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Onderzoek: Lyme-screening voorkomt ziekte en ziektekosten
Jaarlijkse Lyme-screening kan mogelijk 3.000 gevallen van Lyme voorkomen

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken en dat komt steeds vaker voor. Regelmatig
gebeuren besmettingen onbewust waardoor de infectie niet behandeld wordt. Dit kan leiden tot
chronische klachten en arbeidsongeschiktheid. Onderzoek van Innatoss Laboratories uit Oss wijst uit
dat een jaarlijkse Lyme screening bij 1 op de 50 werknemers in een groene werkomgeving een nieuwe
besmetting detecteert. Screening is dus effectief in groepen waarde ziekte van Lyme een beroepsrisico
is. Dit voorkomt persoonlijk leed en hoge ziektekosten bij werkgevers.

Ziekte van Lyme steeds groter probleem
Volgens onderzoek van het RIVM is aantal mensen met de ziekte van Lyme in ruim twintig jaar tijd
verviervoudigd. Circa 60 procent van de besmette personen ontwikkelt zonder behandeling langdurige
klachten, uiteenlopend van gewrichtsklachten tot zenuw- en hartklachten. Door zo snel mogelijk te
behandelen, worden gezondheidsproblemen grotendeels voorkomen. Voor 150.000 werknemers in
een groene werkomgeving is de ziekte van Lyme een erkende beroepsziekte. Zij lopen een verhoogd
risico op tekenbeten.

Jaarlijkse screening kan 3.000 ziektegevallen bij groenwerkers voorkomen
Sinds 2016 voert Innatoss Laboratories een jaarlijkse Lyme-screening uit voor organisaties met
werknemers in het groen. Daarbij wordt voor en na het tekenseizoen een antistoftest uitgevoerd. Uit
het nieuwste onderzoek onder meer dan 800 werknemers uit heel Nederland blijkt dat 1 op de 50
jaarlijks ongemerkt een Lyme-infectie oploopt. Als de hele groep met een beroepsrisico op Lyme
jaarlijks getest zou worden, dan kunnen elk jaar 3.000 onopgemerkte besmettingen tijdig behandeld
worden.

Veel organisaties voorkomen uitval met voorlichting en screening
De ziekte van Lyme is niet alleen een probleem voor de patiënt, ook voor werkgevers zijn de gevolgen
groot. Besmette werknemers zijn minder productief en kosten volgens het RIVM 9.227 euro per
werknemer bij gevorderde Lyme, tot zelfs 17.721 euro bij aanhoudende klachten door Lyme. “Als
werkgever nemen we onze zorgplicht erg serieus. De jaarlijkse screening op Lyme vormt een goede
aanvulling op de maatregelen die we al tegen de teek zelf nemen. De screening geeft samen met goede
voorlichting veel duidelijkheid aan de medewerkers en zorgt voor rust in onze organisatie”, aldus Peter
Bliekendaal, adviseur ARBO bij Waterschap Zuiderzeeland. Momenteel laten vele Nederlandse
waterschappen en tal van gemeenten en particuliere groenbedrijven al jaarlijks hun personeel door
Innatoss testen op de ziekte van Lyme.
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Organisaties die van de jaarlijkse Lyme screening gebruik maken zijn onder andere: Waterschap
Noorderzijlvest, Waterschap Brabantse Delta, Het Groninger Landschap, Waterschap Drents
Overijsselse Delta, Landschap Overijssel, Gemeente Uden, Het Drentse Landschap, Gemeente
Roosendaal, Radboud Universiteit, Du Pré Groenprojecten en Waterschap Limburg.

De screening is bedoeld voor mensen die een verhoogd risico lopen op een tekenbeet. Dit zijn onder
andere groenwerkers, muskusrattenvangers, ecologische onderzoekers, jagers, boswachters, maar
ook recreanten die in bos-, heide- en duingebieden vertoeven. Voor meer informatie over de test,
neem contact op met:
Marlies van Lent, Senior Scientist Clinical Diagnostics Innatoss Laboratories
T: 0412 700 507 E: marlies.vanlent@innatoss.com

Website met meer informatie over de screening: https://www.innatoss.com/nl/lyme-pmo/

