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BEHANDELVOORSTEL 

 

 

 

Ziekte van Lyme deel 1: 

Acute infectie (met en zonder erythema migrans) 

Borrelia zijn gramnegatieve spiraalvormige bacteriën en behoren tot de familie van de spirocheten. 

Ook Treponema pallidum (veroorzaker van syfilis) en leptospiren behoren tot deze familie. 
Menselijke ziekteverwekkers van Lyme borreliose zijn 

• Borrelia burgdorferi sensu stricto, 

• Borrelia garinii, Borrelia afzelii, 

• Borrelia spielmanii.., 

• Borrelia valaisiana en 

• B. lusitaniae. 

Daarnaast zijn er B. recurrentis, B. duttoni en B. hermsii, de verwekkers van relapsing fever. In 
de VS is B. burgdorferi wijdverspreid, terwijl in Duitsland en Europa de andere soorten 
overheersen. 

In tegenstelling tot het TBE-virus moet de met Borrelia besmette teek een langere tijd hebben 

gezogen (de informatie varieert tussen 6 en 48 uur) om een infectie te veroorzaken. 
 

Hoe langer de teek heeft gezogen, hoe groter het risico op overdracht. Sommige infecties worden 

echter ook veroorzaakt door onjuiste verwijdering van de teek. 
 

De volgende situaties komen in de dagelijkse praktijk voor: 

1.) verse tekenbeet 

2.) Erythema migrans 

3.) Vroeg stadium zonder erythema migrans 

4.) Chronisch stadium (post-Lymeziekte syndroom) 
 
 

1.) Verse tekenbeet: Tot 50% van de patiënten met de ziekte van Lyme ontkent door een teek te zijn 

gebeten. Daarom geldt het volgende voor elke tekenbeet: 
 

• Observeer de steekplaats gedurende 4 - 6 weken. Raadpleeg bij erythema migrans 
onmiddellijk de arts/therapeut. 

• Als bij een controleonderzoek 6 weken na de tekenbeet antistoffen tegen Borrelia in het 
bloed worden aangetoond, heeft een infectie plaatsgevonden. 
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2.) Erythema migrans: De erythema migrans is doorslaggevend voor Lyme borreliose. Hoe eerder 

de behandeling met antibiotica begint, hoe beter de infectie onder controle kan worden 

gehouden. 

Borrelia-specifieke antilichamen (Ak) verschijnen pas 2 - 6 weken na het begin van de infectie. Een 

vroege behandeling met antibiotica kan de ontwikkeling van antilichamen voorkomen. 
 

3.) Vroeg stadium zonder erythema migrans (EM): In tot 50% van de gevallen wordt in het vroege 

stadium van de ziekte van Lyme geen EM waargenomen. Vervolgens wordt de diagnose gebaseerd 

op de anamnese (tekenbeet) en laboratoriumdiagnostiek. De eerste verschijnselen van Lyme 

borreliose treden soms weken tot jaren na het begin van de infectie op: 
 

• Vluchtige, migrerende artritiden, artralgieën, myalgieën, bursitiden, cephalgieën, 

radiculaire pijnsyndromen (Bannwarth-syndroom), craniale zenuwverschijnselen (vooral 

aangezichtszenuwverlamming), gevoelsstoornissen, hartritmestoornissen, excitatievorming 

en geleidingsstoornissen, oogverschijnselen (bv. dubbelzien). 

 

4.) Chronisch stadium: Ziekteverschijnselen van Lyme borreliose die meer dan 6 maanden na het 

begin van de infectie optreden, worden late manifestaties of chronisch genoemd. 
 

Een gelijktijdige BICOM-behandeling kan zowel voor als tijdens een antibioticabehandeling 

plaatsvinden. Voor de behandeling wordt de eigen informatie van de patiënt uit bloed gebruikt, 

naast informatie uit KTT-ampullen (testset KTT-bacteriën: ampul "Borrelia") en/of ampullen uit de 

"testset Borrelia". 
 

De Borrelia-testset bevat 5 verschillende ampullen met informatie over de verschillende 

ziekteverwekkers (B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii, B. valaisiana, B. japonica). Indien de "inheemse 

informatie" nog beschikbaar is in de vorm van de verwijderde teek, kan deze ook worden gebruikt 

voor de behandeling, 
 

Het is ook belangrijk dat therapieblokkades worden opgespoord en dienovereenkomstig behandeld. 

In het geval van rug- en gewrichtsklachten, wervelblokkades, littekenstoornissen en 

temporomandibulaire gewrichtsblokkades, alsmede focale toxicosen (meestal tanden) worden hier 

uiteraard zeer vaak aangetroffen. 

Natuurlijk kunnen ook andere blokkades (geopathische blokkades, stralingsstress, chakra's enz.) een rol 

spelen. 

 
 

Bij de behandeling met de informatie van de patiënt zelf en met de pathogene ampullen wordt 

het volgende behandelingsschema aanbevolen: 
 

1.) Basistherapie: volgens de richtlijn of de toestand van de patiënt 

 
2.) Vervolgtherapie: opheffen van blokkades, openen van de organen van eliminatie, 

indicatie- of meridiaan-specifieke programma's. 

Met de eigen informatie van de patiënt in de invoercup en bijbehorende applicators. 

Gevonden blokkades worden verwijderd en eliminatieorganen worden geopend (zie 

basisseminars). 
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* alleen inbegrepen bij BICOM optima B32 / BB832 stand-alone 
unit, BBM34 / BB834 mobiele unit en uitbreidingsmodule 1 (GST 
73) 

* deze programmaketens mogen niet worden gewijzigd of ingekort, anders is de doeltreffendheid niet 
meer gegeven 

3.) Therapie van de belastende informatie (geteste ampullen uit de bacteriën- en Borrelia-testdoos) 

met een Ai-programma (191 tijd/amplificatietest of 197) - alternatief: 

"Blootstelling aan ziekteverwekkers" 10024 (Attentie beker/applicator verandering) 

"Pathogene Ai" 10325* alleen met pathogene ampul en/of teek 

"Pathogene Di" 10326* Pathogene ampul aanvullend met eigen informatie van de patiënt 

(Excreties, Secreties) 

 
4.) Harmonisatie en stabilisatie (geteste roze ampullen van de bacteriën en met de 

stabiliserende ampullen van de 5 elementen testkit) met een A-programma (192 

tijd/amplificatie test of 198) - alternatief: 

"Stabilisatie" 10327* 

"Kanaal 2" - honingraat of geel kopje 

Ampullen die samen resoneren tijdens energetische tests kunnen ook samen worden gebruikt 

tijdens therapie. U krijgt hierover meer gedetailleerde informatie tijdens het KTT-seminar. 
 

Indien een parallelle antibioticakuur werd uitgevoerd wegens erythema migrans, controleer dan 

achteraf de toestand van de darmflora en voer indien nodig ook een verdere darmreiniging uit 

(Candidakuur, symbiosekuur, enz.). 
 

Het succes van de behandeling wordt afgemeten aan de afname van de erythema migrans of de 

afname van de oorspronkelijke symptomen en aan de energetische tests. De hoogte van de 

antilichaamtiter kan niet worden gebruikt om het succes van de therapie te beoordelen, aangezien 

de titer vaak lang aanhoudt nadat de symptomen zijn verdwenen. 
 

Volgende maand kijken we naar de behandeling van de chronische ziekte van Lyme (post-Lyme 

syndroom). 

 

 

 
 
 
 

Het AKI team wenst u veel succes! 
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