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Mensen komen op miin proktiik nrêl eên groie veF
scheidenheid oon klochten. n dir gevcl gcat hei om
mensen met gewrichisontstekingen, sliirnbeuÍsonhie'
kingen en olerel chronische klochien in het bewe
gingsappqÍooi. Fen ondere groep k oogt over pro
blemen met het lopen, vcn door de benen zokken
ioi niêi meer de ene voet voor de ondere kunnen
p ootsen. Sommige kLogen over lichieÍê ên ernstigeí
vormen von verlommingsversch;1"selen ln benen en

ormen Weer onderen klogen over onsdurige
kochien in hei hoofd, het ochterhoofd en de nek.
Deze kJochien soon vcn hooÍdpiln en hooÍpiin tor
menlngiiisochilge vêrschiinselei en stiive en schevê
nekk ochten O'er hei c gemeen voelen deze men
sen zich niei Íir, zlin ze moe en hebben ze een reeks
von o gernene vogê veÍschiinselen. Voor de meeste

von mijn c iènren komi het ols een venossing dot er
sproke is von Lyme

MISVERSTANDEN

Er zljn nogol wot ÍnisveÍsionden oveÍ

Lyme

wccrdoor deze mense" niei in de soien hebbên dot
ze moqel 1l besmet ziln
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l-, o-.lool oi oe.re ing oltid eer
grote ronde kring rondom de beet von de ieek.
Misverslcnd 2: Een teek moei ohiid minstens 24 uur
gezeten hebben voordoi iê bêsmer wordi.

M

Misverstond 3: Teken kun iê duideLiik zien zirien. Ze
zlin net zo sroor als die bli honden of koflen.
Mlsversiond 4: No een ontibioucokuur is het kwood
bezworen en dê lnfeclie deÍinliieÍ wê9.
Misverslond 5: Om er zeker von te ziln of ie cl don
niêt geïnfecieêÍd bent, volstoot eei b oedlêsr.
MisveÍstond ó: Tekenbeten oop ie cleen op in het
bos en in de vriie notuur.
Misversiond 7: Lyme krijg e olleen von een besmetMisversiond 8 Von ole teken is er moor een klein
percenlage besnrêt mei deze bocteriê.

Misverslond 9: Bii êen iekenbeetiifectie goot het
oleen om de bocieÍle BorÍe ia B!ÍgdoÍeÍi.
MisveÍsiond l0r Alleen mensen hebben hier ost

ERVARINGSFE T
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Als er in

ie even meerdere infec

ties van teken hebben ploots gevonden, dcn ver
schllnt de rode kring vcak niet meer oÍ nlei meeÍ zo
duideliik.
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Ook ols de teek nog moor kort
op de huid zit kon besmetting ploots vlnden, moor
het snêlverwiideren is wel roodzoom.
ERVARINGSFE T 3: De iekên die lk de ofgeLopen
icren heb gezlen op mensen ziln donker, kein toi
ERVAR
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zeer klein en vook nlei groteÍ don een millimeter.
Ze ziin o.o. herkenboor oon hun horde schild. De
exemploren die je soms bli honden en kotten ziei zit
len, ziflen vodk ol long op de huid en ziin de vro+
welijke vo wossen exemploren die zich he emool voL
lebben gezogen met bloed en eilies. Soms ,,iin ze
wittig, soms donker ols een soori wrol, vook wel tot
êen cenlimelêr grool en een oontol millimeters dik.
ERVARINGSFELT 4: Anubioiico is biino nooit oÍdoen
de om olle verschiinselen ên reocfies von een iekenbeeflnfectie weg te nemen. Bli een ocuiê infeclie mei
duideliike ocule klochen is het wel verstondig om
mensen ie veÍwiizen noor een oÍls vooÍ een ontibioticokuur. Vrêemd genoêg ziê ik in zulke gevollen
nogol eens eên oorzeling bil de betrokken huisoris,

d,e .neênl dol hel niel veíllondig zou liin

gên, zools ze bii ons in de bL:urt worden genoemd.
Ook muggensooíen zain veídochl. ln feib gool het
om olle insectên die bloedconioct moken. De beet
von deze inseclen verloopt vook minder opvollend
don de tekenbeet en geêfi minder opvo lende huidreocties (vook geen rode kringl.
ERVARINGSFET 8: Veel mensen houden zich vosi
oon de gedochte dot slechts een klein gedeeite von
de teken besmêl ls en doi de kons om geïnfecteerd
le roken gering is. Moor de feiten en onderzoeken
in Nederlond hebhe- dirochre.hoo d Onlorg. rrde dvinen bii een onderzoek oongetoond dot de
helfi von de docr gevonden iekên besmel is en dêze

íeiien ziin ol veel long€Í ook in Duiislond en
Oosenrlik bekend. De siiiging von de iernperotuLrr

om

in de zomer en de mindêÍ koude winlers moken dot

zomooÍ een ontibioiicoklur te geven. Hei is êchieí
in olle gevollen zinnig om ook no een onfibiofi€o

de teek sieeds noordeliiker voorkomi en voak de

kuur de behondeling mei noiuurLiikê en energetische
middelen te vervolgen, om zo de ziekteliem volledig op le ruimen.

ERVARINGSFFIT 9: ln hel briienlond (o.o Du islond,
Zwiherlond, Ooslenriik) zie ie regelmotig bordies
bii de lngong von bossen sioon mei wooÍschuwing

5: Juisi het feil dot de bestoonde
bloedteslen niei ofdoende zijn om de oonwezigheid
von Borrelío vosl lê slellen, mookt dol er veel mensen blijven lopen mef deze klochten. Dit zelÍde doet
zich ook voor bilde ondere spirochebn. Íeslên voor
Syphilis ziin vook onbetrouwboor gebleken. Als de
bêsmettíng olenigê fiid terug heeh ploots ge""nden,
ls BoÍÍê io ln het bloedbeeld moeililk le vinden
{redocfie: de spiÍocheet kon zich oprollen en tol een
punl moken woordoor hi! niêi le vinden is).
ERVARINGSFEIÍ ó; Veel mensen hebben me verteld
dot ze Lyme in hun eigen tuin hebben opgelopen en

voor lekenbeiên en FSME oÍ te

ERVARINGSFEIT

ook de ervoring met miin êigen kindêren wiist in
dêze rlchung. Sommige bossen hebben nouwelilks
teken en in ondere bossen stikl heteívon. Hel is heel
normool dot kindêren don mef een stuk oÍ woi von
die tekên fiuis komen. Ook hel klimmen in bomen
geefi een grote kons op besmelling. Teken IoÍen zich
soms u;l de bomen vollen, moor zitten ook op de
grond iussen het gros.
ERVARINGSFEIT Z: Tegenwoordig ziin er meer
inseciên don o leen de teek, die de bocterle BoíeJio
overbíengen We denken hierbii oon luizen en
v ooien. Ook denken we ocn dozen oÍ b inde vlie-

MENINGOENZEPHALITIS.

we FRUEHSOMMER
De ieek brengi nlet

olleen een bocterie over, mooÍ ook een virus die een
ziekte geefi die in Nederlond rnet Bos uiskoorts of
Tekenbetenkoorls wordl oongeduid. Voorol voor
l.lerne'e t nde e' "d'een ge'oo-, eêo-ooêni-g.
Hiervoor wordl in sommige anden ingeënt.
Bovend e- z ir eí oonwi /:nge ,oo o'e b-eng rg
met de ééncellige poíosiêlen oÍ píoiozoa Babesio
en Toxoplosmose. Andere onderzoekers wilzen op

de relotie mel

bo€teíiën zools Closiridium
Botulinum, ook wel bekend os Boiuljsrne. Bil
Amerakoonse teken wordt regelmoilg de rickettsio
baclerie oongêhoÍfen, die v ektyÍus o s ziekle overbrengt.

ERVARINGSFEIT l0: Ook diêren kunnen veel losi
hebben von tekenbeten en er zelÍs dood oon goonln Fronkrilk sterven regelmoilg honcien no teken
beetinfecties-

GEVOLGEN
Al in het begin van hei orlikê heb k gêschÍeven
over de veelheid von klochten dle klnnen optÍeden
no een besmettjng met BoÍeio. In hel veÍleden
werd deze oondoening in Nederlond hooÍdzokeli;k

bii bosorbeiders en boswochlers.
Tegenwoordig is de kons op bêsnreiiing zo gÍoot en
de kons dot dlr vio medisch onderzoek en behondeling wordt genezen zo klein, doi een sleeds gro
teÍ oontol chronische potiënlên rnet dê gevolgen von
een lekenbeetinÍectie blijh ziren.
De oondoening kon op korte lêrmiin oculê ziekteverschijn<elen geven
in de
vcn meningr'ook
'orm
iisochtige klochien (onder invloed von hei virusl,
moor veel voker komen er llochten von reumotische
oord voor, ioren no eên inleciiê (onder invloed von
dê bocierie)- De klochten in de vorm von chronische
gevonden
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vermoeidheid en voge fibromyolgie'ochtige kloch
ten sluimeren vook iorenlong (mogeliik door loxc
plosmc).

BORREL
Onderzoeken in Ameriko en E!Íopo wiizen ook op
de relotie met bepoolde vormen von MS en op MS
g"l,;le"de ziel-ebeeld"- ande-e ot(.1"r wrtzer
noor de Íeloiie mei de ziekte vof PoÍkinson. Beide
mogelilkheden heb ik in de proktilk meerdere molen
gêziên en vio de kinesio ogische lesten noor boven
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KINESIOLOGISCHE TESTEN
Om de chrorische vormen von Borelio en de ondere virussen, poÍosieien en bocieriën die dooÍ teken
en bloedzuigende inseclen worden overgebrocht te
kunnen tesiên, is goed tesimoieíiooL nodig. Een uÍgebreide nosoden en porosieteniesldoos is noodzokeiik. Bovendien is een gedegen ochtergrond
kennis von deze
besmetting wenseliik
om de verschiinselen von cliénlen iuisÍ te kLrnnên
beoordelen. Moor zefs don kun ie de verborsen
lnociieve infeclies gemakkeliik over het hoofd zien.
ln het Totoolbo onsprogrommo hebben we een speclool píotocol voor rnoeiliik op te spoÍen ziektekie-

men ontrvikkeld, woorbli we o.o. homeopotisch
Thuio ols versterkingsompulgebruiken en de bolons
benuiien iussên hei sympolhische en porosympolhi'
sche zenuwstelsel ols extro hulpmlddel. Bovendien

ziln vook de rode bloedcelen droser von

de
Boíelio (oÍ een cndere betrokken ziekteverwekker)
zools opnomes von levend boed hebben oonge
toond. Alleen verboo iesten oÍ o leen reslef mei een
b!isie BoÍelio is vook niet oÍdoende.

BEHANDETING

NEEM
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TEKENBEET EN
APARTE INSECTENBEET
SERIEUS

l: Contoleer no e ke speelperiode, in bos
oÍwiiê notuuÍ of in de iuin, de kirderen en ie zelf op
teken. Leer ie kinderen eers e {laien) kiiken olvorens
te krobben op ieukende plekken.

De medische op ossing is eenvoudig. Anilbiotico en
ols dot nlei he pt, nog rneer ontibiotico. De notuuÊ
geneeskunde kent selukkig nog een oonto cndere

ADVIES

onderscheid tussen de energeÍische midde en en de
fyiojheropeutische midde eír. ln de proktiik hêb ik de
positieve resuialên gezien von ongdurig gebruik
von Co loïdool Siver en von Cot's Clow of Unccrio
iomentoso. Anderen meldên een positiêÍ rêsu iooi

ADVIES 2: Zorg voor een goede bescherming iegen
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Noniconcentroai (MoÍindo ciÍifo io).

Enersêusche middelen die ik zelÍ vook oonwend in

de prokiilk ziin de middelen von DNH te weten:
Boroym, in cornbinotie met Nervo en Gontoxo en
êveniuee PÍoiexo. Ook de losse nosodes, voor
zover nog voor hcnden, zlin effecliêf.

.ler is bii o deze rdde.r nooozol,^liil orr rrirmool 4 ó moonden de mlddelen ln te nemen tot de
llo ter leleroo ve.dwelên ,i . Oo. i ir .r
moge iikheden om dcseliiks te we ên mei een
Zopper of gebruik le moken von een frêqueniiêgeneroior, een oppoÍooï wooÍbii ie een Serichie frequeíriie kunt produceren die is ofgesiemd op de
beirokkên ziekiekiem Lost but not lêasi ziin ook de

inseclen. Dii hoêÍi niet ohild êen inseciensproy le
ziin, moor kon ook bestoon uit extro gisfiob etten
(ook geschikt voor kotien en hondenl of extro viÍo
miie Bl. Dê geur von de huid verondert zodonis
dot teken en insecten oon iê vooÍbii goon.
ADV. S I N..n r.dêÍe =lênbêd en opo,.e in5e(
tenbeêï serieus ên let op de plek von de beei en de
olgemene verschilnselen.
ADV ES 4: Go bii ocute k ochien noor de orts {voor
een b oedtest ei onÍibiotico), mcor go bii oonhoudende klochten ook noor een kinesio ogische theropeut die ervorins heeh mel Lyme of iemond die
qerh met ee vorn vor biore,onc-re the-opie
ADV FS 5: Coniroleer ook ie huisdieren op ieken ên

geef ook oon hen glsttoblefien of gislvlokken om
besmetingen ie voorkomen. leken en vlooien kun'
nen immers ook overlopen en zo voor besmêiiing
zorgdrogen.

Totoolbolons coderingen met succes inzêiboor.
PREVENTIE

Woi kun ie doen om een besmeïing ie vooÍkomen?
Wot kun je doen om nier eik ioor opnieuw risico's tê
open voor ie ze f en le kinderen?

Voor meer inÍormotie en testmoieriao
Noro Wu ffVerwer
inÍo@iotoolbolons n

