
Kloosterstraat 9 – RE21 kamer 3124
5349 AB Oss

Telefoon: 0412 700 507
E-mail: info@innatoss.com

Kamer van Koophandel: 55711944
www.innatoss.com

Figuur 2.  Vervolgmetingen bij één individu, met een acute infectie eind 
    augustus 2015 en een serologisch litteken in 2016

Figuur 1.  Stroomdiagram nulmeting

Bij een verdenking op Lyme wordt er, in lijn met de Richtlijn 
Lymeziekte3, een herhaling van de ELISA’s uitgevoerd.  Een 
positief resultaat wordt bevestigd met een immunoblot-test. De 
medewerker kan met deze uitslagen de juiste 
behandeling krijgen via de huisarts.

Om te kunnen bepalen of uw medewerkers een nieuwe infectie hebben 
opgelopen, start het jaarlijks onderzoek met een nulmeting. Hierbij worden de 
Lyme-antistoffen van iedere individuele medewerker gemeten. Dit is het basis 
antistof-profiel waarmee vervolgmetingen vergeleken worden. Zijn de 
antistofantistoffen bij de vervolgmeting bijvoorbeeld gestegen, dan kan dit duiden op 
een nieuwe infectie. Zo kan een recente infectie tijdig geconstateerd 
worden. De eerste verschilmeting vindt plaats na het tekenseizoen. Daarna 
volstaat jaarlijks één meting in het najaar.

Of een Lyme-infectie aanwezig is, wordt getest door te kijken of antistoffen 
aanwezig zijn in het bloed.  Alleen heeft een flink percentage van de 
medewerkers in het groen al antistoffen, het zogenaamde serologisch litteken. 
Hierdoor is het lastig vast te stellen of het om een nieuwe of een oude, 
behandelde infectie gaat.

Hoe gaat jaarlijks onderzoek naar Lyme in zijn werk? 

Innatoss voert voor organisaties met werknemers in het groen jaarlijks onderzoek naar de ziekte van Lyme uit (PMO 
Lyme). Zo worden nieuwe infecties tijdig opgespoord om de langdurige gezondheidsnadelen te voorkomen. Ook geven 
de resultaten inzicht in de effectiviteit van genomen preventieve maatregelen. 

Tabel 1. Gevolgen van Arbeidsgerelateerde ziekte van Lyme

Het RIVM heeft een publicatie1 uitgebracht, waarin de kosten gerelateerd aan de ziekte van Lyme en de verloren 
arbeidsuren in kaart zijn gebracht. De resultaten van dit onderzoek vindt u in onderstaande tabel. Op tijd de diagnose 
‘de ziekte van Lyme’ stellen, is dus niet alleen voor de werknemer erg prettig.

Verloren arbeidsuren door Lyme

Voor mensen die in het groen werken, is de ziekte van Lyme een beroepsziekte. Natuurlijk worden er allerlei 
maatregelen genomen om de kans op besmetting met Lyme te verkleinen. Alleen beschermen deze nooit 100% tegen 
tekenbeten. Omdat een onbehandelde infectie ernstige langdurige klachten kan veroorzaken, is het belangrijk 
om tijdig de juiste diagnose te stellen en zodoende uitval van werknemers te voorkomen. 

Lyme als beroepsziekte

Jaarlijks medisch onderzoek op de ziekte van Lyme 
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De Lyme borreliose screening en voorlichting door Innatoss zijn zeer zorgvuldig en helder. Dit is essentieel voor onze biologen 
die in het veld werken aangezien de dichtheid van besmette teken sterk toegenomen is de laatste jaren, en infecties zo snel 
genoeg herkend en behandeld kunnen worden.

1 op de 50 medewerkers blijkt Lyme te hebben
Voorlopig resultaten van het jaarlijks onderzoek op Lyme laat zien dat ongeveer 1 op de 50 medewerkers een 
Lyme-infectie tijdens het tekenseizoen oploopt. Sommigen daarvan waren zich hiervan niet bewust, omdat zij geen 
klachten hadden. Dankzij het jaarlijks onderzoek op Lyme wordt uitval met chronische klachten en daarmee veel leed bij 
een werknemers en hoge kosten voor de werkgever voorkomen. 

Inmiddels nemen ruim 1.200 medewerkers van zo’n 30 organisaties uit Nederland deel aan PMO Lyme. De 
kosten van een meting zijn ongeveer € 100 p.p. (inclusief bloedafnames en immunoblots). 

Waarom Innatoss voor Lyme PMO?
• Ervaring met Lyme PMO bij o.a. water- en landschappen. De afgelopen twee jaar hebben wij meer dan 1.200 
  medewerkers onderzocht;
• Individuele terugkoppeling met een duidelijke interpretatie van de resultaten;
• Geanonimiseerd overzicht voor de organisatie, die gebruikt kan worden voor RI&E;
• Bloedafname en voorlichting op locatie voor groepen mogelijk.
• Wij werken samen met arbodienst Zorg van de Zaak.


