
Ziekte  
van Lyme



Ziektes die overgebracht worden door een teek, 
waarvan de ziekte van Lyme de bekendste is,  
komen steeds vaker voor in Nederland. Alleen al  
in Nederland worden jaarlijks ruim 1 miljoen  
mensen gebeten door een teek. De teek kan ook 
andere ziektes overbrengen, zoals Babesia,  
Babesiose, FSME, Bartonellose, Rickettsiose,  
Ehrlichiose. 

De teek

De teek is een klein spinachtig beestje en kent  
4 stadia: eitje, larve, nimf (1 mm, nog onzijdig),  
volwassen mannetje of vrouwtje (ongeveer 4 mm). 

De teek heeft maar 2 (mannetje) of 3 (vrouwtje)  
maaltijden in zijn leven nodig: als larve, nimf en als 
volwassen vrouwtje (om eitjes te kunnen leggen). 
Een teek legt in een keer duizenden eitjes.  
Ongeveer 20-25% van de 
teken is besmet met de 
Lymebacterie. De nimf en de 
volwassen vrouwtjes-teek 
kunnen de mens bijten. Ze 
zijn beiden gevaarlijk. 

Bijna 300.000  
mensen worden  

jaarlijks besmet met de 
borrelia (Lyme) bacterie

eitjes

Weetje!

mannetje vrouwtje



De diagnose ‘ziekte van Lyme’ is vaak moeilijk te stellen. De duidelijkste aanwijzing is 
een EM (Erythema Migrans), een rode kring/vlek. Bij zo’n rode kring/vlek heb je 100% 
zeker de ziekte van Lyme! Maar niet alle mensen krijgen of herkennen zo’n kring/vlek. 
Ook kan het EM egaal van kleur zijn, blauwachtig, jeukend of niet jeukend, vlak op 
de huid of licht verheven op de huid. Het EM wordt ook geregeld aangezien voor een 
andere aandoening. Veel Lymepatiënten kunnen zich geen EM herinneren. Een EM 
kan ontstaan tot 3 maanden na de beet, op de bijtplek of elders op het lichaam. Er is 
nog geen goede betrouwbare test beschikbaar, die de ziekte van Lyme aantoont. Een 
inenting is nog niet mogelijk. Er is nog veel onderzoek nodig. De diagnose wordt, bij 
gebrek aan een EM, vaak gesteld op basis van symptomen. Omdat de symptomen  
ook bij andere ziektes kunnen horen, wordt de diagnose Lyme vaak gemist. 

Diagnose 

Levenscyclus
Ixodes-teek 

De relatieve grootte
van de dieren geeft bij  
benadering weer hoe 

belangrijk zij als natuurlijke  
gastheer zijn voor het  

desbetreffende tekenstadium.

volgezogen  
volwassen teek eitjes

larve

nimf

volwassen
teek



Symptomen
Er zijn veel aanwijzingen dat de ziekte van Lyme een 
multisysteemziekte is. De symptomen kunnen sterk 
wisselen en lijken op andere ziektes. De symptomen 
kunnen ingedeeld worden in 3 stadia: 

Stadium 1: Locale huidinfectie 
Een rode kring/vlek (Erythema Migrans, 
EM). Maar niet alle mensen krijgen of 
herkennen zo’n kring/vlek.
 
Stadium 2:  
Vroege gedissemineerde infectie 
Deze symptomen kunnen bestaan oa uit 
onder andere griepachtige verschijnselen, 
vermoeidheid, concentratieproblemen, 
gewrichtsproblemen, huiduitslag,  
neurologische klachten, problemen met 
scherp zien, hartproblemen, spierpijn, 
gehoorproblemen.   

Stadium 3:  
Persisterende Lymeborreliose 
Wanneer de klachten langer dan een jaar 
duren. De symptomen wisselen in duur 
en hevigheid. Ze komen vaak in golven 
voor. Op de website van de  
Lymevereniging staat een lijst  
met ongeveer 50 symptomen, die  
bij de ziekte van Lyme kunnen horen. 

Symptomen
Een rode kring/vlek 

betekent 100% zeker 
dat je de ziekte van 

Lyme hebt opgelopen

Weetje!



Voorkomen is beter dan genezen
Teken worden actief vanaf ongeveer  
5 graden Celsius. Dat betekent dat ze  
er bijna het hele jaar zijn. 

Tips
•   Draag kleding in lichte kleuren die zo 

veel mogelijk van je lichaam bedekt.  
•  Blijf op de wandelpaden.
•  Vermijd hoog gras en struiken.
•   Neem een goede en veilige  

tekenverwijderaar mee. 
•   Gebruik eventueel tekenwerende  

middelen, zoals Deet, citronellageur.     
•   Controleer jezelf en een ander na  

een verblijf in de natuur (dus ook de tuin!).
•   De teek zit het liefst op warme,  

vochtige plekken.
•   Controleer je kleding en je hele lichaam.
•   Controleer je huisdieren en hun kleedjes.

Preventie

Bron: RIVM

In 40% van alle ziekte 
van Lyme gevallen is 

er geen de rode kring/
vlek of wordt niet  

opgemerkt 

Weetje!



Verwijderen van een teek
Handige tekenkaart! Te bestellen 
op lymevereniging.nl/shop

Meld een tekenbeet
Iedereen die gebeten is door een 
teek kan meedoen aan onderzoek 
en  kan daarmee het vinden van 
betere diagnose en behandeling 
dichterbij brengen.  
Als u gebeten bent door een teek 
kunt u zich aanmelden via  
www.tekenradar.nl  
Ook kinderen kunnen meedoen!

Gelukkig worden  
de meeste mensen  

niet ziek na  
een tekenbeet

Weetje!

Hoe verwijder je een teek? 
•   Verwijder de teek zo snel mogelijk. 

Hoe sneller de teek verwijderd 
wordt, hoe kleiner de kans op een 
besmetting. De teek zuigt zich vol 
bloed en heeft daar 1-7 dagen  
voor nodig. Als je de teek binnen  
24 uur verwijdert dan is dat geen  
garantie dat er geen besmetting 
plaats heeft gevonden. 

•   Irriteer de teek NIET met zeep,  
alcohol of andere middelen.  
Hij gaat door de stress spugen en brengt zo de bacteriën over.

•   Verwijder de teek met een speciale tekenverwijderaar. Bijvoorbeeld een teken-
kaart (verkrijgbaar via de website van de Lymevereniging), een tekenlasso of  
een tekenlepel. Een puntig pincet vraagt goede vaardigheden om de teek precies 
achter de kop te pakken. Een tekentang wordt afgeraden omdat je daarmee de 
teek te gemakkelijk in zijn lijf knijpt waardoor hij gaat spugen. 

•  Desinfecteer het bijtwondje achteraf met alcohol of jodium.
•   Noteer de datum en de plek van de tekenbeet. 
•   Ga bij twijfel naar de huisarts, of wanneer het niet lukt om de teek te verwijderen.



Controle       
•   Houd de beetplek ten minste 12 weken goed in de gaten.  

Er kan een rode kring/vlek (Erythema Migrans, EM) verschijnen. Soms is de vlek 
geelachtig of blauwachtig. Let op: de kring/vlek kan ook elders op het lichaam  
verschijnen. De vlek wordt 5-40 cm doorsnede. Maak een foto van de vlek. De 
vlek verdwijnt vanzelf. Een EM is een bewijs van de ziekte van Lyme en vraagt 
om een behandeling!

•   Een klein rood plekje rondom de beetplek is een normale reactie op een beet  
en verdwijnt binnen een paar dagen. Het is geen symptoom van de ziekte van 
Lyme.

•  Andere symptomen, zie pagina ‘symptomen’.

Controle op symptomen

Een ‘zomergriepje’ 
kan duiden op de  
ziekte van Lyme

Weetje!



De ziekte van Lyme dient behandeld te worden met antibiotica. Hoe sneller de  
behandeling start, hoe groter de kans dat de ziekte afdoende bestreden wordt.  
De behandeling moet lang genoeg zijn, om zo veel mogelijk bacteriën te doden.  
Er is in de medische wereld geen consensus over de noodzakelijke duur van de  
antibioticakuur. 

Indien de ziekte van Lyme niet, 
onvoldoende of niet tijdig  
behandeld is, kan een patiënt  
persisterende Lyme ontwikkelen 
(circa 1.500 tot 2.500 mensen 
per jaar) en is goede behandeling 
moeizaam en persoonsgebonden. 
Bij twijfel kan de huisarts advies 
vragen aan een van de artsen van 
het Nederlands Lymeziekte  
expertisecentrum.

Behandeling

Testen zijn 
vaak niet 

betrouwbaar

Weetje!



Een door de Lymevereniging bij de Tweede Kamer 
ingediende volkspetitie ( burgerinitiatief) met ruim 
72.000 handtekeningen heeft in 2017 geleid tot de 
oprichting van een Nederlands Lymeziekte- 
expertisecentrum, kortweg: NLe.

In dit NLe werken de academische ziekenhuizen  
Radboudumc en AMC, het RIVM en de Lymevereni-
ging samen aan betere diagnose en behandeling. Met 
de deelname van de Lymevereniging wordt het belang 
van patiënten rechtstreeks vertegenwoordigd. Meer 
informatie over het NLe kunt u vinden op de website 
van het NLe die half april 2018 gereed zal zijn.

Nederlands  
Lymeziekte expertisecentrum

Bij twijfel altijd
uw huisarts
raadplegen

Weetje!



Lymevereniging
De Lymevereniging is door lymepatiën-
ten opgericht op 11 mei 1994 en is dé  
belangenorganisatie voor lymepatiën-
ten. Het doel van de vereniging is op te 
komen voor de belangen van mensen 
met de ziekte van Lyme. Naast strijden 
voor goede diagnose en behandeling  
ziet de Lymevereniging het als haar doel 
om met goede informatie besmetting te  
voorkomen en komt zij op voor de  
belangen van lymepatiënten.
Bij een tijdige diagnose kan een  
eenvoudige antibioticabehandeling veel leed voorkomen. Als een behandeling  
te laat start, kan de ziekte van Lyme grote invloed hebben op het leven van mensen.

Als patiëntenvereniging helpen wij door:
• Voorlichting te geven tijdens beurzen en lezingen
• Met ervaringsdeskundigen telefonisch informatie te geven
• Het organiseren van onderlinge ontmoetingen tijdens lotgenotenbijeenkomsten
• Belangenbehartiging
• Partnerschap in Nederlands Lymeziekte expertisecentrum.

Steun
U kunt ons financieel ondersteunen. Uw gift is van harte welkom! Dit kan via onze web-
site www.lymevereniging.nl via ideal of door een bedrag over te maken naar onze reke-
ning. De Lymevereniging heeft een ANBI-status, daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Lidmaatschap
Een lidmaatschap inclusief het Lyme Magazine, kost € 25 per jaar. Meldt u zich 
later in het jaar aan, dan betaalt u uiteraard een gereduceerde prijs. Ook kunt u  
‘Lid voor het leven’ worden. Door eenmalig een gift van € 500 te doneren. U kunt 
zich aanmelden op www.lymevereniging.nl voor het lidmaatschap.

Samen maken we het verschil



Telefoondienst
Telefoondienst voor al uw vragen: De Lymevereniging heeft een eigen infolijn  
Ziekte van Lyme: 0900 2100 022 (15 cent per minuut). Vanuit het buitenland kunt  
u de telefoondienst bereiken op: 00 31 85 300 1025.

De tijden van de telefoondienst zijn te vinden op 
www.lymevereniging.nl 

Bellers worden te woord gestaan door goed  
geïnstrueerde ervaringsdeskundigen.  
Bellers kunnen bij de dienst terecht voor  
informatie over alles wat met de ziekte van  
Lyme te maken heeft.

Vragen
Naast de telefoondienst, kunt u ook terecht  
op de website www.lymevereniging.nl/lyme/veelgestelde-vragen/
Onder kop veelgestelde vragen, ziet u vele antwoorden op uw vragen.

Tekenradar
Iedereen die gebeten is door een teek 
kan meedoen aan onderzoek en kan 
daarmee het vinden van betere  
diagnose en behandeling dichterbij  
brengen. Als u gebeten bent door een 
teek kunt u zich aanmelden via  
www.tekenradar.nl  
Ook kinderen kunnen meedoen!

ht voor informatie over alles wat met de ziekte van Lyme te maken heeft.

Handig

Nog veel meer  
informatie over 

ziekte van Lyme op  
www.lymevereniging.nl

Weetje!

Tekenradar.nl



Lymevereniging

Vol met laatste nieuws  
en informatie!

Postadres
Stationsstraat 79 G
3811 MH Amersfoort

Website
www.lymevereniging.nl

Telefoondienst
Ziekte van Lyme: 0900 2100 022  
(15 cent per minuut)

Vanuit het buitenland: 00 31 85 300 1025
 
De tijden van de telefoondienst zijn  
te vinden op lymevereniging.nl

(Leden)administratie
ledenadministratie@lymevereniging.nl
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