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© September 2021 SCHOTT & CO. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 

uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt op enige wijze zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Voor informatie of vragen: 

 

SCHOTT & CO 

Grevelingenlaan 30  

4328 EW Burgh Haamstede  

www.schottenco.nl  

carel@schottenco.nl  

coriene@schottenco.nl  

0618665115 

0618665109 

 

Verantwoording:  
 
Wij zijn een kennisinstituut op het gebied van voeding, sport en bewegen, 

persoonlijke ontwikkeling, stresspreventie, stresshantering en adequate zorg 

voor jezelf en je omgeving.  

 

De drijvende krachten achter SCHOTT & CO zijn Coriene Lodder en Carel Schott. 

Verder bestaat onze Academie uit een groep gedreven specialisten met als 

gemeenschappelijke missie gezondheidsbevordering en verbetering van 

kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord voor iedereen toegankelijk 

te maken.  

 

Gezondheid is een begrip dat van vele factoren afhankelijk is. Een groot deel 

van onze gezondheid is te verbeteren door ons gedrag te veranderen en waar 

nodig aan te passen. Kwaliteit van leven, het voorkomen van veel welvaart 

gerelateerde aandoeningen en klachten hebben we grotendeels zelf in de hand.  

 

SCHOTT & CO biedt handvatten en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. 

Onze ideeën, adviezen en aanbevolen producten zijn met de groots mogelijke 

zorg gekozen en samengesteld. Gebaseerd op een goede balans tussen 

wetenschappelijk onderbouwde feitelijkheden, jarenlange praktijkervaring en 

vertaald naar de praktijk van alledag.  

 

Onze adviezen zijn vooral gericht op preventie en nooit bedoeld ter vervanging 

van enige vorm van medische behandeling of adviezen. In sommige gevallen 

kunnen de adviezen naast medische interventies worden gebruikt, maar altijd 

na bespreking met en toestemming van de behandelend arts of medisch 

specialist.   
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1. De ziekte van Lyme, een onderbouwd 

protocol 

 

 
 

'If you want something that you've never had, then you've got to do something that you 

have never done...' 

1.1. Inleiding 
 

eze hand-out is het voorlopige eindstation van een lange zoektocht. Wie niet 

geïnteresseerd is in dit persoonlijke verhaal kan direct doorgaan naar hoofdstuk 2. 

Daar vind je bevindingen rondom Lyme en een goed onderbouwd protocol.  Wat 

zeker de moeite waard is om te proberen. Dit voor een periode van 3 maanden. En wat 

zijn drie maanden voor mensen die al jaren lijden aan levenskwaliteit verlagende 

symptomen?  

 

Het is deels geschreven vanuit de ‘ik’ vorm. Waarom? Omdat ik een jaar of vijf geleden 

van mijn huisarts de diagnose ‘ziekte van Lyme’ meekreeg. Gebaseerd op een bloedtest. 

Met daarbij de opmerking dat gezien de soort antilichamen in mijn bloed de ziekte 

waarschijnlijk al langere tijd aan boord was. Ik had voor mijn gevoel geen echte Lyme 

symptomen en was verbaasd over deze mededeling. De aanleiding voor mij om de 

huisarts te bezoeken waren twee grote rode plekken in cirkelvorm op mijn onderbeen. De 

beruchte erythema migrans (E.M.) die kan optreden na een tekenbeet. Naar mijn weten 

had ik recent geen tekenbeet bij mezelf kunnen ontwaren.  Deze twee grote rode plekken 

traden tegelijkertijd op met een forse ontsteking aan hetzelfde onderbeen als gevolg van 

een steek door een soort van horzel.   Het advies van de huisarts was om voor langere 

tijd een antibiotica kuur te gaan gebruiken. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb mij beperkt 

tot 10 dagen. 

 

Er zitten wat tegenstrijdigheden in mijn persoonlijke verhaal. In het verleden heb ik 

tientallen tekenbeten gehad. Een wekelijks hardlooprondje door de duinen van Schouwen 

Duiveland leverden steevast een aantal teken op aan de onderbenen en soms ook op de 

bovenbenen en een enkele keer aan de armen. Ook tijdens mijn werkzaamheden voor de 

Nationale Politie heb ik regelmatig tekenbeten opgelopen in de bossen van Ossendrecht. 

De E.M. verschijnt meestal binnen enkele dagen na een recente tekenbeet. In mijn geval 

was daar nu geen sprake van. Het is ook niet bekend dat horzelachtige Lyme kunnen 

overbrengen. Gebaseerd op de bevindingen uit de bloedtest (b)leek de bacterie al 

langere tijd in mijn lichaam te huizen. Ik heb vele raadplegingen gedaan bij Dr. Google 

en de internet specialisten, vele integrale therapeuten, complementaire geneeswijzen 

heb ik bezocht en geprobeerd. Mijn symptomen waren soms bizar te noemen. Maar bijna 

altijd begon een periode met griepachtige verschijnselen en vermoeidheid. 

Gewrichtsklachten, sterk wisselende spierklachten, variërend van tenniselleboogachtig, 
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achillespeesirritaties, schouderklachten en nachtelijk zweten,  maar vooral ook een als 

griezelig ervaren mate van krachtsverlies. Waar normaal 12 pull ups aan de rekstok of 40 

push ups geen bezwaar voor mij zijn, blijf ik in zo’n periode steken op 1 of twee 

herhalingen. Tijdens mijn laatste terugval heb ik voor het eerst ook een pijnlijke 

overgevoeligheid gehad aan de buitenkant van mijn linkervoet. Deze was dermate intens 

dat ik daarvan wakker werd uit mijn slaap wanneer ik mezelf omdraaide in bed. Op het 

moment van schrijven van dit document heb ik geen symptomen en ook al enkele weken 

geen terugval gehad.   

 

De ziekte heeft bij mij een zogenaamd exacerbatief karakter en verloop. Het komt en 

gaat, soms met wat mildere of juist heftiger symptomen. Vooral perioden van langer 

durende stress of een besmetting met een ander virus of bacterie hebben een uitlokkend 

karakter. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat mijn leefstijl er in grote mate heeft toe 

bijgedragen en bijdraagt dat de ziekte tot nu een goed leefbare verschijningsvorm heeft. 

Dit werd ook bevestigd vanuit de bevindingen gepresenteerd op dit symposium.   

  

De nu volgende tekst is een samenvatting van  het symposium wat op 29 april 2018 is 

georganiseerd door Bonusan. Leo Pruimboom heeft op die dag een intrigerende lezing 

verzorgd rondom de wetenschappelijke inzichten rondom de ziekte van Lyme. Op grond 

van de daar gepresenteerde informatie hebben wij deze hand-out genaakt. Een en ander 

met toestemming van Bonusan. Mocht je het protocol op jezelf gaan toepassen dan 

wensen wij je veel succes! Voor vragen kun je jezelf ook via de e mail wenden tot ons: 

carel@schottenco.nl of info@schottenco.nl  

 

Het team van SCHOTT & CO: Carel Schott en Coriene Lodder  

 

 

   
 

 
'Met dank aan Leo Pruimboom,wie buiten de gevestigde paden durft te gaan en denken 

ontdekt nieuwe wegen'.    
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2. Lyme, wie is dat? 
 

 
 

'We met by coincidence, I gave you shelter and food, but you're treating me really bad...'  

 

2.1 Spirocheten 
 

e ziekte van Lyme rukt in hoog tempo op. Behandelingen laten weinig consistente 

resultaten zien, laat staan dat er sprake is van een goed onderbouwd protocol met 

effect. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door besmetting met bacteriën van 

de familie van de burgdorferi en/of borrelia bacteriën.  Hier zijn vele soorten van bekend. 

De vier bekendste en hun meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn:  

 

Bacteriesoort Klinisch beeld 

B. burgdorferi sensu lato Borreliosis 

B. burgdorferi sensu (USA en Europa)  Artritis 

Borrelia afzelli (Europa) Huidinfectie 

Borellia garinii (Europa) Neuro inflammatie 

 
(Meade, P.S. Epidemiology of lyme disease, Infect. Dis Clin. North Am. 29187-210 (2015).  
 

Deze borellia bacteriën behoren tot de familie van de spirocheten. Dit zijn invasieve 

bacteriën die geen toxinen produceren. Ze maken schade aan de weefsels door deze 

binnen te dringen. Spirocheten zijn unieke bacteriën met een langwerpige vorm. Ze 

bezitten zogenaamde interne flagelaten waardoor zij in de weefsels een hoge 

verplaatsingssnelheid kunnen ontwikkelen. Flagelaten kun je vergelijken met een soort 

van ronddraaiende motor (zweepstaarten). Bij de borellia zitten twee flagelaten in het 

organisme. Verder bezit deze bacterie geen lipoproteinen aan zijn buitenkant, hierdoor is 

hij weinig immunogeen. Dat wil zeggen, er zijn geen of weinig antigenen op de bacterie 

aanwezig waardoor het immuunsysteem niet getriggerd wordt om hem aan te vallen.  

 
Spirocheet met flagelaten aan de binnenzijde, spiraal c.q. 'boor'vormig. Zorgt voor zijn 
sterk invasieve karakter.  
 
(Sheere, Lyme Borreliosis vNatura 2017.  
(Tilly, Infect Dis Clin North Am 2008 june 22(2)217 -234 .  

 

D 
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Borellia maakt gebruik van de teek als gastheer. Dit noemen we besmette teken. Via een 

tekenbeet komt hij in ons lichaam terecht. Het is dus een invasieve bacterie. Door zijn 

vorm is hij in staat weefsels te perforeren. Hij kan zich als het ware in weefsel 'boren'. 

Hij is familie van de beruchte syfilis bacteriën.  De ziekte van Lyme zoals wij die nu 

kennen komt pas rond de 40 jaar voor en begon in Duitsland. De borellia bestaat al ruim 

20 miljoen jaar. Is aangetoond in amber opgesloten teken.  
(Castillo-Ramirez Nature 2016).  
 

 
Spirocheet die zich in weefsel boort.  
 

2.2 Epidemiologie 
 

Het dorpje Lyme in Connecticut werd beroemd in 1977 door een uitbraak van artritis 

onder met name kinderen. In 1982 werd de spirocheet als dader geïdentificeerd door 

Willy Burgdorfer. Zijn naam werd gekoppeld aan deze spirocheet.   
(Burgdirfer et. al Science 1982 .  

 

De carrière van Lyme is spectaculair te noemen. Zoals onderstaande tabel laat zien. Het kan met 
recht als een van de grootste epidemieën gezien worden in de recente geschiedenis.   
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De Lyme bacterie kan zeer snel muteren. Het is een organisme met een 

verbazingwekkende aanpassingsstrategie. Bij elke mutatie blijkt zijn virulentie toe te 

nemen. Virulentie is de term die gebruikt wordt voor de mate van schade die een 

organisme kan aanrichten binnen zijn gastheer. De beste strategie tegen de ziekte van 

Lyme is nog altijd zorgen dat je niet gebeten wordt door een teek. Bos en duinbezoek, in 

met name het zomerseizoen bieden een groot besmettingsrisico. Aanpassing van kleding, 

het gebruik van Reppelent, het lichaam controleren op teken en op de juiste manier en 

snel verwijderen bieden nog altijd de beste bescherming. Teken vallen NIET uit bomen 

naar beneden als je onder een boom doorloopt. Ze bevinden zich aan de uiteinden van 

grashalmen en andere planten en haken aan je ledematen als je hier langs loopt en 

contact maakt met de plant. Algemeen wordt aangenomen dat de teek minimaal 36 uur 

op de huid moet zitten om de borellia te kunnen overdragen.  
(Richard I. Horowitz M. D.2016 Australian Government)   

 

Om besmetting te voorkomen gelden de volgende adviezen:  

 Voorkom contact met een vochtige bosachtige omgeving 

 Onderzoek na een wandeling voor de zachtere plekken van de huid, denk ook aan 

oksels, nek en bilnaad 

 Als een teek gevonden wordt het diertje verwijderen en daarbij zo weinig mogelijk 

'stress' op het beestje te veroorzaken. Gebruik daarvoor een speciale 

tekenverwijderaar en lees de instructies goed. Stress zorgt ervoor de teek zijn 

lichaamsinhoud als het ware in het lichaam van de gastheer braakt.  

 Het slijm in de mond van de teek zorgt voor de besmetting  

 Treedt de roodverkleuring op dan direct naar de huisarts (erythema migrans)  

 Idem voor wanneer koorts ontstaat 

 De borellia heeft de eerste twee weken van zijn bestaan in ons lichaam nog GEEN 

afweer tegen antibiotica. Dus een kuur is hier nog op zijn plaats. 

 NOOIT langdurig antibiotica gebruiken. De teek bouwt snel resisitentie op. Kan 

heel snel muteren.  

 Gebruik de Horowitz vragenlijst voor klinische diagnostiek (zie 4.2) 

 Zorg voor optimalisering van je voedingstoestand, zie ook bij behandelprotocol. 

Uit de praktijk is gebleken dat mensen die een hoge inname vertonen van marine 

life food een hele lage kans op besmetting hebben (vis, garnalen, algen, schaal en 

schelpdieren). Dit wordt verderop nog uitgelegd.   
(Richard I. Horowitz M. D.2016 Australian Government)   

 

2.3 Schade door Lyme  
 

De borellia produceert dus geen toxines. Hij 'lokt' eigenlijk een reactie van het 

immuunsysteem uit die onze eigen weefsels treft. Het is een zogenaamde totale parasiet 

en kan leven dankzij de voorwaarden die ons eigen lichaam voor hem schept. Deel van 

de behandeling is daarom ook zijn levensvoorwaardelijke factoren elimineren. Hij kan zelf 

geen nucleotiden, aminozuren, vetzuren of cofactoren van enzymen produceren. Hij 

gebruikt deze vanuit de gastheer.  Halen wij deze factoren dus weg dan kan de bacterie 

niet meer in zijn levensonderhoud voorzien.  

 

Mangaan is daarbij bijvoorbeeld voorwaardelijk voor het kunnen aanzetten van zijn 

flagelaten motor waarmee hij in staat in om zich snel in onze weefsel te boren maar ook 

om te ontsnappen aan ons immuunsysteem. Zink heeft een hogere bindingsaffiniteit aan 

zijn flagelaten motor dan mangaan. Dus door het nemen van een hoge dosering zink 

gaat zijn motor al minder goed draaien. Daarover later meer.  
(Tilly, Infect Dis Clin North Am 2008 june 22(2)217 -234 .  

 

De spirocheet activeert eiwitafbrekende enzymen van de mens in ons eigen lichaam. De 

zogenaamde proteases (matrix metallo protease 9). De gevolgen hiervan zijn:  
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 Afbraak van bindweefsel barrières. 

 Irritatie van de gewrichten 

 Irritatie van de hartspier 

 Afbraak van de bloed - hersenbarrière   
(Tracy KEand Baumgart M (2017)Borrelia Burghdorfi manipulate inmate and adaptive immunity to 
establish persistance in rodent reservoir hosts. Front Immunol. 8.116).  

 
De inname van sulfaat polysacchariden remmen de aanmaak van de proteasen die door 

de borellia geactiveerd worden. Vooral algen bevatten veel van deze stoffen (chlorella, 

spirulina).  
'The therapeutic importance of sulfated polysaccarides from seaweeds: updating the 

recent findings'. (3 Biotech (2012) 2:171-185DOI10.1007/s13205-012-0061-9).  

 

Bijna alle pathogene bacteriën die ons lichaam besmetten gebruiken ijzer om zich te 

kunnen profileren. Prolifereren houdt in dat een organisme zich snel kan 

vermenigvuldigen.  Zo niet de spirocheet, deze gebruikt de eerder gemelde mangaan. 

Het immuunsysteem gaat wel op ijzer 'korten bij een infectie met Lyme. Dit is immers in 

de geschiedenis een effectieve strategie geweest bij andere indringers. Hierdoor ontstaat 

een anaeroob milieu. Hier vaart de indringer Lyme juist wel bij.  Zink is een hele sterke 

antagonist voor mangaan. Hierdoor kan de borellia zich niet meer prolifereren. Zijn 

vermenigvuldig snelheid neemt af.  
(Troxell. Frontiers in Cellulair and Infection Microbiology 2013).  

 

De spirocheet blijkt ook een meesterlijke verstopper te zijn en een hele snelle vluchter. 

Dit dankzij zijn flagelaten. Hij kan zich 100 keer sneller voortbewegen dan onze meeste 

immuuncellen. Ook kan hij zich op plaatsen verbergen waar het immuunsysteem hem 

niet kan bereiken. Deel van de bestrijding van Lyme is dus om de bacterie 'stationair' te 

maken. Hierdoor kan hij niet meer vluchten en kunnen macrofagen hem aanpakken. Een 

formule 1 wagen is niets vergeleken bij de biologische snelheid van de spirocheet.  
(Tilly, Infect Dis Clin North Am 2008 june 22(2)217 -234 . 
(Tracy KEand Baumgart M (2017)Borrelia Burghdorfi manipulate inmate and adaptive immunity to 
establish persistance in rodent reservoir hosts. Front Immunol. 8.116).  
 

Nogmaals, de schade die Lyme aanricht komt door zijn invasieve karakter. Dit komt 

overeen met bacteriën als t. pallidum en m. tuberculosis. Wanneer zijn mogelijkheid tot 

invasie uitgeschakeld wordt kan hij geen schade meer aanrichten aan onze 

weefselbarrières. Het remmen van de Borrelia is essentieel om de ziekte de baas te 

worden. Dit kan door de flagelaten uit te schakelen en door de bacterie 'zwaar' te maken. 

Hij is immers 100% afhankelijk van het menu dat de gastheer hem voorschotelt. Als de 

bacterie langzamer wordt dan kunnen onze eigen immuuncellen hem uitschakelen. Dit is 

deels te bereiken door middel van onze eigen voedselkeuzes. Om deze reden is een 

ketogeen dieet voor de periode van 12 weken een essentieel element van de therapie.  
(Wolgemuth, Semin Cell Dev Biol 2015 October : 46 : 104 -122). 
(Li. Mol. Microbiol. 2010 March ; 75(6): 1583 - 1576) 
(Harman Biophysical Journal 112 746-754 February 28 2017)  

   

Door zijn 'stugge' boor blijkt hij dus in staat te zijn om onze weefsels te infiltreren, Van 

sommige stoffen in planten is aangetoond dat deze zijn biofilm aan de buitenkant 

verweken waardoor hij niet meer goed in staat is om weefsels te perforeren.   
Goc. Journal of Applied Microbiology 119, 1561 - 1572 2015  
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3. De symptomen 

 

 
 

'I am like 115% tired...' 

 

3.1 Symptomen 
 

oor zijn invasief / pervasief karakter kunnen de symptomen zeer divers zijn. De 

meeste symptomen worden veroorzaakt door ons eigen immuunsysteem! De 

spriohceet blijkt in staat te zijn om cholesterol van dierlijke afkomst aan zijn schil 

te binden. Het 'beest' zwemt, aangedreven door zijn flagelaten door onze weefsels. 

Wanneer een immuuncel de aanval inzet 'snelt' hij weg met zijn formule 1 motor en laat 

de cholesterol moleculen los. Het immuunsysteem valt deze fragmenten aan en deze 

reactie veroorzaakt schade aan onze weefsels.  

 

De symptomen variëren van koortsachtig, vermoeidheid, de erythema migrans (acute 

fase), spierpijn en krachtsverlies, gewrichtsontstekingen en een heel scala van lastig te 

vatten symptomen. Zie de Horowitz lijst in hoofdstuk 4.2 voor de complete opsomming.  

 

3.2 Niet iedereen is gevoelig voor de borellia  

Personen met een hoge vitamine D status, geen overgewicht en een voedingswijze die 

voornamelijk gebaseerd is op hoge inname van seafood en laag in koolhydraten zijn veel 

minder gevoelig voor het ontwikkelen van een Lyme infectie. Personen met een zekere 

mate van laaggradige ontsteking  zijn veel gevoeliger voor het ontwikkelen van een 

chronische Lyme. Dit is met name in dierproefonderzoek aangetoond. Het mechanisme 

van een laaggradige ontsteking is complex en wordt qua uitleg niet in deze hand-out 

behandeld. De therapeutische interventie is wel deels gebaseerd op het terugdringen van 

de laaggradige ontsteking. Dit is naast de behandeling van lymfe, sowieso heel heilzaam 

voor de gezondheid en geeft een behoorlijke positieve energieshot. Een chronisch actief 

immuunsysteem slokt namelijk erg veel van onze energie op.  
(Zlotnikov. Cellulair microbiology. ; 2017 19e12689  

Zie ook hoofdstuk 5.    

D 
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4. De diagnostiek 
 

 
'Sometimes you don't have it when you had it and sometimes you do have it when you 

thought you didn't had it...' 

 

4.1 Moeilijke diagnostiek  

r blijkt geen ziekte te zijn waarbij zoveel sprake is van vals diagnostiek. Zowel vals 

positieve testen als vals negatieve testen komen voor. Biotensors, spiertesten, 

levend bloedanalyses, geen van deze testen blijkt valide. De Lyme bacterie blijkt 

daarbij moeilijk in het bloed aan te tonen. De enige echt valide bloedtest is de Western 

Blood test.  
(Swiss Med Wkly 2016 : 146: w. 14353).   
 
 

De Lyme bacterie produceert ook geen toxines, dus deze zijn ook niet in het bloed aan te 

tonen.  Hij houdt zich voornamelijk op in de weefselbarrières. Dit leidt ook tot de schade 

die hij aanricht. Het is een zogenaamde pervasieve bacterie die weefsel barrières 

doorboort.  

 

Een belangrijke element in de diagnostiek is een echte tekenbeet met het aanwezig zijn 

van de beruchte Erythema Miigrans of de rash (zie afbeeldingen). Als daarbij ook 

griepachtige symptomen voorkomen dan zijn er aal twee belangrijke aanwijzingen voor 

een mogelijke besmetting.  

 

   
Twee voorbeelden van Erythema Migrans (E.M.) 
 

 
De Lyme rash  

E 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilycXqz-vaAhVP26QKHQ0IA-sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.insightdiagnosticslabs.com/facility/&psig=AOvVaw2AVOtNkzIV1fqRuUw6WYOb&ust=1525508399386047
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX64ro7-vaAhXJYVAKHbwqAwoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lymedisease.org/lyme-basics/lyme-disease/early-lyme/&psig=AOvVaw1DNTXWuc8QhTUeP8iuYICA&ust=1525515646353938
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXw5LS8OvaAhUOmrQKHZSpCTkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.healthline.com/health/lyme-disease-symptoms&psig=AOvVaw1DNTXWuc8QhTUeP8iuYICA&ust=1525515646353938
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTycvx8OvaAhWDLlAKHYsWCLgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.inquisitr.com/2780070/lyme-disease-just-got-worse-in-two-u-s-states-with-nastier-symptoms-and-strange-rash/&psig=AOvVaw1DNTXWuc8QhTUeP8iuYICA&ust=1525515646353938
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4.2 Lyme Questionnaire: Horowitz Lyme-MSIDS  

Als beschreven in hoofdstuk 4.1 zien we evenveel onterechte valse diagnostiek naar 

zowel positief als negatief. De enige wetenschappelijke gevalideerde test is de Horowitz 

Lyme Questionnaire. Onderstaand vind je deze test vertaald in het Nederlands.    

 

Lyme Questionnaire: Horowitz Lyme-MSIDS 

 
Citera International Journal of General Medicine 2017: 10 249  -273  

 

Deel 1: Frequentie van symptomen 

Geef een score aan de volgende symptomen 

0 – geen   1 -  mild  2 - matig  3 - ernstig  

□ 1. Niet te verklaren koorts, zweetaanvallen, koudegevoelens of opvliegers  

 

□ 2. Niet te verklaren veranderingen in het lichaamsgewicht, zowel toename als 

afname 

 

□ 3. (Chronische) vermoeidheid. 

 

□ 4. Niet te verklaren haarverlies 

 

□ 5. Gezwollen klieren 

 

□ 6. Keelpijn 

 

□ 7. Pijn aan testis of bekkenregio 

 

□ 8.Niet te verklaren onregelmatigheden in de menstruatie 

 

□ 9.Niet te verklaren melkproductie of pijn aan de borsten 

 

□ 10.Gerriteerde blaas of verstoorde functie van de blaas 
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□ 11. Seksuele problematiek en verlies van libido 

 

□ 12. Maagproblematiek, verstoorde maagwerking 

 

□ 13. Verstoorde darmfunctie, obstipatie of diarree   

 

□ 14. Pijn in borstbeen of ribben 

 

□ 15. Kortademigheid en hoesten 

 

□ 16. Hartkloppingen, overslaand hart, hartblok 

 

□ 17. Geschiedenis van hartruis of klep problemen 

 

□ 18. Gewrichtspijn of gezwollen gewrichten  

 

□ 19. Stijfheid van de nek en rug  

 

□ 20. Spierpijnen en spierkrampen 

 

□ 21. Snelle spontane spiersamentrekkingen in gezicht of spieren (twitches)  

 

□ 22. Hoofdpijnen 

 

□ 23. Krakende nek en nekstijfheid  

 

□ 24. Tintelingen, dof doof gevoel, brandende of stekende pijnen  

 

□ 25. Verlammingen in het gezicht (Bell's palsy)  
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□ 26. Dubbel of wazig zien 

 

□ 27. Fluittonen in de oren, oor suizen 

  

□ 28. Toegenomen reisziekte, duizeligheid 

 

□ 29. Licht in het hoofd, slechte balans, moeilijkheden met lopen  

 

□ 30. Tremoren (trillingen in handen)  

 

□ 31. Verwarring, moeilijkheden met denken 

 

□ 32. Concentratieproblemen, moeilijkheden met lezen  

 

□ 33. Vergeetachtigheid, slecht korte termijn geheugen 

□ 34. Desoriëntatie, verdwalen, moeilijkheden met de weg vinden  

 

□ 35. Moeilijkheden met praten en/of schrijven  

 

□ 36. Stemmingswisselingen, irritaties, terneergeslagen  

 

□ 37. Verstoord slaappatroon, teveel, te weinig, te vroeg wakker worden  

 

□ 38. Slecht tegen alcohol kunnen, verergerd kater gevoel  
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Deel 2: Meest voorkomende Lyme symptomen score 

Wanneer je voor 1 van onderstaande symptomen een 3 hebt gescoord in deel 1, zet dan 

een 5 in het vakje bij deze symptomen.  

□ 39. (Chronische) vermoeidheid 

 

□ 40. Vergeetachtigheid, slecht korte termijn geheugen 

 

□ 41. Gewrichtspijn of gezwollen gewrichten  

 

□ 42. Tintelingen, dof doof gevoel, brandende of stekende pijnen  

 

□ 43. Verstoord slaappatroon, teveel, te weinig, te vroeg wakker worden  

 

Deel 3: Lyme incidentie score  

Voor elke van de onderstaande beweringen geef je jezelf de score die achter de bewering 

staat als deze voor jou geldt. Als dit symptoom niet voor jou geldt vul je een '0' in.  

 

□ 44. je hebt een tekenbeet gehad zonder huiduitslag en zonder griepachtige 

symptomen (3 punten). 

 

□ 45. Je hebt een tekenbeet gehad met erythema migrans (rode verkleuring van de 

huid in ovaal / rond patroon) of anderszins rode verkleuring van de huid en griepachtige 

symptomen.  (5 punten).  

 

□ 46. Je woont in een streek waar veel teken voorkomen (2 punten). 

 

□ 47. Je hebt een familielid die met Lyme is gediagnosticeerd of andersoortige infectie 

ziekte veroorzaakt door tekenbeet  (1 punt).  

 

□ 48. Je ervaart pijn(en) in en aan de spieren die op wisselende plekken voorkomen 

en kunnen komen en gaan (4 punten).  

 

□ 49. Je ervaart pijn(en) in en aan de gewrichten die op wisselende plekken 

voorkomen en kunnen komen en gaan (4 punten).  
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□ 50. Je ervaart tintelingen, doof of verdoofd gevoel, brandend gevoelens dat / die op 

wisselende plekken voorkomen en kunnen komen en gaan (4 punten).  

 

□ 52. Bij jou is eerder de diagnose chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) of 

fibromyalgie (spierreuma) gesteld (3 punten).  

 

□ 53. Er is een positieve Lyme test geweest (IFA, ELISA, Western Blot, PCR, en/of een 

borellia cultuur) (5 points) 

 

Deel 4: Score voor je algemene gezondheid  

 □ 54. Neem je eigen algemene fysieke gezondheid in ogenschouw, voor hoeveel 

dagen, bekeken over de afgelopen 30 dagen, was je fysieke gezondheid niet goed?  

 

□ 55. Neem je eigen algemene mentale gezondheid in ogenschouw, voor hoeveel 

dagen, bekeken over de afgelopen 30 dagen, was je mentale gezondheid niet goed?  

 

Interpretatie Score: 

 

Deel 1 totaal:  ___________ 

 

Deel 2 totaal: ___________ 

 

Deel 3 totaal:  ___________ 

 

Deel 4 totaal:  ___________ 

 

Eindscore totaal:  ___________ 

 

 

< 21   niet waarschijnlijk  

 

21 - 45  waarschijnlijk - bezoek huisarts  

 

> 45   zeer waarschijnlijk borreliosis - professionele hulp noodzakelijk  

 
Citera International Journal of General Medicine 2017: 10 249  -273  
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5. Het behandelprotocol 
 

 
 

'Looking different at things can fill a long-lasting gap' 

 
5.1 Aan de slag  
 

e behandeling van Lyme kent een integraal karakter. Er bestaat geen enkel 

wonderpilletje om dit vernuftige beestje uit te schakelen. Alleen in de meest acute 

fase is antibiotica effectief (eerste weken). Langdurige behandeling met antibiotica 

maakt hem alleen maar sterker en zal onze eigen afweer (het beste wapen uiteindelijk) 

alleen maar verder verzwakken.  Feit is dat de spirocheet volledig afhankelijk is van wat 

wij hem aanbieden. Dit komt voornamelijk van onze voeding en vitamine inname tot de 

indringer. Door middel van supplementen en voedsel keuzes kunnen wij hem vervetten, 

traag maken, zijn boor inactief maken en hem tot een prooi laten worden van ons 

immuunsysteem.  

 

De interventies zijn gebaseerd op de 'zwaktes' van de Lyme. Deze zijn: 

 

 geen eigen synthese capaciteit voor aminozuren, nucleotiden en vetten voor 

onder andere zijn biofilm 

 100% afhankelijk van koolhydraten 

 mangaan afhankelijk  

 zuurgraad gevoelig (pH) 

 'rust' gevoelig  

 

De basis van dit protocol is daarom het zogenaamde ‘ketogene’ dieet. Hiermee wordt de 

bacterie als het ware afgesneden van zijn energieaanvoer. Het protocol beslaat een 

periode van 12 weken. Voor sommige mensen zal het, vooral in het begin, lastig kunnen 

zijn om het ketogene dieet op te pakken. Bedenk dat dit een essentieel onderdeel is van 

de interventie. Het metabolisme van de borrelia is immers voor 100% afhankelijk van de 

aanwezigheid van koolhydraten.  
Corona A. SchwartzI. 2015Borrelia Burdorferi carbon metabolism and the tick mammal enzootic 
cycle. Microbiol Spectrum 3/3: MBP -0011-2014 

Het ketogene dieet verzuurt daarbij ook de leefomgeving van de Lyme. 

 

Bij mensen met een goed werkend immuunsysteem wil een kuur met zuivere fulvinezuur 

weleens effectief zijn. Dit komt waarschijnlijk omdat fulvinezuur zijn motor minder snel 

maakt waardoor hij een prooi is voor onze macrofagen. Op basis van de gepresenteerde 

bevindingen in deze hand-out adviseren wij om het protocol dus voor 12 weken te 

volgen. En wat is 12 weken wanneer je zoveel last hebt van de vervelende symptomen 

van Lyme? 

 

D 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjytMzU0OvaAhXKsaQKHVWbDuMQjRx6BAgBEAU&url=https://es.videoblocks.com/video/knowledge-gap-puzzle-piece-hole-training-education-vkvkv31fxijup67k3&psig=AOvVaw241SQIGNZE65Gl90OatUNE&ust=1525508611332923
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Voor informatie over het ketogene dieet check deze link: 

https://www.ketogeendieet.net/ 

 

In de behandeling van Lyme vervang je 'zoogdieren' producten door de vis, gevogelte en 

eieren.  

 

De onderstaande lijst geeft nog wat extra mogelijkheden: 

 

 vette vis (haring, makreel, heek, ansjovis et cetera) 

 dierlijk vet om in te bakken (NIET gehydrogeniseerd) 

 reuzel 

 avocado's 

 eieren 

 macadamia, paranoten, cashew (liefst ongebrand) 

 roomboter 

 kokosboter 

 cacaoboter 

 olijfolie 

 kokosolie 

 oliën van avocado, macadamia et cetera 

 omega 3 olie uit supplementen) 

 veel groenten, kleurrijk, veel groene groenten)    

 

Van de volgende voedingsmiddelen en supplementen is aangetoond dat zij werkzaam zijn 

 

Voedingsmiddelen: 

 

 Olijfolie 

 Kokosolie 

 Oregano, in vorm van essentiële olie  

 Groene thee 

 Kurkuma 

 Alle algensoorten 

 Alle vis, schaal- en schelpdieren: 7 tot 14 porties per week 

 

Supplementen:  

 

 Vitamine D (50 - 80 microgram per dag) 

 Vitamine B1 (tot 300 mg per dag) 

 Zink (40-45 mg per dag)  

 N acetyl co enzym  500 – 2000 mg per dag  

 Kuur met Lactoferinne voor 1 week (lactoferrine is zwaar toxisch voor de 

borellia), verspreid over de dag in twee doseringen 3000 mg. 1 tablet lactoferrine 

bevat meestal 150 mg. Neem 10 tabletten per keer. Dus 1500 mg per keer.  

  

Leefstijladvies: 

 

 Veel tijd inlassen voor rust en herstel 

 Speculatief en nog in onderzoekfase: 8 x maal per dag twee minuten lang in 

plastic zakje in en uitademen. (naar Pruimboom, verkeert momenteel in 

onderzoekfase. Hierdoor stijgt CO2 gehalte in het bloed en treedt vorm van 

verzuring op.  
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5.2 Verslag seminar “Nieuw licht op Lyme” maandag 07 
mei 2018 
 

Onderstaand vind je een verslag van het seminar waarop de bevindingen in 

onze hand-out gebaseerd zijn. Meer dan 350 professionals waren aanwezig 

tijdens dit seminar.  

 

Speciaal voor onze gezondheidsprofessionals organiseerden we in de landelijke 

“Week van de teek” een seminar over de ziekte van Lyme. Dr. Leo Pruimboom 

presenteerde enkele fascinerende inzichten waarmee we in de 

gezondheidspraktijk ons voordeel kunnen doen.  

 

De ziekte van Lyme, ook wel borreliose genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie 

Borrelia en zijn diverse ondersoorten. Borrelia wordt doorgegeven door teken, een 

bekende vector voor pathogenen en parasieten van mensen. De teek houdt zich bij 

voorkeur op in lage delen van vochtige bossen. Daar bespringt hij onvermoed mens en 

dier om aan zijn bloedmaal te komen en geeft zo Borrelia door aan een nieuwe gastheer. 

  

Evolutionaire achtergrond en epidemiologie 

Het blijkt dat teken al 20 miljoen jaar geleden Borrelia bevatten. Ook bij een mens die 

500 jaar geleden leefde, werd al een Borrelia-cyste gevonden. Borrelia werd ingekapseld 

en daar heeft deze mens vermoedelijk verder geen last van gehad. De eerste bekende 

epidemiologische uitbraak, was veertig jaar geleden in het stadje Lyme in de VS. 

Kinderen kregen ineens artritis en men onderzocht dit. Er bleek een bacterie in de knie te 

zitten, maar ze konden het niet identificeren. In 1982 werd het geïdentificeerd door 

Burgdorfer. 

Tegenwoordig neemt de ziekte van Lyme ieder jaar met 350.000 gevallen toe, 85.000 

per jaar in Nederland. De verwachting is dat dit nog sterk gaat toenemen. Daarmee is 

het één van de meest belangrijke epidemieën in de geschiedenis van de mensheid, aldus 

Leo Pruimboom. Ook het aantal gevonden soorten van Borrelia neemt dramatisch toe. 

Tien jaar geleden waren er nog maar drie geïdentificeerd, nu 16 verschillende soorten. In 

Japan zijn dit niet dezelfde als in Europa, of in Midden-Amerika. De oervorm is Borrelia 

burgdorferi, al de andere soorten zijn in enkele tientallen jaren gemuteerd. Dit is de 

snelste mutatiecapaciteit van alle bekende soorten. 

  

Bijzonder en moeilijk te vinden 

Borrelia blijkt bijzonder. Het is een spirocheet, een bacterie met een unieke 

kurkentrekkervorm. Daarmee haakt hij zich als een boor in de weefsels vast en verdwijnt 

daarin. Bovendien is het de snelste bacterie ter wereld; sneller nog in de weefsels dan in 

het bloed. Daardoor komt hij in diagnostische middelen ook niet snel tot uiting, hoewel in 

het lichaam wel degelijk schade ontstaat. 

Maar daar is wel iets bijzonder aan de hand: de schade die zogenaamd door Borrelia 

wordt veroorzaakt, heeft eigenlijk niets met Borrelia te maken. Aldus Leo Pruimboom: 

“Hij is niet bedoeld om te infiltreren in Homo sapiens. Hij is niet toxisch en niet 

immunogeen. De mens is niet zijn natuurlijke habitat. Hij hoort wel thuis in herten en 

reeën, waar het de functie van symbiont vervult”. Maar hoe ontstaat die schade dan? 

  

Niet herkend door immuunsysteem  

Borrelia is anders qua vorm dan bacteriën zoals malaria en E. coli. Dit zijn gramnegatieve 

bacteriën die zichtbaar zijn voor het immuunsysteem door LPS, lipopolysachariden die uit 

het buitenmembraan van de bacterie steken. Grampositieve bacteriën zijn weer 

herkenbaar aan hun uitwendige flagellen. Geen van deze herkenningspunten komen voor 
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bij spirocheten, waar de flagellen inwendig zitten. Bovendien produceert Borrelia geen 

toxinen waarmee ze het immuunsysteem activeren. 

Borrelia heeft geen enkel gen om zijn eigen nucleotiden, aminozuren, vetzuren of 

cofactoren voor enzymen te produceren. Het gebruikt ons systeem om zichzelf voort te 

planten. Het heeft niet de mogelijkheid om weefselbarrières af te breken. Het activeert 

de proteases-barrière-afbrekende enzymen van de mens – om barrières af te breken. 

Daarop reageert het immuunsysteem met een ontstekingsreactie. Zo brengt het 

menselijk lichaam “zichzelf” schade toe. 

  

Hoe de bacterie zichzelf verstopt 

Borrelia heeft nog een unieke strategie om aan het immuunsysteem te ontkomen: door 

tijdens het drillen in de weefsels aards cholesterol los te laten. Aards cholesterol is de 

biochemische vorm van cholesterol afkomstig van landleven; cholesterol uit het mariene 

milieu heeft een iets andere vorm. Het immuunsysteem richt zich op dit aardse 

cholesterol terwijl Borrelia rustig verder de weefsels infiltreert. 

De spirocheet is ook sneller dan de snelste neutrofiel. Hij is het immuunsysteem dus 

altijd een stap voor. Zes procent van zijn genen zijn bedoeld voor voortbeweging. Hij kan 

ook stationair ‘bewegen’, maar stationair zijn ze kwetsbaar. Vooral in de eerste twee 

weken na besmetting is hij kwetsbaar, omdat hij nog niet alle belangrijke stoffen en 

transporters gemaakt heeft. 

  

De integrale behandeling van Lyme 

Vancomycine maakt Borrelia stationair. Maar dit mag niet, om resistentie van MRSA 

tegen te houden. Wat kunnen we dan doen? Acuut geven van een antibioticum is op 

korte termijn wel het beste advies. Daarnaast staan ons volgens Leo nog diverse andere 

strategieën ter beschikking om Lyme aan te pakken. 

Eén van deze strategieën is rust en ontspanning opzoeken. “Rust haalt de snelheid uit de 

spirocheet. Men moet dus niet alleen chemisch, maar ook mechanisch denken.” 

 

Andere manieren om Borrelia aan te pakken, zijn: 

 Toediening van vetzuren als olijfolie en kokosolie. Deze hechten zich aan Borrelia, 

waardoor hij zwaarder en dus langzamer wordt. 

 Ook een ketogeen dieet kan helpen. Ketogene diëten zijn rijk aan vetzuren en 

arm aan glucose. Zonder glucose kan Borrelia niet bewegen; uit ketonlichaampjes 

haalt hij geen energie. 

 Het is belangrijk te beseffen dat de schade die Borrelia veroorzaakt, in 

werkelijkheid veroorzaakt wordt door het immuunsysteem. Dit moet dus tot rust 

worden gebracht. Onder andere Curcuma longa en groene thee brengen het 

immuunsysteem tot rust vanwege hun werking op TNF-alfa. 

 Oregano en resveratrol kunnen in de stationaire fase van Borrelia zijn membraan 

gevoeliger en zijn boor zachter maken, waardoor hij eenvoudiger kan worden 

afgebroken en de boor niet meer zo gemakkelijk kan infiltreren in weefsels. 

 Borrelia maakt biofilms, die kunnen mogelijk worden afgebroken met NAC, hoewel 

dit niet is aangetoond bij Borrelia, maar wel bij andere biofilms. 

 Lactoferrine is cytotoxisch voor Borrelia. 

 Cholesterol uit mariene bronnen heeft een andere vorm dan aards cholesterol en 

ontneemt Borrelia één van zijn belangrijke strategieën waarmee hij het 

immuunsysteem om de tuin leidt. Veel zeevoedsel eten is dus het devies. 

 Gefermenteerd voedsel eten zorgt voor meer melkzuur, zodat Borrelia dat zelf 

niet meer kwijt kan en dus niet goed kan stofwisselen. 

 Zink gebruiken om opname van mangaan te remmen. Borrelia heeft mangaan 

nodig om te prolifereren, bij andere bacteriën is dat ijzer. Zonder mangaan 

verspreid Borrelia zich niet. 
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Een laatste tip van Leo om de opname van mangaan te remmen: acht keer per dag, twee 

minuten lang in een plastic zakje ademen. Dit noemt hij intermittent hypercapnia en 

verhoogt het CO2-gehalte waardoor de metaaltransporter van Borrelia niet kan 

functioneren. Maar: het eigen immuunsysteem heeft wel mangaan nodig om goed te 

kunnen werken. Hoe gaat men daarmee om? 

Gelijktijdig mangaan suppleren, aldus Leo. Op deze manier schijnt Borrelia geen, en het 

immuunsysteem tóch genoeg mangaan te krijgen. Naar dit boeiende fenomeen doet Leo 

Pruimboom op dit moment onderzoek. 

  

Bron 

Lyme seminar, april 2018, Houten 

 
 Toediening van vetzuren als olijfolie en kokosolie. Deze hechten zich aan Borrelia, 
waardoor hij zwaarder en dus langzamer wordt. 
Ook een ketogeen dieet kan helpen. Ketogene diëten zijn rijk aan vetzuren en arm 
aan glucose. Zonder glucose kan Borrelia niet bewegen; uit ketonlichaampjes haalt 
hij geen energie.Dieet dat wij adviseren is grotendeels ketogeen 
Het is belangrijk te beseffen dat de schade die Borrelia veroorzaakt, in werkelijkheid 
veroorzaakt wordt door het immuunsysteem. Dit moet dus tot rust worden gebracht. 
Onder andere Curcuma longa en groene thee brengen het immuunsysteem tot rust 
vanwege hun werking op TNF-alfa. 
Oregano en resveratrol kunnen in de stationaire fase van Borrelia zijn membraan 
gevoeliger en zijn boor zachter maken, waardoor hij eenvoudiger kan worden 
afgebroken en de boor niet meer zo gemakkelijk kan infiltreren in weefsels. 
Borrelia maakt biofilms, die kunnen mogelijk worden afgebroken met NAC, hoewel dit 
niet is aangetoond bij Borrelia, maar wel bij andere biofilms. 
Lactoferrine is cytotoxisch voor Borrelia. 
Cholesterol uit mariene bronnen heeft een andere vorm dan aards cholesterol en 
ontneemt Borrelia één van zijn belangrijke strategieën waarmee hij het 
immuunsysteem om de tuin leidt. Veel zeevoedsel eten is dus het devies. 
Gefermenteerd voedsel eten zorgt voor meer melkzuur, zodat Borrelia dat zelf niet 
meer kwijt kan en dus niet goed kan stofwisselen. 
Zink gebruiken om opname van mangaan te remmen. Mangaan heeft Borrelia nodig 
om te prolifereren, bij andere bacteriën is dat ijzer. Zonder mangaan verspreid 
Borrelia zich niet. 
Vitamine D verhoogt de activatie van het aangeboren immuunsysteem; een lagere 
vitamine-D-status is juist gunstig voor Borrelia, want dit maakt het immuunsysteem 
minder actief.  
Een laatste tip van Leo om de opname van mangaan te remmen: acht keer per dag, 
twee minuten lang in een plastic zakje ademen. Dit noemt hij intermittent hypercapnia 
en verhoogt het CO2-gehalte waardoor de metaaltransporter van Borrelia niet kan 
functioneren. Maar: het eigen immuunsysteem heeft wel mangaan nodig om goed te 
kunnen werken. Hoe gaat men daarmee om? 


