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Het is lente. We gaan wandelen, fietsen, de bossen in. Daarbij lopen we kans 

gebeten te worden door een teek. Sommigen van die teken dragen een bacterie 

bij zich die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 

mensen die ziekte. In het Radboudumc werken wetenschappers en artsen aan 

een betere methode om de ziekte op te sporen en aan nieuwe behandelingen. 

Een klein volgezogen bolletje. Zo voelt een teek die je niet opmerkt 

en zijn gang laat gaan. Hij bijt zich vast in je huid en zuigt zich vol 

met bloed. Haal je hem binnen 24 uur weg, dan is er meestal niets 

aan de hand. Maar na die tijd is enige oplettendheid vereist. 10 tot 

20 procent van de teken draagt namelijk de Borrelia bacterie bij 

zich en die kan tijdens het bloedmaal van de teek je lichaam bin

nendringen. Dat kan de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Uit de 

nieuwste RIVMpeiling onder huisartsen bleek dat zij in 2014 

ongeveer 23.500 mensen met een rode ring of vlekvormige uit

slag op de huid (erythema migrans, EM ) op het spreekuur kregen. 

Deze huiduitslag is het meest uitgesproken signaal van de ziekte 

van Lyme. Daarnaast werd bij ongeveer 1.400 mensen de ziekte 

vastgesteld op basis van andere klachten en bepaalde testen. 

Langdurige klachten
‘De meeste mensen genezen na een antibioticakuur. Gelukkig is 

de Borrelia bacterie daar nog steeds gevoelig voor’, vertelt Leo 

Joosten van de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde. Toch 

houden 1000 tot 2500 mensen per jaar langdurige klachten zoals 

vermoeidheid, pijn of concentratiestoornissen. ‘Waarom de ene 

persoon deze klachten krijgt en de ander niet, is onbekend. Daarom 

zijn wij in april met het AMC, RIVM en Gelre ziekenhuizen het 

 Beetgenomen 
door een

  De vele kanten van het lyme-onderzoek

EEN TEEK? PAK ‘M BEET!

Ben je in het groen geweest, controleer daarna op tekenbeten. Heb je een 

teek? Verwijder deze dan direct en houd de plek van de beet drie maanden 

in de gaten. Neem contact op met de huisarts als je een rode ringvormige 

uitslag ziet of als je last krijgt van andere gezondheidsklachten.



DE PATIËNT

1918 #4 – mei 2015personeelsblad radboudumc

 willem andrée    paul lagro

Jos Selman (57) uit Driel had op zijn achttiende al een gebitsprothese in zijn  
boven kaak. Bijna veertig jaar later – waarvan dertig jaar frustratie – heeft de  
buschauffeur nu  een 3Dgeprint gebit op kunstwortels (implantaten). Radboudumc 
ontwikkelde deze methode die sinds november 2014 wordt gebruikt.

Jos: ‘Als je vroeger “de wolf” in je tanden kreeg – 

door het ontstaan van gaatjes worden tanden 

zwart en breken dan af – waren de tandartsen 

niet kinderachtig. Hup, direct alles eruit en je 

kreeg een kunstgebit. Ik was pas achttien toen ik 

al een bovengebit in moest. Dat kwam toen vaker 

voor, na de oorlog wisten we nog niet dat suiker 

slecht was, er was nog geen fluoride en tand

artsen waren overbelast. “Beter het zekere voor 

het onzekere”, zullen die wel gedacht hebben 

en trokken daarom alle tanden en kiezen eruit.

Met de jaren werd het nog slechter met mijn 

gebit. Ik had ook nog maar zes tanden in mijn 

onderkaak, Bovendien waren mijn kaakspie

ren te sterk; ik knauwde met mijn bovengebit 

al het bot in mijn bovenkaak weg.

’t Is niet anders, heb ik lang gedacht. Maar op 

een gegeven moment moest ik het gebit twee 

keer per dag vast gaan plakken met kleefpasta, 

het praten werd lastig. Ik had ‘em liever niet in 

dan wel, en dat deed ik dan ook weleens tot 

hilariteit van mijn collega’s. Tegelijkertijd vond 

ik dat ik er als buschauffeur wel representatief 

uit moest zien.  De tandarts heeft nog van alles 

geprobeerd, maar uiteindelijk kwam ik bij Gert 

Meijer en Luc Verhamme uit, Luc maakte de 

3Dberekeningen. 

Voor je onder het mes gaat, laten ze je alles zien 

in het laboratorium. Ze vertelden wat ze gaan 

doen, je kan vragen stellen. Sinds maart dit jaar 

heb ik een nieuw geprint bovengebit, ik kan 

weer voluit lachen. Het heeft geen gehemelte, 

zoals die ouderwetse kunstgebitten, waardoor 

ik veel beter kan proeven, ik verlang nu al naar 

een karbonade als het ondergebit ook klaar is. 

Wat ik ook mooi vind: als het stuk gaat, printen 

ze gewoon weer een nieuwe, je kunt er zelfs een 

extra in je binnenzak doen als je dat wil. Ik raad 

iedereen aan die hetzelfde heeft als ik, dit tra

ject in te gaan. Ik heb er zelf geen seconde spijt 

van. Sterker: een goed gebit is een eerste levens

behoefte. Daar ben ik inmiddels wel achter.’ 

‘Het beginstadium van de operatie voor 

het 3Dgebit is hetzelfde als vroeger: om 

de versleten bovenkaak op te bouwen 

halen we eerst bot uit de bekkenkam van 

de patiënt dat we in stukjes vastzetten op 

de bovenkaak zodat er na zes maanden 

voldoende botvolume is. Tijdens de 

tweede operatie, plaatsen we zes implan

taten – schroeven – in de opgebouwde 

bovenkaak waarop we tegelijkertijd de 

3Dgeprinte prothese klikken. Nieuw is, 

dat onze ingenieurs in het 3Dlab tot op 

de tiende millimeter een implantaatplan

ning maken waardoor we de implantaten 

al “virtueel” kunnen plaatsen. Omdat we 

nu zeker weten dat, via de boormal, de 

implantaten ook werkelijk komen te staan 

zoals op de computer gepland, kan al de 

gebitsprothese van te voren geprint worden 

en aansluitend aan de implantaatplaatsing 

in dezelfde sessie geplaatst worden. Door 

de 3Dmethode is een patiënt zes maan

den eerder klaar dan voorheen en de 

kwaliteit van de implantaatplaatsing is 

aanzienlijk verbeterd.’ 

HET GEPRINTE GEBIT

 ‘Ik verlang  
 naar karbonade’ 

In deze rubrIek het persoonlIjke verhaal 
van onze ‘academIsche’ patIënt en de reactIe 

van zIjn of haar behandelaar.

Prof dr. gert Meijer
HOOGLERAAR ORALE IMpLANTOLOGIE

NIJMEEGSE TEST VERDER ONTWIKKELD IN AMERIKA

Om ook bij patiënten met langdurige klachten te 

kunnen bepalen of ze de ziekte van Lyme hebben, 

ontwikkelden de Nijmeegse wetenschappers de 

SpiroFind test. In 2012 verkochten ze de test aan 

het Amerikaanse bedrijf Boulder Diagnostics, dat 

hem onlangs verkocht aan Oxford Immunotec. 

Hoogleraar Leo Joosten: ‘Die gaan de test nu ver

der ontwikkelen. Hopelijk komt er deze zomer een 

eerste versie en is hij over één of twee jaar op de 

markt.’ De test richt zich in tegenstelling tot de 

bestaande testen niet op het aantonen van de 

bacterie of antistoffen die het afweersysteem 

tegen de bacterie maakt. In plaats daarvan meet 

de test de reactie van bepaalde bloedcellen als zij 

in contact komen met de Borreliabacterie. Het 

gaat daarbij om zogeheten geheugencellen: witte 

bloedcellen die het lichaam aanmaakt na besmet

ting met een bepaalde ziekteverwekker.  

Die cellen blijven lange tijd in het bloed en zorgen 

ervoor dat het immuunsysteem sneller kan reage

ren wanneer het voor de tweede keer met een

zelfde ziekteverwekker in aanraking komt. Dan 

scheiden ze bepaalde signaalstoffen uit.  

De SpiroFind test meet de concentraties van die 

signaalstoffen en kan zo vaststellen of iemand 

inderdaad klachten heeft door een eerdere 

besmetting met Borrelia.

‘LymeProspect’ onderzoek begonnen.’ Iedereen van 18 jaar of ouder 

met een bewezen EM die een antibioticabehandeling gaat begin

nen tegen de ziekte van Lyme kan zich voor dit onderzoek aan

melden via de (huis)arts of via www.tekenradar.nl. Die verwijzen 

dan door naar het Radboudumc of het AMC. De deelnemers moe

ten bloed afgeven en een jaar lang elke drie maanden een online 

vragenlijst over hun gezondheid invullen. Zo krijgen de onder

zoekers inzicht in welke patiënten klachten houden na behande

ling en wat daarvoor verklaringen kunnen zijn.

‘We vermoeden dat de bacterie wel doodgaat door de antibiotica, 

maar dat de dode resten achterblijven in de hersenen of gewrichten. 

En dat die resten keer op keer ontstekingen blijven veroorzaken’, 

zegt Marije DoppenbergOosting, postdoconderzoeker binnen het 

lymeonderzoek. Leo Joosten vult aan: ‘Deze mensen ontwikke

len een soort autoimmuunziekte. Ze kunnen last krijgen van 

gewrichtsklachten of neurologische klachten. Maar waarom dat 

slechts bij een klein deel van de mensen gebeurt, weten we niet.’ 

Door een grote groep mensen met een EM na hun tekenbeet te 

gaan volgen en onder andere bloed bij hen af te nemen, hopen de 

onderzoekers daar achter te komen.

Antibiotica toedienen
Een van de grote vragen binnen het lymeonderzoek is of het 

helpt om langdurig antibiotica toe te dienen bij patiënten met 

langdurige klachten. Daar doet Bart Jan Kullberg, eveneens van 

de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, onderzoek naar. In 

een grootschalige studie, de zogeheten PLEASE studie, worden 

280 patiënten gevolgd. De deelnemers hebben klachten zoals 

spier en gewrichtspijn, moeheid en concentratieproblemen. 

Allemaal hebben ze eerder lymeziekte gehad. 

Alle deelnemers kregen de eerste twee weken van de studie een 

antibioticum. Vervolgens werden ze verdeeld over drie groepen. 

Eén groep kreeg twaalf weken een antibioticum, 

de tweede groep twaalf weken een combinatie 

van twee soorten antibiotica. De derde groep 

kreeg een placebo. De personen werden wille

keurig over de groepen verdeeld en zowel deel

nemers als artsen wisten niet wie er in welke 

groep zat. Bart Jan Kullberg: ‘Voor en na de 

behan deling vulden de deelnemers vragenlijs

ten in over hun klachten, hun conditie, kwaliteit 

van leven en welbevinden. Dat deden ze opnieuw 

na 26, 40 en 52 weken. Bovendien deden ze 

geheugentesten en gebruikten ze een stappen

teller om hun beweging te registeren.’ De resul

taten zijn ingediend bij een wetenschappelijk 

tijdschrift en worden binnenkort gepubliceerd. 

Kullberg hoopt met behulp van de resultaten 

verder te werken aan persoonlijke zorg voor 

lymepatiënten. Dat doen de onderzoekers  

verder door verbetering van de diagnose (zie 

kader ‘Nijmeegse test verder ontwikkeld in 

Amerika’) en door veel onderzoek. Marije Dop

penbergOosting: ‘Ik snap dat het voor een 

patiënt met onbegrepen klachten ontzettend 

frustrerend moet zijn om niet te weten wat er 

aan de hand is. Daar hopen wij verandering in 

te brengen.’ Marije Doppenberg-oosting en Leo Joosten onderzoeken welke patiënten klachten houden na behandeling. 


