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Lyme-onderzoek

Wat houdt het onderzoek in?

. Kinderen en volwassenen met een klinisch vastgestelde erythema migrans (EM) of
een oD andere wiize bevestÍsde diasnose lvmeziekte worden vanaf de start van hun
behandeling een jaar lang gevolgd. De follow-up bestaat uit online vragenlijsten
en soms ook bloedonderzoek.

. Het doel van dit onderzoek is onder andere meer inzicht krijgen in de oorzaken van

aanhoudende klachten na lymeziekte.
. De studie heeft gicell gevolgen voor de ingezette diagnostiek en/of behandeling.

Wie kan meedoen?

Erythema migrans
Kinderen en volwassenen met een erythema migrans (EM) kunnen meedoen.
EM is een klinische diagnose. Zie de voorbeeldfoto's in deze folder. Er is niet altijd
sprake van centrale opheldering: het hoeft dus geen "rode ring" te zijn.

Gedissemineerde lymeziekte
Ook kunnen kinderen en volwassenen meedoen metgedissemineerde lyme-
m a ni fe sta ti es (wa a ro n d e r mu l ti p e l e e ryth e m a m i gra ns, B on eli a- lym fo cyto o m,
lymeartritis, lyme neuroborreliose en acrodermatitis chronica atrofi cans).

Na de aanmelding nemen de onderzoekers contact op met de behandelend arts.

Zie ook de CBO-richtlijn lymeziekte via https:/ilci.rivm.nlirichtlijnen/lymeziekte
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Voorbeeldf oto's van erythema migrans. Er is lang nlet alti1d sprake van centrale opheldering (een " rode ring").

ZÍe meer voorbeelden elders in deze folder en op www.tekenradar.nlf arts
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Pandora:
koorts na een tekenbeet

Wat houdt het onderzoek in?

. Volwassenen met koorts na een tekenbeetworden vanaf aanmelding een jaar

lang gevolgd. De followup bestaat uit bloedonderzoek en online vragenlijsten.
. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in hetvoorkomen en het

beloop van tekenbeetziekten anders dan lymeziekte, om de diagnostiekte
verbeteren.

. De studie heeft ggclt gevolgen voor de ingezette diagnostiek en/of behandeling.

Andere teken beetziekten
Na ast de B onelia-ba cteri e d ie lymeziekte veroo rzaakt, en het teke nence fa litisvirus
(TBEV), vinden we geregeld andere ziekteverwekkers in teken in Nederland.
Hoe vaak besmetting met deze ziektevenr,rekkers daadwerkelijk tot ziekte leidt,
is nog onbekend. In deze studie wordt gekeken hoe vaak Boneliamiyamotoi,

AnaplasmaphagoEtophilum, Neoehrlíchíqmíkurensís, Rickerria species of Bsbesis species

een acuut koortsend ziektebeeld na een tekenbeet veroorzaken. Ook wordt
onderzocht hoe dezeziekten het beste aangetoond kunnen worden. Met de

opgedane kennis zullen diagnose- en behandelrichtlijnen verbeterd worden.
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Aanmelden?

Aanmelden kan via www.tekenradar.nl, door de behandelend arts, maar ook door

de patiënt zelf. Inclusie en follow-up loopt via deze website. U kunt ook direct contact

opnemen met een arts-ondeÍzoeker, zie hiervoor de contactgegevens hieronder.

Lyme-onderzoek

Voor het aanmelden van kinderen ofvolwassen patiënten met Lymeziekte neemt
u contact oP met:
. HetAmsterdam UMC, locatieAMC, via telefoonnummer ozo-566 9rtr, sein 57ryo.
. Het Radboudumc Nijmegen, via telefoonnummer o24366 6266.
. Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, via telefoonnummer o3o-27 4 z6oo.

Voor overige vragen neemt u contact op via het centrale telefoonnummer 030-274z6oo.

Pandora: patiënten met koorts na een tekenbeet

Voor dit onderzoek neemt u contact op met arts-onderzoeker
Dieuwertje Hoornstra, Amsterdam UMC, telefoonnummer ozo-566 9ur, sein 57658.



Asn deze onderzoehen wordtbijgedrogen door het Rryhsinstitu utvoorVolhsgezondheid

en Milieu (RIVM) en de lymecentra in het Amsterdam UMC, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

en Radboudumc.
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