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De ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme, ook wel Borreliose of 
Lyme-borreliose genoemd, is een bacteriële 
infectie die door teken overgebracht wordt. 
Het werd als eerste beschreven in 1975 in 
de USA in Old Lyme, Connecticut. De ziekte 
van Lyme komt in alle vijf continenten voor. 
In Europa komt deze ziekte in bijna alle 
landen voor, maar vooral in Duitsland, Oos-
tenrijk, Zwitserland en andere  Centraal-
Europese landen en in Scandinavië.

Het publieke bewustzijn over de ziekte van 
Lyme is gestaag gegroeid de afgelopen jaren.

Momenteel worden er in Europa ieder jaar 
ongeveer 65.000-80.000 officiële meldin-
gen gemaakt van deze ziekte. Het werke-
lijke aantal gevallen van de ziekte van Lyme 
is echter veel hoger, wellicht zelfs minstens 
dubbel zo hoog. Dit komt doordat de ziekte 
van Lyme verschillende symptomen heeft 
die men moeilijk kan plaatsen. Deze symp-
tomen worden later in deze brochure uit-
voerig toegelicht. De ziekte van Lyme is één 
van de meest voorkomende niet-erkende of 
verkeerd gediagnosticeerde infectieziekten 
van Europa en de USA.
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De verwekker van de ziekte van Lyme is 
een bacterie van het geslacht Borrelia, die 
tot de familie van spirocheten behoort.

Er bestaan tientallen verschillende Borre-
lia-soorten. Zo´n tiental daarvan kunnen de 
ziekte van Lyme op mensen overbrengen.

De ziekte van Lyme is een ontstekings-
ziekte die vele organen in het lichaam kan 
beschadigen. In de vroege stadia (lokale 
infectie) wordt voornamelijk de huid aan-
getast. In latere stadia kan de ontsteking 
zich naar de gewrichten, het zenuwstelsel, 
het hart en andere organen verspreiden. 
Aangezien de conventionele behande-
lingen met antibiotica meestal niet alle 
verwekkers vernietigen en in de late sta-
dia van de ziekte slechts een beperkende 
werking hebben, kan de ziekte zich verder 

ontwikkelen of toch weer opnieuw optre-
den, hoewel de patiënt aanvankelijk  geen 
symptomen meer vertoont.

Waar wordt de ziekte van Lyme door veroorzaakt?

Verschillende ziektebeelden, die 
jarenlang als individuele ziek-
tes behandeld werden, worden 
inmiddels beschouwd als  indi-
catoren voor de ziekte van Lyme. 
Hieronder vallen onder andere  
huiduitslag (erythema migrans), 
chronische dermatitis, vooral 
aan de extremiteiten (Acroder-
matitis chronica atrophicans), 
ontsteking van de oppervlak-
kige lymfevaten (Lymphadenosis 
Cutis Benigna), chronische ge-
wrichtspijn, evenals problemen 
aan het hart, het zenuwstelsel en 
andere organen.
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De belangrijkste drager van Borrelia is 
de teek, in wiens darmen zich de ziek-
teverwekkers vermenigvuldigen. Echter, 
niet alle teken zijn besmet met Borrelia.

Teken behoren tot de spinachtigen en 
voeden zich met menselijk en dierlijk 
bloed. Menselijke besmetting met Bor-
relia kan rechtstreeks of via een gast-
heer gebeuren. Daaronder vallen dieren 
die zelf door een voorafgaande teken-
beet deze bacteriën bij zich dragen. 

De meest voorkomende gastheren zijn 
honden, paarden en andere “huisdie-

ren” zoals verschillende wilde dieren, 
waaronder herten, wasberen, wezels, 
vossen en eekhoorns.

In de natuur ondergaan teken verschil-
lende ontwikkelingsstadia. Zij komen als 
larven uit het ei,  waarna ze vervellen  
tot een tekennimf en uiteindelijk tot een 
volwassen teek uitgroeien. De teek kan 
de Borrelia-bacteriën overbrengen ge-
durende zijn gehele ontwikkeling. Het 
meest gevaarlijk zijn echter de nimfen, 
omdat deze in het voorjaar en in de zo-
mer veel voorkomen. Nimfen zijn slechts 
1 tot 2 millimeter groot.

Hoe krijgen mensen de ziekte van Lyme?

Adult Larva

Eggs

Nymph

Eitjes

Nimf

Volwassen 
teek

Larve



8. 

Omdat de tekenbeet pijnloos is, wordt 
deze vaak pas laat of helemaal niet 
opgemerkt. Teken kunnen zich in het 
gehele lichaam van mensen en dieren 
vastzuigen. Ze hebben echter voorkeur 
voor de bedekte lichaamsdelen zoals de 
hoofdhuid, de oksels en de liezen.

Menselijke besmetting komt het meest 
voor tijdens het wandelen in het bos, het 
hoge gras of door middel van een over-
dracht van Borrelia door een gastheer, 
zoals de hond.

1.  Stadium I – Vroege stadium 
(3 tot 30 dagen na de tekenbeet)

•  Huiduitslag op de plek van de tekenbeet, 
gevolgd door roodheid van de omrin-
gende huid. In veel gevallen ontstaat er 
een rode kring op het lichaam, dit noemt 
men ook wel erythema migrans. Bij veel 
mensen die besmet zijn komt deze uitslag 
op meerdere plaatsen voor.

•  Men krijgt griepachtige symptomen zoals 
vermoeidheid, koude rillingen, koorts, hoofd-
pijn, spier- en gewrichtspijn, gezwollen lym-
feklieren en misselijkheid. Benadrukt moet 
worden dat deze symptomen vaak weer 
zonder behandeling verdwijnen.

Hoe verloopt de ziekte van Lyme?

De ziekte van Lyme kent vier stadia:
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2.  Stadium II – Vroeg stadium na het verspreiden van de ziekteveroorzakers 
(verschijnt dagen tot weken na de tekenbeet)

•  Huiduitslag verschijnt op verschillende plekken op het lichaam
•  Vermoeidheid, misselijkheid, diarree
•  Depressie, angstaanvallen, stemmingswisselingen
•  Cognitieve stoornissen, overgevoeligheid voor licht en/of geluid
•  Ernstige hoofdpijn en / of een stijve nek als gevolg van hersenvliesontsteking
•  Pijn en zwelling in de grote gewrichten (enkel, pols, elleboog, knie, heup en schouder)
•  Pijnscheuten met of zonder slaapstoornissen
•  Aangezichtsverlamming met spierverslapping aan één of beide zijden van het gezicht
•  Hartkloppingen en duizeligheid als gevolg van hartritmestoornissen
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•  Neurologische complicaties: Tot 
5% van de patiënten ontwikkelt 
neurologische symptomen zoals ste-
kende pijn, zwakte of jeuk / tintelin-
gen van de handen en / of voeten, 
verminderde korte-termijn geheu-
gen, aantasting van de spieren en 
ernstige vermoeidheid. Ook kunnen 
er hartproblemen (hartritmestoornis-
sen) en ontsteking aan de ogen en 
de lever (hepatitis) optreden.

•  Artritis: Ongeveer 60% van de pati-
enten met onbehandelde ziekte van 
Lyme ontwikkelt artritis (gewrichts-
pijn en zwelling), voornamelijk in de 
knieën. Echter, de pijn kan van het 
ene gewricht naar het andere mi-
greren. Opmerking: In tegenstelling 
tot artritis is artralgie pijnlijk maar er 
treedt geen zwelling op.

• Spierpijn
• Gewrichtspijn
• Cognitieve storingen
• Zenuwpijn
• Slaapstoringen
• Vermoeidheid

Deze symptomen kunnen bij ongeveer 10 
tot 20 % van de patiënten met de ziekte 
van Lyme voorkomen en houden maan-
den of zelfs jaren aan, ook na behande-
ling. Ze kunnen ernstig weefselbeschadi-
ging veroorzaken en zelfs tot orgaanfalen 
leiden.

Opmerking: De Jarisch-Herxheimer reactie (reactie van het lichaam op 
bacteriële toxinen) werd waargenomen bij ongeveer 15% van de pati-
enten met de ziekte van Lyme binnen of 24 uur na de behandeling. Het 
wordt veroorzaakt door de desintegratie van de Lyme bacterie, bijvoor-
beeld, door een behandeling met antibiotica. Het manifesteert zich in 
de vorm van temperatuursverhoging, spier- en gewrichtspijn.

4.  Stadium IV – Chronische vorm

3.  Stadium III – Het verspreiden van bacteriën naar andere organen  
(verschijnt maanden tot jaren na een tekenbeet)
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Hoe wordt de diagnose “de ziekte van Lyme” gesteld?

Vanwege de vele symptomen is de diag-
nose van de ziekte van Lyme vaak moeilijk 
te stellen. 

•  Het vaststellen van de ziekte na een 
verblijf in een gebied waar veel teken 
voorkomen.

•  Onderzoek van het lichaam van de pa-
tiënten naar verdachte plekken zoals de 
beschreven rode huiduitslag (rode krin-
gen).

•  Laboratoriummethode: meten van anti-
stoffen tegen Borrelia-componenten (an-
tigenen) in het bloed door de ELISA test 
(Enzyme-linked immunosorbent assay). Bij 
een positief resultaat van de patiënt is een 

Borrelia infectie waarschijnlijk. Echter, een 
negatief resultaat sluit een infectie niet 
uit, aangezien deze zich mogelijk nog in 
een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt.

•  Indien nodig, verdere specifieke labora-
toriumtests.

•  De veiligste methode is de directe detec-
tie in het bloed van de patiënt door mid-
del van een zogenaamde bloedkweek, 
die echter alleen door enkele gespeciali-
seerde laboratoria uitgevoerd wordt.

 
Als de ziekte niet wordt ontdekt of te laat 
wordt gediagnosticeerd, kan dit weken, 
maanden of zelf jaren na een tekenbeet nog 
leiden tot ernstige symptomen.
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De Borrelia-bacteriën kunnen in ons lichaam 
in drie vormen voorkomen, die in wezen de 
verschillende stadia van de ziekte weer-
spiegelen. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen:

1. Het nimfenstadium. Hierin bevinden 
zich de Borrelia-bacteriën direct na 
een infectie in hun oorspronkelijke 
vorm, de spiraalvormige spirocheet.  

2. Het “ronde vorm” stadium. Hier heb-
ben de draadvormige bacteriestructu-
ren zich samengetrokken tot een bol. 
Dit is een soort “beschermingsme-
chanisme” van de bacteriën, wat in 
het bijzonder optreedt wanneer pati- 
ënten antibiotica toegediend krijgen.  

3. Het biofilm stadium. In dit stadium 
hebben de Borrelia-bacteriën hun eigen 
“nest” gebouwd. Dit nest wordt biofilm 

genoemd en vormt een 
ophoping van 

bacterie-

kolonies tussen de bindweefselmole-
culen. Deze biofilms komen hoofdzake-
lijk in de spier- of gewrichtsstructuren 
voor, maar ze kunnen ook in een ander 
orgaan voorkomen. Op deze manier 
kunnen Borrelia-bacteriën jarenlang of 
zelfs gedurende decennia overleven in 
het menselijk lichaam.

Dit onderscheid is van praktisch belang:

Slechts in het eerste stadium (Nimfenstadium) 
kan een duidelijke werking van antibiotica 
aangetoond worden. In de daaropvolgende 
stadia hebben antibiotica slechts een beperk-
te of zelfs helemaal geen werking meer.

Des te belangrijker is de zoektocht naar 
nieuwe manieren, om ook een effectieve 
behandeling voor gevorderde stadia van 
de ziekte van Lyme te vinden.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
bepaalde micronutriënten − oftewel na-

tuurlijke stoffen − in staat zijn om 
zelfs gevorderde stadia van de 

ziekte van Lyme te bestrijden.

Stadia van de ziekte van Lyme
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Microfoto van 
de nimfenvorm 
(spirocheten) van de 
Borrelia-bacterie.*

Afbeelding van een 
biofilm van twee 
verschillende Borrelia 
bacteriestammen.*

Afbeelding van de 
ronde vorm van de  
Borrelia-bacterie.*

*Alle microfoto’s van de Borrelia zijn door het Dr. Rath Research Institute ter beschikking gesteld.
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Net zoals bij vele andere infectieziektes, 
schrijft de conventionele geneeskunde ook 
bij de ziekte van Lyme antibiotica voor, 
bijvoorbeeld, Doxycycline, Amoxicilline, of 
Cefuroxim. Deze worden normaalgespro-
ken bij een vroege vorm van de ziekte van 

Lyme voorgeschreven gedurende ongeveer 
14 tot 21 dagen. In gevorderde gevallen,  
kunnen deze antibiotica ook intraveneus 
worden toegediend, hoewel het succes 
daarvan meestal beperkt is.

Beperkte behandelingsmogelijkheden  

van de conventionele geneeskunde
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Aan het Dr. Rath Research Institute werden natuurlijke manieren onderzocht om de ziekte te 
bestrijden. De belangrijkste onderzoeksresultaten worden in een overzicht gepresenteerd:

In de eerste reeks experimenten hebben we een combinatie van geselecteerde microvoe-
dingsstoffen onderzocht, ten opzichte van het meest gebruikte antibioticum (Doxycycline), 
op hun effectiviteit bij het doden van Borrelia-spirocheten. De bovenstaande grafiek toont 
aan dat de micronutriënten net zo effectief waren als het antibioticum.

In de tweede experimentenreeks onderzochten we diezelfde combinatie van micronutriënten 
en hetzelfde antibioticum, op hun effectiviteit bij het doden van de ronde vorm van de Bor-
relia bacteriën. Zoals te zien is op de grafiek, is het antibioticum op dit moment nauwelijks 
nog effectief en het percentage van actieve bacteriën blijft onder antibiotische behandeling 
net zo hoog (rode lijn). Daarentegen wordt het percentage van actieve bacteriën, door het 
gebruik van micronutriënten, met de helft verlaagd (zwarte lijn).

Afbeelding 1

Micronutriënten-synergiën zijn even effectief als het antibioticum 
Doxycycline, in het remmen van de groei van de Borrelia-spirocheet.

0

25

50

75

100

125

0 1 2 3 7

0

25

50

75

100

125

0 1 2 3 7

Re
m

ai
ni

ng
 s

pi
ro

ch
et

es
(%

 o
f C

on
tr

ol
)

Doxycycline

Micronutrients

Time (Days)Time (Days)

Micronutrients
Antibiotic

Re
st

er
en

de
 s

pi
ro

ch
et

en
  

(%
 v

an
 d

e 
co

nt
ro

le
s)

Tijd (Dagen)

Micronutriënten

Antibiotica
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In een derde reeks experimenten werd de effectiviteit van de geselecteerde combinatie van 
micronutriënten onderzocht, bij het oplossen van bestaande nesten van Borrelia biofilmnesten. 
Het bleek dat de micronutriënten veel effectiever waren in het doden van de Borrelia culturen 
dan de antibiotica.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26457476

Deze resultaten zijn in verschillende opzichten opmerkelijk. Ten eerste, tonen ze de superioriteit 
van een combinatie van natuurlijke stoffen aan, ten opzichte van de conventionele antibiotica 
in het bestrijden van de ziekte van Lyme. Ten tweede, verlaagt het gebruik van natuurlijke 
stoffen ook het optreden van ernstige bijwerkingen, zoals dit bij een langdurig gebruik van 
antibiotica voorkomt.
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Afbeelding 2

De synergie van micronutriënten is effectiever dan het antibioticum Doxycyclin, in het doden van de 
ronde vorm van Borrelia- bacteriën.
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Afbeelding 3

De micronutriënten-synergie is 
effectiever dan het antibioticum 
Doxycycline in het doden van de 
bestaande biofilm vorm van Borrelia.
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Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te 
treffen als men van plan is beboste gebieden 
of weilanden te bezoeken, aangezien teken 
hier het liefst verblijven en daarom het risico 
op de ziekte van Lyme hier hoger is. Teken ver-
meiden zonnige grasvlaktes, omdat ze daar 
snel uitdrogen en sterven. Het hoogtepunt 
van het Lyme risico ligt in de late lentemaan-
den, de zomer en de vroege herfstmaanden, 
wanneer de jonge teken op zoek gaan naar 
gastheren om zich te voeden. Het komt niet 
vaak voor dat men gebeten wordt in de win-
termaanden.

Handige tips

•  Bij een wandeling door het bos of wei-
land wordt sterk aangeraden lange mou-
wen en strakke lichtgekleurde kleding te 

dragen, die men het beste in de broek en 
schoenen stopt.

•  Controleer uzelf, uw familie en huisdieren 
en ook uw kleding na iedere wandeling op 
teken.

•  Door te douchen en het grondig wassen 
van de haren en het drogen van uw kle-
ding in een droger (1 uur op hoge tempe-
ratuur), worden teken die zich op de huid 
of in de kleding bevinden gedood.

Met chemische teken-werende middelen 
dient men, vanwege de bijwerkingen, 
voorzichtig om te gaan, zeker bij regelma-
tig, hoog-gedoseerd gebruik. Vandaar dat 
deze ook niet geschikt zijn voor kinderen 
en baby’s.

Hoe men zich tegen de ziekte van Lyme beschermen kan
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Het Dr. Rath Research Institute voor cel-
lulaire geneeskunde is gevestigd in Silicon 
Valley, in Californië. Hier werken geselec-
teerde deskundigen op het gebied van ge-
neeskunde, biochemie en voeding, die in-
novatieve onderzoeken, gebaseerd op het 
synergie-principe uitvoeren en de rol van 
voedingsstoffen in de preventie en behan-
deling van vele ziekten onderzoeken.

Het team van Dr. Rath Research Institute 
heeft nieuwe wetenschappelijke concepten 
ontwikkeld, op basis van hart- en vaatziek-
ten, kanker, infecties en andere ziektes. Het 
wetenschappelijk werk van het team werd 
wereldwijd via verschillende media gepu-
bliceerd.

www.drrathresearch.org

Dr. Rath Research Institute
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Dr. Anna Goc

Dr. Goc is senior onderzoeker aan het Dr. Rath Research Institute en heeft 

de leiding over het Microbiologie Laboratorium dat gespecialiseerd is in het 

ontwikkelen van effectieve en veilige behandelingen van infectieziektes. Zij 

heeft brede kennis op het gebied van microbiologie, immunologie, kanker en 

vasculaire biologie. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in talloze tijdschriften 

en werden bekroond met zowel nationale als internationale onderscheidingen. 

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

Dr. Aleksandra Niedzwiecki is de directrice van het Dr. Rath Research 

Institute en een van de meest toonaangevende biomedische onderzoekers 

op het gebied van micronutriënten-onderzoek. Haar onderzoek naar hart- 

en vaatziekten en kanker verwierf Dr. Niedzwiecki grote erkenning, in het 

bijzonder door haar onderzoek naar het verband  tussen een gebrek aan 

microvoedingsstoffen en de ontwikkeling van ziektes.

Dr. Matthias Rath

Dr. Matthias Rath is een wereldberoemde arts en wetenschapper die baanbre-

kend werk heeft verricht op het gebied van natuurlijke gezondheid. Hij is de 

oprichter van cellulaire geneeskunde, een oorzaak-georiënteerde benadering 

ten opzichte van de rol van microvoedingsstoffen als biokatalysatoren bij vele 

metabolische reacties op cellulair niveau.

wetenschappers
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