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ZIEKTE VAN LYME

M
edisch pedicure Nicole 
Lacroix maakte de 
impact van de ziekte van 
Lyme van dichtbij mee. 
Ze merkte dat er nog een 

wereld te winnen is in de (h)erkenning, 
zorg, diagnostiek en behandeling van 
(chronische) Lyme. Samen met haar zoon 
Yves Lacroix, masterstudent Immunologie 
en Pathofysiologie bij de Universiteit van 
Maastricht, voelde ze de noodzaak om de 

‘Behandel cliënten met Lyme 
als mogelijke risicopatiënten’
De kans op een beet van een teek na een wandeling door het bos of het veld is aanzienlijk. Een beet 
van een besmette teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Bij snelle behandeling met antibiotica 
geneest het overgrote deel van de mensen die de ziekte oplopen. Echter, 1.600 tot 2.500 mensen 
per jaar genezen niet door te late of te geringe behandeling. Zij ontwikkelen chronische Lyme.
Tekst Nicole Vijgen, journalist 

geaccrediteerde training ‘Lyme & Co’ te 
ontwikkelen. Een training voor pedicures 
die ingaat op de mogelijke gevolgen van 
Lyme voor voeten en huid. Om bij te dra-
gen aan internationaal onderzoek naar de 
ziekte van Lyme gaat 5 euro per cursist naar 
het pas opgerichte Lymefonds.

Breed scala aan klachten
Yves leg uit: “De ziekte van Lyme wordt 
veroorzaakt door een bacterie, de Borrelia 
burgdorferi, die door een beet van een 
teek in het lichaam kan worden gebracht. 
Dit leidt tot de eerste fase van de besmet-
ting: een lokale infectie en een ring of vlek 
bij de plek van de tekenbeet; de Erythema 
Migrans.” Deze traditionele rode ring 
ontstaat slechts bij ongeveer 30% van de 
mensen. Als je geen ring hebt gezien, Kan 
je evengoed besmet zijn. Bij de rest van 
de mensen ontstaat er vaak een andere 
vorm van huiduitslag. “Deze uitslag treedt 
meestal op tussen 4 tot 10 dagen na de 
beet, en vrijwel altijd binnen 3 maanden 
na de beet. Wanneer in deze fase van de 
besmetting de ziekte van Lyme onbehan-
deld blijft, kan de bacterie zich al binnen 
enkele dagen via de bloedbaan versprei-
den door het lichaam. Door het hele 
lichaam kunnen weefsels geïnfecteerd 
raken, met een breed scala aan bijbeho-
rende klachten als gevolg.”

Voetverzorging bij de grillige ziekte van Lyme

Moeilijk te herkennen
“De ziekte van Lyme is moeilijk te herken-
nen”, vervolgt Yves. “Een tekenbeet kun je 
makkelijk over het hoofd zien. Ook de 
aard en de ernst van de klachten verschil-
len per persoon. Bovendien ontstaan de 
ziekteverschijnselen pas na verloop van 
tijd en niet allemaal tegelijkertijd. 
Daarom wordt bij uiteenlopende klach-
ten niet altijd meteen aan de ziekte van 
Lyme gedacht, maar komen diagnoses als 
fibromyalgie, reumatoïde artritis en Myal-
gische Encefalomyelitis (ME/CVS) voor. 
Logisch, want na enkele weken tot maan-
den na de beet kunnen er klachten ont-
staan als pijnlijke gewrichten, of ver-
schijnselen die wijzen op aantasting van 
de zenuwbanen. De aantasting van het 
zenuwstelsel kan uiteindelijk zelfs leiden 
tot ernstige loop- en oriëntatiestoornis-
sen.”

Van chronisch naar  
multisysteemziekte
De ziekte van Lyme kan een zeer divers 
en grillig beloop hebben. Yves: “Zowel de 
vroege als de latere stadia van de ziekte 
van Lyme zijn te behandelen met antibio-
tica. Wanneer de klachten langer aanhou-
den dan een jaar kan er gesproken wor-
den van een chronische ziekte van Lyme, 
oftewel chronische lymeborreliose. Ook 
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 De grootte van een teek varieert van 1 mm tot 4 mm. Daardoor 
wordt een teek niet altijd op het lichaam ontdekt. 
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 Huiduitslag die typerend is voor een tekenbeet, 
maar niet altijd optreedt. 

als de kenmerkende klachten van de 
ziekte van Lyme wisselen in intensiteit en 
frequentie, spreekt men van chronische 
Lyme. Naarmate de besmetting langer 
duurt, kan het scala aan klachten ook 
toenemen, waardoor de ziekte van Lyme 
steeds meer op een multisysteemziekte 
gaat lijken. Lyme kan vrijwel alle orgaan-
systemen in het lichaam aantasten en 
andere ziektebeelden imiteren. Lymebor-
reliose wordt met recht de ‘nieuwe grote 
imitator’ genoemd, omdat de ziekte 
expert is in het nabootsen van andere 
ziektebeelden.”

Voetproblemen bij Lyme
Iemand met de ziekte van Lyme kan een 
breed scala aan symptomen/aandoenin-
gen ontwikkelen, die van belang kunnen 
zijn voor het werk van een pedicure: een 
atrofische huid, dunne vezelneuropathie, 
angiopathie, allodynie, hyperalgesie, 
fasciitis plantaris, acrodermatitis chronica 
atrophicans, pareses, spasmes, oedeem of 
auto-immuunziekten. Nicole Lacroix: “Ik 
vind dan ook dat cliënten met Lyme als 
mogelijke ‘risicopatiënten’ moeten wor-
den gezien. Want, het niet kennen van het 
divers, complexe ziektebeeld van Lyme 
maakt het moeilijk een pedicurebehande-
ling juist in te zetten.” Nicole vult hem 
aan: “Voorbeelden te over. Na de behan-

Over de ziekte van Lyme
Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 
100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, die is besmet met de Bor-
relia-bacterie. Ruim 20% van de teken is besmet met deze bacterie. Jaarlijks worden 
daardoor meer dan 250.000 mensen per jaar blootgesteld aan de ziekte van Lyme. 
De aard en de ernst van de klachten bij patiënten met de ziekte van Lyme zijn ver-
schillend. 
Het RIVM schat dat jaarlijks 23.500 mensen met een Erythema Migrans, de kenmer-
kende ring of vlek bij de plek van de tekenbeet, de huisarts raadplegen. Omdat 
lang niet bij iedereen deze ring ontstaat, ligt het werkelijke aantal mensen met een 
tekenbeet per jaar waarschijnlijk vele malen hoger. Van de 27.000 mensen die jaar-
lijks de ziekte van Lyme krijgen, houden ongeveer 1000 tot 2500 mensen last van 
langdurige klachten, zoals chronische vermoeidheid en aanhoudende griepach-
tige verschijnselen. 

Medische terminologie
myalgische encefalomyelitis  niet-aangeboren, chronische en complexe multi-
   (ME/CVS)  systeemziekte
dunne vezel neuropathie  aandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels 
   (DVN)   niet goed functioneren. De dunne zenuwvezels zijn de 

eindtakjes van de zenuwen, die vlak onder de huid 
lopen. DVN is een vorm van polyneuropathie (poly = 
veel, neuropathie = zenuwziekte) en kent een reeks 
mogelijke verschijnselen zoals een brandende, schie-
tende of prikkelende pijn, maag- en darmklachten, 
wisselende bloeddruk en hartkloppingen 

acrodermatitis chronica  chronische huidziekte in het 3e stadium van lyme-
   atrophicans  borreliose
angiopathie vaatlijden
allodynie  prikkels die normaal niet als pijnlijk worden ervaren, 

zijn nu pijnlijk
fasciitis plantaris peesplaatontsteking onderzijde voet
hyperalgesie  prikkel die normaal als ‘licht’ pijnlijk wordt ervaren is 

nu ‘heel’ pijnlijk (verlaagde pijndrempel)
parese verlamming

deling van iemand met pseudo unguis 
incarnatus, waarbij de nagel helemaal vrij 
ligt, kan het zijn dat de cliënt blijft aange-
ven pijn te hebben. De oorzaak van de 
blijvende pijn kan liggen in het feit dat bij 
dunne vezelneuropathie de eindtakjes 
van de zenuwvezels vlak onder de huid 

zijn aangetast. Omdat bij dunne vezel-
neuropathie ook allodynie en hyperalge-
sie voorkomt, is het belangrijk dat je de 
huid en voet uiterst voorzichtig fixeert. Bij 
een atrofische huid is het belangrijk fre-
zen te gebruiken die geschikt zijn voor 
risicopatiënten en te snijden daar waar 
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dat veilig voelt voor jou als pedicure. 
Maar ook het gebruik van medicijnen kan 
invloed hebben op de conditie van de 
nagels en huid. Iemand met de ziekte van 
Lyme kan worden behandeld met combi-
naties van verschillende soorten antibio-
tica. Door het medicijngebruik en de 

ziekte zelf kan een groeistop (lijn van 
beau) van de nagels optreden.”

De juiste voetverzorging
Pedicures bieden vaak een luisterend oor. 
Nicole: “Juist door goed te luisteren naar 
klachten van cliënten en goed te kijken 

naar de huid of huidproblemen van 
iemand kunnen wij de behandeling geven 
die nodig is. Lyme kent vele gezichten, 
symptomen die steeds wisselen van aard, 
ernst en gedaante. Zo kan het bijvoor-
beeld voorkomen dat een cliënt met Lyme 
op het allerlaatste moment een afspraak 
afzegt na een slechte nacht met veel pijn. 
Een pedicurebehandeling waarbij de 
cliënt lang in dezelfde houding moet zit-
ten, kan dan net wat te veel gevraagd zijn. 
Begrip voor de situatie en iemand gerust-
stellen, is wat een cliënt op dat moment 
erg kan waarderen.”

Meer weten over teken, de ziekte  
van Lyme en andere tekenbeet
ziekten? Nicole en Yves raden de 
website van de Lymevereniging  
www.lymevereniging.nl en de web
site van de Stichting Tekenbeetziek
ten www.tekenbeetziekten.nl aan. 

Vragen over de training van  
Nicole en Yves? Mail naar  
yveslacroix.training@gmail.com

Bronnen
www.pedicure-info.nl
www.rivm.nl 

“ Pedicures hebben een  
signalerende functie. Met meer 
kennis over het ziektebeeld bij  
Lyme kunnen ze hun behande-
ling daarop aanpassen”

Diagnose stellen
Om de diagnose voor de ziekte van Lyme vast te stellen, beoordelen artsen aller
eerst de gezondheidsklachten van de patiënt, daarnaast de ziektegeschiedenis en 
het gedrag van de patiënt (bijvoorbeeld of de patiënt grote kans heeft om tekenbe
ten op te lopen doordat hij veel in de natuur is). En als laatste kijkt de arts naar de 
bloedwaarden. Deze gecombineerde methode is de beste manier om de ziekte van 
Lyme vast te stellen. Ter ondersteuning voor de diagnose kunnen artsen een serolo
gische Lymetest in het laboratorium laten uitvoeren. De serologische Lymetest 
meet niet of je ziek bent, maar meet de reactie van het lichaam op de bacterie die 
de ziekte van Lyme veroorzaakt. Deze testen alleen kunnen echter geen doorslag 
geven in de diagnose. 
Als artsen of patiënten alleen zo’n serologische test zouden doen, bijvoorbeeld bij 
mensen met neurologische klachten, kan dat verkeerde uitslagen geven. Ongeveer 
23% van de patiënten zal negatief uit de test komen, terwijl ze op grond van ander 
onderzoek wel de ziekte van Lyme blijken hebben. Daarnaast zal ongeveer 20% van 
deze mensen positief uit de test komen, terwijl ze de ziekte van Lyme niet hebben. 
Beide situaties zijn ongewenst, omdat of mensen niet behandeld worden tegen de 
ziekte van Lyme en daardoor ernstigere klachten kunnen ontwikkelen, of omdat de 
werkelijke oorzaak van de klachten niet behandeld wordt en de patiënt klachten 
blijft houden. Bron: RIVM (bericht: ‘Labtest alleen niet doorslaggevend bij diagnose Lyme’)

 Een atypische uiting op de huid van de ziekte van 
Lyme. 

fo
to

: g
el

ev
er

d 
do

or
 e

en
 p

at
ië

nt


