
Werkt u in 

het groen?

Laat u niet 

verrassen door 

Lyme!

Risico op Lyme heb je in alle provincies

Bron: tekenradar.nl (RIVM/WUR)

Bron: RIVM 

Teken zijn klein:  

Risico op Lyme:  

Tijdige behandeling voorkomt chronische klachten. 
Wordt u regelmatig door een teek gebeten? Dan is het belangrijk om 
uw Lyme-bloedwaarden te kennen.

Na een infectie maakt het lichaam antistoffen. Mensen die in het groen 
werken hebben vaak al antistoffen tegen Lyme. Dit maakt een diagnose 
lastig. Komen de antistoffen van een nieuwe infectie of van een infectie uit 
het verleden? De hoeveelheid antistoffen na een infectie kan per persoon 
verschillen. Daarom is individueel Lyme onderzoek belangrijk.

Jaarlijkse Lyme Screening zorgt voor duidelijkheid. De eerste meting 
noemen we een nulmeting. Die geeft aan hoeveel antistoffen tegen Lyme 
u al hebt. Vervolgmetingen vergelijken we met de nulmeting zodat we 
nieuwe infecties herkennen. 

Bij de vervolgmetingen die wij afgelopen jaren uitgevoerd hebben vonden 
we bij 1 op de 50 deelnemende werknemers een onopgemerkte Lyme-
infectie. Van deze groep heeft 70% de teek niet opgemerkt .

1 op 50 medewerkers blijkt ongemerkt besmet

Aantal diagnoses op 
basis van een rode kring 
per 100.000 inwoners

Jaarlijkse Lyme Screening

Feiten over LYME in Nederland:

 • 1,5 miljoen tekenbeten per jaar
 • 20% van alle teken is besmet met de Lyme-bacterie

 • 27.000 nieuwe patiënten per jaar
 • Aantal rode kringen is in 20 jaar verviervoudigd

Mogelijke gevolgen op de lange termijn:
 • zenuwschade

 • gewrichtsontstekingen
 • chronische vermoeidheid

 • diverse klachten



Jaarlijkse Lyme Screening voor bedrijven
Inmiddels nemen meer dan 100 organisaties en 3500 werknemers deel 
aan de Jaarlijkse Lyme Screening: land- en waterschappen, gemeenten, 
ecologische adviesbureaus en groenbeheerders.
Voor 140.000 werknemers in het groen is de ziekte van Lyme een arbeidsrisico. 
Ondanks beschermende kleding en teekwerende spray kunt u gebeten 
worden door een teek en ondanks dagelijkse controle kunt u er een over het 
hoofd zien. De bekende rode kring verschijnt niet altijd, of is soms niet goed 
herkenbaar. Er kunnen, soms maanden later, algemene klachten ontstaan 
en dan is het moeilijk om de link te leggen met een tekenbeet.

Jaarlijkse Lyme Screening zorgt ervoor dat we nieuwe infecties bij werk- 
nemers tijdig kunnen opsporen. Het onderzoek vindt plaats op de bedrijfs-
locatie en start met een voorlichting over de teek, de ziekte van Lyme, 
preventieve maatregelen en wat Jaarlijkse Lyme Screening precies inhoudt. 
Vervolgens wordt bloed afgenomen. Hiermee worden in ons lab drie 
verschillende Lyme-testen uitgevoerd.
U ontvangt de uitslag met een begeleidende brief thuis. Als er sprake is van 
een mogelijke recente infectie krijgt u het advies om naar uw huisarts te 
gaan. U ontvangt dan ook een toelichtingsbrief voor de huisarts. 

Is Jaarlijkse Lyme Screening ook voor particulieren?
Natuurlijk. Voor particulieren die veel in het groen actief zijn, is Lyme ook 
een risico. U kunt dan gebruik maken van het LymePaspoort. 

Innatoss Laboratories is expert 
op het gebied van serologische en 
cellulaire testen, met jarenlange 
ervaring in de diagnostiek. Zo 
voert Innatoss jaarlijks meer dan 
10.000 Lyme-testen uit. 
Het laboratorium is gevestigd op 
het Pivot Park in Oss. Er wordt voor 
de diagnostiek gewerkt met CE-
gecertificeerde testen. Innatoss 
is ISO 15189-geaccrediteerd. 

www.innatoss.com
Kloosterstraat 9 RE21 – 3124
5349 AB Oss
0412 700507
lymescreening@innatoss.com
www.innatoss.com

Voorbeeld van de uitslag van een Jaarlijkse Lyme Screening:
Deze persoon heeft met de nulmeting en eerste vervolg- 
meting geen Lyme-antistoffen, bij de tweede vervolgmeting 
zijn alle antistoffen gestegen. De alarmbellen gaan af:  
nieuwe infectie!

Kijk voor meer informatie over de Jaarlijkse Lyme Screening 
op www.innatoss.com of neem contact op via telefoonnum-
mer 0412 700507.


