zijn voor de ziekte. Zo blijken ook 

veel runderen antistoffen tegen Q-koorts te hebben. Het is nog niet bekend wat de exacte rol van de 

verschillende diersoorten is in de verspreiding van Q-koorts. Maar het lijkt erop dat bij abortussen en 

vroeggeboortes bij runderen aanzienlijk minder van de Q-koortsbacterie vrijkomt dan bij geiten. Ik 

heb onderzoek ingesteld om de epidemiologie bij dieren verder in kaart te brengen. 

wat is het huidige verspreidingsgebied van de Q-koorts en in hoeverre vindt uitbreiding plaats? 

De Q-koortsbacterie is in heel Nederland bij dieren aanwezig. De gevallen op geitenbedrijven en de 

humane gevallen concentreren zich in Zuid-Nederland. Q-koorts is geen nieuwe dierziekte. Q-koorts 

is de afgelopen decennia niet intensief gemonitord. Het is daarom niet mogelijk om vast te stellen of 

de ziekte zich heeft uitgebreid. 

is het ingestelde verbod op het uitrijden van mest een effectieve maatregel tegen de verspreiding van 

de Q-koorts en waaruit blijkt dat? 

Deze vraag is op dit moment niet duidelijk te beantwoorden. De meldingsplicht voor Q-koorts en het 

verbod op het uitrijden van mest voor besmette bedrijven zijn ingesteld op het moment dat veel 

veehouders al mest hadden uitgereden. Ook is niet te achterhalen hoeveel humane gevallen er 

geweest zouden zijn wanneer niet een meldingsplicht en een uitrijverbod waren ingesteld. 

Deskundigen hebben aangegeven dat mest hoogstwaarschijnlijk een belangrijke mensen. 

is vaccinatie tegen Q-koorts mogelijk en zo ja, op welke termijn kan vaccinatie in Nederland worden 

ingezet en welke obstakels dienen hiervoor te worden overwonnen? 

De Franse farmaceut CEVA heeft een vaccin tegen Q-koorts ontwikkeld. Dit vaccin is echter nog niet 

geregistreerd. In Frankrijk wordt al enige tijd met dit vaccin gevaccineerd. Het Bureau 

Diergeneesmiddelen heeft op basis van de beschikbare informatie over de veiligheid en effectiviteit, 

een positief advies uitgebracht over de mogelijkheid om een vrijstelling te verlenen voor dit vaccin. Ik 

zal daarom een vrijstelling verlenen. 

De farmaceut CEVA heeft aangegeven dat er half oktober 80.000 doses vaccin geleverd kunnen 

worden. Hiermee kunnen 40.000 dieren worden gevaccineerd. Er kan dus maar een beperkt aantal 

dieren worden gevaccineerd. Ik zal deze beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar stellen voor 

melkgeiten en melkschapen in het gebied met straal van 45 kilometer rond Uden. Dit is het centrum 



van het gebied waar dit jaar de meeste mensen ziek zijn geworden van de Q-koortsbacterie. Alleen 

niet drachtige dieren kunnen worden gevaccineerd. Vaccinatie tegen Q-koorts gebeurt op vrijwillige 

basis. Om vaccinatie te stimuleren, zal de overheid de kosten van het vaccin voor deze 

vaccinatieronde voor haar rekening nemen. De kosten van de dierenarts komen voor rekening van de 

veehouder. 

wat zijn de verwachtingen van deskundigen over de verspreiding en de ontwikkeling van het aantal 

Q-koorts ziektegevallen voor het komende jaar en waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? 

Het aantal ziektegevallen bij de mens is met name afhankelijk van de werking van de genomen 

maatregelen in de veehouderij (meldingsplicht, maatregelen mest, hygiëneadviezen en vaccinatie). 

Aangenomen moet worden dat de bacterie wijdverspreid is in de omgeving en dat nieuwe infecties 

nog steeds op kunnen treden. 

Januari 2009 

De maatregelen om verspreiding van Q-koorts te beperken worden dit jaar uitgebreid met een 

verplichte vaccinatie van melkgeiten en melkschapen in Noord Brabant. Dat meldt het Productschap 

voor Vee en Vlees. 

De verplichte vaccinatie geldt niet voor hobbymatig gehouden geiten en schapen. Hobbyhouders 

mogen wel vrijwillig hun dieren inenten tegen Q-koorts. 

De verplichte vaccinatie geldt voor de volgende houderijen: 

in het gebied met een straal van 50 km rond Uden + de rest van Noord Brabant (zie bijlage); 

alle bedrijven met meer dan 50 melkgeiten of melkschapen; 

alle bedrijven (met schapen of geiten) met een publieksfunctie (kinderboerderij, zorgboerderij, 

recreatiepark); 

alle bedrijven buiten het aangegeven gebied, maar met een Q-koorts probleem. 

Daarbovenop wordt ook het hygiëneprotocol voor deze houderijen verplicht. Deze code geldt voor 

bedrijfsmatige houderijen, gericht op de productie van melk. Er zijn speciale maatregelen van kracht 

die verspreiding van Q-koorts moeten tegen gaan. Deze maatregelen gelden uitsluitend voor 

bedrijven met meer dan vijftig schapen of geiten. In de loop van februari komt er meer duidelijkheid 

over de wijze waarop de verplichte vaccinatie wordt uitgevoerd en hoe daarop wordt toegezien. 

 

Vergoeding 

De schapen- en geitenhouders, die verplicht moeten vaccineren krijgen een vergoeding voor de 

kosten van het vaccin en voor de toedieningskosten. Dierhouders, waarvoor vaccinatie niet verplicht 

is maar die toch willen vaccineren mogen dat doen, maar die zullen niet in dezelfde mate tegemoet 

worden gekomen in de kosten, aldus het Productschap. 

 

Het afgelopen jaar is een aanzienlijke toename waargenomen van het aantal besmettingen bij de 

mens met Q-koorts in de noordoostelijke regio van de provincie Noord-Brabant. Dit heeft geleid tot 

onrust bij de lokale bevolking en heeft de ministeries van volksgezondheid en landbouw (VWS en 

LNV) doen besluiten om te proberen het risico van verspreiding van de bacterie die Q-koorts 



veroorzaakt zo goed mogelijk aan te pakken. Hierdoor is gekozen om de ziekte meldingsplichtig te 

maken, zodat een uitbraak altijd gevolgd wordt door een aanpak. 

Ook in 2008 zijn melkschapen en melkgeiten gevaccineerd tegen Q-koorts. Over het resultaat van 

deze vaccinatiecampagne is nog niets bekend. 

Onderzoek  

Het percentage schapen en geiten met antistoffen tegen Q-koorts is veel lager dan verwacht. Dat 

blijkt uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren, zo meldt het Agrarisch Dagblad. 

De GD deed onderzoek naar antistoffen bij schapen en geiten tegen de bacterie Coxiella Burnetii die 

Q-koorts veroorzaakt. Daarbij zijn dieren onderzocht die werden getest op brucellose, een andere 

dierziekte met gevolgen voor de mens. 

Bij schapen blijkt drie procent van de schapen antistoffen te hebben tegen Coxiella Burnetti, terwijl 

dit bij geiten bij 8 tot 10 procent van de dieren het geval is. "Veel kunnen we hier niet over zeggen, 

omdat op basis van antistoffen niet te zeggen is of de dieren recent met de bacterie in aanraking zijn 

geweest. Dit kan het geval zijn, maar het kan ook een aantal jaren eerder het geval zijn", aldus 

dierenarts Daan Dercksen van de GD in het Agrarisch Dagblad. Dieren met antistoffen komen in het 

hele land voor. 

Op geitenbedrijven die besmet zijn met Q-koorts blijkt de bacterie op meerder plaatsen aanwezig op 

het bedrijf. Ook bij bedrijven waar geen problemen met Q-koorts zijn geweest in Noord-Brabant 

wordt de bacterie die Q-koorts veroorzaakt in beperkte mate gevonden. De bacterie werd op een 

afstand van 0,5 tot 1 kilometer van een besmet bedrijf aangetroffen, onder meer in de mest. Om 

verspreidingsrisico zoveel mogelijk te vermijden moet de mest op besmette bedrijven zes maanden 

liggen en composteren voordat deze uitgereden mag worden. 

Vaccinatie 2008 

Vorig jaar zijn in Noord-Brabant 40.000 geiten en schapen gevaccineerd tegen Q-koorts, nadat op 

grote schaal mensen besmet waren geraakt. Er waren gegronde redenen om aan te nemen dat deze 

besmetting afkomstig was uit de intensieve geitenhouderij in de omgeving van Den Bosch. De 

bacterie zou via stof in de omgeving zijn verspreid. Over het effect van de vaccinatie kan pas in het 

voorjaar iets worden gezegd, wanneer de geiten aflammeren. Q-koorts kan bij geiten en schapen 

leiden tot abortus. 

Februari 2009 

Vanaf half april is vaccinatie tegen Q-koorts mogelijk. Houders van meer dan vijftig melkgeiten en 

melkschapen die hun dieren verplicht moeten vaccineren tegen Q-koorts krijgen een financiële steun 

in de rug. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister Ab 

Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nemen eenmalig zowel de vaccinkosten als de 

toedieningskosten voor hun rekening. Houders van melkgeiten en -schapen voor wie vaccinatie van 

de dieren niet verplicht is is, krijgen alleen de vaccinkosten vergoed. 

 

Alle anderen (houderijen met minder dan 50 dieren in het vaccinatiegebied of alle houderijen buiten 

het vaccinatiegebied) kunnen vrijwillig vaccineren. Zij krijgen het vaccin gratis, maar moeten de 

toediening door de dierenarts zelf betalen. 



Gebied verplichte vaccinatie 

Het gebied waar een verplichte vaccinatie geldt voor houderijen met meer dan vijftig melkschapen of 

-geiten, kinderboerderijen en zorgboerderijen bestrijkt vrijwel geheel Zuid Nederland (zie bijlage voor 

kaartje). 

Minister Verburg heeft bij een farmaceutisch bedrijf 400.000 doses besteld. Deze doses worden in 

verschillende tranches geleverd. De eerste tranche van 50.000 komt half april. Een tweede tranche 

van 300.000 doses volgt half juni. Deze 350.000 doses worden in eerste instantie ingezet voor de 

verplichte vaccinatie. De laatste tranch van 50.000 wordt in september verwacht. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) leidt de vaccinatiecampagne. De vaccinaties worden 

uitgevoerd door een dierenarts naar keuze. Bedrijven die onder de vaccinatieplicht vallen worden in 

maart individueel geïnformeerd. 

De geraamde kosten van de verplichte vaccinatiecampagne zijn bijna 2 miljoen euro. Hierin zitten 

behalve vaccin- en toedieningskosten ook kosten die de Gezondheidsdienst voor Dieren maakt en 

kosten voor monitoring en onderzoek. LNV en VWS betalen elk de helft van de kosten. 

Q-koorts is een dierziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Bijna alle 

gangbaren boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen. Maar ook huisdieren, knaagdieren en vogels 

kunnen besmet raken. Q-koorts is een zoönose. Dat betekent dat besmetting van dier naar mens kan 

plaatsvinden. 

Preventieve maatregelen  

Preventieve maatregelen ter voorkoming van een nieuwe Q-koorts epidemie zijn van kracht voor 

houderijen van meer dan vijftig melkgeiten of melkschapen in Nederland. Dat heeft het ministerie 

van LNV bekend gemaakt. 

De maatregelen zijn vastgesteld in overleg met landbouworganisatie LTO in een zogeheten 

hygieneprotocol. Dat protocol bevat verplichte maatregelen en adviezen. Alles is erop gericht de 

verspreiding van de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral de 

behandeling van mest uit de potstal krijgt veel aandacht. 

De houders van melkschapen en melkgeiten zijn verplicht ongedierte te bestrijden. Verder geldt er 

een: 

Verbod op het uitmesten van de potstal vanaf het begin van de aflammerperiode tot één maand na 

afloop daarvan. 

Verplichting om de mest afgedekt op te slaan of te vervoeren. 

Verbod op het uitrijden van potstalmest tenzij onmiddellijk wordt ondergewerkt of tenminste 3 

gedurende maanden gecomposteerde mest wordt gebruikt. 

 

Verplichting om voldoende bakken in de stal te plaatsen om nageboortes en verworpen vruchten 

voor te verzamelen. 

Voor houderijen met minder dan vijftig schapen of geiten geldt een advies. 



Maart 2009 

De GD heeft de lijst met vragen en antwoorden over Q-koorts geactualiseerd (zie bijlage). In april 

2009 start de vaccinatiecampagne tegen Q-fever. Verschillende organisaties zijn er bij betrokken en 

de leiding is in handen van de GD. Omdat dergelijke nieuwe vaccinatiecampagnes altijd veel vragen 

oproepen zijn alle tot nu toe gestelde vragen verzameld en van een antwoord voorzien. 

April 2009 

Q-koorts is sinds vorig jaar voor houders van runderen, schapen en geiten een meldingsplichtige 

ziekte. Vandaar dat elke uitbraak door de Voedsel en Waren Autoriteit bekend wordt gemaakt. 

Vorig jaar deed zich een groot aantal menselijke gevallen van Q-koorts voor in het zuiden van het 

land. Het vermoeden bestaat dat de bacterie die Q koorts veroorzaakt, zich via stof vanuit de 

geitenhouderij heeft verspreid. Vanwege het besmettingsgevaar voor de mens gaat er in april een 

vaccinatiecampagne van start (zie bulletin Q-koorts februari).  

De bacterie leidt in de geiten- en schapenhouderij tot abortussen. Onder runderen is de bacterie wijd 

verspreid (ongeveer de helft heeft antistoffen), maar vooralsnog wordt de melkveehouderij niet als 

voorname bron gezien voor menselijke besmettingen. 

Onder geiten en schapen komt landelijk gezien de bacterie veel minder voor. In Nederland heeft 7,9 

procent van de geiten en 2,4 procent van de schapen antistoffen tegen Q-koorts, zo is uit onderzoek 

van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gebleken. 

De GDheeft het bloed onderzocht van 12.500 schapen en 3.400 geiten. De dieren die ooit in contact 

zijn geweest met Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, komen verspreid over het 

hele land voor. 

 

In de loop van 2009 meer duidelijkheid over Q-koorts 

In de loop va dit jaar komt er meer duidelijkheid over Q-koorts in Nederland. Bij mensen en dieren 

wordt onderzocht hoe vaak Q-koorts voorkomt. De resultaten verschijnen over enkele maanden. 

Verder wordt gekeken welke risicofactoren (demografisch, geografisch, gedrag en bedrijfsvoering) 

van invloed zijn op de verspreiding. De resultaten hiervan worden aan het einde van dit jaar 

verwacht. 

Ook wordt bekeken in hoeverre drachtige en niet drachtige geiten de ziekmakende bacterie 

uitscheiden en wat het effect is van vaccinatie. Tenslotte worden de diagnostische testen verder 

verbeterd zodat de ziekte sneller kan worden opgespoord. Dit onderzoek is in handen van het 

Centraal Veterinair Instituut, in samenwerking met het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

Geintegreerde aanpak 

Een geïntegreerde aanpak vanuit het veterinaire en humane werkveld is noodzakelijk om Q-koorts in 

Nederland te beperken. Dat schrijven deskundigen, waaronder Hendrik Jan Roest van het Centraal 

Veterinair Instituut van Wageningen UR, in een artikel dat woensdag is verschenen in het Tijdschrift 

voor Diergeneeskunde. In 2008 vond de grootste gedocumenteerde epidemie van Q-koorts bij 

mensen plaats in Noord Brabant. Melkgeiten lijken de belangrijkste bron voor deze epidemie te zijn. 

Een effectieve aanpak en beheersing van Q-koorts heeft daarom alleen kans van slagen als het 



veterinaire en humane werkveld bestaande uit overheidsinstanties, gezondheidsinstellingen en 

onderzoeksinstituten samenwerken. 

Q-koorts is een zoönose (ziekte die van dier op mens overdraagbaar is) die wordt veroorzaakt door 

de bacterie Coxiella burnetii. De belangrijkste infectieroute in de Nederlandse situatie lijkt stof- en 

spayvorming van bacteriën die vrijkomen bij een vroeggeboorte bij geiten als gevolg van Q-koorts. Bij 

een vroeggeboorte als gevolg van Q-koorts komen zeer grote hoeveelheden ziektekiemen in de 

omgeving vrij. Deze kunnen door de wind over grote afstand verplaatst worden. De 

weersomstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol: droog, warm weer en veel wind zorgen 

voor meer verspreiding. Dit jaar zijn er tot en met eind maart twee uitbraken gemeld van Q-koorts bij 

geitenbedrijven. In een geval ging het om een bedrijf met duizend melkgeiten. 

 

Verwachting 

De overheid heeft op basis van de huidige kennis diverse maatregelen genomen om verdere 

verspreiding van de ziekte in 2009 tegen te gaan (o.a. vaccinatie van geiten en schapen en 

hygiënemaatregelen op grotere bedrijven). Hoewel enig effect van de maatregelen verwacht mag 

worden zijn een aantal zaken omtrent de overdracht nog niet helemaal duidelijk. Tevens spelen 

weersomstandigheden ook een grote rol in de verspreiding van de bacterie. Daarom is moeilijk te 

voorspellen hoe de epidemie in 2009 zal verlopen 

Achtergrondinformatie 

Meestal verloopt Q-koorts bij mensen zonder symptomen of is er sprake van milde griepachtige 

verschijnselen. Bij een klein percentage van de geïnfecteerden ontstaat een ernstigere infectie of 

ontwikkelt zich een chronische infectie. Zwangeren, mensen met hartklepafwijkingen en mensen met 

een aangetast immuunsysteem hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een chronische 

infectie. 

Situatie bij dieren 

Het voornaamste symptoom van Q-koorts bij geiten is abortus in de laatste periode van de dracht. Bij 

schapen treedt abortus minder vaak op en bij runderen lijkt het voornaamste probleem een 

verminderde vruchtbaarheid. Uit onderzoek naar aanwezigheid van antistoffen in tankmelk blijkt dat 

Q-koorts op meer dan 50% van de melkveebedrijven in Nederland voorkomt. Waarom de 

ziekteverschijnselen de laatste jaren juist in Noord-Brabant bij geiten optreden, is niet duidelijk. De 

regio waar het probleem zich voordoet, is wel de regio met de hoogste geitendichtheid in Nederland. 

Dit is dezelfde regio waar zich de problemen met ziekteverschijnselen bij mensen hebben 

voorgedaan. 

Mei 2009 

Honderd mensen met Q-koorts in ziekenhuis     

Nederland telt medio mei 414 menselijke gevallen van Q-koorts. Dat meldt het RIVM. In een kwart 

van de gevallen leidde de besmetting tot een ziekenhuisopname. De besmettingen doen zich iets 

eerder voor dan in 2008, zegt arts-epidemioloog Jim van Steenbergen desgevraagd in een toelichting. 

Het aantal gevallen ligt ook iets hoger dan in 2008. ''Na alle maatregelen die we hebben voorgesteld 

raken we er enigszins gefrustreerd van.'' 

Het grote aantal besmettingen komt niet onverwacht, aldus Van Steenbergen. De vaccinatie van de 

geiten die de ziekte verspreiden is nog maar net op gang gekomen en de geiten die hebben 



gelammerd zijn niet gevaccineerd. Er hebben zich dus dit jaar opnieuw ten gevolge van de bacterie 

die Q-koorts veroorzaakt abortussen voorgedaan, waarbij besmet materiaal ondanks 

voorzorgsmaatregelen in de omgeving terecht is gekomen. Van Steenbergen voorspelt dat in week 

21 het aantal besmettingen nog verder zal oplopen, om daarna weer enigszins af te zwakken. Er is 

namelijk ook een verband met het weer. April was mooi en droog. De bacterie kon zich makkelijk 

vanuit de geitenbedrijven via stofdeeltjes door de lucht verspreiden. De incubatietijd van twee tot 

drie weken verklaart waarom het aantal besmettingen bij mensen nu pas sterk is opgelopen. 

De relatie met de intensieve geitenhouderij staat wat Van Steenbergen betreft buiten kijf. Er doet 

zich een concentratie voor van besmettingen in Brabant, waar enkele zeer grote geitenbedrijven zijn 

met 4000 tot 6000 geiten. ''Het zijn een heleboel bronnen met zieken in die omgeving.''Van 

Steenbergen spreekt van een ''bommetje''. Er kan op dit moment niet echt een bedrijf worden 

aangewezen als veroorzaker van de epidemie. In 2007 was er wel duidelijk een pluim vanuit een 

bedrijf met veel abortussen. Vorig jaar was de precieze herkomst al minder duidelijk en dat is dit jaar 

ook het geval, aldus Van Steenbergen. 

Volgend jaar moet er een duidelijk effect zijn van de vaccinatie van herkauwers die in het zuiden van 

het land verplicht is op bedrijven, zorgboerderijen en kinderboerderijen. Er kan dan nog wel een na-

ijleffect plaatshebben doordat de bacterie wel een jaar buiten het lichaam van een herkauwer kan 

overleven. Na twee of drie jaar moet het aantal besmettingen met Q-koorts ten gevolge van alle 

getroffen maatregelen fors zijn teruggedrongen, aldus Van Steenbergen. ''Blijkt dat niet het geval 

dan zullen we als maatschappij moeten zeggen of we dit acceptabel vinden of niet. Als we elk jaar 

meer dan duizend gevallen hebben dan is de grens toch wel in zicht. We zouden misschien de 

afstand tussen stallen en mensen moeten vergroten, hoewel we in Frankrijk zien dat de bacterie zich 

over enkele kilometers kunnen verspreiden. Zoveel ruimte hebben we in Nederland niet.'' 

Nu ook Q-koorts in zuiden van Utrecht 

De menselijke besmettingen met Q-koorts komen nu ook voor in het zuidelijke gedeelte van de 

provincie Utrecht. Sinds ruim een week komen er meldingen binnen bij de GGD Midden-Nederland 

en de GG&GD Utrecht. In totaal gaat het inmiddels om 19 meldingen. 

Momenteel onderzoeken de GGD’en en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) waar de bron ligt van 

deze infecties, zo maakt de GGD Midden Nederland bekend. Algemeen wordt aangenomen dat de Q-

koorts afkomstig is uit de intensieve geitenhouderij. ''De vraag is of de Q-koorts is overgewaaid uit 

Brabant of ontstaan is in de provincie. Wel is het opvallend dat alle meldingen voornamelijk uit het 

zuidelijke deel van de provincie komen. De patiënten zijn afkomstig uit de gemeenten Houten, 

Utrecht, Veenendaal, Nieuwegein en Lopik.'' 

Het gedeelte van Utrecht waar zich de besmettingen voordoen, valt binnen het vaccinatiegebied dat 

voor Q-koorts is ingesteld.  

 

Juni 2009 

Onderzoekers van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR (CVI) hebben voor het eerst 

in Nederland de Q-koortsbacterie geïsoleerd uit de nageboorte van een geit. Met de isolatie van de 



Q-koorts bacterie, Coxiella burnetii, hebben onderzoekers nu de bacterie in handen die de Q-

koortsproblemen bij mensen en dieren in Nederland veroorzaakt. 

Het is nu mogelijk de eigenschappen van de bacterie beter te bestuderen en bijvoorbeeld te 

onderzoeken hoe lang de bacterie in de omgeving overleeft. Ook zal het genetisch materiaal van 

deze in Nederland voorkomende bacteriestam worden gekarakteriseerd. Dit zal meehelpen te 

verklaren waarom er zich nu problemen voordoen met Q-koorts. Door achterliggende mechanismen 

te doorgronden kan Q-koorts gerichter en beter bestreden worden. 

De bacterie is geïsoleerd uit de nageboorte van een geit. De nageboorte is door de 

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) ter beschikking gesteld. Onderzoekers van het CVI hebben de 

isolatie van deze intracellulaire bacterie uitgevoerd op cellijnen. Na een groeiperiode is Coxiella 

burnetii aangetoond door middel van een Immuun Fluorescentie Test  (IFT). Op foto 1 is de felgroen 

gekleurde C. burnetii te zien bij een vergroting van 100x. Op foto 2 bij 400x. De rode vlekken zijn de 

celkernen van de cellijn. 

De isolatie van de Q-koortsbacterie, Coxiella burnetii, is onderdeel van de onderzoeksprojecten die 

gestart zijn om Q-koorts bij mensen en dieren in Nederland te bestrijden. Het CVI werkt daarin 

samen met de GD, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het CWZ (Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis) en met internationale partners. Het onderzoek wordt gefinancierd door de 

Ministeries van LNV en VWS. 

Bron: Centraal Veterinair Instituut 

Verloop epidemie 

In 2009 zijn tot week 26 ruim 1400 ziektegevallen van Q-koorts gemeld in Nederland. De 

meldsnelheid (tijd tussen eerste ziektedag en melding in Osiris) is hoger dan in 2008, door verbeterde 

diagnostische methoden (met name het gebruik van PCR). De meldingen zijn verspreid over het hele 

land, met een concentratie in het noordoosten en in het zuidoosten van Brabant. 

Q-koorts werd in Nederland tot 2007 beschouwd als een zeldzaam ziektebeeld. In Noord-Brabant is 

mede vanwege de uitbraak van 2007 en 2008 een verhoogde alertheid, waardoor zowel huisartsen 

als specialisten rekening houden met Q-koorts in hun differentiaaldiagnose. Mogelijk is dit in andere 

delen van Nederland minder het geval. Niettemin is het opvallend dat rond nieuwe positieve 

bedrijven in Twente en West-Brabant geen humane ziektegevallen worden gezien. 

Het aantal ziekenhuisopnames van de gemelde ziektegevallen van Q-koorts ligt globaal op het zelfde 

niveau als in 2008 (24% in 2009 en 20% in 2008). Er is dus geen reden aan te nemen dat de stijging te 

verklaren is door het zoeken naar Q-koorts bij mildere ziektegevallen. Ook dit jaar worden vooral 

mannen tussen de 40 en 65 jaar ziek van Q-koorts. 

Stand van zaken veterinair 

In 2008 was Q-koorts in zuidelijk Nederland een relatief groot medisch probleem geworden, dat 

krachtige preventieve maatregelen noodzakelijk maakte. Hierna zijn er veterinaire maatregelen 

afgekondigd zoals een meldingsplicht (bij meer dan 5 % abortussen), een toegangsbeperking voor 

positieve bedrijven, mesthygiënebeleid voor alle geiten- en schapenbedrijven en verplichte 

vaccinatie van dieren in het uitbraakgebied. 

In 2009 zijn er tot op heden 4 geitenbedrijven met Q-koorts gemeld. (Twente, 2 bedrijven, West-

Brabant en Zuid-Limburg). Dat maakt een totaal van 28 bedrijven waar sinds 2005 een 



microbiologische abortusstorm door Coxiella voorkwam. Wat zich in de voorafgaande jaren heeft 

voorgedaan is onbekend. 

Q-koorts veroorzaakt bij herkauwers weinig verschijnselen. Infectie tijdens de dracht leidt tot 

verwerpingen (miskramen), met name bij geiten. Onderzoek in 2008 onder een in 2007 besmet 

bedrijf toonde aan dat de besmetting ook zonder abortusproblematiek persisteert en leidt tot 

uitscheiding van de bacterie. Mede gezien de lange overleving van Coxiella in het milieu, de 

voortplantingscyclus van de geiten kan het nog een tijd duren voor een effect van de maatregelen 

waarneembaar is. 

 

Hypothese 

Hoe zijn -ondanks de maatregelen- de enorme aantallen zieken te verklaren? De hypothese van 

deskundigen is omgeven met onzekerheden maar zijj blijven werken vanuit de gedachte dat in 

zuidelijk Nederland de laatste jaren de omgeving zo zwaar belast is met Coxiella dat bij gunstig weer 

Coxiella opwaait en aerogeen verspreid wordt. Daarnaast is bekend dat tot en met dit jaar (alle?) 

bedrijven in meer of mindere mate nog extra Coxiella aan de omgeving toevoegen. 

De achtergrond 

Voor 2007 werd er weinig diagnostiek ingezet naar Q-koorts bij mensen met pneumonie. Voor 2005 

werd geen Q-koortsdiagnostiek verricht bij kleine herkauwers met abortusproblemen. Sedert 2005 is 

bekend dat zich abortusproblemen voordoen bij (erg) grote melkgeitenbedrijven veroorzaakt door 

Coxiella. Een abortus is een coxiellabommetje met verspreiding in de directe omgeving, en -onder 

gunstige omstandigheden- verspreiding tot vele kilometers. 

In 2007 waren de omstandigheden (tijdstip, weersgesteldheid) zeer gunstig voor massale aerogene 

verspreiding rond één bedrijf. Dankzij die uitzonderlijke stapeling werd één huisartsenpraktijk 

overbelast en is bij mensen met pneumonie gezocht naar Q-koorts. In 2007 was er ook verspreiding 

uit andere bedrijven, de jaren erna en de jaren ervoor ook. Er is verspreiding vanuit bekend positieve 

bedrijven, én er is (minder?) verspreiding uit andere bedrijven. 

De regio is zo langzamerhand bedekt onder een dun laagje Coxiella dat bij gunstige 

weersomstandigheden (ook een jaar later) tot aerogene verspreiding leidt naar andere bedrijven en 

mensen. Wie zoekt zal vinden: verhoogde diagnostische activiteit leidt tot het kleiner worden van het 

diagnostisch deficit (meer van de ijsberg boven water). 

Het blijft onprettig dat er vooral onzekerheden en vragen zijn bij de verklaring van wat we zien. Er is 

geen reden aan te nemen dat dit jaar de blootstelling aan Coxiella in zuidelijk Nederland lager is dan 

voorgaande jaren, sterker, die zal hoger zijn. De kans is reëel dat het gebeid waar Q-koorts gevonden 

wordt, dit jaar groter wordt dan voorgaande jaren. 

Er is met veel inzet erg veel onderzoek in gang gezet, maar op antwoorden zullen we nog maanden 

en soms jaren moeten wachten. 

Juli 2009 

Landelijke vaccinatie Q-koorts in 2010 

In 2010 komt er een landelijke vaccinatiecampagne tegen Q-koorts. Dat heeft landbouwminister 

Verburg onlangs bekend gemaakt. De extra doses vaccin die dit jaar nog beschikbaar komen, zijn 



vooral bedoeld voor vrijwillige vaccinatie in de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en delen van 

Gelderland. 

Verburg bracht een werkbezoek aan Schaijk, samen met haar collega Ab Klink (volksgezondheid), om 

haar bezorgdheid te delen met plaatselijke bestuurders, gezondheidswerkers en de pers. Ook sprak 

zij met een patient die Q-koorts heeft opgelopen. 

Vaccinatie van geiten en schapen is ingezet om Q-koorts te bestrijden. Desondanks breidt de 

epidemie zich snel uit. Er zijn inmiddels 1700 mensen ziek geworden. Algemeen wordt verwacht dat 

dit jaar het aantal patienten zal oplopen tot 2000 en dat ook volgend jaar zich menselijke 

besmettingen zullen voordoen. De bacterie is wijd verspreid in de omgeving en kan daar geruime tijd 

overleven. 

In een groot deel van het zuiden van het land moeten bedrijven met melkgeiten en melkschapen, 

kinderboerderijen en zorgboerderijen sinds dit jaar verplicht vaccineren. Verburg heeft nu 100.000 

doses extra aangekocht voor vrijwillige vaccinatie in het zuiden en overige genoemde provincies. 

Dekking uitstellen 

De extra doses worden in oktober geleverd. De meeste dieren zijn dan al gedekt, terwijl het vaccin 

niet aan gedekte schapen en geiten mag worden toegediend. ''De animo is echter groot, dus ik 

verwacht dat houders bereid zullen zijn de dekking uit te stellen'', aldus Verburg. 

In 2010 zal niet alleen de huidige vaccinproducent Ceva entstof leveren, maar dan komen er ook 

andere vaccinproducenten met hun product op de markt. Verburg gaf desgevraagd aan dat zij in 

overleg met de houders wil overleggen of het vaccin op vrijwillige dan wel verplichte basis zal 

worden toegediend. 

Extra maatregelen 

Jos van de Sande van de GGD Brabant drong aan op extra maatregelen, bovernop de verplichte 

vaccinatie en allerlei hygieneregels en mestregels voor de bedrijven. Hij doelde daarbij op een betere 

opsporing van besmette dieren, een uitbreiding van de meldingsplicht van abortussen (grens ligt nu 

bij 5 procent abortussen), het dicht maken van de geitenstallen (de bacterie verspreidt zich vooral via 

de lucht) en transportmaatregelen. ''De bacterie verspreidt zich over heel Nederland'', aldus Van de 

Sande. Hij stelde voor te komen tot een pakket van maatregelen in het deel van Brabant waar zich de 

meeste gevallen voordoen en daar alle geitenstallen als besmet te beschouwen. In het huidige 

vaccinatie gebied bevinden zich 181 bedrijven met melkgeiten. 

Zowel Klink als Verburg gaan de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen nader bekijken. Ton 

van Hoof (LTO) verklaarde dat het dicht maken van geitenstallen moeilijk uitvoerbaar is. ''Dat zou 

heel slecht zijn voor de dieren. Maar we willen wel kijken naar mogelijkheden om delen van de stal af 

te sluiten, afhankelijk van de windrichting. Op die manier kun je doortochten beperken.'' Van Hoof 

vindt dat geitenhouders die tot nu toe niet hebben meegewerkt aan vaccinatie in het zuiden, per 

direct bezoek moeten krijgen van de AID. Het zou gaan om 14 van de 181 bedrijven. (Jinke 

Hesterman) 

 

 



Q-koortsbacterie kan 60 kilometer overbruggen 

De Q-koortsbacterie kan zich via de lucht verspreiden over afstanden tot 60 kilometer. De bacterie 

Coxiella burnetii die de ziekte veroorzaakt kan maanden tot jaren overleven in stof of zand. Door 

verwaaiing kan de bacterie in de lucht komen. Op die manier kan de bacterie afhankelijk van de 

weersomstandigheden kilometers worden verspreid. Dat meldt het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De besmetting van een mens met Q-koorts zegt daarom weinig of 

niets over de herkomst van de bacterie. Bron: RIVM 

Bacterie Q-koorts kan voorkomen in rauwmelkse producten 

De Q-koortsbacterie zou voor kunnen komen in rauwmelkse producten, zoals in kaasjes, ongaar vlees 

en rauwe melk. Dat meldt het Voedingscentrum. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) is de overdracht van de bacterie via de consumptie van dierlijke producten overigens 

zeer zeldzaam. Desondanks geeft het Voedingscentrum uit voorzorg enkele richtlijnen. 

Het vlees van dieren met Q-koorts mag niet verkocht worden, maar het is denkbaar dat de diagnose 

niet op tijd wordt gesteld. Dieren worden er namelijk niet altijd ziek van. Hoe dan ook is het 

verstandig om vlees altijd goed te verhitten. Zo wordt ook besmetting met listeria, salmonella en 

andere ziekmakende bacteriën voorkomen. Dit advies is nog dringender voor zwangere vrouwen, 

ouderen en mensen met een lage weerstand. Bron: Voedingscentrum 

Augustus 2009 

Probleem besmette geitenmest nog niet opgelost 

Het verkleinen/hakselen van mest van met Q-koorts besmette bedrijven als voorbewerking voor 

sterilisatie c.q. verbranding, draagt bij aan verspreiding van de bacterie C. burnetii. De kans op 

vorming van besmette stofdeeltjes is substantieel groter dan bij het uitmesten van een potstal. 

Verspreiding kan alleen in een volledig gesloten procesgang worden voorkomen. Dat schrijft het 

Bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Warenautoriteit in een brief aan de directeur 

Voedselkwaliteit en Diergezondheid van het ministerie van LNV.  Het Bureau was om advies gevraagd 

om te bezien of het verstandig is besmette mest te verbranden of te steriliseren. Volgens het Bureau 

is de hitteresistentie van C. burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, in mest niet bekend en de 

mate van afdoding in mest kan dus (nog) niet worden voorspeld. Wel staat vast dat de inhoud van de 

potstal van een bedrijf dat Q-koorts heeft gemeld, zeer grote aantallen C. burnetii bevat. Tijdens het 

uitmesten, inladen, transporteren en uitladen van de mest kunnen zogeheten gecontamineerde 

stofaërosolen (besmette stofdeeltjes) ontstaan die infectie op grote afstand kunnen veroorzaken. 

Een lage vochtigheidsgraad van de mest en warm, winderig weer kunnen dit bevorderen. 

Hoewel naar verwachting verschillen bestaan in de aantallen C. burnetii tussen de inhoud van de 

gierkelder en de bedding waarop dieren hebben geaborteerd of gelammerd, zijn de aantallen nog 

niet bekend. Zowel gier als strooisel van besmette bedrijven dient net als mest als hoogrisico 

materiaal te worden beschouwd, aldus het Bureau Risicobeoordeling van de VWA. 

Aantal Q-koorts besmettingen loopt verder op 

Het aantal menselijke besmettingen met Q-koorts loopt nog altijd verder op. Het RIVM meldt medio 

augustus ruim 2000 gevallen. De epidemie is nog altijd niet over haar hoogtepunt heen. 

Besmettingsgevallen doen zich inmiddels in het hele land voor. 


