Inleiding
Er bestaat tegenwoordig nog veel onduidelijkheid over de diagnose en behandeling van de ziekte van
Lyme. Wanneer u verwacht dat dit Ebook deze onduidelijkheden wegneemt, zal ik u helaas moeten
teleurstellen. Er zijn wel wetenschappelijke onderzoeken gaande naar de ziekte van Lyme en de
behandeling hiervan, maar door de complexiteit van de Borrelia-bacterie (de bacterie die de ziekte van
Lyme veroorzaakt) is hier nog geen eenduidige richtlijn voor.
Wat mag u dan wel verwachten van dit Ebook?
Dit Ebook is met name gericht op het verstrekken van informatie over de ziekte van Lyme. Door
bovengenoemde complexiteit van de Borrelia-bacterie in combinatie met de grote diversiteit aan
symptomen is het voor een arts ook vaak moeilijk de diagnose Lyme-ziekte te stellen. Vandaar dat het
belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van deze ziekte en de symptomen die
hiermee gepaard gaan. Dit Ebook is dus voornamelijk gemaakt om zowel de patiënt als ook de arts zo
goed en volledig mogelijk te informeren over de ziekte van Lyme, de symptomen en de verschillende
richtlijnen binnen de diagnostiek en behandeling van deze ziekte. Op deze manier wordt hopelijk de
diagnose Lyme-ziekte eerder gesteld, zodat de bacterie beter te bestrijden is.
Dit Ebook is gemaakt aan de hand van informatie verkregen via de Nederlandse Vereniging van
Lymepatienten (NVLP) en het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM
Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten:
De NVLP is er voor Lymepatiënten en wordt in stand gehouden door Lymepatiënten. De NVLP is
door Lymepatiënten opgericht op 11 mei 1994. Het doel van de vereniging is op te komen voor de
belangen van de Lymepatiënten in de ruimste zin van het woord.
De patiëntenvereniging wil dicht bij haar leden staan. De vele klachten en schrijnende verhalen van
volwassenen, jongeren en kinderen, die onnodig lijden en wanhopig zoeken naar hulp (soms
jarenlang), maar deze niet of niet voldoende krijgen, laten de NVLP van mening zijn, dat dit anno
2006 absoluut niet kan. Zieke patiënten die op eigen kosten uitwijken naar het buitenland (Duitsland,
USA, Zwitserland, Tsjechië etc.) om medische hulp te vinden, patiënten die thuis zitten en door de
ziekte geen of onvoldoende kwaliteit van leven hebben, maar geen medische hulp krijgen, dat zou
niet mogelijk horen te zijn.
De NVLP is van mening, dat er onderzoek moet komen naar de ziekte van Lyme, bijscholing voor
medici en andere betrokken instellingen, betere medische zorg en dat er een discussie gevoerd moet
gaan worden op wetenschappelijk niveau, zodat dergelijke verhalen tot het verleden gaan behoren.
De NVLP heeft begrip voor de moeilijkheden waar artsen voor komen te staan bij de diagnose en
behandeling van de ziekte van Lyme en wil daarom in samenwerking met de medische wereld, op
een respectvolle wijze, tot een verbetering van de diagnose en behandeling van Lyme-patiënten
komen.
Meer informatie over de NVLP is te vinden via: http://www.lymevereniging.nl/
RIVM:
“Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van
VWS de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte
publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met de vakgroep voor Publiekscommunicatie
over Infectieziekten, en deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen.
Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.”
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De teek
Wat is een teek ?
Een teek is een kleine geleedpotige (spinachtige) parasiet die zich met zijn monddelen vastzet in de
huid van zijn gastheer om bloed te zuigen. De honderden verschillenden soorten teken zijn onder te
verdelen in harde en zachte teken. De harde teken Ixodes ricinus (gewone-, hout-, schapen- of
hondenteek genoemd) is de meest voorkomende tekensoort in Nederland en heel Europa.

Leefwijze teek
De schapenteek komt voor op plaatsen waar de luchtvochtigheid groot is, bijvoorbeeld op plaatsen
met lage begroeiing. Teken komen niet alleen voor in natuurgebieden, maar ook in stadsparken en
tuinen. De schapenteek is actief van begin maart tot eind november. Tijdens de droge
zomermaanden is de activiteit minder. Mensen en huisdieren zien de parasieten vaak niet.
Andersom reageren teken wel op wat de mens en dier doen én veroorzaken, zij weten hun
gastheren op te sporen door het verhoogde koolzuurgehalte in de uitademingslucht,
lichaamswarmte, verspreiding van geuren, verandering van lichtinval of een combinatie ervan. Ze
leven van opgezogen bloed en zijn 24 uur per dag op zoek naar 'gastheren en gastvrouwen' om
bloed te kunnen zuigen.

Levenscyclus teek
De teek ontwikkelt zich via een vervelling van larve tot nimf en vervolgens tot een volwassen teek.
In dit laatste stadium kunnen mannetjes en vrouwtjes worden onderscheiden. Het is een
zogenaamde drie gastheren parasiet, dat wil zeggen dat hij in elk van zijn drie ontwikkelingsstadia
een nieuwe gastheer zoekt. Bij de ene gastheer kan de teek met het bloed de ziekteverwekker
opnemen en die vervolgens weer op de volgende gastheer overbrengen. De beet van een teek is
over het algemeen niet pijnlijk en wordt daardoor vaak niet opgemerkt.
Waarschijnlijk zijn de nimfen het belangrijkst voor het overbrengen van ziekten op de mens. De
nimf heeft al een keer bloed gezogen en kan daardoor besmet zijn met Borrelia burgdorferi. Daarbij
komt dat de nimf erg klein is (ca. 1 mm), waardoor hij makkelijk over het hoofd wordt gezien. Het
vrouwtje (laatste stadium) valt door haar grootte veel beter op en zal dus snel worden ontdekt en
verwijderd. Het mannetje zuigt geen bloed en speelt daarom geen rol bij het overbrengen van
ziekten.

2

Algemene informatie ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme of Lyme-Borrelios is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door Borrelia
burgdorferi, een spiraalvormige bacterie (spirocheet) van drie tot acht micrometer. De ziekte is niet
vernoemd naar de ontdekker maar naar het plaatsje Old Lyme in Connecticut, waar in 1975 een
epidemie van deze ziekte optrad.
Wat is de ziekte van Lyme?
De ziekte van Lyme of Lyme-ziekte is een infectie veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. De
ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet en begint vaak met een rode huiduitslag rond de
beet en griepachtige verschijnselen. Niet of onvoldoende behandeld, kan de ziekte chronisch worden
en veel orgaansystemen in het lichaam aantasten.
Bij een tekenbeet kan men ook afzonderlijk of tegelijkertijd andere ziekten oplopen. Dan spreekt men
van co-infecties. Meest voorkomende co-infecties na tekenbeten zijn Ehrlichia, Bartonella, Babesia. Het is
niet duidelijk hoe vaak deze co-infecties in Nederland voorkomen, omdat dit nog niet wordt
onderzocht.
Hoe krijg je het?
Lyme-ziekte wordt in verreweg de meeste gevallen overgedragen door de beet van een teek. Baby's
kunnen in de baarmoeder geïnfecteerd worden, wanneer de moeder aan de ziekte lijdt. Sommige
wetenschappers denken dat andere bijtende insecten, zoals muggen, vlooien, bijtende vliegen en
luizen ook in staat zijn de ziekte van Lyme over te brengen. Ook is het voorgekomen dat een
ontvanger van een bloedtransfusie met Borrelia geïnfecteerd bloed, de ziekte heeft opgelopen. Dit is
echter nog niet goed wetenschappelijk onderzocht.
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Symptomen
Hoe weet ik of ik de ziekte van Lyme heb?
Het stellen van de diagnose Lyme-ziekte kan problemen opleveren, doordat de symptomen van de
ziekte van Lyme vaak gelijk zijn aan de symptomen van andere algemene infecties en ook de
symptomen van andere ziekten kunnen nabootsen. Een symptoom dat kenmerkend is voor de
diagnose Lyme-ziekte is de ontwikkeling van een ovale of ringvormige uitslag rond de plek van de
tekenbeet, het zogenaamde Erythema Migrans (of EM). Wanneer deze uitslag wordt vastgesteld, dient
men zo snel mogelijk behandeld te worden met antibiotica. De kenmerkende vorm van de EM uitslag
is een ronde rode ring of vlek rond de tekenbeet, maar andere a-specifieke vormen komen ook vaak
voor.

Erythema Migrans:
De klassieke ringvormige huiduitslag licht vaak op in het midden en lijkt daardoor op een
"schietschijf", maar dit is zeker niet altijd het geval. De uitslag kan in diameter variëren van een paar
centimeter tot een tiental centimeters en is niet altijd rond of ovaal. De kleur van de uitslag kan
variëren van licht rood tot diep paars.
Meestal is de uitslag vlak, maar soms zijn er verhoogde gebieden of hobbels/bultjes in de uitslag. De
uitslag kan warm aanvoelen bij aanraking. Meestal is de uitslag pijnloos, maar jeuk en in sommige
gevallen pijn kan voorkomen.
Een EM kan een paar dagen na de tekenbeet verschijnen, maar ook pas na enkele weken. Het kan zich
uitbreiden naar andere gebieden van het lichaam of er kunnen meerdere EM's verschijnen ver van de
eerste EM huiduitslag. Omdat er diverse atypische vormen van EM voorkomen, is het mogelijk dat de
EM niet herkend wordt.

Het is belangrijk te weten, dat slechts 50% van de patiënten een EM uitslag krijgt en dat veel
mensen de uitslag ook niet opmerken, bijvoorbeeld wanneer deze zich bevindt op een plek die
moeilijk te zien is, zoals onder het hoofdhaar. Minder dan de helft van de mensen die de ziekte van
Lyme hebben, kunnen zich een huiduitslag of tekenbeet herinneren.
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Vroege Lyme-ziekte:
Vroege Lyme-ziekte kan een brede reeks aan symptomen geven en bij elke patiënt weer anders tot
uiting komen. De symptomen kunnen snel wisselen, soms binnen een paar uur of kunnen zo
minimaal zijn dat ze niet worden opgemerkt. Andere symptomen kunnen tegelijkertijd met of zonder
de huiduitslag verschijnen. Deze lijken vaak op een soort griep of verkoudheid, met koorts, hoofdpijn,
spier en gewrichtspijn, tintelingen of plaatselijk doof gevoel en/of algehele vermoeidheid.
Vaak nemen deze beginsymptomen ook zonder behandeling na enige tijd weer af. Dit betekent echter
niet, dat de bacterie verdwenen is. De bacterie kan in het lichaam aanwezig blijven en op een later
tijdstip toeslaan. Bij deze patiënten kan de ziekte pas in een later stadium aan het licht komen.
In andere gevallen worden de symptomen steeds heviger en gevarieerder. Een grote verscheidenheid
aan klachten kan worden gezien. Meest genoemde klachten en symptomen zijn: huidafwijkingen,
neurologische klachten, gewrichtsklachten, hartklachten, oogklachten en aspecifieke klachten zoals
vermoeidheid en telkens terugkerende griepachtige verschijnselen met temperatuurverhoging,
zweten, pijn in de spieren e.d. Ook psychische klachten zoals concentratieproblemen en somberheid
komen regelmatig voor. De klachten en symptomen kunnen snel wisselen in aard en ernst.
Chronische Lyme-ziekte:
Bij chronische Lyme-ziekte, bestaan de symptomen vaak uit ernstige vermoeidheid, pijnen die geen
duidelijke oorzaak lijken te hebben en neurologische en/of psychische klachten. Lyme-ziekte kan vele
lichaamsfuncties en organen aantasten, daarom wordt het een zogenaamde "multi-systeem ziekte"
genoemd. Het ziektebeeld kan ook gecompliceerd worden door de aanwezigheid van andere
tekenbeet co-infecties. Wanneer een patiënt verschillende symptomen opnoemt, die meerdere
orgaansystemen betreffen en de arts geen duidelijke oorzaak kan vinden, moet daarom ook aan Lymeziekte en co-infecties worden gedacht.
Ziektestadia:
Een infectie met de bacterie Borrelia burgdorferi leidt niet altijd tot de ziekte van Lyme. Wanneer er
ziekteverschijnselen ontstaan worden deze in drie stadia ingedeeld. De indeling in stadia is enigszins
willekeurig. Er zijn veel aanwijzingen dat Lyme-borreliose een multi-systeemziekte is, die een zeer
divers en grillig beloop kan hebben. Naast de hierna beschreven meest voorkomende
verschijningsvormen zijn er talloze andere verschijningsvormen beschreven.

Stadium 1: Lokale huidinfectie; erythema migrans (EM)
De lokale huidinfectie begint als een rode plek, meestal na 4-10 dagen en bijna altijd binnen drie
maanden na een tekenbeet. De EM-huiduitslag breidt zich in de loop van dagen tot weken uit tot een
(5-40 cm in diameter) min of meer ronde of ovale kring, vaak met centrale verbleking. De huiduitslag
is meestal pijnloos, jeukt meestal niet en is niet verheven, behalve soms aan de randen.
Voorkeurlokalisatie: romp, benen, oksels en liezen. Deze huiduitslag wordt erythema migrans
genoemd. Variaties van het erythema migrans komen echter voor. Zo kan de huiduitslag egaal rood
blijven, ontstaan er ter plaatse blaren of kunnen er meerdere ringen om elkaar heen zichtbaar zijn. Ook
jeuk en pijn kunnen in een minderheid van de gevallen voorkomen. Meerdere EM-huiduitslagen
tegelijk of terugkerende EM-huiduitslagen zijn beschreven.
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Bij de locale huidinfectie wordt soms een griepachtig ziektebeeld met malaise, koorts en spierpijn
gezien. Dit beeld kan ook in een latere fase van de ziekte voorkomen. Als er een typisch erythema
migrans (EM) wordt geconstateerd is er vrijwel zeker sprake van de ziekte van Lyme.
Sommige studies geven aan dat de atypische vormen van erythema migrans vaker voorkomen dan de
hierboven beschreven typische vorm. Bij patiënten met een typisch erythema migrans is een bloedtest
niet nodig voor het stellen van de diagnose. In het merendeel van de gevallen zijn in deze fase van de
ziekte namelijk geen anti-stoffen aantoonbaar, waardoor een bloedtest niet nuttig is. Patiënten met een
EM dienen zo snel mogelijk met een antibioticum te worden behandeld, zie hiervoor het hoofdstuk
“Diagnose en behandeling.” In de acute fase kan ook nog een andere huidaandoening optreden,
namelijk lymphadenosis cutis benigna of borrelia pseudolymfoom. Dit is een paarsrood onderhuids
knobbeltje op de plaats van de beet of op afstand de beet. Meestal komt deze huidaandoening voor bij
de oorschelp, oorlel, tepel, neus of scrotum.

lymphadenosis cutis benigna

Stadium 2: Vroege gedissemineerde infectie
Na de tekenbeet kan de Borrelia-bacterie in de bloedbaan terecht komen, hetgeen tot een
gedissemineerde (uitgezaaide) infectie leidt. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, zijn er
sterke aanwijzingen dat de bacterie zich al binnen enkele dagen door het lichaam kan verspreiden en
o.a. het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) kan binnendringen. Via de bloedbaan wordt
de bacterie in het lichaam verspreid, maar de bacterie is meestal slechts kort in de bloedbaan
aanwezig. Hoewel de bacterie in elk orgaan terecht kan komen, ontstaan de meeste
ziekteverschijnselen in het zenuwstelsel, de gewrichten en het hart. Het blijkt dat de helft van de
patiënten met een Borrelia infectie geen tekenbeet of erythema migrans heeft opgemerkt. Daardoor
kan het voorkomen dat de ziekteverschijnselen niet direct met een Borrelia-infectie in verband worden
gebracht.
Aandoeningen van het zenuwstelsel (neuroborreliose)
De meest voorkomende acute aandoeningen van het zenuwstelsel zijn ontsteking van hersenzenuwen
en/of ruggenmergzenuwen, met name een halfzijdige aangezichtsverlamming (Bell'se parese), al dan
niet in combinatie met een hersenvliesontsteking.
De verschijnselen van hersenvliesontsteking zijn meestal gering. Vaak hebben patiënten geen
hoofdpijn, koorts, sufheid of nekstijfheid zoals bij andere vormen van hersenvliesontsteking.
Daarnaast komen ook subacute en chronische vormen van de infectie van het centrale zenuwstelsel
voor (subacute encefalopathie, zie chronische neuroborreliose) Verschijnselen van
hersenzenuwontsteking kunnen o.a. bestaan uit dubbelzien en halfzijdige aangezichtsverlamming en
pijn in het gebied van de betreffende zenuw. Ontsteking van een ruggenmergzenuw veroorzaakt zeer
heftige pijn in een arm of been of in de romp. Soms gaat dit samen met krachtsverlies en een doof,
tintelend gevoel. Ontsteking van het ruggenmerg kan krachtsverlies en een doof gevoel in beide
benen veroorzaken. Soms kan de urine niet worden opgehouden of wordt juist het plassen
bemoeilijkt. Naast deze veel beschreven verschijningsvormen zijn bij de ziekte van Lyme ook
ziektebeelden, die lijken op MS, ALS, MSA en dementie, beschreven.
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Gewrichtsaandoeningen
De verschijnselen van "Lyme-artritis" (gewrichtsontsteking) zijn zwelling en pijn in het aangedane
gewricht. De duur van de zwelling varieert van minder dan een dag tot maanden. Het kniegewricht is
relatief vaak aangedaan. De gewrichtsontsteking ontstaat bij de helft van de patiënten binnen drie
maanden na de tekenbeet of het EM. Gewrichtsontsteking kan echter ook in het latere beloop van de
ziekte ontstaan. De ontstekingsverschijnselen kunnen verspringen tussen diverse gewrichten.
Klachten verbeteren vaak na behandeling met een antibioticum, maar kunnen ondanks behandeling
nog lang blijven bestaan. Er zijn aanwijzingen dat voortdurende gewrichtsklachten na behandeling
veroorzaakt worden door een aanhoudende infectie, maar hierover bestaat onder deskundigen geen
overeenstemming. Gewrichtsontsteking moet worden onderscheiden van een op fibromyalgie lijkend
syndroom dat (soms in combinatie met Lyme-artritis) in de chronische fase van Lyme-Borreliose
voorkomt.

Lyme-artritis

Hartaandoeningen
De meest voorkomende afwijking van het hart is een Lyme-carditis (hartspierontsteking) met een
stoornis in het geleidingssysteem tussen de boezems en de kamers. Hiernaast komen
hartritmestoornissen ook veel voor. Wanneer de geleiding ernstig is gestoord kan een trage hartslag
ontstaan, waardoor de patiënt kan flauwvallen en last van benauwdheid kan krijgen. Ook hartfalen en
pijn op de borst kunnen het gevolg zijn.

Stadium 3: Chronische Lyme-borreliose
Men zou van chronische Lyme-borreliose kunnen spreken bij een ziekteduur van meer dan een jaar.
Alle eerder genoemde verschijnselen kunnen een langdurig en wisselend beloop hebben met
vermindering en verergering van ziekteverschijnselen over weken tot jaren waarbij de symptomen
van orgaansysteem kunnen wisselen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Lyme-borreliose naarmate de
infectie langer duurt, steeds meer de kenmerken van een chronische "multisysteemziekte" vertoont
(net als Lues, tbc, HIV). Naast de specifieke verschijnselen in verschillende orgaansystemen staan bij
de chronische vorm van de ziekte de aspecifieke klachten op de voorgrond. Deze klachten bestaan o.a.
uit griepachtige verschijnselen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, voorbijgaande
temperatuursverhoging van enkele uren, transpireren, wisselende pijn in spieren, pezen en
gewrichten.
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Chronische neuroborreliose
In de latere fase van de ziekte kunnen chronische ziekteverschijnselen van het centrale en perifere
zenuwstelsel (chronische neuroborreliose) op de voorgrond staan. In het bijzonder een subacute/
chronische hersenaandoening, "encefalopathie" genaamd. Over het aantal gevallen van chronische
neuroborreliose bestaat onder deskundigen geen overeenstemming. Er zijn aanwijzingen dat deze
vorm van de ziekte vaak gemist wordt. De diagnostiek van encefalopathie is vaak moeilijk omdat het
verloop sluipend is en de symptomen pas bij een goede anamnese (ziektegeschiedenis) en gedegen
onderzoek aan het licht komen. De klachten die bij de hersenaandoening Lyme-encefalopathie relatief
vaak gezien worden zijn: stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, geheugenproblemen, verminderde
concentratie, problemen met woordvinding, hoofdpijn, overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
(licht, geluid) en slaapstoornissen. Psychiatrisch beelden die door Lyme-encefalopathie kunnen
worden veroorzaakt of geïmiteerd zijn: persoonlijkheidsveranderingen, dementie, ADHD,
angststoornissen, stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen.
Geen van deze symptomen en onderzoeksbevindingen zijn op zichzelf specifiek voor chronische
neuroborreliose. Als de onderzoekend arts deze symptomen niet in hun samenhang interpreteert,
kunnen zij als aspecifiek of bizar gekenmerkt worden en kan de diagnose gemakkelijk gemist worden.
Het is de combinatie van een zorgvuldig uitvragen van de ziektegeschiedenis en klachten,
psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, neuropsychologische testen
en hersenscans die bij chronische neuroborreliose tot de juiste diagnose leidt. Aanvullend onderzoek
in de vorm van neuropsychologisch onderzoek, hersenvocht-onderzoek, hersenscans (MRI, PET,
SPECT) spelen een belangrijke rol. Neuropsychologisch onderzoek van geheugen, aandacht,
cognitieve verwerkingssnelheid, verbale vermogens kan objectieve tekenen aan het licht brengen die
bij het klinische onderzoek niet meteen duidelijk zijn.
Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)
Een huidaandoening die ook tot chronische Lyme-borreliose wordt gerekend is de Acrodermatitis
chronica atrophicans (ACA). Bij deze aandoening wordt de huid plaatselijk rood tot paars en in het
begin vaak iets verdikt en warm. Na maanden tot jaren wordt de huid papierdun. De aandoening is
vooral aan de benen en armen gelokaliseerd en kan jaren na een tekenbeet of een onbehandeld
erythema migrans ontstaan. Een klein deel van deze patiënten heeft ook gewrichtsontsteking. De
combinatie met hersenvliesontsteking is nooit beschreven. Afweerstoffen tegen Borrelia burgdorferi
zijn bij deze patiënten altijd in het bloed aantoonbaar.
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De rol van Co-infecties
Naast de besmetting met diverse Borrelia soorten kunnen o.a. infecties door een tekenbeet worden
overgebracht (oa Babesia, Ehrlichia en Bartonella). Uit publicaties blijkt dat deze co-infecties in de VS
regelmatig voorkomen. Klinische ervaring van Europese specialisten op het gebied van Lyme en coinfecties en recente publicaties versterken het vermoeden, dat co-infecties ook in Europa meer
voorkomen dan eerder werd gedacht. Co-infecties kunnen gemakkelijk gemist worden als hier niet
gericht op wordt getest. Het klinische beeld van deze co-infecties gaat grotendeels gepaard met
dezelfde symptomen als die kunnen worden gezien bij chronische Lyme-borreliose. Verder is
gebleken dat de aanwezigheid van deze infecties de genezing van Lyme-borreliose kunnen
bemoeilijken. Blijvende klachten na een behandeling voor Lyme-borreliose kunnen dus ook door
onbehandelde co-infecties veroorzaakt worden.
Symptomen checklist
De symptomen checklist is een lijst met merendeels aspecifieke verschijnselen die vooral gezien
worden bij subacute en chronische vormen van Lyme-borreliose en kan gebruikt worden bij de
anamnese. Naarmate er meer van deze verschijnselen aanwezig zijn, wordt het gewicht hiervan bij het
stellen van de diagnose groter. Aanwezigheid van meerdere van deze verschijnselen is een aanwijzing
voor, maar zeker geen bewijs van de ziekte van Lyme. Deze verschijnselen moeten altijd gewogen
worden in de context van het totale beeld. De checklist:
 Tekenbeet
 Uitslag of andere huidafwijkingen ter plaatse van de tekenbeet (zoals een EM)
 Huiduitslag op andere plaatsen
 Haaruitval
 Onverklaarbare temperatuur-verhoging, koorts
 Onverklaarbare koude rillingen
 Onverklaarbare transpiratie, nachtelijke zweetaanvallen
 Ernstige vermoeidheid (vgl CVS)
 Frequente infecties (o.a. sinusitis, luchtweginfecties)
 Klierzwelling (hals, oksels, liezen)
 Pijnlijke keel
 Kortademigheid, hoesten
 Toegenomen intolerantie voor alcohol, kater
 Maagklachten, buikpijn
 Verlies van eetlust
 Veranderde stoelgang (obstipatie, diarree)
 Onverklaarbare gewichtsverandering > 3 kg
 Hartkloppingen , overslaan van het hart
 Pijn in de borstkas, ribben
 Pijn en/ of zwelling in gewrichten
 Pijn in (aanhechting van) spieren en pezen
 Stijfheid in de nek, kraken van de nek
 Stijfheid van gewrichten en/of rug
 Hoofdpijn
 Tintelingen, dove plekken, plaatselijk branderige of stekende pijn
 Spiertrekkingen in het gezicht of elders
 Spierkrampen, restless legs
 Onverklaarbaar trillen of schokken
 Halfzijdige gezichtsverlamming (Bell’se parese)
 Zwelling rond de ogen
 Dubbelzien, tunnelzien, moeite met scherp zien
 Overgevoeligheid voor licht
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Pijn of jeuk in oren
Oorsuizen, zoemen of fluiten
Overgevoeligheid voor geluiden
Duizeligheid, evenwichtstoornis, toegenomen reisziekte
Licht in het hoofd, problemen met staan/ lopen
Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen
Somberheid en/of angstigheid, piekeren
Problemen met slapen (te weinig, te veel), vermoeid wakker
Verwardheid, moeite een gedachtespoor vast te houden
Moeite met concentratie, nieuwe informatie begrijpen, begrijpend lezen
Vergeetachtigheid, slecht korte-termijn geheugen
Oriëntatie problemen (verdwalen, dingen kwijt raken)
Problemen met spreken (woorden vinden, verkeerde woorden zeggen, stotteren, slecht
articuleren)
Geïrriteerde blaas, niet kunnen ophouden van urine of juist moeilijk kunnen plassen.
Seksuele functiestoornis, verminderde zin in seks
Pijn in de onderbuik
Alleen mannen: Pijn in de zaadballen
Alleen vrouwen: Melkuitvloed uit de borst (galactorrhea)
Alleen vrouwen: Onverklaarde onregelmatige menstruatie
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Diagnostiek
Op dit moment is er nog geen voldoende betrouwbare, gestandaardiseerde test, die met zekerheid kan
aantonen dan wel uitsluiten of je besmet bent met de Borrelia bacterie en/of andere co-infecties. Testen
hebben daarom slechts een aanvullende rol bij het stellen van de diagnose.
De diagnose zou daarom gebaseerd moeten zijn op de symptomen, medische geschiedenis en de
blootstelling aan teken, aangevuld met de testuitslagen. Uiteraard moeten ook andere ziekten
uitgesloten worden. Alleen afgaan op een testuitslag en deze gebruiken om patiënten van behandeling
uit te sluiten wordt door een aantal deskundigen ontraden, aangezien de huidige testen veel gevallen
van de ziekte van Lyme missen. Hierover is binnen de medische wereld echter helaas geen
overeenstemming.

Testen:
De meest gebruikelijke testen bij Lyme-ziekte zijn testen op antistoffen. Bij testen op antistoffen wordt
de infectie niet rechtstreeks aangetoond. Een positieve test op antistoffen tegen Borrelia wijst alleen op
een contact met de bacterie. Antistoffen kunnen echter nog lang na genezing aanwezig blijven en
sommige patiënten produceren geen of te weinig antistoffen, terwijl zij de ziekte nog wel hebben.
Meestal kan men op basis van alleen een positieve test uitslag dus niet met zekerheid zeggen of de
infectie nog aanwezig is en sluit een negatieve test de ziekte niet uit.
Er zijn twee soorten testen mogelijk: De ELISA-test en de Westernblot-test. In Nederland gebruikt men
het zogenaamde twee-stappenprotocol. Eerst wordt een ELISA-test gedaan en alleen als die positief is,
wordt ter bevestiging een Westernblot-test gedaan.
Terwijl een positieve ELISA-test een redelijk betrouwbare indicatie van contact met de bacterie is, is
een negatieve Elisa-test daarentegen weinigzeggend omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat
de Elisa-test slechts voor 30 tot 60% nauwkeurig is. Op het twee-stappenprotocol is daarom door een
aantal deskundigen kritiek geuit. Zij adviseren in alle gevallen ook een Westernblot-test te doen.
Het komt regelmatig voor dat de Westernblot-test positief is, terwijl de ELISA-test negatief was.
Deskundigen zijn het echter niet eens over de interpretatie van zo'n uitslag.
De Westernblot-test is duurder en geeft een veel genuanceerder beeld van de aanwezige antistoffen,
maar dat maakt dat interpretatie ook moeilijker. Ook de Westernblot-test is niet 100% betrouwbaar en
kan om diverse redenen een foute uitslag geven.
Een probleem is verder, dat er verschillende testkits en verschillende beoordelingscriteria in omloop
zijn. Doordat de testen niet gestandaardiseerd zijn, kunnen de testuitslagen van verschillende
laboratoria onderling erg verschillen.
Voor de testen die gebruikt worden voor het hersenvocht, waarvoor de patiënt een lumbaalpunctie
moet ondergaan, worden in principe dezelfde testen gebruikt als voor het bloedonderzoek. Bij deze
testen spelen dus dezelfde problemen als bij bloedtesten. Deze testen worden vaak gebruikt om de
diagnose neuroborreliose vast te stellen. Een aantal deskundigen zijn op basis van wetenschappelijke
gegevens van mening dat deze testen, net als de bloedtesten, onvoldoende betrouwbaar zijn en niet
kunnen worden gebruikt om de diagnose neuroborreliose uit te sluiten.
Niet alle laboratoria en testen op de ziekte van Lyme zijn hetzelfde. Sommige laboratoria hebben zich
gespecialiseerd in het testen op tekenbeetziekten en gebruiken procedures, die hun testen meer
betrouwbaar en gevoelig maken dan de in andere laboratoria gebruikte (vaak commercieel
geproduceerde) testkits. Geen enkele test of laboratorium is echter perfect. Ook bij goede
testprocedures kan de uitslag bij een zelfde patiënt van laboratorium tot laboratorium verschillen,
blijkt uit onderzoek. Een verklaring hiervoor is het bestaan van verschillende bacteriestammen en het
aanpassingsvermogen van de bacterie, waardoor ook de antistoffen in aard kunnen verschillen en
door de ene test wel en de andere niet worden aangetoond. Ook kan het zijn, dat een patiënt
onvoldoende antistoffen produceert en in dat geval kan geen enkele test ze aantonen.
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In het begin van de ziekte (tot ongeveer 8-12 weken na de infectie) zijn de testen meestal negatief en
heeft testen dus geen zin. Daarna krijgen veel patiënten antistoffen in hun bloed die vaak met een test
zijn aan te tonen. Bij langer bestaande ziekte blijkt een deel van de patiënten minder antistoffen te
gaan produceren, waardoor de testen negatief kunnen worden. Hierdoor zou het dus zo kunnen zijn
dat een patiënt na een tekenbeet een groot aantal symptomen heeft, maar dat de bloedtest wel negatief
is. Deze negatieve bloedtest sluit dan dus niet uit dat de patiënt geen ziekte van Lyme heeft.
ILADS-deskundigen zijn van mening, dat bij voldoende klinische aanwijzingen voor de ziekte van
Lyme een antibioticabehandeling aangewezen is ongeacht de testresultaten, omdat de ziekte van
Lyme onbehandeld kan leiden tot ernstige schade en chronische invaliditeit.
Sommige mensen hebben mogelijk nooit meer een terugval met symptomen, terwijl anderen
chronisch ziek worden door onbehandelde of onvoldoende behandelde Lyme-ziekte. Ernstige
symptomen kunnen direct verschijnen of het kan maanden tot jaren duren voor deze beginnen.
De meest algemene symptomen zijn extreme vermoeidheid, gewrichts- en of spierpijn (vaak in de nek,
rug, knie, voet), hoofdpijn, zicht- of gehoorafwijkingen, tintelingen, gezichtsverlamming, hart
beschadiging, psychische klachten en maag en buik klachten. Onbehandelde Lyme-ziekte kan
resulteren in neurologische ziektebeelden, ernstige gewrichtsontsteking, blindheid, doofheid,
psychiatrische ziekten of zelfs tot de dood volgens sommige deskundigen.

Ontwikkeling ziekte van Lyme in Nederland
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Behandeling
De ziekte van Lyme kan worden behandeld met antibiotica, maar op welke manier precies is nog
onbekend. De meningen van wetenschappers en artsen over zowel de diagnose als de behandeling
van Lyme-ziekte zijn zeer verdeeld en hebben hierdoor geleid tot het bestaan van twee zorgrichtlijnen:
CBO-richtlijn en ILADS-richtlijn. Duidelijk is in ieder geval, dat er nog veel onderzoek nodig is om tot
een betere behandeling van Lyme-ziekte te komen. Wanneer er behandeling volgt direct na een
tekenbeet zijn er aanwijzingen dat een langere kuur van bijvoorbeeld zes weken beter resultaat geeft.
Het is niet bekend of deze behandeling de ziekte in alle gevallen permanent geneest.
CBO-richtlijn:
Een kuur van 2 tot maximaal 4 weken leidt in vrijwel alle gevallen tot genezing. Blijvende of
terugkerende symptomen en klachten na een dergelijke behandeling zouden volgens hen berusten op
een zogenaamd postinfectieus syndroom ook wel, Post Lyme Syndroom (PLS) genoemd. Dit PLS zou
geen teken zijn van voortdurende infectie, maar een immunologisch restverschijnsel zijn. Verdere
behandeling met antibiotica zou daarom niet zinvol zijn.
ILADS-deskundigen:
Wanneer de diagnose Lyme-borreliose gesteld is, zou er behandeld moeten worden zolang de
symptomen blijven voortduren. Wanneer er sprake is van terugkeer van symptomen na behandeling,
moet weer met antibiotica behandeld worden tot de klachten verdwenen zijn. Een patiënt die
symptoomvrij lijkt, moet waakzaam blijven in het opmerken van een herhaling van de klachten of
nieuwe nog onbekende symptomen, net als zijn of haar arts. Voor het bestaan van het zogenaamde
Post Lyme Syndroom bestaat geen goede wetenschappelijke onderbouwing. Blijvende of
terugkerende klachten wijzen daarom op blijvende infectie, tenzij er een duidelijke andere verklaring
is. Onvoldoende reactie op behandeling kan wijzen op een co-infectie. Vanwege de complexiteit van
de levenscyclus van de Lyme-bacterie, is volgens ILADS-specialisten vaak een gecombineerde
antibioticatherapie nodig.
In aanvulling op de medicatie zouden Lyme-patiënten een goed programma van lichaamsbeweging
en voeding moeten volgen. Patiënten die antibiotica krijgen zouden hierbij zogenaamde "probiotica"
moeten gebruiken, die nodig zijn voor het goed blijven functioneren van het spijsverteringsysteem.
Sommige Lyme-specialisten adviseren ook supplementen die het immuunsysteem ondersteunen.

Na de behandeling:
Er is nog geen test of andere methode die met zekerheid kan vaststellen, dat de infectie genezen is.
Over de kans dat een korte behandeling met antibiotica tot genezing leidt, verschillen deskundigen
van mening. Volgens de opstellers van de CBO-richtlijn leidt een korte behandeling van maximaal 4
weken vrijwel altijd tot genezing.
Lyme-specialisten die de ILADS- richtlijnen volgen, vermijden meestal het gebruik van de term
"genezen" omdat er veel aanwijzingen zijn, dat de bacterie in staat is een korte en zelfs langere
behandeling te overleven (Dit wordt persisterende infectie genoemd). Zij zijn daarom van mening, dat
er bij voortdurende symptomen sprake is van persisterende infectie en dat de behandeling moet
worden voortgezet tot op zijn minst twee maanden nadat de symptomen zijn verdwenen. Zowel de
patiënt als de arts zouden voorbereid moeten zijn op de mogelijkheid van het hervatten van de
behandeling, wanneer de symptomen weer terugkomen.
Je kunt de ziekte van Lyme steeds weer opnieuw oplopen door nieuwe tekenbeten en je kunt dus niet
immuun worden voor de ziekte van Lyme. Elke nieuwe tekenbeet kan je infecteren met een nieuwe
Borrelia infectie of andere tekenziekten. Er zijn Lyme-specialisten die menen dat elke volgende
infectie de symptomen heviger maken en de behandeling moeilijker.
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Controverse omtrent de behandeling:
Er is in de V.S. een groot verschil van mening tussen artsen in academische centra en andere artsen die
veel Lyme-patiënten langdurig hebben behandeld. In de V.S. zouden ook financiële belangen spelen,
omdat bepaalde invloedrijke specialisten en onderzoekers worden betaald door de verzekeraars die
geen lange behandelingen willen vergoeden en door de industrie die vaccins en testen op de markt
brengen.
Een aantal invloedrijke artsen hebben in Nederland in navolging van hun academische collega's in de
V.S. de positie ingenomen, dat Lyme-ziekte makkelijk te diagnosticeren is en makkelijk te genezen
met een paar dagen tot weken antibiotica. Zij stellen hun mening niet echt ter discussie en schuiven
nieuwe wetenschappelijke feiten die hiermee niet overeenkomen terzijde.
Er zijn echter veel aanwijzingen, dat de ziekte van Lyme een hardnekkige en complexe ziekte is die in
sommige gevallen moeilijk te genezen is en tot chronische invaliditeit kan leiden. Maar er is helaas
ook nog veel onduidelijkheid en tegenstrijdige wetenschappelijke informatie, waardoor het verschil
van inzicht kan voortbestaan.
Lyme-ziekte is pas ongeveer 25 jaar geleden ontdekt en blijkt veel specialistische gebieden te
bestrijken. Dat maakt dat er veel verschillende beelden van de ziekte zijn ontstaan, die allemaal slechts
een deel van het geheel dekken. Het is voor een arts moeilijk om zelf alle gegevens bij elkaar te
brengen en diepgaand en kritisch te bestuderen. De neiging bestaat om opvattingen van anderen, die
als autoriteit bekend staan, te volgen.
Een groot probleem is verder, dat er nog geen goede test of andere methode is om de ziekte met
zekerheid aan te tonen of uit te sluiten. Daardoor is het stellen van de diagnose, het inschatten van de
kans op succes en het beoordelen van het behandelresultaat moeilijk.
De kans op succes van de behandeling moet in elk geval worden afgewogen tegen de mogelijke
bijwerkingen ervan. Bij gebrek aan harde bewijzen vinden veel artsen het daarom moeilijk de
verantwoording voor een langere behandeling met antibiotica te nemen.
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Kinderen en de ziekte van Lyme
Ook kinderen kunnen de ziekte van Lyme en andere tekenziekten krijgen en doordat zij vaak meer
tijd buiten doorbrengen en vaak niet weten welke gebieden zij moeten vermijden, lopen kinderen zelfs
een groter risico dan volwassenen de ziekte op te lopen.
De symptomen bij kinderen kunnen zeer verschillen van de symptomen van een volwassene met
Lyme-ziekte. Kinderen die geïnfecteerd zijn hebben in het begin vaak een griepachtige ziekte en
kunnen een dag of langer slapen. Ze klagen vaak over het licht, dat pijn doet aan hun ogen. Lang niet
altijd ontwikkelen kinderen een EM huiduitslag.
Maag en buikklachten komen vaak voor bij kinderen met de ziekte van Lyme.
Bij langer bestaande Lyme-ziekte zijn kinderen snel vermoeid en willen niet meer deelnemen aan
lichamelijke activiteiten. Sommige kinderen raken lichamelijk ernstig verzwakt of zelfs invalide.
Problemen met concentratie, denken en geheugen (zgn. cognitieve problemen) komen bij kinderen
met Lyme-ziekte veel voor. Geïnfecteerde kinderen kunnen plotseling leer en/of gedragsproblemen
krijgen. Bij veel kinderen met Lyme-ziekte ontstaan problemen op school. Prestaties gaan achteruit en
ook kunnen zich andere problemen voordoen. Onderzoekers hebben gevonden, dat Lyme-ziekte de
oorzaak kan zijn van het ontstaan van een op ADHD lijkende beeld. In het bijzonder bij tieners
kunnen plotseling psychologische problemen ontstaan zoals depressie.
Antibiotica wordt ingezet voor de behandeling, maar het medicijn kan verschillen van de antibiotica
die bij de behandeling van volwassenen wordt gebruikt. Helaas zijn niet veel artsen ervaren in de
diagnose en behandeling van Lyme-ziekte bij kinderen.

Zwangerschap en de ziekte van Lyme:
Het is aangetoond, dat een door een tekenbeet geïnfecteerde zwangere vrouw de infectie over kan
dragen op haar ongeboren baby. Uit wetenschappelijke publicaties lijkt naar voren te komen, dat de
kans hierop echter niet zo groot is. Sommige ervaringsdeskundigen achten de kans voldoende groot
om de zwangere moeder in alle gevallen langdurig te behandelen.
Het DNA van Lyme-bacteriën is ook gevonden in moedermelk, wat zou kunnen betekenen dat
besmetting ook via deze weg plaats kan vinden. Dit is echter nog niet wetenschappelijk aangetoond.
Helaas zijn veel antibiotica voor zwangere vrouwen onveilig, hierdoor is de behandelkeuze van de
arts beperkt. Aanstaande moeders moeten uitermate voorzichtig zijn om zo te vermijden dat ze
geïnfecteerd kunnen raken met tekenziekten. Vroege en agressieve behandeling met geschikte
antibiotica gedurende de zwangerschap, blijkt het meest effectief te zijn om infectie te voorkomen bij
de pasgeboren baby.
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Preventie
Wat moet je doen bij mogelijke Lyme-ziekte?
1. Bezoek een arts.
2. Wanneer je een tekenbeet kunt herinneren, noteer de datum van de beet.
3. Bewaar de teek om deze te kunnen laten testen.
4. Wees alert op symptomen.
5. Bestudeer de informatie die er over lyme-ziekte te vinden is goed en stel zowel jezelf als je arts
op de hoogte van het feit, dat er twee zorgrichtlijnen bestaan voor de diagnose en de
behandeling van de ziekte van Lyme.
Preventie:
U kunt genieten van de natuur, maar controleer uzelf goed als u weer thuis bent. Controle van het
lichaam op teken, vooral nimfen, na een wandeling of kamperen in een natuurgebied is noodzakelijk.
Het is echter gebleken, dat steeds meer mensen ook in hun directe omgeving bijvoorbeeld in eigen
tuin gebeten worden. De kans dat een teek Borrelia burgdorferi overbrengt neemt toe met de duur die
de teek vastzit in de gastheer. Zo snel mogelijk en op de juiste wijze verwijderen van een teek is dus
belangrijk. Een teek dient bij voorkeur met een speciale tekenpincet of tekentang te worden
verwijderd Inenting tegen Lyme-ziekte of andere tekenziekten is nog niet mogelijk.
Verwijdering teek:
Na het vinden van een teek op uw lichaam moet deze zo snel mogelijk, maar wél op de juiste wijze,
verwijderd worden! Het beste gaat dit met een speciaal hulpmiddel, zoals een teken-pincet of met een
instrumentje dat de teek beetgrijpt met een lusje en hem onbeschadigd kan uittrekken. Doe dit rustig
en precies, want het is belangrijk de teek op dit moment niet fijn te knijpen, of ander ongemak te
bezorgen, omdat juist dán de kans bestaat dat hij zijn besmette maaginhoud in de bijtwond loost.
De juiste manier om teken te verwijderen met behulp van het speciale tekenpincet:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Pak, indien mogelijk, de huid zo vast dat er een 'heuveltje' ontstaat.
Houd het pincet vast tussen duim en wijsvinger en druk het open.
Plaats het open pincet over de kop van de teek, zo dicht mogelijk op de huid.
Laat het pincet sluiten rond de kop. Let erop dat het lijf niet tussen het pincet komt.
Trek m.b.v. het pincet de teek voorzichtig recht uit de huid. (eventueel met een licht draaiende
beweging).
Het minuscule snuitje van de teek kan afbreken. Dat is niet erg omdat het niet besmet is met
Borrelia burgdorferi. Net zoals een splinter komt de snuit vanzelf weer uit de huid.
De teek mag van tevoren niet worden bewerkt met alcohol, olie, nagellak of andere middelen.
Door het gebruik van deze middelen bestaat de kans, dat de teek de inhoud van de
speekselklieren en de darm in de huid brengt waardoor juist een infectie ontstaat.
Desinfecteer het bijtwondje, na verwijderen van de teek, met alcohol of met jodium
Het pincet kan na gebruik in kokend water worden gedesinfecteerd.
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Tekenbeet voorkomen:
Teken zijn overdag en ’s nachts actief. Voornamelijk in het bos is een tekenbeet zo opgelopen op door
aanraking van vegetatie, waar de hongerige teken op zitten. Vooral door op de bosgrond te zitten, of
door hoogopgaand gras, bosbessen of varens te lopen is de kans groot om een tekenbeet op te lopen.
Je kunt je goed beschermen tegen een tekenbeet door sokken en broekspijpen in te smeren met DEET
(diethyltoluamide), met een minimum concentratie van 30%. DEET zit verwerkt in diverse antimugmiddelen, maar de stof werkt ook afstotend op teken. DEET blijft ongeveer 6 uur actief. Je kunt ook
kleding aanschaffen die met het insecticide permethrine is geïmpregneerd. Permethrine werkt
insectendodend, maar ook afwerend, en houdt teken op een afstand. De teken lopen van
geïmpregneerde kleding af.
Na mogelijk contact met teken wordt geadviseerd om het lichaam te controleren op de aanwezigheid
van teken. Ook hiermee kunnen helaas niet alle tekenbeten worden voorkomen, omdat teken heel
klein kunnen zijn en gemist kunnen worden. Met name de larven en nimfen (jonge teekjes), welke
kleiner dan een millimeter kunnen zijn. De teek kan via de benen van een persoon omhoog klimmen
en heeft een voorkeur voor warme, vochtige plekjes. De teek nestelt zich dan ook vaak in huidplooien,
zoals oksels, liezen, bilnaad en knieholten, of achter het oor, in de hals/nek. Maar een teek kan ook wel
gewoon op een been, arm, of de romp, zitten.

Een teek blijft gewoonlijk lager dan een meter boven de grond en kan niet springen of vliegen. Dat een
teek zich uit een boom laat vallen als een gastheer langskomt, is waarschijnlijk een misvatting.
Een teek zou wel op het hoofd kunnen komen als men voor een laaghangende tak moet bukken, of als
men bijv. een voetbal uit struiken of lang gras oppakt. Ook kan een teek die lager op het lichaam
terecht is gekomen, omhoog klimmen naar het hoofd. Een pet maakt het voor teken dan moeilijker om
in het haar terecht te komen of op de huid eronder. Voor kinderen geldt het advies om een pet te
dragen des te meer, vanwege hun kleinere lengte en speelse gedrag, zoals van de paden afgaan.
Kinderen hebben vaker dan volwassenen een tekenbeet op het hoofd.
Verder hebben honden en katten vaak tekenbeten als men zich in een gebied met veel teken bevindt.
Ook kan een kat of hond teken (al dan niet vastzittend) mee naar huis nemen, zodat men zelfs
binnenshuis een tekenbeet kan oplopen.
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