
Verantwoording VSI Q-koorts 
 
1. Inleiding 
Deze bijlage beschrijft de verantwoording, de werkwijze en de onderbouwing van het 
Verpleegkundig Stappenplan (VSI) Q-koorts. Het is gemaakt door de LOVI redactieraad1. De 
auteur van dit stappenplan is Jane van Ommen werkzaam bij GGD Midden Nederland. 
 
2. Verantwoording 
Dit stappenplan is gebaseerd op de LCI-richtlijn Q-koorts, de Wet publieke gezondheid en de 
WGBO. De leden van de redactieraad toetsen het stappenplan aan hun eigen 
praktijkervaring en aan die van het het team waarin zij werkzaam zijn. Daarmee kan het 
stappenplan ‘practice based’ worden genoemd.  
 
3. Routing en resultaten 
Voor het vaststellen is de afgesproken routing doorlopen. De VSI Q-koorts heeft in 
conceptvorm in de uitbraakperiode 2009-2011 op de RIVM-website gestaan, met het 
verzoek aan artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding om deze te toetsen in de 
praktijk. Daarvoor was de VSI echter al beschikbaar vanaf 2009 vanwege de uitbraak in 
Nederland. 
Na de openstelling heeft een aantal POI’s een reactie ingestuurd. De meeste reacties waren 
tekstueel van aard en zijn als verbetering overgenomen.  
Daarnaast is naar aanleiding van reacties de lay-out geüniformeerd door een 
redactiemedewerker van de LCI. 
Andere wijzigingen: 

1. De aanbeveling om informatie over patiëntenverenigingen op te nemen is 
overgenomen. 

2. Het doel: “De behandelaar is bekend met de casusdefinitie over het al dan niet 
inzetten van Q-koortsdiagnostiek, in relatie tot epidemiologische risicofactoren en bij 
personen met een verhoogd risico op een chronisch beloop” is verwijderd. Te 
specifiek en op de epidemie van 2007-2010 gericht. 

3. Argumenten om bepaalde onderdelen toe te voegen of weg te laten zijn gewogen 
aan de LCI-richtlijn.  

De VSI is op 21 januari 2012 in het LOVI vastgesteld en in maart 2012 op de RIVM-website 
geplaatst. De VSI heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Herziening is gekoppeld aan de 
LCI-richtlijn Q-koorts. Gebruikers kunnen hun aanmerkingen ter verbetering aan de 
redactieraad sturen via de op de website aangegeven route. 
 
4. Aanbevelingen 
De redactieraad heeft geen aanbevelingen. 
 

5. Registratieformulier 
Er is een ziektespecifiek registratieformulier voor een gemelde Q-koortsinfectie als bijlage 
opgenomen bij de Q-koortsrichtlijn op de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 De LOVI redactieraad bestond tijdens het schrijven van deze VSI uit: Ton Oomen (RIVM/CIb/LCI), Corien Swaan 
(RIVM/CIb/LCI)  Alice Prenger (Hulpverleningsdienst Groningen), Lian Bovée (GGD Amsterdam), Mirian Bongartz  (GGD 
Limburg-Noord)  en Gerry van Renselaar (GGD Flevoland). 
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