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Door teken overgebrachte ziekten bij de mens (Lyme en TBE): 

ziektebeelden, testen en behandeling 

Geen belangenconflicten wat betreft dit onderwerp 



Inhoud 

• Inleiding 

• Lyme-borreliose 

• Frühsommer meningoencephalitis 

(FSME/TBE) 

• Besluit 



Infecties door vectoren: de teek 

• Teken kunnen pathogene organismen 

overdragen 

• Niet elke teek draagt pathogene organismen 

• Niet elke beet geeft overdracht van pathogene 

organismen 

• Niet elke overdracht van pathogene 

organismen resulteert in ziekte 

• (Niet elke ziekte vereist behandeling) 



Blootstelling Overdracht Infectie Ziekte 

Symptoom 

Symptoom 

Symptoom 

Symptoom 

Positieve test 

Niet elke blootstelling leidt tot ziekte 

Niet elk symptoom* wijst op ziekte 

(waarbij symptoom kan voorkomen) 
*In het bijzonder bij symptomen die bij vele 

ziekten kunnen voorkomen of kunnen 

voorkomen zonder manifeste ziekte (bv 

vermoeidheid of spierpijn) 

Niet elke positieve test wijst op ziekte 

=> Voorzichtig met Dr.Google… 

Essentieel kader om met besmettelijke 

ziekten om te gaan en irrationele 

concepten en paniek te vermijden 



Voor de mens ziekmakende 

organismen met teek als vector 

Bacteriën 

Borrelia burgdorferi 

Ehrlichia  en Anaplasma 

Rickettsia: African tick bite fever, Rocky Mountain Spotted Fever 

Francisella tularensis 

Coxiella burnetii (reëel? zeer zeldzaam) 

Virussen 

Flavivirus: Tick Borne Encephalitis 

Protozoa 

Babesia 



LYME-BORRELIOSE 



Inleiding 

• Wat: 
– Spiraalvormige bacterie 

Borrelia burgdorferi sensu 

lato 

– Overgedragen door Ixodes 

teken 

Larva Nymph     Male            Female 



Een ongecontroleerde epidemie? 
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Reden consultatie 

Huisartsenpeilpraktijken 

2003-2004 2008-2009

Hospitalisaties 

# Positieve serologische testen 
(proportie positief/totaal stabiel) 

BE NL 

“… aantal … dat zich meldt met … rode ring-of 

vlekvormige huiduitslag is tussen 2009 en 2014 licht 

toegenomen en lijkt zich te stabiliseren.” 

•Positieve testen ≠ ziekte 

•Seizoensvariatie en fluctuatie 

van jaar tot jaar normaal 

•Sterke invloed van awareness 

(o.a. media) 

 

www.rivm.nl 

http://www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:276624&versionid=&subobjectname=


Verloop 

Ixodes 

teken 
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 Beet met 

aanhechting 

>24u 

Infectie mens 

Spontane 

uitschakeling 

EM 

Aanwezigheid antistoffen 

Zenuw of hersen 

Gewricht 

Hart/andere (oa huid 

vormen) 

Chronische Lyme??? 

In risicopopulaties (vb 

boswachters), tot 50% 

(van gezonde personen) 

positieve antistoftest 



Testen 

• Antistoftest: opsporen antistoffen tegen Borrelia in 

het bloed door het verdedigingssysteem aangemaakt 

– Aanmaken antistoffen vraagt tijd: weken 

– Screeningstests overgevoelig, nood confirmatietest 

– Antistoffen kunnen aanwezig blijven, ook na genezing 

• Cultuur: groei van de bacterie uit vocht of weefsel op 

voedingsbodem in labo 

– Noodzaak aanwezigheid voldoende bacteriën in staal 



Testen 

• PCR: opsporen genetisch materiaal van Borrelia in 

weefsels of vochten 

– Noodzaak aanwezigheid voldoende bacterieel genetisch 

materiaal in staal 

– Genetisch materiaal kan aanwezig blijven bij dode bacteriën 

• LTT: opsporen herkenningsreactie van cellen van 

verdedigingssysteem tegen deeltjes van Borrelia 

‘beter’? -> geen standardisatie, in vergelijkende studies met 

antistoftest zeer wisselende resultaten – momenteel dus niet 

aangetoond dat deze test beter is 

=> LTT niet aangeraden 

Alle testen voor Lyme hebben beperkingen – maar testen met beperkingen zijn 

frequent in de geneeskunde 



Erythema migrans 
• 3 tot 30 dagen na de beet 

• Op plaats tekenbeet 

• Meestal niet pijnlijk, niet jeukend, 

vaak centrale opklaring 

• Uitbreidend over dagen tot weken 

• Verdwijnt ook spontaan 

• Soms meerdere letsels 

• Soms andere symptomen 

(vermoeidheid, koorts, spier- en 

hoofdpijn, adenopathiën) 

 

• Antistoftest vaak nog negatief:      

=> testen niet zinvol 

 

• Behandeling doxycycline 10d (of 

amoxicilline of cefuroxime) 

 



Huidafwijkingen na tekenbeet 
• Niet steeds Lyme… 

 

• Ontstaan binnen de 48h na beet: ontstekingsreactie op beet, geen 

behandeling nodig (of enkel pijnstiller) 

 

• Snel uitbreidende roodheid/wamte/roodheid rond beet na 24h tot één 

week, vaak met pijn en algemene weerslag (koorts): wondroos door 

binnendringen huidbacteriën in beetwonde; behandeling als wondroos 

met antibiotica 

 

• Latere huidletsels door Lyme (zeldzaam): 

 



Neuroborreliose 

(= aantasting zenuwstelsel) 
• Vanaf enkele weken na infectie 

• Uitingen: 
– Ontsteking van hersenvlies of zenuwwortel 

– Parese van gelaatszenuw (zeldzaam andere hoofdzenuwen) 

– Meestal zelflimiterend, maar soms toch blijvende gevolgen 

– Zeer zeldzame laattijdige vormen (>6m): chronische hersen(vlies)ontsteking 

 

• Testen: 
– Antistoftest meestal positief: zeer vroegtijdig soms nog negatief (of enkel 

IgM) 

– Hersenvocht: tekens van ontsteking, lokale aanmaak Borrelia antistoffen 

– CXCL13 (chemokine) op hersenvocht: hoge gevoeligheid, ook soms positief 

bij andere aandoeningen 



Neuroborreliose 

• Behandeling: in meerdere Europese studies pilletje 

doxycycline even effectief als infuus ceftriaxone 

 

Ljøstad U, Lancet Neurol 2008 

Borg R, Scand J Infect Dis 2005 



Lyme-gewrichtsontsteking 

(≠ spier- of gewrichtspijnen) 
• Terugkerende of aanhoudende onsteking (zwelling, roodheid, 

warmte) van 1 of enkele grote gewrichten (knie meest) 

• Kan onbehandeld maanden tot jaren aanhouden 

• Testen: 

– Antistoffen positief (IgG, inclusief immunoblot) 

– Onderzoek gewirchtsvocht toont ontstekingscellen 

– Meestal geen/minimale ontstekingstekens in bloed 

– Test voor bacterieel genetisch material (DNA) soms positief 

• Behandeling: 

– Doxycycline 28 dagen, amoxicilline 28 dagen of ceftriaxone 14-28 dagen 

– Antwoord gewoonlijk traag (enkele maanden), bij <10% aanhoudende 

ontsteking (geen argumenten voor actieve infectie) 

 



Lyme-hartaantasting 

• Ontsteking van hartspier 

• Zeldzaam 

• Meestal dagen tot 6 weken na ontstaan EM 

• Uiting meestal geleidingsstoornis, zeldzaam ernstig, 

zeer zeldzaam peri- of myocarditis 

• Vaak spontaan opklarend, (enkele fatale gevallen*) 

• Diagnose: >80% antistoffen (IgG) positief 

• Behandeling: 

– Doxycycline 21 dagen of ceftriaxone 14 dagen 

– Zo nodig tijdelijk pacemaker 

 

* Tavora F, Cardiovasc Pathol 2008 

Yoon EC, Cardiovasc Pathol 2015 



Andere manifestaties 

• Zeldzame andere aantasting 

Mikkilä HO. Ophthalmology 2000;107: 581-7. 



Posttreatment Lyme disease 

syndrome (PTLDS) 
• Vermoeidheid, musculoskeletale pijn en cognitieve 

klachten, die meer dan 6 maanden aanhouden na 

vervollediging van correcte antibiotische behandeling 

• Bij 10-20% van patiënten met (in klinische studies) 

behandelde erythema migrans, frequenter zo 

aantasting zenuwstelsel 

• Geen testen die toelaten dit op te volgen 

• Symptoombestrijding, in studies geen effect van 

herhalen of langdurig toedienen van antibiotica 



‘Chronische Lyme’ 

• Term niet weerhouden door IDSA, gezien: 
– Vaag en wisselend gedefinieerd (en dus verwarrend) 

• ‘a constellation of persistent symptoms in patients with or without evidence of Bb 

infection’ (Borgermans L, Int J Family Med 2014) 

– eraan toegeschreven uitingen niet duidelijk te verbinden met 

infectie/groei van Borrelia burgdorferi 

• Sterke lobby van patiënten en (zeer) kleine groep artsen 

(georganiseerd in ILADS) 

• Veel emotie, weinig rede, soms paranoia 

• Strijd in media, politiek en juridisch 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrytaVrsLKAhVCuxQKHZYfC68QjRwIBw&url=http://borreliose-epidemie.blogspot.com/2009_10_18_archive.html&psig=AFQjCNG72pj1mMFOWI8zQap-Ep1ME9x6qg&ust=1453721332535534
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzifCaqcPKAhXBshQKHSAhDoUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/akikib/lyme/&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNF6A-cj3qgfy_l5XUBEthRqvcdQHg&ust=1453754863710865


Hypothesen Chronic Lyme niet 

wetenschappelijk ondersteund: 

• ‘Chronic Lyme’ = oorzaak niet richtinggevende 

klachten 
– Geen epidemiologische evidentie: Aspecifieke klachten frequent in 

de bevolking maar niet frequenter bij personen met Borrelia as dan bij 

personen zonder (Markowicz, Clin Microbiol Infect 2015; Grabe HJ, Nord J 

Psychiatry 2008) 

– In verschillende studies aspecifieke klachten (en fibromyalgie) na EM 

niet frequenter dan bij controlepopulatie 

• ‘Chronische Lyme’ = oorzaak van andere gedefinieerde 

aandoeningen, zoals neurodegeneratieve aandoeningen, 

autisme, Alzheimer*… 

– Geen geografische overlap, geen  exces Borrelia seropositiviteit, geen 

correlatie incidentie… 

 *O’Day DH, J Alzheimers Dis. 2014 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4622257/figure/F1/


Hypothesen Chronic Lyme niet 

wetenschappelijk ondersteund: 

• ‘Chronische Lyme’: persisteren Borrelia burgdorferi 

na behandeling 
– Conflicterende studies maar globaal: persisterend DNA en bacteriële 

resten aangetoond MAAR geen overtuigende evidentie voor levende 

bacteriën na behandeling (Lantos PM, Clin Infect Dis. 2014) 

• ‘Chronische Lyme’: huidige testen onvoldoende gevoelig (en 

alternatieve beter) 

– Cfr verder 

• ‘Chronische Lyme’: herhaalde, langdurige en/of infuus 

antibiotherapie beter dan kortdurende 

– Ontkracht door multipele klinische studies* 

 *Klempner MS, NEJM 2001 

Krupp LB, Neurology 2003 

Oksi J, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007 

Berende A, NEJM 2016 



Hypothesen Chronische Lyme niet 

wetenschappelijk ondersteund: 

• ‘Lyme’: allerlei alternatieve overdrachtswijzen 

– Geen wetenschappelijke evidentie voor verticale* of sexuele 

transmissie** bij de mens 

• ‘Lyme’: belangrijke impact op overleving 

– Lyme extreem zeldzaam als doodsoorzaak*** 

*Strobino BA, Am J Obstet Gynecol 1993 

Williams CL, Paediatr Perinat Epidemiol 1995 

Strobino B, Am J Obstet Gynecol 1999 

** Stricker RB, Expert Rev Anti Infect Ther. 2015: ‘sexual transmission of the Lyme spirochete remains speculative’ 

*** Kugeler KJ, CID 2011 



Hypothesen Chronische Lyme niet 

wetenschappelijk ondersteund: 

 Hypothesen op basis van de huidige stand van 

de wetenschap niet bewezen (& taak van 

aanhangers deze te bewijzen met studies in 

wetenschappelijke tijdschriften) 

 

=> Eerste voorwaarde voor goed onderzoek is 

duidelijke definitie 



Lyme: hoe problemen voorkomen? 

• Beperk blootstelling aan teken 

• Verwijder teken tijdig en correct 

• Erythema migrans: herken en behandel (zonder test) 

• Andere ‘klassieke’ uitingen: 
– diagnose vereist test (meestal antistoftest) 

– zo test positief, behandel volgens de richtlijnen: correct antibioticum, correcte dosis en duur 

• Atypische (≠ aspecifieke) uitingen:  
– zo voldoende argumenten voor Lyme: test 

– zo test suggestief (voor faze): behandel eenmalig en correct 

– Zo geen verbetering na behandeling: geen Lyme & dus naar andere ziekten zoeken 

• Geen of niet-richtinggevende klachten: 
–  (zoals enkel vermoeidheid en/of spierpijnen): test niet voor Lyme 

• Kans op levende Borrelia na correcte behandeling verwaarloosbaar (zo geen 

herinfectie) 

• Na behandeling: test niet herhalen - kan levenslang positief blijven zonder dat dat iets zegt 

over aanwezigheid bacteriën 

 



Lyme 

• Nood aan eenduidige 

maar gefundeerde 

communicatie naar 

zorgverleners en publiek 

• Consensusrichtlijn: 

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be

/sites/default/files/documents/gids_lyme_bo

rreliose_nl_march2017.pdf 



FRUHSOMMER 

MENINGOENCEPHALITIS 



Frühsommer meningoecephalitis 

• virus: tick-borne encephalitis virus  

• overdracht: teek, (voedsel) 

 



Frühsommer meningoecephalitis 

• Tijd van beet tot ziekte: 7 tot 14d 

• Uitingen:  
– 70-98% infectie zonder ziekte(tekens) 

– zo ziekte twee fazen:  

• Koorts, onwelzijn, gewrichtspijnen 

• Lichte hersenvliesontsteking tot ernstige 

hersenontsteking, soms ontsteking ruggemerg 

 



Frühsommer meningoecephalitis (2) 

• Testen: onderzoek hersenvocht, antistoftest 

(groei van virus en opsporen van genetisch 

materiaal virus weinig gevoelig) 

• Geen geneesmiddelen om het virus te 

onderdrukken of doden 

• Prognose (zo ziekte…): 
– 30% blijvende letsels, 1-2% dood 

 



Frühsommer meningoecephalitis (2) 

• Preventie: 
– Vermijden/reduceren risico tekenblootstelling of -

beet 

– Vaccinatie 

 



Besluit (1) 

• Lyme-borreliose is frequentste door teken overgebrachte 

aandoening in Europa 

– Richtlijnen voor diagnose en effectieve behandeling berusten op goede 

evidentie; ernstige vormen en vormen met sequellen zeldzaam 

– Irrationele benaderingen en paniek te vermijden 

• FSME (TBE) is de bedreigendste aandoening 

– (Nog!) geen endemische gevallen in België 

– Minderheid gevallen is symptomatisch, maar zo symptomatisch hoge 

kans op sequellen 

– Geen specifieke behandeling; wel effectieve preventie 



Besluit (2) 

Belang 

 Goede maar eenduidige communicatie rond Lyme 

 Pas op met internet en dramatische verhalen 

 Preventie van tekenbeten 

 Vaccinatie voor FSME 

 

 



Extra dia’s 

 



Hypothese 1: ‘Chronic Lyme’: oorzaak van 

aspecifieke klachten 

• Geen epidemiologische evidentie: 
– Aspecifieke klachten frequent in de bevolking: prevalentie 

vermoeidheid 6-7.5%; chronische vermoeidheid 1.8-6.3%; CVS 0.1-

0.3% (Buchwald D, Ann Intern Med 1995); fibromyalgie 2-8% 

– Aspecifieke fysieke en mentale klachten niet frequenter bij personen 

met Borrelia as dan bij personen zonder Borrelia as (Markowicz, Clin 

Microbiol Infect 2015; Grabe HJ, Nord J Psychiatry 2008) 

 

 



Waarom denkt de patient/arts aan Lyme bij 

pijnsyndromen: Dr.google 

Suggestie uitgaande van mythe: Misinterpretatie van correcte gegevens: 



Waarom denkt de patient/arts aan Lyme bij 

pijnsyndromen: arthralgie vs artrhritis 

<> 

Lyme: arthritis van de grote 

gewrichten, meestal mono of 

oligo, meestal asymmetrisch 



Waarom denkt de patient/arts aan Lyme bij 

pijnsyndromen: hoge seroprevalentie 

Borrelia in bevolking 

+ 

Fibromyalgie: 5% 

bevolking 

Borrelia-

screeningstest 

positief 
<> Lyme-borreliose 

Positief (5 tot zelfs 

20%) van gezonde 

personen (in functie 

van blootstelling en infectie 

teken) 


