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Ziekte van Lyme

U woont sinds kort bij uw partner in Nederland.
Samen met uw partner wilt u voor het komende weekend een huisje huren. U wilt veel 
tijd in de natuur doorbrengen.
U ziet in de krant een artikel over een ziekte die door teken wordt overgebracht.
Daarover wilt u meer weten.

• Lees het artikel.
• Beantwoord de vragen. Zet steeds een kruisje bij het goede antwoord.

U mag een woordenboek gebruiken.

Artikel



Aantal slachtoffers van teken in zeven jaar 
verdubbeld

Het aantal Nederlanders dat jaarlijks de ziekte van Lyme oploopt is in zeven jaar tijd 
verdubbeld tot 13.000. Mensen die voor hun beroep in de natuur verblijven, lopen het 
meeste gevaar, samen met recreatieve natuurliefhebbers. Dit blijkt uit een onderzoek 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de 
Landbouwuniversiteit Wageningen.

De ziekte van van Lyme ontstaat door de boreliabacterie. Teken, die zich ophouden in 
bosrijk gebied, struiken, hoog gras en duinstreken, dragen deze bacterie bij zich. Een 
besmette teek bijt zich vast in de huid en zorgt voor lichte griepverschijnselen. Een 
grote rode vlek rond de tekenbeet wijst op een besmetting.
Een snelle antibioticabehandeling voorkomt chronische aandoeningen van gewrichten 
en het zenuwstelsel. In het ergste geval veroorzaakt de ziekte uitstralende pijn in 
ledematen, uitval van gezichtsspieren, dubbel zien, neiging tot flauwvallen, 
hartritmestoornissen en zwellingen van gewrichten. “Mensen overlijden niet aan 
Lyme, maar kunnen wel ernstig invalide raken”, zegt dr. Wilfrid van Pelt van het 
RIVM.
Een landelijk onderzoek onder huisartsen in 1995 schatte het aantal gevallen van de 
ziekte van Lyme op 6500. Een onlangs gehouden onderzoek laat een verdubbeling 
zien. Duidelijke oorzaak is de toename van het aantal teken. Zo werd Nederland in de 
zomer van 2001 getroffen door een hardnekkige tekenplaag.
Dr. Van Pelt is geschrokken van het aantal ziekenhuisopnames. In 1999 belandden 900 
mensen in het ziekenhuis, terwijl dat er begin jaren negentig twee- of driehonderd 
waren.”
De grootste toename van het aantal Lymegevallen is gevonden in het zuiden van 
Noord-Brabant, Limburg en Noord-Groningen. Dat lijkt samen te hangen met het 
aantal toeristische overnachtingen in deze gebieden (in 2001 drie maal zo hoog als in 
1994). Regio’s waar het aantal paarden sterk is toegenomen hebben ook te maken met 
een stijging van het aantal zieken. Nieuwe bossen in stedelijke gebieden zijn ook een 
risico. Teken komen het meeste voor in natuurgebieden op de Veluwe en in de duinen.

Vrij naar: Erik Jonk, Metro, 18-03-03.



Vragen Ziekte van Lyme

I U wilt zoveel mogelijk besmetting met de boreliabacterie voorkomen.

1 Naar welk deel van Nederland kunt u dan het beste gaan?

A Friesland
B Groningen
C Limburg
D Noord-Brabant

2 In welk soort terrein kunt u dan het beste gaan?

A Bossen
B Duinen
C Gebieden met kort grasland
D Gebieden met veel struikgewas

3 Welke sport kunt u dan beter niet uitoefenen tijdens het weekend weg?

A Paardrijden
B Tennissen
C Voetballen
D Zwemmen

II U wilt snel actie kunnen ondernemen als u besmet bent met de 
boreliabacterie.

 
4 Wat zijn de allereerste aanwijzingen waarop u moet letten?

A dubbel zien en flauwvallen
B griepsymptomen en rode vlek
C hartritmestoornissen
D uitval gezichtsspieren

III U wilt weten wat er aan een eventuele besmetting gedaan kan worden.

5 Wat kan de dokter doen aan de ziekte van Lyme in een vroeg stadium?

A Antibiotica geven.
B De teek verwijderen met een pincet.
C De tekenplek ontsmetten met jodium.
D Niets, want er is geen geneesmiddel tegen.

6 Wat kan de slechtste afloop van de ziekte zijn?

A Je kunt er aan overlijden.
B Je kunt tijdelijk invalide raken.
C Je kunt voor altijd invalide blijven.
D Je wordt na een ziekteproces van jaren uiteindelijk beter.
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