
HOE HERKEN JE LYME 

"Volgens Dr. Richard Horowitz is gewrichtspijn die verspringt van het ene gewricht naar het 

andere, spierpijn die verspringt van de ene spier naar de andere, en neuropathie (niet goed 

werken van de zenuwen met tintelingen, verdoofd gevoel, brandend gevoel) die verspringt 

van de ene plaats naar de andere kenmerkend voor Borreliose, en vind je dit bij geen enkele 

andere ziekte terug. Als je dit hebt, is er bijna zeker sprake van Lyme disease of Borreliose. 

Een andere onderscheidend symptoom is een terugkerend patroon van om de 4 weken enkele 

slechte dagen." 

 

De klachten van de ziekte van Lyme zijn: neurologische (zenuwstelsel/hersenen), 

dermatologische (huid), reumatologische (spieren en gewrichten), cardiologische (hart), 

opthalmologische (ogen) en psychiatrische klachten. 

Hoe ziek iemand wordt heeft te maken met de hoeveelheid bacteriën, hoelang ze al in uw lijf 

aanwezig zijn/groeien, hoe sterk het immuunsysteem is, hoe goed u nog in staat bent om te 

detoxen en de hoeveelheid stress in uw leven. 

Hoofd, gezicht en nek: 

Onverklaarbare en bovenmatige haaruitval 

Hoofdpijn, licht of zwaar 

Zenuwtrekjes in gezichtsspieren, of andere spieren 

(Eenzijdige) uitval van gezichtsspieren, (Bell’s Palsy) 

Dove plekken in het gezicht of elders 

Tintelingen in neus, wangen of gezicht 

Stijve nek / pijn in de nek / kraakgeluidjes bij het bewegen van de nek 

Pijn of stijfheid of knakken in de kaak 

Een zere keel 

Gezicht en gehoor: 

Dubbel zien/onscherp zien 

Overgevoelig voor licht 

Pijn in de ogen/zwellingen daaromheen 

Afname van gehoor 

Suizen, rinkelen, oorpijn 

Overgevoelig voor geluid 

Nistachmus 

Spijsverteringskanaal: 

Verandering in de ontlasting: constipatie / diarree 

Geïrriteerde blaas / blaasdisfunctie (moeite met starten / stoppen) 

Maagstoornis / misselijkheid / pijn 

Leaky gut, lekkende darm 

Crohn, spastische darmen, pijnen 

Histamine 

Skelet en spieren: 

Stijfheid in de gewrichten van nek of rug 



Pijn in gewrichten en/of gezwollen gewrichten 

Spierpijn / spierkramp 

Brandende pijn 

Ademhaling en bloedsomloop: 

Kortademigheid / (vastzittende) hoest 

Pijn in de borst / gevoelige ribben 

Onverklaarbare koortsaanvallen / zweetaanvallen / rillingen / opvliegers 

Hartpalpitaties / overslaan van het hart (extrasystolen) / blokkades van het hart 

Enige geschiedenis van hartruis, of van hartklep prolaps 

Extreem lage of hoge bloeddruk 

Verwijding van de grote bloedaderen en een druk op de kleine bloedaderen 

Neurologisch: 

Trillingen / onverklaarbaar beven (Parkinson 

Tintelingen / gevoelloosheid / brandende of stekende sensaties / schietende pijn 

Gevoel van druk in het hoofd 

Licht in het hoofd / duizeligheid 

Plotselinge zwakte in de benen 

Onverklaarbare (scherpe) zenuwpijn 

Toename in reisziekte / hoogtevrees / slecht evenwicht 

Psychisch: 

Stemmingswisselingen / geïrriteerd / depressief / kwaad 

Moeite met spreken of schrijven 

Desoriëntatie, (het gevoel hebben te) verdwalen 

Slaapstoornissen: moeilijk inslapen / te veel / te weinig / te vroeg wakker worden 

Het gevoel hebben de verstandelijke vermogens te verliezen 

Mentaal: 

Vergeetachtigheid / slecht lange-, of korte-termijngeheugen 

Moeite met concentratie of lezen 

Verwardheid / moeite met gedachten te ordenen 

Slechte oriëntatie, verdwalen, naar de verkeerde plaatsen gaan 

Spraakmoeilijkheden / langzaam / onduidelijk / stotteren 

Vergeten hoe simpele taken uit te voeren 

Reproductie en seksualiteit: 

Seksuele disfunctie / verlies van libido of toename 

Onverklaarbare menstruele onregelmatigheid 

Onverklaarbare melkproductie / pijn in de borst(en) 

Pijn in de testikels / pijn in het bekkengebied 

Algeheel welbevinden: 

Onverklaarbare aanvallen van hoge koorts / lage koorts 

Onverklaarbare gewichtsveranderingen: aankomen / afvallen 

Meer dan normale uitputting / vermoeidheid / slecht uithoudingsvermogen 

Opgezwollen klieren 

Te sterke symptomen van een kater na alcoholconsumptie 

Afwisselend afnemen en toenemen van de klachten 



Voortdurende infecties: neus-, en bijholten / nieren / ogen / anders 

De pijn verplaatst zich steeds naar andere lichaamsdelen 

In het begin een griepachtige ziekte, waarna u zich nooit meer goed hebt gevoeld 

Gevoeligheid voor elektromagnetische golven (mobiele-/DECT- telefoon, computer, 

hoogspanningskabels, zendmasten) 

Allergieën 

Dermatologische (huid) problemen 

Septische en anafylactische shock 

Neuropsychiatrische klachten: 

Ernstige depressie 

Extreme vermoeidheid 

Emotionele instabiliteit (snel huilen) 

Toename geïrriteerdheid 

Stemmingswisselingen 

Gevoeligheid voor licht 

Slaapstoornissen 

Geheugenproblemen 

Dyslexie-achtige woordomkeringen 

Verlies van libido 

Ruimtelijke problemen 

Abnormale ervaringen reuk en smaak 

Verandering eetlust boulimia/anorexia 

Gevoeligheid vibratie en lawaai 

Nachtelijke angstaanvallen 

Paniekaanvallen 

Zelfmoordgedachten 

Gevoelens van razernij 

Gewelddadige gedachten 

Mentale mist (brainfog) 

Verdwalen op bekende plaatsen 

Obsessieve dwangmatigheid 

Gebrek aan concentratie 

Aangezichtsverlamming 

Toevallen 

Persoonlijkheidsveranderingen 

Desoriëntatie 

Volgens Dr. Richard Horowitz van ILADS, een Amerikaanse internist uit New York die zich 

op Borrelia toelegt, is gewrichtspijn die verspringt van het ene gewricht naar het andere, 

spierpijn die verspringt van de ene spier naar de andere, en neuropathie (niet goed werken van 

de zenuwen met tintelingen, verdoofd gevoel, brandend gevoel) die verspringt van de ene 

plaats naar de andere kenmerkend voor Borreliose, en vind je dit bij geen enkele andere ziekte 

terug. Als je dit hebt, is er bijna zeker sprake van Lyme disease of Borreliose. Een andere 

onderscheidend symptoom is een terugkerend patroon van om de 4 weken enkele slechte 

dagen. 

#Lyme #Epidemie #SOS #Misdiagnoses #FM #ME #MS #ALS #Alzheimer 

http://www.lymeepidemie.nl/verschillende-varianten-en-klac…/ 

https://www.facebook.com/hashtag/lyme?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/epidemie?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/sos?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/misdiagnoses?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/fm?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/me?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/ms?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/als?source=feed_text&story_id=1273690649362237
https://www.facebook.com/hashtag/alzheimer?source=feed_text&story_id=1273690649362237
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lymeepidemie.nl%2Fverschillende-varianten-en-klachten-ziekte-lyme%2F&h=sAQEFSIfRAQHI1W_Bb1TU1KDTRzB7gcn74uDoWyLLRxQrIw&enc=AZOc03oh0-ZOHJzbZ85AopfXDYHs0J33ChOJoiGNFuYBKzcjGxVclwWj2Yl0PhvMl5oy7U00jqdIGFGd1UaDjONkLtOWdi_8Gv2POUaJDmIagB-fyvJ0w3kA2QHBnYzv_hhGN0VZjMSVogQmxHYuH1R2_wbBLu576jysP1E1YOwJACf6RG2NqcLB_Cn9k4Vc2i_PxRgpZbhzEzNCoXmMSHTq&s=1


 

 
 

Verschillende varianten en klachten van de ziekte van Lyme 

De klachten van de ziekte van Lyme zijn: neurologische, dermatologische, reumatologische, 

cardiologische, opthalmologische en psychiatrische klachten. 
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