
Lyme borreliose

Dr. Nathalie D. van Burgel

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6grXv057UAhVKPVAKHWiACuQQjRwIBw&url=https://livedemos.medify.eu/&psig=AFQjCNGbHpVM1oxKqTZisCIlDN2_aVuAYg&ust=1496475512527261
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2pcK71J7UAhWQIVAKHeRgBQ0QjRwIBw&url=https://www.skml.nl/&psig=AFQjCNGzeILW5P5YfMfjNFCjhE2GDUcJMA&ust=1496475411356685


Lyme borreliose

• Vroege Lyme: erythema migrans
• Vroege gedissemineerde Lyme

– Multipel EM
– Vroege neuroborreliose
– Carditis

• Late Lyme
– Acrodermatitis chronica atrophicans
– Late neuroborreliose
– Artritis



Richtlijn Lymeziekte

CBO richtlijn lymeziekte



Hoe goed is de Borrelia serologie?
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Gevoeligheid serologie bij Lyme: IgG

Cut-off

Tijd (maanden)

6 weken klachten
8 weken na tekenbeet

erythema migrans 50% (95% CI 40% to 61%); 
neuroborreliosis 77% (95% CI 67% to 85%); 
acrodermatitis chronica atrophicans 97% (95% CI 94% to 99%);
artritis 97% (95% CI 85% to 98%)

BMC inf dis mar 2016, Leeflang
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Gebruikte serologische testen

In 2017 iedereen opnieuw methode laten kiezen



Seroprevalentie
Gezien de lage prevalentie van de ziekte, 
maar de hoge seroprevalentie in de populatie; 
~5-10% normale populatie, ~25-30% bij nederlandse

boswachters
is de positief voorspellende waarde van serologie niet erg hoog. 

Testen dus alleen op indicatie bij passend klinisch beeld 
aanvragen; Helaas is dat in de praktijk voor labs vaak niet 
haalbaar vanwege ontbreken van klinische gegevens en 
ziekteduur. 

. Echter bij een studie bij huisartsen van 488 serologie aanvragen 
is 82% niet geïndiceerd volgens richtlijn. 

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1993 Jun;12(6):413-8.

Borrelia burgdorferi sensu lato serology in the Netherlands: guidelines versus daily practice., 
Coumou J, Hovius JW, van Dam AP., , Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Oct;33(10):



Wat beogen we in de rondzending?

• Klinisch verhaal is vrij duidelijk. Ziekteduur wordt 
altijd vermeldt. Monsters zijn waar mogelijk niet 
gepooled, maar van een echte klinische casus.

• We verwachten een klinische interpretatie en niet 
slechts een uitvoering van een serologische test.

• Vraagstelling:
– Zijn de bevindingen aanleiding om de diagnose Lyme-

borreliose te stellen?



Rondzending 2016

• A: acute EBV, B: Lues, C: late Lyme, D: negatief



Rondzending Borrelia immunoblots

• A: acute EBV, B: Lues, C: late Lyme, D: negatief



Interpretatie van de serologie

Passend bij: ja nee Op de grens niet verricht
Diagnose Lyme 
borreliose? 47 4 2 3
Diagnose T. pallidum 
infectie? 53 1 3

Passend bij: ja nee Op de grens niet verricht
Diagnose Lyme 
borreliose? 3 43 5 5
Diagnose T. pallidum 
infectie? 56 1

B: Ondanks ontbreken van passend klinisch beeld (zwangerschapsscreening) en een 
alternatieve reden (lues) voor de zwak reactieve serologie concluderen enkele 
deelnemers dat dit bij Lyme past. 

C: Ondanks het passend klinisch beeld (monoartritis knie) en evident positieve 
serologie bij alle deelnemers concluderen enkele deelnemers dat dit niet bij Lyme
past. 

Passend bij: ja nee Op de grens niet verricht
Diagnose Lyme 
borreliose? 2 50 2 3
Diagnose T. pallidum 
infectie? 57

2 
punten

B: Ondanks ontbreken van passend klinisch beeld (enkele maanden moe) en alleen 
een reactieve IgM serologie concluderen enkele deelnemers dat dit bij Lyme past. 



Take home message

• Gezien hoge seroprevalentie is een 
interpretatie van Lyme serologie alleen 
mogelijk met inachtneming van het klinisch 
beeld en de klachtenduur. Dit is ook volgens 
advies van de richtlijn.



Toekomst Lyme/Lues rondzending 2017

• Alle deelnemers opnieuw testpanel laten 
aangeven
– Alle blots inclusief de bandjes

• Vraagstelling aanpassen naar zowel 
bepalingsvragen als klinische vraag
– Nadeel, indien “fout” dan dubbel straf
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