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Ixodes: Vroege opsporing van Borrelia infecties 

 

Rode kringen gezocht voor onderzoek naar Lyme 

Een Lyme test waarbij binnen 4 weken na een tekenbeet gezien kan worden of iemand een Lyme infectie 

heeft opgelopen, dat is het doel van Innatoss Laboratories uit Oss. Voor de volgende fase van het 

onderzoek is Innatoss op zoek naar controle proefpersonen zonder tekenbeet. 

 

Snelle diagnose belangrijk  

Jaarlijks lopen 1,3 miljoen mensen in Nederland een tekenbeet op. In 2017 werd bij 27.000 mensen de 

ziekte van Lyme geconstateerd. Wanneer de ziekte op tijd ontdekt wordt, is dit goed te behandelen. 

Onbehandeld kan de ziekte van Lyme tot ernstige klachten leiden, zoals onherstelbare zenuwschade en 

spier- en gewrichtspijn. Een tijdige diagnose is daarom belangrijk. 

 

Het onderzoek 

Innatoss Laboratories is bezig met de ontwikkeling van een test die binnen 4 weken na een tekenbeet kan 

laten zien of iemand geïnfecteerd is. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een methode die kijkt naar de 

reactie van uw witte bloedcellen (cellulaire testmethode). 

De cellulaire test wordt in dit onderzoek vergeleken met de huidige diagnostiek, het meten van antistoffen 

in het bloed. Antistoffen komen bij de ziekte van Lyme vaak pas laat op. De bloedcellen reageren eerder 

en kunnen daarom mogelijk goed gebruikt worden bij een test voor  vroege detectie van de ziekte van 

Lyme. 

 

Help onderzoek naar Lyme vooruit! 

Om vast te stellen of de nieuwe test goed werkt, is Innatoss voor de volgende fase van het onderzoek op 

zoek naar controle proefpersonen, die geen tekenbeten hebben opgelopen. De resultaten van de 

controlegroep worden vergeleken met die van mensen met een rode kring heeft na een tekenbeet. Met 

uw deelname helpt u onderzoek naar de ziekte van Lyme vooruit! 

 

Wat wordt er gevraagd? 

Innatoss wil graag tweemaal een bloedafname doen, met daartussen een periode van vier weken. Op 

beide momenten wordt er gekeken naar de reactie van de bloedcellen en de aanwezigheid van antistoffen 

in het bloed. Bij deelname krijgt u dus tweemaal een gratis antistoftest aangeboden, waarbij u de 

resultaten in de vorm van het LymePaspoort van Innatoss ontvangt. De bloedafname wordt snel en bij u 

in de buurt geregeld! 

 

Hoe kan ik meedoen? 

Bent u bereid om deel te nemen aan onderzoek naar de ziekte van Lyme? Bel dan snel naar 0412-

700507 of stuur een mail naar lymestudie@innatoss.com. Hartelijk dank! 

 

Bent u op zoek naar meer informatie over symptomen van de ziekte van Lyme of over Lyme testen, kijkt 

u dan op https://www.innatoss.com/nl/lyme/. 
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