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1. En toen was er... de ziekte van Lyme:
1.1 De geopperde spirituele betekenis van de ziekte van Lyme in onze tijd:
Etnobotanicus Wolf-Dieter Storl maakt ons erop attent dat een Lyme-patiënt
gevoeliger wordt. Lyme-patiënten, ook zij die hersteld zijn, bemerken sneller de
effecten van electrosmog van draadloze telefoons, van microgolven,van laagfrequente
stralingen van tv en pc, van zware metalen, van geopathische belasting, enz.
Misschien is het een noodzakelijkheid dat wij als mens gevoeliger worden voor de
invloed hiervan op ons leefmilieu? Frappante wil ook dat de borrelia-bacterie bij
hertachtigen de groei van hun gewei stimuleert, dat het gewei symbool staat voor
verbinding met de kosmos, voor kosmische voelsprieten en dat helderzienden melden
dat personen met een intacte verbinding met de kosmos eruitzien als personen met 2
lichtstralen die uit het hoofd schieten, bijna als een gewei. Het lijkt er m.a.w. op dat
Lyme ook bij ons een gewei doet groeien, zij het dan wel een ‘kosmisch gewei’.

1.2 Hoe komt de ziekte van Lyme aan zijn naam?
In het voorjaar van 1975 sloeg een moeder uit Old Lyme (stadje aan de zeestraat van
Long Island, de zeestraat die Connecticut van New York scheidt) alarm, toen 12
kinderen uit het stadje plotseling begonnen te lijden aan reumatische artritis. Dit,
nadat zich een cirkelvormig uitbreidende rode vlek op hun lichaam vertoond had.
Later werd duidelijk dat deze vlek ontstaan was op de plek waar zich eerder een teek
vastgezet had. De ziekte van Lyme is dus de ziekte die voor het eerst opgemerkt is in
het stadje Old Lyme.

1.3 Hoe komt de borrelia burgdorferi-bacterie in Amerika aan zijn naam?
In 1905 ontdekte dokter Borrell de borrelio-bacterie bij borrelliose.
Na 1975 ontdekte bacterioloog Willy Burgdorfer een specifieke borrelia-soort in de
maag van teken in de buurt van de besmette kinderen. Deze borrelia-soort kreeg
daarom de naam borrellia-burgdorferi. Deze komt voornamelijk in Amerika voor.
In Europa komen o.a. de Borrelia afzelii, Borrelia garinii en borrelia lusitaniae voor.
Sommige soorten zijn agressief en geven onmiddellijk ernstige ziektebeelden. Andere,
niet-agressieve stammen blijven in het lichaam van de gastheer sluimeren tot diens
weerstand verzwakt en geven dan malaise en ziektesymptomen.
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1.4 Bestond de borrellia-bacterie daarvoor niet?
Toch wel, want besmette teken zijn gevonden op een in 1884 opgezette vos. Wat
maakt dan dat we de bacterie nu zo opmerken?
*Werden de symptomen eerder verkeerdelijk als afzonderlijke ziekten beschouwd?
*Is er inmiddels een mutatie geweest, waarbij de bacterie ook de mens als gastheer
gebruikt?
*Is er een mutatie geweest naar aanleiding van antibioticaresistentie?
*Is de tekenverspreiding ernstiger door ontbossing, waardoor er minder diepschaduw
is, de zuurstofdruk gedaald is en anaërbose bacteriën dus floreren? Onderzoek wees
uit dat teken inderdaad meer aangetroffen worden in ontboste gebieden. Dat mieren
en vogels (de natuurlijke belagers van de teek) minder aanwezig zijn in open
gebieden en herten en muizen (de natuurlijke verspreiders van de teek) des te meer,
zal ook een rol spelen. De hertenpopulatie wordt bovendien kunstmatig hoog
gehouden. Verder speelt een daling van het aantal vossen mee. Vossen eten de
muizen en andere knaagdieren die de teken met borrelia infecteren. Speelt ook de
klimaatopwarming een rol? We hebben nu warmere winters en vochtiger zomers en
een warm, vochtig klimaat is wat de teek nodig heeft.
*Is borrellia een opportunist die gebruik maakt van onze verzwakte
immuunsystemen? Dat dieren in de vrije natuur niet ziek worden van borrelia en onze
huisdieren wel, spreekt voor deze hypothese. Bovendien is gebleken dat de meeste
borrelia-geïnfecteerden ook kampen met stress, voedingstekorten, vergiftigingen met
zware metalen (vb. amalgaam-vullingen), infecties, darmproblemen,
schildklierproblemen, bijnieruitputting en/of andere hormonale disbalansen,
histamine-intolerantie (niet het juiste enzym om histamine af te breken),
overgevoeligheid voor straling, ... Op www.lymetelijf.nl/testen staan de actuele testen
vermeld die je kunt laten uitvoeren om bijkomende belastingen op te sporen.

2 Visies op het ontstaan van de ziekte van Lyme:
1. Een hypothese is de volgende: Polio was vroeger ongevaarlijk, maar werd
gevaarlijk toen vanaf WO I chloorbenzol (o.a. voor DDT) met tussenpozen
geproduceerd werd. Bij een piekproductie van chloorbenzol was de opstoot van
ernstige polio het grootst. Inmiddels is aangetoond dat schade door chloorbenzol
en schade door polio hetzelfde deel van het ruggenmerg aantasten. Was de
7

oorzaak van de plotselinge ernst van polio dus het virus of was de oorzaak van de
ernstige polio-klachten schade door chloorbenzol en werd het eerder onschuldige
polio-virus de schuld in de schoenen geschoven?
Bovendien werd in Europa vanaf de jaren 60 een oraal vaccin met levend
poliovirus toegediend. Sinds de jaren 80 is er sprake van het post-poliosyndroom
bij die mensen die het poliovaccin toegediend kreeg. De symptomen hiervan lijken
sterk op die van de ziekte van Lyme en ook op die van CVS, fibromyalgie, ...
Veteranen, die een mix van inentingen toegediend hadden gekregen voor hun
missie in het Midden-Oosten, leden later bovendien praktisch allemaal aan het
Golfoorlog-syndroom. Ook deze symptomen leken sterk op die van de ziekte van
Lyme en dus ook op die van het post-poliosyndroom, CVS, fibromyalgie, enz. Zou
het kunnen dat de ziekte van Lyme, tesamen met deze andere ziektes, eigenlijk
chemicaliënvergiftigingen zijn, reacties op milieuvergiftigingen en vaccinaties,
vooral op het polio-vaccin? En dat, om schadeclaims te ontlopen, de farmacie de
schuld probeert af te schuiven op virussen en bacteriën? De multisysteemziekten
zouden in dit geval belastingsziekten zijn en het virus of de bacterie slechts 1 van
de belastingen, die het lichaam niet langer zelf de baas kan door de verzwakking
door al die andere belastingen. Behandeling zou dan ook niet in de 1e plaats
moeten inzetten op het uitroeien van het virus of de bacterie, wel op het opheffen
van de andere belastingen.
2. Of omgekeerd? Wordt niet alleen Lyme veroorzaakt door de borrelia-bacterie die
op ons wordt overgedragen via een tekenbeet (de borrelia-bacterie is een
spirocheet die afstamt van de bacterie die syfilis veroorzaakt), maar worden al
deze ziekten zonder oorzaak (CVS, fibromyalgie, ...) allemaal veroorzaakt door 1
van de 8 verschillende spirocheten? En zijn deze spirocheten omwille van hun
talent voor zich verstoppen gewoon nog niet ontdekt?
3. Een merkwaardige hypothese is devolgende: Er gaan stemmen op die beweren
dat, gezien de vernietigingskracht van de borrelia-bacterie, deze tussen 1950 en
1975 als biologisch oorlogswapen geproduceerd is in een Amerikaans
laboratorium op Plum Island en dat de bacterie vandaaruit de natuur om zich heen
geïnfecteerd heeft.
4. De visie van de traditionele Chinese geneeskunde die een infectie met Borrelia
ziet als een uit balans zijn van het systeem: Vooral de nieressentie, dit is de mate
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van levensenergie die je van je ouders overgeërfd hebt, is bij Lyme uit balans. Bij
een zwakke, uit balans zijnde nieressentie (yin) storten je structuren (kraakbeen,
bindweefsel, gewrichten, ...) in. Dit is precies wat er gebeurt bij Lyme.
5. Hahneman, de grondlegger van de homeopathie ziet de bron van ziekte als iets
immaterieels, als een informatieveld dat over tijdperken en generaties heen de
geest en het lichaam negatief beïnvloedt. Voor chronische ziekten heeft hij zo 3
informatievelden ontdekt. Hij noemde ze psora, sycosis en syfilis. De 1e soort
ziekten toont zich voornamelijk in jeuk, schurft, komt voor bij zwakke, nerveuze
mensen en wijst op een tekort aan reactie van het lichaam. De 2e soort toont zich
als wratten, knobbels, taaie diepliggende poliepen, schimmelziekten en wijst op
een overdreven reactie van het lichaam. De 3e soort is de soort waartoe syfilis en
borreliose behoren. Deze soort wijst op een destructieve reactie van het lichaam.
Deze destructieve reactie verloopt in 3 fasen: Bij fase 1 zijn er zweertjes en
gezwollen lymfen, in fase 2 voelt men zich griepachtig en in fase 3 tast de ziekte
de structuren als botten, gewrichten, lever, nieren, ogen, enz. aan. Heelmiddel
voor bovenstaande 3 soorten informatiepatronen zijn achtereenvolgens zwavel,
thuja en kwikzilver. Hahneman gelooft bovendien dat, wanneer een ziekte
epidemisch wordt, het informatieveld van die ziekte bij die tijd hoort. Borreliose
hoort bij onze tijd, omdat onze tijd bol staat van leugens, ons anders voordoen dan
we zijn en verdwijnende grenzen (vb. in wereldhandel en razendsnelle,
wereldwijde telecommunicatie). De borrelia-bacterie weerspiegelt dit in haar
vermogen om bliksemsnel andere vormen aan te nemen, waarmee ze
onherkenbaar wordt voor onze afweer en met haar vermogen zelfs de bloedhersenbarriëre en andere weinig bebloede gebieden te doordringen. Het
heelmiddel voor dit soort informatiepatroon, kwikzilver, wordt toegeschreven aan
Mercurius. Mercurius wordt, in overeenstemming met het voorgaande, gezien als
de god die vlot heen en weer grenzen overstapt en de mens leerde liegen.
Mercurius is de planeet die het snelst de dierenriem doorloopt. Dit kan dan weer
gelinkt worden aan de snelheid waarmee de ziekte van Lyme zijn opmars maakt.
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3 Lyme in de westerse visie: verdieping:
3.1.

De borrellia-bacterie:

De borrellia-bacterie is een spirocheet = schroefvormige bacterie. Ze stamt af van de
syfilis-spirocheet. Kenmerkend voor deze bacteriën is dat zij recidiverende klachten
geven. De symptomen kunnen m.a.w. verdwijnen, de patiënt denkt dat hij genezen is
en plotseling, onverwachts, keren de symptomen terug. De spirocheet kan alleen
overleven en zich voortplanten in levende wezens (sterft in het laboratorium). De
bacterie kan temperaturen van -50°C tot +42°C verdragen en werd oorspronkelijk
vooral aangetroffen in insecten, knaagdieren en reewild.

3.2.

De teek:
3.2.1. Biologie van de teek:

De Latijnse naam voor de Europese schapenteek is ixodes ricinus. Ricinus verwijst
naar het zaad van de ricinus communis = wonder(olie)boom, dat lijkt op een propvol
gezogen teek.
Er bestaan 650 soorten teken: de hertenteek, de hondenteek, de schapenteek, ...
De teek is een spinachtige en evolueert van eitje naar larve in 1 maand. De larve
wacht op bloed. Van zodra zij verzadigd is, evolueert zij naar nimf in 3 maanden. De
nimf wacht op bloed en van zodra zij verzadigd is, evolueert ze naar geslachtsrijpe
teek in 3 à 5 maanden. De volledige ontwikkelingscyclus (wachtperiodes inclusief)
kan tot 3 jaar duren. De geslachtsrijpe teek wacht een 3e x op bloed om te paren
(mannetjes) of 3000(!) eitjes te leggen (vrouwtjes). Eitjes leggen is inspannender,
dus vrouwtjes hebben meer bloed nodig dan mannetjes. Na het paren of het leggen
van eitjes sterft de teek. Van de 3x dat de teek bloed nodig heeft, kan de mens
slechts 2x slachtoffer worden: In het vroegste stadium, als larve, zuigt de teek
namelijk geen bloed bij de mens, enkel bij o.a. knaagdieren.
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De larve en nimf hebben 6 poten, de teek heeft er 8. Teken zijn blind, maar hebben
organen bij hun voorste poten waarmee ze trilling, schaduw, warmteverschil,
koolzuurhoudende uitwasemingen (adem) en geur van transpiratie (melkzuur,
boterzuur, ammoniak) kunnen registreren.

3.2.2. De habitat van de teek:
Teken houden niet van direct zonlicht, ze verkiezen vochtige en beschaduwde
plekken.
Ze worden actief bij een temperatuur > 10°C, maar vinden de zomer te heet. De
meeste besmettingen vinden dan ook in het voorjaar plaats.
Teken klimmen niet in bomen, maar verblijven in gras en struikgewas. In dat gras en
struikgewas kunnen ze tot anderhalve meter hoog klimmen.

3.2.3. Natuurlijke belagers van de teek:
1. extreme vorst (ze verdragen wel lichte en matige vorst)
2. mieren en spinnen eten hun eieren, vogels eten teken
3. meeldauwschimmel, rondworm (nematoden), parasitaire wesp wiens larven de
teek van binnenuit opeten.

3.3.

De besmettingsgraad van teken met borrelia:

Teken worden niet met borrelia geboren, de eitjes zijn zuiver. Larven worden besmet,
wanneer ze bloed zuigen bij besmette muizen, ratten, egels, hagedissen of vogels.
De borrelia-bacteriën in vooral de muizen en ratten voelen het wanneer een teek
bloed zuigt bij hun gastheer. Ze merken op dat er verdovend, immuunsysteem
onderdrukkend en histamineremmend speeksel wordt ingespoten en zwemmen dan
vliegensvlug naar de steekplaats en in de teek en nestelen zich in diens darmen.
In cijfers uitgedrukt zijn 1% van de larven besmet, 10% van de nimfen en 20% van de
teken.

3.4.

Andere manieren om met Lyme geïnfecteerd te raken:

1. via vlooien, muggen, dazen (al is de kans kleiner, omdat de steek minder lang
duurt)
2. via bloedtransfusie/orgaantransplantatie
3. als embryo/foetus van besmette moeder
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4. van mens tot mens via urine, tranen, moedermelk, sperma
5. via melk- en vleesproducten? (hierin zijn antilichamen aangetroffen)
Voor manier 2, 4, en 5 geldt dat voornamelijk individuen met een verminderd
weerstandsvermogen op deze manier besmet kunnen worden. De teek spuit bij haar
beet tegelijkertijd immuunsysteem onderdrukkende stofjes (speekseleiwit Salp15) in.
Zonder tekenbeet zijn deze immunosuppressoren niet aanwezig en zou een gezond
immuunsysteem de bacterie moeten kunnen afweren.

3.5.

De fasen in de beet van een teek:
3.5.1. De beet van de teek:

Een teek kruipt gedurende meerdere uren op zijn gastheer heen en weer om de perfecte
steekplaats uit te kiezen. Die perfecte steekplaats blijkt meestal een accupunctuurpunt
te zijn. Volgens homeopathisch arts Roland Günther zou een steek daar, het
besmettingsgevaar daargelaten, nuttig kunnen zijn. Heeft de teek zijn steekplaats
uitgekozen, dan brengt hij zijn speeksel met pijnstillende, stollings-, immuun- en
histamineremmende stoffen in. Pas als dit speeksel zijn werk gedaan heeft, steekt de
teek zijn volle steeksnuit met weerhaken tot in de kleine bloedvaten. Met een soort
kleefstof verankert hij zijn snuit. Bedoeling is 2 à 3 volle dagen bloed te gaan zuigen.

3.5.2. De besmetting:
Wanneer een teek bloed zuigt, stijgt door het warme bloed de temperatuur in zijn maag
en darmen en daalt de pH. Dit is het sein voor de spirocheten om zich vanuit de darmen
via de steeksnuit van de teek naar de gastheer te verplaatsen. Alvorens ze dit doen,
detecteren de spirocheten of het gezogen bloed afkomstig is van een muis, hond, ree,
mens en passen ze hun Ph aan (teken hebben een Ph van 9,5, mensen van 7,4) en het
oppervlak van hun eiwitomhulling om het afweersysteem van de gastheer te misleiden.
Deze aanpassing en de tocht vanuit de darm naar de steeksnuit vraagt enige tijd, daarom
is de kans op een borrellia-besmetting groter, naarmate de teek langer blijft zitten: Na
12u is er nog geens kans op besmetting, de besmettingskans stijgt tot 30% na 24u en tot
100% na 48u. Bovendien kan een teek voor hem onbruikbare delen van ons bloed terug in
onze bloedbaan uitbraken en met die braakbeweging (waarvan de 1e pas na
verscheidene uren plaatsvindt), reizen spirocheten mee.
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Intermezzo:
Hoe werkt onze afweer?
Huid en slijmvliezen vormen onze 1e beschermende barrière.
De niet-specifieke immuniteit vormt de 2e afweerlaag: fagocyten = natural killer-cellen
geven een brede, algemene reactie op lichaamsvreemde stoffen.
De meest gespecialiseerde afweerlaag is de specifieke immuniteit: Voor elk verschillend
type indringer wordt een specifieke aanval voorbereid. De lymfocyten in het beenmerg
(bepaald type witte bloedcellen) zetten zich om in B-cellen of reizen naar de thymus en
zetten zich daar om in T-cellen. T-cellen delen zich op in T-helper-cellen (= T4- of CD4cellen), T-killercellen (=CD8-cellen), onderdrukkende T-cellen (= eveneens CD8-cellen)
en T-geheugencellen. De T-helpercellen geven opdracht aan de T-killercellen in het
bloed om specifieke antigenen aan te vallen, aan de onderdrukkende T-cellen om de
aanval te staken en aan de de B-cellen in de lymfen om zich specifiek te vormen tot een
B-cel met een specifiek antilichaam op zijn celwand.

4. Symptomen van Lyme-besmetting:
De klachten bij Lyme zijn vooral toe te schrijven aan de door de bacteriën
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uitgescheiden/achtergebleven toxines. Die toxines produceren cytokine en gaan
wisselwerkingen aan met zware metalen en andere milieu-verontreinigingen.
Cytokine houdt ontstekingen in stand en de wisselwerkingen tussen toxines en
andere belastingen geven aanleiding tot auto-immuunziektes. Op langere termijn
kunnnen hier een verstoorde neurotransmitterwerking en geblokkeerde bloedvaatjes
door ontstaan.

4.1. Fasen:
1. 1e dagen: evt. erythema migrans = rode vlek, in 30% van de gevallen. (Onderzoek
wijst uit dat de erythema migrans in 50% van de gevallen voorkomt, maar dat
cijfer is voornamelijk gebaseerd op patiënten met duidelijke acute Lyme. Neem je
de talloze chronische patiënten bij wie Lyme niet via een test is kunnen
vastgesteld worden mee in overweging, dan zal dit percentage lager liggen en
wordt 30% een mooie schatting.) Dit is het immuunsysteem dat in werking schiet,
antilichamen begint te produceren en een plaatselijke ontstekingsreactie
produceert om de bacteriën die ter plaatse onder de huid bewegen te kunnen
overwinnen. Dit lukt bovendien in een aantal gevallen, m.a.w. ons eigen
immuunsysteem kan zeker sterk genoeg zijn om de bacterie te overwinnen. Het
kan ook gebeuren dat ons immuunsysteem de bacteriën sterk in aantal kan
terugdringen, maar dat enkele zich verstoppen en zich later vermenigvuldigen en
later alsnog klachten geven. De vlek kan na enkele dagen verdwijnen, maar kan
ook maanden aanhouden (primaire EM) en zelfs pas na maanden verschijnen op
een plek op het lichaam die anders is dan de plek van de tekenbeet of op
meerdere plekken tegelijkertijd. (secundaire EM).
2. 1e fase: slap, prikkelbaar, koorts, vermoeidheid, stijve/pijnlijke
nek/rug/ledematen, hoofdpijn, slecht slapen, niet scherp zien, gezwollen
lymfeklieren. In deze fase worden de antilichamen aangemaakt. Deze fasen zou 3
tot 6 weken kunnen aanhouden, want slechts na 3 tot 6 weken zijn de
antilichamen aantoonbaar in het bloed.
In deze fase worden het vaakst antibiotica gebruikt, omdat de bacteriën in dit stadium
nog meer in de bloedbaan, minder in slecht doorbloede weefsels zitten en de antibiotica
hen op die manier nog kan bereiken.
Tussen deze en de volgende fase gaan de borrellia-bacteriën naar een voor hen
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aangenaam milieu migreren, vb. naar slecht doorbloede plaatsen als kraakbeen,
littekenweefsel en vaatweefsel. De antibiotica die nu wordt toegepast, is ceftrixon,
hooggedoseerd via infuus. Dit antibioticum kan dieper in de weefsels doordringen, maar
tast tegelijkertijd de rode bloedlichaampjes aan.
3. 2e fase: pieptoon in de oren, tandpijn, zich verplaatsende tintelingen en jeuk of
branderige plekken, aangezichtsverlammingen (= Bell’s parese: gesloten ooglid,
naar beneden hangende mondhoek), spiertrekkingen (= Bell’s palsy),
verspringende artritis, hartproblemen, neurologische uitvalsverschijnselen,
hersenvliesontsteking (= Bannwarth-syndroom)
4. 3e fase: chronische gewrichts- en huidontsteking, ataxie (wegvallen van de
bewegingscoördinatie), hartspierontsteking, aandoeningen aan de
hersenzenuwen, zware psychose. Deze klachten kunnen stabiel blijven in ernst of
verergeren.
Deze fasen volgen elkaar niet glashelder op. Zoals eerder aangehaald geeft Lyme
recidiverende klachten. Dit komt omdat de bacteriën, wanneer ze aangevallen worden
door ons immuunsysteem of antibiotica, zich kunnen verstoppen, om zich later opnieuw
te vermenigvuldigen. Je kunt je dus vb. grieperig voelen, vervolgens (schijnbaar) genezen,
6 maanden later gediagnosticeerd worden met hersenvliesontsteking, (schijnbaar)
herstellen, een jaar later een psychose beleven, enz. Wel is het zo dat, zoveelste zwakker
je regulatie- en immuunsysteem is, zoveelste sneller je naar het volgende en laatste
stadium zult evolueren. Heb je een sterk regulatie- en immuunsysteem, dan kom je
daarentegen misschien nooit in het laatste stadium terecht.

Als Lyme de 3e fase bereikt en dus chronisch wordt, kan dit het gevolg zijn van een
natuurlijk verloop of het gevolg van niet-succesvolle behandelingen met antibiotica. Bij
een natuurlijk verloop treden er het vaakst huidklachten (een flinterdunne,
perkamentachtige huid) op in het chronisch eindstadium. Bij niet-succesvolle
antibioticakuren het vaakst de andere klachten. Dit laatste wordt ook wel PLS = post
Lyme syndroom genoemd. De Borrelia is inmiddels resistent en het eigen
immuunsysteem is ‘verlamd’ door de antibioticabehandelingen.
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4.2.

Groepen van symptomen:

Om overzicht te bieden, verdeelt men de klachten vaak onder in 4 hoofdgroepen van
symptomen:
*Lyme-artritis: verspringende gewrichtsontstekingen, bijna altijd ook in de knieën,
daarnaast in evt. voeten, handen, schouders. Als de dokter cortisone voorschrijft,
wordt de ontstekingsreactie en dus het immuunsysteem getemperd en dat verergert
Lyme! De borrelia burgdorferi-soort is meestal de veroorzaker van Lyme-artritis.
*Lyme-carditis = Lyme in de borst: De Borrelia-bacterie verstopt zich graag in
vaatweefsel, m.a.w in het weefsel waaruit bloedvaten en de wanden van het hart
bestaan. Klachten zijn hoge bloeddruk, hartkloppingen, benauwdheid,
paniekaanvallen, hartritmestoornissen, hartspierontsteking.
*Neuroborreliose = Lyme die zich in 1e instantie in het perifere zenuwstelsel vestigt
(handen, voeten) en later opschuift naar het centrale zenuwstelsel (hersenen). Het
zijn vooral de toxines die het zenuwweefsel aantasten, omdat toxines goed
vetoplosbaar zijn en zenuwweefsel uit een vetachtige substantie bestaat. Als er in het
vetweefsel zware metalen als kwik aanwezig zijn, gaan de toxines hiermee
vernbindingen aan. Er ontstaat dan permanente schade aan de myelineschedes (de
vetachtige zenuwomhullingen) en de zenuwoverdrachten via de neurotransmitters
verlopen dan problematisch. Klachten zijn o.a. mistig denken, verwarring,
geheugenstoornissen, slaaptstoornissen, vermoeidheid, stijve nek, pieptoon in de
oren, dubbelzien, hoofdpijn, niet langer de juiste woorden kunnen vinden, aantasting
spraak, aantasting reuk- en smaakzin, angsten, depressie, psychose,
persoonlijkheidsveranderingen, dementie, ADHD, verlammingen (vb. in aangezicht),
enz. Deze groep van symptomen is het moeilijkst te behandelen, omdat ontgiftende
middelen vaak niet tot in de hersenen kunnen komen. De borrelia garinii-soort is
meestal de veroorzaker van Lymeklachten in het zenuwstelsel.
*ACA = acrodermatitis chronica atrophicans = Lyme in de huid = chronische
huidontstekingen: De klachten ontstaan als paarsrode, warm aanvoelende vlekken bij
onderarmen of onderbenen en evolueren tot een flinterdunne, perkamentachtige huid.
De borrelia afzelli is meestal de veroorzaker van Lyme-huidklachten.

In Europa is neuroborreliose het meest voorkomend, in Amerika Lyme-artritis. ACA is
het echte eindstadium van Lyme en komt, o.a. door antibioticagebruik, het minst voor.
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In de plaats daarvan komt het hierboven vernoemende PLS = Post Lyme syndroom
als pseudo-eindstadium wereldwijd het meest voor. Opvallend is dat een natuurlijk
verloop van Lyme begint aan de huid, met de erythema migrans, en eindigt aan de
huid, met de ACA.

4.3.

Co-infecties:

De kans dat de teek naast de Borrelia-bacterie nog een andere ziekteverwekker
overbrengt, is in Nederland hoger dan 25%. De meest voorkomende co-infecties zijn
bartonella (zou te behandelen zijn met houttuynia (= moerasanemoon), Japanse
duizendknoop, Amerikaanse sering, waterhennep, doorgroeid leverkruid en rode
wortel tinctuur), babesia (mogelijks behandelbaar met zomeralsem, amerikaanse
sering, windeklokje, waterhennep en cryptolespis), ehrlichia (zou behandeld kunnen
worden met herfstttijloos en astragalus) en mycoplasma (mogelijks behandelbaar
met cordyceps, siberische ginseng, rozenwortel, ashwaganda, schisandra, houttuynia,
sida acuta, isatis (wede) en Baikalglidkruid).
Andere voorkomende co-infecties zijn o.a: anaplasma, yersinia, rickettsia, chlamydia
penumoniae en trachomatis, mycoplasma, toxoplasma, Q-koorts (coxiella) en FMSE.
Dr. Schwarzbach van ArminLabs creëerde een checklist waarmee dokters en
patiënten aan de hand van de symptomen de waarschijnlijkheid van de co-infecties
kunnen rangschikken. Deze checklist is vrij raadpleegbaar op www.arminlabs.com.

5 De problematische diagnosestelling:
5.1. Reguliere tests:
5.1.1. Enzyme linked immune sera assay (Elisa) en
Western Blot (WB) bepalen de antilichamentiter in het bloed:
Elisa geeft uitsluitend aan of er al dan niet antilichamen aanwezig zijn, WB geeft ook
aan in welk stadium de infectie verkeert, maar:
*De spirocheten kunnen zich vermommen of zich verstoppen in niet-doorbloede
gebieden waardoor er geen immuunreactie op gang komt.
*Er zijn verschillende stammen en rassen die verschillende serologische reacties
uitlokken. Kunnen deze allemaal opgespoord worden?
*Antigeen-antilichaamcomplexen worden in de test niet herkend als antilichaam.
17

Uitsluitend de enkelvoudige antilichamen worden herkend. Dit betekent dat,
zoveelste meer antigenen er in het lichaam aanwezig zijn, zoveelste gematigder het
resultaat van de test zal zijn.
*De Ig-M antilichamen ontwikkelen zich ten vroegste in de 3e week na besmetting en
verdwijnen na 8 weken. De Ig-G antilichamen kunnen nog in het lichaam aanwezig
zijn, terwijl er geen borrellia-bacteriën meer zijn. Er is dus maar een beperkte ideale
testtijd.

5.1.2. IFA = immunofluorescence assay en SIFA =
surface immunofluorescende assay:
Dit zijn een soort Elisa, maar ze zijn specifieker. Ze kunnen onderscheid maken
tussen Lyme en eraan verwante ziekten als vb. reuma en syfilis.

5.1.3. Lyme Dot Blot assay:
Dit is een soort WB, maar is eveneens specifieker.

5.1.4. RWB = Reverse Western Blot test:
Deze screent urine i.p.v. bloed op aanwezigheid van antilichamen.

5.1.5. Gunderson test = Borreliacidal antibody assay:
Serum van een patiënt wordt toegevoegd aan een borrelia-cultuur. Sterven de
bacteriën, dan heeft men antilichamen en dus Lyme.

5.1.6. C6 Lyme-peptidetest:
De bacterie verandert continu zijn uiterlijk, maar heeft toch 6 onveranderlijke eiwitten.
Op 1 van die 6 eiwitten reageert ons immuunsysteem. De C6-Lyme peptidetest is een
Elisatest die screent op het antilichaam op dit specifieke eiwit. Het aantal antilichamen
dat hecht aan dit eiwit neemt af, als de infectie wordt teruggedrongen, dus met deze test
kan men ook het verloop van de ziekte vaststellen.

5.1.7. DNA-Lymetest = PCR =
polymerasekettingreactietest:
Deze test zoekt stukjes genen van verschillende soorten borrellia-bacteriën in
lichaamsvloeistoffen of lichaamsweefsel (vb. huidweefsel). Deze test is tijdrovend en
geeft vaak een vals negatief resultaat, omdat de spirocheten zich kunnen verbergen in
zuurstofarm weefsel en daardoor slechts in zo ’n klein percentage in de
lichaamsvloeistoffen en doorbloede weefsels aanwezig zijn dat dat niet waarneembaar

18

is. Deze test wordt tegenwoordig vooral gebruikt om de teek zelf te testen op borrelia en
geeft dan wèl betrouwbaar resultaat.
Een specialisatie is de Multiplex PCR assay: Deze bestaat uit 3 stappen en is iets
betrouwbaarder en kan bovendien onderscheid maken tussen 3 verschillende soorten
borrelia-bacteriën.

5.1.8. LTT = lymfocytentransformatietest:
Deze test stelt de reactie van T-lymfocyten (geheugencellen) vast. De lymfocyten leven
slechts 6 weken, de valse positieve reactie van Elisa en WB op aanwezige Ig-G wordt
hiermee ondervangen. De andere beperkingen van Elisa en WB zijn wel van toepassing.

5.1.9. Lumbaalpunctie/hersenvloeistofonderzoek:
Via een ruggenprik wordt het hersenvocht gecontroleerd op antistoffen. Deze test heeft
een negatief foutenpercentage van 30% (nog onbetrouwbaarder dan Elisa en WB), maar
is bv. wel handig om co-infecties op te sporen.

5.1.10.
RIBb-test = rapid identification of borrellia
burdorgferi:
Met een fluorescentietechniek worden de antigeen-antilichaamcomplexen in
lichaamsvloeistoffen opgespoord. Alle tot hiertoe gedane testen geven echter een
positief resultaat.

5.1.11.

BECT = Borrelia extended culture test:

Bloed wordt afgenomen en op kweek gezet. Vervolgens gebruikt men een fluorescentietechniek om de spirocheten te detecteren. Dit is momenteel de duurste èn meest
betrouwbare test.

5.1.12.

VCS = visual contrast sensitivity test:

Deze test meet de toxines in de oogzenuw (vooronderstelling is dat de toxines van de
bacterie zich hechten aan o.a. de oogzenuw). Men weet niet zeker of dit symptoom
kenmerkend is voor de ziekte van Lyme.
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5.2

Alternatieve tests:
5.2.1. LBA = Levend bloed analyse:

Bloed dat afgenomen is, wordt direct onder een Dark Field-microscoop geplaatst. Soms
zijn dan onder de microscoop de spiraalvormige, zich een weg schroevende bacteriën te
zien. Soms ook niet en dit laatste bewijst uiteraard niet dat er geen besmetting is.

5.2.2. Bioresonantie en elektroaccupunctuurtesten :
Deze meten verstoringen en de condities van organen via trillingen en elektrische
weerstand. Om te testen of de patiënt door een bepaalde bacteriestam besmet is of om
een remedie uit te zoeken, moet het flesje met de nosode (homeopathische verdunning
van een pathogeen of remedie) in de hand genomen worden. Met de ene hand houd de
patiënt een metalen koker vast, een meetstift wordt tegen een drukpunt op de andere
hand gedrukt. Zo ontstaat een gesloten kringloop en loopt een zwakke stroom door het
lichaam. Het signaal dat bij de meetstift opgevangen wordt, zal sterker zijn, als het flesje
in de hand de juiste ziekte of remedie is.

5.2.3. vegetatieve reflex test (VEGAtest) en
bodyscan:

Dit zijn de nieuwste bioresonantie-testen. Hierbij zit alle info over bacteriestammen en
remedies digitaal in het apparaat en is het niet langer nodig flesjes vast te houden. Het
signaal bij de meetstift wordt opgevangen, wordt naar het apparaat gestuurd, waarin een
bepaalde nosode actief staat. Is de energie uit het lichaam dezelfde als die in de nosode,
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dan wordt het signaal versterkt.
De elektrische impuls van 380kHz die hiervoor gebruikt wordt, kan ook aangewend
worden als geneesmethode.

5.2.4. biotensor/pendel/kinesiologi:
Hiermee worden niet de elektrische, maar de energetische velden gemeten.

5.3.

Conclusie:

Er bestaat geen betrouwbare manier om de diagnose te stellen.
Wel is het aangewezen om, als je 1 van de complementaire tests, zoals
bioresonantie gebruikt, je tegelijkertijd ook te laten testen op coinfecties en toxische belastingen.

6 Reguliere behandeling: met antibiotica:
Onmiddellijk na de beet behandelen met antibiotica kan zinvol zijn, omdat de bacteriën
dan nog ‘oppervlakkig’ zitten. Nadien schroeven ze zich in in zuurstofarm, weinig
doorbloed, gelachtig weefsel waarin antibiotica niet goed kunnen doordringen.
Antibiotica zijn immers wateroplosbaar. Dus bij een oudere, chronische Lyme-infectie
wordt antibiotica minder vaak toegepast. Worden ze wel toegepast, dan kiest men
meestal voor ceftrixon, via infuus.
De spirocheten vermeerderen zich eens per 24 à 48u met een piek om de 28 dagen i.p.v.
elke 20min. Standaard antibiotica vallen vooral de nieuw vormende celwand tijdens
delings- en vermeerderingsfasen aan. De meeste bacteriën kunnen met antibiotica in 1 à
2 weken gedood worden, voor Lyme zou je anderhalf jaar antibiotica moeten slikken.
Tegenwoordig wordt veelal echter doxycycline voorgeschreven. Dit is een
bacteriostatisch breedspectrumantibioticum uit de groep van tetracyclines dat geen
aanval doet op de celwand als deze aan het delen is, maar in de plaats daarvan de
eiwitproductie remt, waardoor de bacterie zich niet langer kan vermenigvuldigen. Je zou
dit breedspectrumantibioticum in een dosis van 600mg/dag vanaf de 1e dagen gedurende
enkele weken tot 2 maanden moeten slikken. Het blijft lang in het lichaam en geeft wel
de bijwerkingen van andere antibiotica als schimmelgroei, diarree, ... Bij langdurig
gebruik zijn er extra bijwerkingen als vitamine B-tekort, fotosensibilisatie en verhoogde
druk in de schedel. Doxycycline mag niet gebruikt worden bij lever- en nierstoornissen
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(terwijl dit juist ook de organen zijn die beschadigd worden door de spirocheet) en kan
dan vervangen worden door andere bacteriostatische breedspectrumantibiotica als
amoxycilline of azitromycine. Bij kinderen gebruikt men meestal penicilline.

6.1.

Vragen over de zinvolheid:

1. De spirocheten hebben weinig zuurstof (en geen ijzer) nodig om te overleven, dus
kunnen zich in weinig doorbloede gebieden (kraakbeen, littekenweefsel, ...)
verstoppen. Ze zijn daardoor vaak niet aantoonbaar in bloedtests en minder
bereikbaar voor afweercellen en antibiotica.
2. Ze voelen zich bovendien zelfs beter op gelachtige plekken (oogvocht, kraakbeen,
...) dan in lymfe en bloed.
3. Ze zwemmen snel, dringen met hun zweephaartjes en zweepstaartje gemakkelijk
door weefsels en kunnen zo op die plekken geraken waar afweercellen en
antibiotica niet kunnen komen (Ze kunnen vb. binnen 10 dagen de bloedhersenbarriëre doorgaan).
4. De buitenste celwand is, zoals bij andere bacteriën, een slijmlaag die door
antilichamen en macrofagen niet als lichaamsvreemd erkend wordt.
5. Meerder bacteriën kunnen samenklitten en zich omgeven door een biofilm, die
voor afweercellen en antibiotica niet doorlaatbaar is.
6. De borrelia-bacterie heeft 133 tot 150 genen. Door deze hoeveelheid genen kan
de buitenste celwand (herkenningskenmerk) direct en voortdurend veranderd
worden.
7. De borrelia-bacteriën kunnen met enzymen een gat in de celwand van
lichaamscellen en afweercellen maken, de celkern doden en de lichaamseigen cel
gebruiken als vermomming.
8. Ze doen hun celwand lijken op cellen van de gastheer (mimicry) en omringen zich
met een schild van lichaamseigen antilichamen, zodat ze niet herkend worden en,
als ze toch herkend worden, de gastheer ook zijn eigen immuunsysteem aanvalt
(auto-immuunziektes).
9. Ze maken blebs = stukjes gekopieerde genen van zichzelf die ze dan doorheen de
bloedstroom sturen en waarmee ze het imuunsysteem in de war brengen.
Bovendien kan uit iedere bleb een nieuwe bacterie groeien.
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10. De spirocheten kunnen zich in ongunstige omstandigheden (antibiotica)
inkapselen en gedurende 10 maanden zonder celdeling of stofwisseling overleven.
Bovendien kunnen zij hun buitenste celwand loslaten en als kogelvorm
verdergaan. Dan worden ze door de antibiotica niet herkend.
11. In de celwand van de spirocheten zitten strengen met genen die info m.b.t.
antibioticaresistentie en het immuunsysteem van gastheren kunnen laten
overgaan op andere bacteriën.
12. De borrelia-bacteriën kunnen bepaalde stoffen afscheiden, waarmee ze de
omstandigheden binnen het lichaam zo manipuleren dat die voor henzelf zo
gunstig mogelijk worden. Vaak gaat het er dan om dat ze het milieu zuurder
maken.
13. De borrellia-bacteriën kunnen antibiotische gifstoffen uit zichzelf verwijderen.
14. Onderzoek heeft uitgewezen dat boswachters antilichamen hebben zonder dat ze
klachten ervaren. Dit kan verklaard worden door de recidiverende aard van de
symptomen van de spirocheet, maar zou er ook op kunnen wijzen dat ons eigen
immuunsysteem de bacterie wel degelijk de baas kan. In dit geval is behandeling
met antibiotica uit den boze, want antibiotica verstoren juist de werking van onze
eigen immuniteit!

7 Complementaire behandelingen:
7.1.

De lymekuur van Orth:

*2x daags 5 tabletten Multiplasan H33 en Multiplasan GL 17
Multiplasan H33 werkt urinedrijvend, ontslakkend en stofwisselingbevorderend en
bestaat uit lijsterbes, kattendoorn, brandnetel, pepermunt, kalmoes, anijs, karwij,
venkel in combi met basische mineraalzouten (natriumsulfaat,
natriumbicarbonaat, magnesiumcarbonaat en natriumchloride) die de
elektrolytenhuishouding en pH op 7,35 stabiliseren.
Multiplasan GL17 stimuleert de spijsvertering , lever en gal en bevat
paardenbloem (wortel en kruid), gewone agrimonie, mariadistel, gezegende distel,
engelwortel, artisjokbladeren, pepermunt, duizendblad, stinkende gouwe (inname
wordt tegenwoordig afgeraden), venkel, waterdrieblad, kamille, gentiaan, kalmoes,
valeriaan en druivensuiker.
(Multiplasan GL17 kan vervangen worden door vb. mariadistel- of andere
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leverpreparaten zoals het Ayurvedisch leverpreparaat Liv52 dat bestaat uit
kappertjesstruik (capparis spp.), cichorei (cichorium intybus), zwarte nachtschade
(solanum nigrum), arjunaboom (terminalia arjuna), sennes (cassia occidentalis),
duizendblad (achillea millefolium), Franse tamarisk (tamarix gallica), medicinale
as (mandur bhasma), eclipta alba, phallantus amarus, boerhaevia diffusa,
tinospora cordifolia, berberis aritata, raphanus sativus, phillantus emblica,
plumbago zeylandica, embelia ribes, terminatia chebula en fumaria officinalis.
*1l guldenroedethee van zowel Europese als Canadese guldenroede, 1el/l:
beschermt het nierweefsel tegen de overprikkeling door de jeneverbessen in
Multiplasan H33
*’s ochtends 5 druppels Mucokehl D5 (in combi met vegetarische rauwkost):
bevat endobionten en melkzuur. Endobionten zijn op zich neutrale microorganismen die in een onaangenaam milieu (lage pH, weinig zuurstof, ...) muteren
tot ziekteverwekkers, maar in een gezond milieu deze ziekteverwekkers juist
binden en verwijderen. De endobionten in Mucokehl zijn farmacologisch
geprepareerd om de ziekteverwekkers onschadelijk te maken en het melkzuur
ontgift het milieu.
*3x/daags knieholten en binnenkant ellebogen (en evt. gehele lichaam) in smeren
met H-14-Öl. Deze olie bestaat uit 3 delen olijfolie en 2 delen E.O. van jeneverbes,
pepermunt, kalmoes, anijs, rozemarijn, geranium, karwij, venkel, eucalyptus,
citroen, melisse, salie, citronella, tijm, kaneel, kruidnagel, lavendel. De E.O.
remmen de vermeerdering van (borrelia-)bacteriën.
*0,5gr propolispoeder met 0,5gr kaneel, met gerapste appel of in yoghurt: werkt
antibacterieel.

24

7.2.

Colestyramine-kuur van dr. Richie Shoemaker:

Lyme-klachten worden veroorzaakt door door de bacteriën
uitgescheiden/achtergebleven toxines. Die achtergebleven toxines zijn o.a. de
overgebleven buitenste eiwitjasjes van afgestorven bacteriën. M.a.w. zoveelste
meer afgestorven bacteriën, zoveelste meer toxines en dus meer klachten! Dit
noemt men de Herxheimer- of kortweg Herx-reactie.
De oplossing ligt dan ook in het afvoeren van die toxines. Deze worden echter
opgeslagen in o.a. het vetachtige zenuwweefsel in de hersenen en in het
lichaamsvet. Het zenuwweefsel in de hersenen is moeilijk toegankelijk. Het
lichaamsvet met toxines wordt door de gal gebruikt voor de vetstofwisseling, de
toxines komen op die manier opnieuw in de darmen, worden van daaruit opnieuw
opgeslagen in lichaamsvet, worden dan opnieuw door de gal voor de
vetstofwisseling gebruikt, enz. Ook de toxines in het lichaamsvet verdwijnen
m.a.w. niet, ze blijven circuleren in het lichaam.
Dr. Richie Shoemaker zag daarom als enige optie een ontvetting van het lichaam
en heeft hiervoor colestyramine ingezet. Dit is een hars dat galzuren aan zich
bindt en in de plaats daarvan chloride afgeeft. Colestyramine kent wel een aantal
bijwerkingen zoals braakneigingen, winderigheid, hoofdpijn, spierpijn en het ook
afvoeren van de vetoplosbare vitamines A, D, E, K, die dus sowieso moeten
aangevuld worden.

Volgens Wolf-Dieter Storl kan die synthetische vetverwijderaar vervangen worden
door kruiden met een gelijkaardige werking:
*artisjok:
De bitterstoffen erin versterken de galzuursecretie en reguleren de
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vethuishouding. De cholesterol- en triglyceridenspiegel daalt en het aanmaken
van cholesterol in de lever wordt geremd. Bovendien werkt de artisjok als een vrije
radicalenvanger.
*thee van vermalen zaden van mariadistel of Silymarin-extract:
De mariadistel stimuleert de lever- en galstofwisseling en beschermt de lever
tegen schade.
*kurkuma:
Ook kurkuma stimuleert de galfunctie en vetvertering. Kurkuma verlaagt de
bloedvetwaarde en is ontstekingsremmend, immuunstimulerend en
antimicrobieel.
*grote klis:
De wortel (en evt. het zaad) activeert lever en gal en reinigt bloed en lymfe.
Urinevorming en zweten wordt gestimuleerd. Een verpulverde wortel wordt als
compres opgelegd bij Lyme-artritis.
*hooggedoseerde chlorella:
Chlorella bindt vet, de in vet aanwezig eiwitjasjes en andere gifstoffen. Ze
stimuleren de darm en vangen vrije radicalen. De waarschuwing kan gegeven
worden dat chlorella an sich vervuild is in de zee en (te) veel jodium bevat.
*koriander:
Koriander is spijsverteringsbevorderend en carminatief en zou, volgens dr.
Klinghart, ook helpen ontgiften van zware metalen.
*psylliumzaad = vlozaad = weegbreezaad
Deze zaden binden galzuren en cholesterol aan hun slijmstoffen. D.m.v. de
slijmstoffen worden de galzuren en cholesterol veilig door de darm
getransporteerd en met de stoelgang uitgescheiden.
*haverzemelen:
De bètaglucaan erin bindt galzuren en voert ze af.
*knoflook en daslook:
Ze breken de biofilm rond samentroepende borrelia-bacteriën af, werken
lipideverminderend en antioxidatief. Daarnaast bevorderen ze de spijsvertering,
verlagen ze de bloeddruk en zijn ze wormdrijvend en desinfecteren.
*aardpeer = topinambur:
In de darmen bindt aardpeer cholesterol, triglyceriden, fosfolipiden en andere vrije
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vetzuren.
*kattenklauw = samento:
Kattenklauw blokkeert de toxines.
*Chitosan:
Chitosan is geen plant, maar een stof uit de chitinehoudende schalen van
krabben. Chitosan bindt vet en voert het af.
Waarschuwing: Vooral chitosan voert ook sterk de in vet oplosbare vitamines A, D,
E, K af.
*groene klei = groene leem:
De klei neemt vetstoffen af en voert ze doorheen de darm mee naar buiten.

7.3.

De kuur, gebaseerd op de behandeling van de indianen in de
Caraïben en Venezuela:

De indianen in de Caraïben behandelden syfilis en de aan syfillis verwante ziekte
framboesia met zweetbaden (>42°C), lichaamsbeweging, lichte, witte (= kleur
van geest en transformatie) voeding en afkooksels van de hars van de
guajakboom = pokhoutboom. Deze hars wordt sowieso gebruikt bij artritis,
gewrichtsreuma en huidziektes.
De indianen in Venezuela vervangen de hars van de guajakboom door
sarsaparilla/struikwinde.
Aangezien syfilis verwant is aan de ziekte van Lyme, zou ook de ziekte van Lyme
volgens Wolf-Dieter Storl op deze manier kunnen behandeld worden.

7.4.

De (wilde) kaardenbol-kuur volgens Matthew Wood

Wood ontdekte dat Chinezen kaardenbol gebruikten voor de behandeling van de
ziekte van Lyme.

27

Wood oogstte de wortel van de 2-jarige kaardenbol in het najaar, de winter of het
voorjaar alvorens de plant zijn groeischeut/bloei van het 2e jaar kreeg, schilde
hem niet o.w.v. de geneeskrachtige stoffen in de schil, maar sneed hem met schil
in stukjes en liet hem 3 weken op een warme plaats trekken op wodka of
brandewijn. Na 3 weken moest er gedurende 3 à 4 weken 3x daags 3 druppels van
deze tinctuur ingenomen worden. Vervolgens werd dit gedurende 3 dagen in elke
volgende maand gedurende het eerstvolgende jaar herhaald om de maandelijkse
vermenigvuldigingsacties van de borrelia-bacterie op te vangen.

Wilde men geen 3 weken wachten, dan werd de wortel gemixt, overgoten met
wodka of brandewijn en vanaf de eerstvolgende dag gedronken.

Andere opties waren 3x daags een afkooksel van 1tl wortel (en evt.
bladeren)/kop, de 1e kop liefst op nuchtere maag of een oplossing van het
gemalen poeder in honing.

Bovenstaande werkwijzen waren succesvol. De personen die Wood behandelde,
reageerden stuk voor stuk met huiduitslag (soms gepaarde gaande met
verergering van de klachten) en genazen daarna. Zelfs personen met volledig
verstopte lymfen herstelden.

Aangenomen mag worden dat andere planten uit de kaardenbolfamilie omwille
van de erin aanwezige ontstekingsremmende en reinigende irridoïden eenzelfde
werking (hetzij in mildere vorm) laten zien.

7.4.1. Kritieken
Sommige kruidengeneeskundigen, vb. Storl, vinden de werkwijze van Wood tè
voorzichtig. Zij adviseren een sterkere dosis van 3x daags een eetlepel gedurende
3 maanden in plaats van de op de homeopathie gebaseerde door Wood
aanbevolen 3x daags 3 druppels gedurende 3 à 4 weken. Geleidelijk opvoeren kan
verstandig zijn om de Herxheimer-reactie te matigen.
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Traditionele Chinese behandelaars bekritiseren Woods werkwijze wegens
onvoldoende genuanceerd. De traditonele Chinese geneeskunde werkt nooit met
een simplex-middel, altijd met een complex-middel, zeggen zij, en behandelt
bovendien geen ziektes, wel verstoringen in de balans.

Traditionele Chinese genezers zien kaardenbol als lichtwarme plant. Het
lichtwarme impliceert dat de kaardenbol de stofwisseling en chi/nieressentie
versterkt. Verder wordt kaardenbol ingedeeld bij de bittere, zoet en scherp
smakende planten. Het bitter zorgt voor ontgiften, afvoeren en ontstekingen
remmen. Het zoete wekt op en harmoniseert (opnieuw nieressentie versterkend)
en het scherpe opent (o.a. spieren en aders), doet zweten en stimuleert de chi- en
bloedstroom. Dit laatste is weldadig, omdat precies de stagnatie in de
bloedstroom (door vb. toxines) de pijnen veroorzaakt(e).

7.5.

De (wilde) kaardenbol-kuur volgens R. Müller

Müller liet zich inspireren door de kaardenbolkuur volgens Matthew Wood, maar
paste hem (o.a. qua dosering) aan:
*3 el kaardenbolworteltinctuur/dag gedurende 3 maanden
*27% Himalayazout schuddend oplossen in koud water en de huid hiermee bij
zenuwpijn inwrijven. Daarna het lichaam van top tot teen inwrijven met olijfolie
met 130 wildekruidenoliën.
*elke andere dag hete turfpakkingen op de pijnlijke plekken aanbrengen, daarna
het lichaam opnieuw van top tot teen inwrijven met de olijfolie met
wildekruidenoliën.
*gedurende 3 weken Haarlemmercapsules innemen bij klachten aan het maagdarmstelsel, 3 capsules/dag gedurende de 1e week, 2/dag gedurende de 2e week
en 1/dag gedurende de 3e week. Haarlemmerolie is 1 deel gezwavelde lijnolie in 3
delen terpentijnolie en mag alleen druppelsgewijs of in capsulevorm genomen
worden om vergiftiging te vermijden.
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De visie van de antroposofie op de kaardenbol:

Volgens de antroposofie zijn stekels in de plant teruggestuwde en daardoor naar
buiten stralende etherische krachten. De etherkrachten worden in stekels en
doornen behouden i.p.v. dat ze aan blad- en knopvorming opgaan.
De kaardenbol is in analogie hiermee bruikbaar bij Lyme, omdat ze de energie in
het lichaam doet toenemen en alzo alle ziekmakers naar buiten straalt/drukt.
Niet-Lyme-patiënten die kaardenbolthee of -tinctuur op zichzelf toepasten,
vermeldden dat ze zich energieker en minder auto-agressief voelden. Bovendien
zou dit de huiduitslag, die de genezing van de patiënten van Wood vooraf ging,
kunnen verklaren.
Opvallend is bovendien dat meerdere soorten distels gebruikt worden voor
(lever-)zuivering.

Signatuurleer en de kaardenbol:
*De lila-roze bloempjes beginnen te bloeien in een ringvormige band halverwege
het bloemhoofd. De ene helft van de ringvormige bloei verplaatst zich nu naar
boven, de andere helft naar beneden. De cirkel van bloeiende bloemen lijkt nu op
de erythema migrans.
*De tegenoverstaande bladeren aan de stengels zijn aan de basis aan elkaar
gegroeid, zodat ze een waterbekken (cfr. nierbekken) vormen. De nieressentie is
volgens de traditionele Chinese geneeskunde ‘toevallig’ het belangrijkste
aangrijpingspunt voor de genezing van Lyme.
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De kaardenbol in de planetenleer:
De stekels en rodere bloeiring wijst op vormende en strijdvaardige Mars-kracht.
Daarbovenop bezit de plant voornamelijk de Mars verzachtende Venuskracht, die
zorgt voor schoonheid, jeugdigheid en reinheid.

Historisch gebruik:
In de geschiedenis is de kaardenbol aangewend voor zijn
spijsverteringsbevorderende werking. Hij werd toegepast als stimulans voor lever
en en nieren en voor het bevorderen van zweten en galsecretie.
Vooral bij jicht, reuma, artritis, waterzucht, geelzucht, galklachten, huidziekten
(dermatose, furuncolose, acne) t.g.v. slechte spijsvertering wendde men zich tot
hem. Verder ook bij fistels, wratten, kloven en huiduitslag.

De kaardenbol in de homeopathie:
De homeopathie kent dipsacum D4 tot D6 voor chronische huidkwalen,
tuberculose en fistels.

De kaardenbol in de Bachbloesemtherapie, de therapie die gelooft dat
onevenwichtige psychische voorstellingen de oorzaak van ziekte zijn:
Voor bijzonder gevoelige personen zou het kunnen volstaan dat ze het water dat
de plant in zijn waterbekkens verzamelt drinken als kuur.

7.5.1. Aanvullende behandelingen bij de kaardenbolkuur:
7.5.1.1.

Warmte-therapie tot 42°C:

Met warmte-therapie of hyperthermie wordt koorts nagebootst. Dit heeft als
effect dat gifstoffen uitgezweet worden, dat spieren en weefsels sterker
doorbloed worden, waardoor ze hun toxines vrijzetten en dat, bij een verwarming
tot een lichaamstemperatuur van 42°C, de meeste micro-organismen afsterven.
Een waarschuwing is hier op zijn plek: Bij een lichaamstemperatuur van 42,5°C
kan iemand een hitteshock krijgen.
Idealiter wordt de warmte-therapie gedurende 1 maand dagelijks (of om de 2 à 3
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dagen) gedurende 15 min. toegepast.
De vorm waarin de warmte-therapie wordt gegeven, kan men vrij kiezen. Er is
keuze uit:
algehele warmte-therapie:
*zweethut/zweetbad
*sauna = droge heteluchtbad tot 60 à 90°C = minder effectief dan vochtige
warmte
*heilzame heetwaterbronnen
lokale warmte-therapie, vb. bij Lyme-artritis:
*hand- en voetbaden (want handpalmen en voetzolen zweten het sterkst)
*zandbaden tot 60°C voor handen en/of voeten
*hete wikkels/compressen
*hete aardappelbrij
*hete modder- of turf- of paraffinepakkingen
*lokale heteluchtdouche met föhn
Deze warmte-therapie kan best ’s avonds toegepast worden, nadat men gevast
heeft en evt. in combi met zweetkruiden als duizendblad, linde-, en/of
vlierbloesem. Na de therapie is het belangrijk te zorgen voor een krachtige
afkoeling en voor het aanvullen van de lichaamszouten. De baden en wikkels
kunnen extra werkzaam gemaakt worden met kruiden als hooibloemen,
duizendblad, een heermoesafkooksel en er kan bovendien ook een Retterspitzwikkel of wikkel met gekneusde savooikoolbladeren gebruikt worden.
7.5.1.2.

7.5.1.2. Voeding:

*lichte, basische voeding: groentes, fruit, melkzure producten, zuurdesembrood,
appelazijn, ...
*kiezelzuur uit vb. afkooksels van heermoes: Van kiezelzuur wordt gezegd dat het
de kosmische licht- en warmtekrachten doorgeeft. Het versterkt het
immuunsysteem, huid, haar, bindweefsel en vaatwandweefsel, stabiliseert
bindweefsel en reinigt de huid (eczeem, psoriasis, schimmelinfectie) en ogen.
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7.6.

De methode-Klinghardt:

Deze methode bestaat uit 3 factoren, waarvoor naar wens uit onderstaande
methoden kan gekozen worden: oplossen van psychische stress, harmoniseren
van het immuunsysteem en doden, binden en afvoeren van micro-organismen,
toxines, zuren en andere vergiften (vb. gebitsvullingen) via:
*psychotherapie of psycho-kinesiologie
*intraveneuze inspuiting met glutathion (antioxidant), fosfolipiden, DMPS,
calcium-EDTA en vit. C om metalen en vergiften te binden
*rauwkost
*koriandertinctuur
*chlorella
*appelpectine om de darmwand tegen bacteriegifstoffen te beschermen
*mucunabonenpoeder tegen wormen en andere vergiften
*soja-fosfolipiden, die de leverfunctie stimuleren
*lymfedrainage
*darmspoeling
*hoogfrequente microstromen om te vermijden dat micro-organismen zich
vermeerderen
*eigen urine om de immuniteit een boost te geven
*paardenkastanje-extract om het bindweefsel doorlaatbaarder te maken
*extra mineralen (o.a. lithium om het centraal zenuwstelsel te stabiliseren, zink,
koper, magnesium, ijzer)
* zout en vitamine C waardoor als het ware een osmotisch shock ontstaat in de
micro-organismen, het water wordt uit hen getrokken door de plotselinge
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verandering in de toestand om hen heen, ze drogen uit en sterven. (Dit zou,
volgens de bronnen, niet gebeuren met onze eigen cellen.) Dit geeft ons
lichaamseigen bacterie-afbrekend enzym elastase meer werkingskans.
*elektromagnetische stress doen dalen
*de bloedverdunner heparine om bloedpropjes op te lossen
*eiwitten en vetten als voeding, geen suiker en koolhyraten
*elkaar afwisselende antispirochetale en antibiotische kruiden:andrographis
paniculata, astragalus, smilax, duizendknoop, kattenklauw, Amerikaanse sering,
stevia (kan de biofilm afbreken), nonibast, knoflook (kan ook de biofilm afbreken),
kaardenbolpepermunttinctuur, bijenvergifmellitine, vit. B3.
*cistusroos (voornamelijk lipofiele bestanddelen) en hyaluronzuur om de
spirocheet-dodende werking te ondersteunen

7.7.

De Clark-therapie:

*3x daags gedurende 5minuten een stroom van 380kHz door het getroffen weefsel
sturen
(Andere Amerikaanse therapieën die op een gelijkaardige manier werken, zijn de
Rife-Machine en de Beck Electrification.)
*binden en afvoeren van gistoffen uit darmen, gebit, voeding, leefomgeving
*vers geozoniseerde (van zuurstof voorziene) olie met lichaamseigen, ontgiftend
L-cysteïne: Borrelia is een anaërobe bacterie, ze kan niet overleven in zuurstof.
*walnoottinctuur
*absintalsem
*kruidnagel

7.8.

De S/C-therapie: zout en vitamine C:

Bij deze therapie los je zout en een gelijke hoeveelheid vitamine C ’s ochtends op
in water met citroensap en drink je dit gedurende de dag met kleine slokjes op.
Best is om te starten met 1 à 3gr/dag en dit op te bouwen naar 1g per 6kg
lichaamsgewicht.

Deze therapie zorgt voor een osmotische shock in micro-organismen. Ze drogen
uit en sterven. Dit zou, volgens de bronnen, niet gebeuren met onze eigen cellen.
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Deze therapie is goed combineerbaar met vb. de Clark-therapie, omdat het hogere
gehalte aan elektrolyten de werking van de elektrische stroom versterkt.

Deze therapie kan een sterke Herx-heimerreactie uitlokken, die kan versoepeld
worden met actieve kool, groene leem, chlorella, spirulina, magnesium, vitamine
B-complex en zoutbaden met magnesiumsulfaat of zout.

7.9.

Het Zhang-protocol:

Dit protocol met Chinese kruiden is gericht op het bestrijden van de Lyme-infectie
en co-infecties. Daarnaast gaat het ontstekingen, candida-infecties en
slaapproblemen tegen.

7.10. Het Buhner-protocol:

Buhner wil de spirocheten uitroeien, de afweer versterken en de symptomen doen
afnemen via:

7.10.1.
Kruiden die de spirocheten doden en de
afweer versterken:
7.10.1.1.

De hoofdkruiden:

*andrographis paniculata: 3x daags 400 à 1200mg gedroogd poeder van
andrographis paniculata. Deze plant werd traditioneel Ayurvedisch gebruikt
bij malaria en door spirocheten veroorzaakte ziekten als syfilis,
leptospirose en terugkerende koorts.
*Japanse duizendknoop: 4x daags 3 à 7gr poeder dat 20min in water
gekookt heeft. Resveratrol en transresveratrol zijn de belangrijkste
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inhoudsstoffen, maar de Japanse duizenknoop werkt synergistisch, dus je
gebruikt het poeder van de wortel in zijn totaliteit, niet de geïsoleerde stof.
Beter niet combineren met bloedverdunners, want de duizenknoop werkt
bloedstollend. De kracht in de wortel van Japanse duizendknoop is
gigantisch. Er zijn uitsluitend vrouwelijke planten in Europa ingevoerd, dus
de plant woekert via wortelstok, zelfs ondanks veelvuldige
bestrijding(smiddelen). Meer nog, via de wortel zuivert de Japanse
duizenknoop de grond van lood, zink, cadmium en andere zware metalen.
Door die sterke ontgiftende werking is de Japanse duizendknoop een
ideale plant om in te zetten bij de Herx-heimerreactie. De Japanse
duizenknoop werkt verder antiviraal, antibiotisch, antileptospiraal,
schimmeldrijvend, ontstekingsremmend, bloedreinigend, bloeddruk- en
lipidenverminderend, onstpannend op de luchtwegen en bloedvaten, ze
verbetert de bloedstroom naar minder doorbloede gebieden als ogen en
gewrichten en beschermt de zenuwen tegen toxines.
*samento: 3x daags 500 à 2000mg samento gedurende 8 à 12 maanden.
De dosis kan best langzaamaan opgebouwd worden.
7.10.1.2.

De extra ondersteunende kruiden:

*tragantwortel: 2x daags 1000 à 4000mg. Tragantwortel werkt antiviraal,
antibacterieel, ontstekingsremmend en lever- en
immuunsysteemversterkend.
*sarsaparilla: Sarsaparilla of struikwinde werd traditioneel bij spirochetenbesmettingen gebruikt. Net zoals de tragantwortel werkt het antibacterieel,
ontstekingsremmend, lever- en immuunsysteemversterkend, antioxidatief
en zenuwbeschermend. Het staat erom bekend dat het toxines goed kan
binden en is daarom vooral nuttig bij de Herxheimer-reactie. (Al is Buhner
op dat laatste later teruggekomen, omdat hij hier in zijn eigen praktijk te
weinig bewijs voor zag.)

7.10.2.
Opbouwen van de bindweefseleiwitten
(collageen) die door de spirocheten opgegeten
worden via:
*vitamine C: dit is het co-enzym voor de vorming van collageen
*vitamine E
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*Vitamine B-complex
*zink en koper
*selenium
*kiezelzuur: dit stabiliseert de structuur van vaten, botten, ...
*glucosaminesulfaat (GS): bouwt kraakbeen op en helpt het behouden. Het
wordt gevormd uit de schalen van krabben.
*pregnenolon: dit is een voorloper van onze steroïdhormonen en remt
artritische ontstekingen, bouwt de myelinelaag rondom zenuwvezels
opnieuw op en herstelt andere beschadigingen door stress.
*dehydroepiandrosteron (DHEA): dit is een door de bijnieren geproduceerd
steroïdhormoon, het is de voorloper van de geslachtshormonen en remt
veroudering.
*alfa-liponzuur (ALA): dit remt oxidatieschade

7.10.3.

Klachten symptomatisch behandelen via:

e

*1 fase: siberische ginseng om afweercellen de hoogte in te doen gaan
*aangezichtsverlamming: stephaniawortel. De stephaniawortel vermindert
zenuw- en gewrichtsontstekingen en oedemen.
*neurotoxines afvoeren: Japanse duizendknoop via het antioxidatief
resveratrol erin, ook selenium, zink, koper, melatonine
*gewrichtsontsteking: stephaniawortel, kaardenbolwortel, vitamine A
*pijn bij gewrichtsontsteking: duivelsklauw, brandnetel, chilipeper (o.w.v.
capsaïcine), geelwortel of een combi-thee van brandnetel, heermoes,
leeuwentand, pepermunt, selderzaad, geelwortel, duivelsklauw en
moerasspirea
*geheugenverlies en hersenproblemen: Japanse duizendknoop,
stephaniawortel, wolfsklauw, maagdenpalm
*hartstoornissen: meidoorn, akkerscherm
*oogproblemen: stephaniawortel, maagdenpalm, vitamine C, zink
*lymfestuwing, lymfezwelling en pijn in lever- en miltstreek: Amerikaanse
sering-tinctuur en lymfedrainage
*algemene zwakte: tinctuur van pollen van grove den, Amerikaanse
ginseng of naakte aralia
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*chronische vermoeidheid: astragaluswortel, siberische ginseng,
andrographis paniculata
*hoofdpijn: japanse duizendknoop, stephaniawortel, andrographis
paniculata, maagdenpalm
*opbouw darmflora: probiotica

Verder behandelt Buhner ook de co-infecties met specifieke kruiden.

7.11. Het Cowden-protocol:

Het Cowden-protocol is na het Buhner-protocol 1 van de oudste Lymeprotocollen. Cowden maakt gebruik van 8 extracten van antibiotische en
ontgiftende kruiden en van zeoliet en magnesiummalaat. De extracten worden
verkocht als Nutramedix-producten. Het kernprotocol bestaat uit de producten
Samento (katteklauw), banderol (otoba parvifolia) en burbur (desmodium
molliculum). Co-infecties worden via het Cowden-protocol niet aangepakt. Het
protocol geeft daardoor beter resultaat in combinatie met het Buhner-protocol
(voor co-infecties).

Intermezzo: Het merkproduct Samento is katteklauw waaruit de inhoudsstof
TOA’s (tetracyclische oxindole alkaloïden) verwijderd is en de POA’s
(pentacyclische oxindole alkaloïden) behouden zijn. Volgens Cowden geeft dit
beter resultaat. Dit is echter nergens bewezen. En Buhner beweert daarentegen
dat ook de TOA’s een immuunversterkende werking hebben.
Een andere onderzoeker, Pero stipt dan weer aan dat in water opgeloste
katteklauw werkzaam is, dat alkaloïden niet in water oplossen (wel in alcohol en
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misschien een beetje in lang verhit water) en dat zij hier dus sowieso niet de
meest werkzame stof uitmaken.

7.12. Het make-well protocol:

Dit protocol is samengesteld door dr. Leona Gilbert in samenwerking met het
Duitse bedrijf Make Well. Het protocol bestaat uit 5 producten. Drie ervan doden
de spirocheet met o.a. Japanse duizendknoop, zomeralsem, andrographis
paniculata, monolaurine en aanvullende antibiotische kruiden. Het 4e ontgift en
remt onstekingen. Het 5e vult voedingsstoffen aan, o.a. co-enzym Q10, L-carnitine,
NADH.
Concreet biedt Make-Well met deze 5 producten 3 voorbeeldprotocollen aan, die,
naargelang de co-infecties, op maat kunnen aangepast en gecombineerd worden.

7.13. Het Misas-protocol:
Dit protocol is ontwikkeld door Vitakruid, een Nederlands merk. Er is geen
standaardprotocol, wel zijn er producten (met kruiden uit de andere protocollen)
waarmee een protocol op maat kan samengesteld worden. Vitakruid biedt een
handleiding over hoe zo ’n op-maat-protocol samen te stellen en de Ortho Health
Foundation biedt hiervoor een 1-daagse opleiding aan.
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7.14. Het Epigenar-protocol
Dit protocol is ontwikkeld door de Nederlander Fred Kuipers en maakt gebruik
van:
*epigenar-enzymcomplex om de lever te stimuleren
*epigenardruppels: Dit is geozoneerde olie, die de borrelia-bacterie en andere
virussen en bacteriën uit de cellen drijft
*para-epigenar: evenees geozoneerde olie, die de borrelia en andere microorganismen uit de cellen drijft
*glutathion HPU-formule: HPU = hemopyrrollactamurie komt vaak voor bij
Lymepatiënten. Doordat Lyme de protease-enzymen blokkeert, worden eiwitten
niet goed gesplitst en ontstaan geen heemverbindingen, waaraan ijzer kan binden.
Er wordt m.a.w. geen hemoglobine geproduceerd. Er wordt in de plaats een
andere verbinding aangemaakt, die bindt met voedingsstoffen (o.a. zink en
vitamine B6), die daardoor minder vrij beschikbaar zijn in het lichaam. Om de
lever aan te zetten tot het opnieuw opnemen van zijn functie, wordt glutathion
gebruikt.
*L-cysteïne: stimuleert de eigen afweer, beschermt DNA, breekt parasieten open
*homocysteïne-formule: verlaagt het homocysteïne-gehalte, dat bij Lymepatiënten standaard verhoogd is
Dit wordt aangevuld met cistusroos, groene klei, curcuma/quercitine/oregano
complex, L-lysine, vitamine C, samento, burbur en Z-Natural.

7.15. Het Eva Sapi-protocol:

Dr. Sapi ontdekte als eerste de biofilms die samentroepende borrelia-bacteriën
vormen en de gunstige invloed van stevia hierop. Haar protocol is een minder
belastende vorm van de Snowden- en Horowitz-protocollen:

De patiënt start met 1 à 3x/dag 1 druppel samento. Dit bouwt hij met 1 extra
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druppel/dag op tot 3x daags 10 druppels. Deze 30 druppels/dag moeten
gedurende 30 dagen aangehouden worden. Dan 1,5 dagen rust en roteren naar
2x20 druppels/dag banderol. Dit gedurende 12,5 dagen. Dan 1,5 dag rust. Dan
terugschakelen naar 3x/dag 10 druppels samento gedurende 12,5 dagen, dan
opnieuw 1,5 dagen rust, dan opnieuw overgaan op banderol, enz. Dit gedurende 8
à 12 maanden. Roteren tussen samento en banderol doet men om te voorkomen
dat de borrelia resistent wordt tegen samento.

Is er een sterke Herxheimer-reactie of extreme vermoeidheid, dan neemt de
patiënt 1,5 dag rust en bouwt geleidelijk aan terug op vanaf de dosis waarop het
goed ging.

Bij co-infecties wordt aangevuld met cumanda. Dit wordt opgebouwd vanaf 2x
1druppel/dag. Elke 3 dagen wordt er 1 extra druppel aan toegevoegd tot 2x 20
druppels/dag
Tussen de inname van samento en cumanda moet telkens minstens een kwartier
pauze zijn.

Om bijkomend te ontgiften raadt Sapi het bloedgroepen dieet, groene leem,
chlorella, colloïdaal zilver, paardenbloem en burbur aan.

7.16. Overige losstaande middelen:
7.16.1.

Lauricidine of monolaurine

Deze monoglyceride van laurinezuur komt o.a. voor in moeder- en
kokosmelk, valt de overblijvende eiwitjasjes van de spirocheten (en andere
bacteriën) aan en breekt de biofilm waarmee groepen spirocheten zich
beschermen af.

7.16.2.

Colloïdaal zilver:

Dit zijn elektrisch geladen zilverdeeltjes die zweven in gedestilleerd water.
Colloïdaal zilver blokkeert een enzym dat micro-organismen nodig hebben
voor hun stofwisseling en werkt dus als breedspectrumantibioticum zonder
dat de bacteriën hiertegen resistentie opbouwen.
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7.16.3.

Artemisinine:

Dit is een inhoudsstof uit de artemisia. Het gedroogde poeder van de plant
werkt antiparasitair en antimicrobieel en o.a. tegen malaria.

7.16.4.

Canadese geelwortel:

Deze heeft een panaceewerking, maar mag niet door zwangeren genomen
worden, want wekt baarmoedercontracties op.

7.16.5.

Olijfbladextract:

3x daags 5 à 10ml onverdund nemen doodt kiemen en stimuleert de eigen
immuunrespons.

7.16.6.

Maretakdruppels:

Deze remmen de groei van tumorcellen, stimuleren de lymfocyten en
helpen cytokine en interferon vrij te maken. Van oudster wordt maretak al
ingezet bij miltzucht (lymfatische stoornis) en gewrichtsontsteking.

7.16.7.

Rhizoltherapie volgens dr. Gerhard Steindl:

Rizololie is een geozoniseerde (van zuurstof voorziene) combi van olijfolie,
ricinusolie, alsemolie, walnootolie, bijvoetolie, karwijolie. Borrelia is een
anaërobe bacterie en kan zuurstof niet uit zich elimineren.

7.16.8.
Onverzadigde vetzuren als omega-3vetzuren in bernagie-olie,
hennepzaadolie, teunisbloemolie en zalmolie:
Deze verlichten ontstekingen en geven het immuunsysteem een boost.

7.16.9.
Cistusroos (voornamelijk lipofiele
bestanddelen):
Deze is sterk antioxidatief en versterkt het immuunsysteem.

7.16.10.

Mirre-olie:

De werking is vergelijkbaar met de werking van het antibioticum
Ciprofloxacin en het anti-schimmelmiddel Griseofuvin. Daarnaast is mirreolie antiviraal en antiparasitair. Mirre-olie wordt van oudser gebruikt bij
syfilis, ook een spirocheet.
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7.16.11.

Laurier-olie:

breekt de biofilm af, onderdrukt IgE (= IgE leidt tot allergische reacties,
vaak voorkomend bij Lyme-patiënten), remt ontstekingsreacties in de
hersenen en is antibiotisch en antifungaal.

7.17. Lyme in de homeopathie
*preventief: borrelianosode D200 of C200, de bescherming blijft een jaar.
*bij tekenbeet: gedurende 3 dagen 1 korrel Ledum (moerasrozemarijn) C30, op de
6e en op de 12e dag 1 korrel borrelianosode D200 of C200
*bij Lyme: Aurum arsenicosum C200: Dit is een combi van 2 antisyfilitische
middelen aurum metallicum (goud) en arsenicum album.
*bij Lyme om te ontgiften: lymfomyosot, reneel, hepeel

7.18. Samenvattend overzicht:
Het best werkt het om gerichte behandelingen met frequenties te combineren met
bredere behandelingen met voeding en supplementen.

Wil een complementaire behandeling effectief zijn, dan moet ze deze 5 elementen
bevatten:
*brede diagnose (o.a. ook co-infecties en belastingen met zware metalen)
*ontslakken, ontgiften (o.a. van amalgaam gebitsvullingen, vaccins, synthetische
kleurstoffen, landbouwgif, conserveermiddelen, leidingwater, vervuilde lucht,
straling, ...) en ontzuren
*ondersteunen ontgiftigingsorganen
*bestrijden bacteriën
*versterken immuunsysteem
*behandelen van afzonderlijke symptomen en schade
*gezond maken van regulatie- en immuunsysteem.
Soms wordt daar nog aan toegevoegd:
*afbreken van de biofilm die samentroepende borrelia-bacteriën om zich heen
optrekken

Hierbij nog eens een opsomming van alles wat voorhanden is:
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(kan beschouwd worden als het protocol van het Borreliose Centrum in
Augsburg):

7.18.1.

stress vermijden:

Stress verzuurt immers ons lichaam en micro-organismen floreren in een
zuur milieu.

7.18.2.

Volle ademhaling:

Zuurstof doodt de anaërobe spirocheten en ontzuurt ons lichaam.
Er bestaat ook:
*hyperbare zuurstoftherapie: in een zuurstofcabine 100% zuurstof
inademen i.p.v. de 20% die in onze lucht zit
*singlet zuurstoftherapie = geactiveerde zuurstoftherapie: de zuurstof is
chemisch actiever dan gewone zuurstof
*ozontherapie. Bij ozontherapie wordt bloed afgenomen, dit bloed wordt
met ozon verrijkt en vervolgens opnieuw in de bloedbaan gebracht. Ozon
kan ook aan olie worden toegevoegd. Dit geeft een krachtig middel, omdat
de olie sowieso al beter toegang heeft tot plaatsen waar vet en vetachtig
weefsel zit.

7.18.3.

zuiver water:

Dagelijks is 50ml/kg lichaamsgewicht nodig om te ontgiften. Zoveelste
leger het water, zoveelste meer het ontgift. Gedestileerd water is het
leegst, maar ook dood. Bronwater is het hierna meest lege, dan volgt
kruidenthee, vruchtensap, ... Bovendien heeft heet water een sterkere
ontgiftende werking dan koud water.

7.18.4.

Ontgiftende supplementen

*houtskool, in combi met water: 2 à 3 el/dag
*groene leem, in combi met water
*zeoliet = lava in zout zeewater (is ook structurerend, aardend, verdeelt
kruidenmiddelen beter over het lichaam): 1 à 2el/dag
*chlorella: Toxines in vet blijven meestal in een vicieuze cirkel in het
lichaam circuleren (worden vanuit lichaamsvet door gal gebruikt bij
vetstofwisseling, worden heropgenomen uit de darmen en gestapeld als
lichaamsvet, worden opnieuw door gal gebruikt bij vetstofwisseling, ...),
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maar chlorella kan toxines in vet opnemen en uitscheiden
*sarsaparilla: bindt o.a. de toxines van afgestorven spirocheten
*koriandertinctuur: lost de zware metaalverbindingen in de hersenen op en
maakt de bloed-hersenbarrière doorlaatbaar zodat de toxines de hersenen
kunnen verlaten. Best is het om koriandertinctuur te combineren met
daslooktinctuur en chlorella en/of zeoliet.
*knoflook en daslook voeren toxines (o.a. zware metalen) uit vetachtige
weefsels af en breken de biofilm af.

7.18.5.

lymfereinigende kruiden:

*knopig helmkruid
*geel walstro
*goudveil
*lijsterbes
*maretak

7.18.6.
bloedreinigende kruiden (voeren slakken
en toxines af) via lever en/of nieren:
*brandnetel
*duizendblad
*mariadistel
*heermoes
*guldendroede
*berkenblad
*kaardebol (voornamelijk lipofiele bestanddelen blijken werkzaam)
*paardenbloem
*Liv52 = ayurvedisch kruidenpreparaat
*leverbitter = bittere ayurvedische kruiden in melasse
*vlierbloesem
*ui, prei, bleekselder

7.18.7.

Darmreiniging:

*vasten
*darmspoeling
*psylliumzaad, groene klei, zeoliet
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*darmflora opbouwen met probiotica als EM, symbioflor, acidophilusmelk,
yoghurt, ...

7.18.8.
Warmte/zweten en zweetdrijvende
kruiden:
*warmtetherapie van 41 à 42°C via hete baden, sauna, infraroodcabine,
zweethut, heet zand
*lindebloesem
*duizendblad
*guldenroede
*vlierbloesem
*In iets mindere mate: wilgenbast, citroenmelisse, kamille, anijszaad,
lavendel

7.18.9.

voeding die de PH reguleert:

*appelazijn: doet organische zuren opsplitsen in kooldioxide en een base,
waardoor de pH stijgt. Het milieu wordt basischer, het bloed zoeter, dit is
ongunstiger voor bacteriën en schimmels
*kokosmelk: heft verzuring op, stimuleert verder de stofwisseling en
nierfunctie en de polysacchariden erin stimuleren de weerstand
*Ook ontzurende badzouten kunnen een rol spelen, vb. keukensoda of
zuiveringszout of andere natuurlijke basische badzouten: 1 à 2 el/bad

7.18.10.

Kruiden die de spirocheten doden:

(Het is van belang de doseringen langzaam op te bouwen om de
Herxheimer-reactie te matigen):
*kaardebolwortel als tinctuur, voornamelijk bij Lyme-artritis en ACA. De
kaardebol (voornamelijk de lipofiele bestanddelen blijken werkzaam) wordt
ook ten zeerste aanbevolen bij zwangeren met Lyme, want er wordt gezegd
dat het de eigenschappen heeft om ongeboren leven te beschermen.
*samento = uncaria tomentosa = katteklauw: De wortel of bast wordt
gebruikt. Moet minstens gedurende 8 maanden gebruikt worden.
*sarsaparilla
*kalmegh = andrographis paniculata = Indiase gentiaan: herba als poeder,
tabletten of tinctuur gedurende minimaal 8 maanden, voornamelijk bij
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neuroborreliose. De werkzame inhoudsstoffen verlaten snel het lichaam,
dus dit preparaat moet met kortere tussenpozen genuttigd worden.
*houttuynia cordata = moerasanemoon: doodt spirocheten en werkt ook
tegen de co-infectie bartonella: 3x daags 10 druppels
*japanse duizendknoop = polygonum cuspidatum: De wortel is bruikbaar
bij Lyme-huidaandoeningen, Lyme-artritis, Lyme-carditis, Post Lyme
Syndroom en co-infecties. Mag niet gebruikt worden in combinatie met
bloedverdunners.
*spilanthes oleracea =acmella oleracea = ABC-kruid = champagneblad:
De werkzame stof spinanthol doodt micro-organismen, waaronder
spirocheten. Toch is spilantes meer een aanvullend dan een basismiddel.
Combineert goed met echinacea.
*colloïdaal zilver: Dit is zuiver zilver dat door elektrolyse fijn in water is
verdeeld. Het fijnst is geïoniseerd zilver, de deeltjes hiervan zijn zo fijn dat
ze ook in cellen kunnen komen. Colloïdaal zilver neutraliseert enzymen die
de bacteriën nodig hebben om anaëroob te overleven.
*bijengif en propolis
*homeopathie: o.a. borrelia nosode (= het verdunde pathogeen)

7.18.11.

afweerversterkende kruiden:

*echinacea purpurea: vanaf 1e dagen gedurende (max.) 3 weken
2700mg/dag nemen
(Waarschuwing: deze dosering niet gedurende meer dan 3 weken
achtereenvolgens nemen, want dan doet ze de weerstand juist dalen.)
*eupatorium cannabium = leverkruid = koninginnekruid: De
polysacchariden erin stimuleren B- en T-lymfocyten en de productie van
interferon. Interferon is een stof die de deling van virussen, tumorcellen,
bacteriën en protozoa blokkeert. Verder werkt leverkruid urinedrijvend,
zweetdrijvend en galproductiebevorderend.
(Waarschuwing: deze plant bevat pyrrolizidine-alkaloïden die op lange
termijn de lever kunnen beschadigen.)
De Noord-Amerikaanse variant eupatorium perfoliatum = waterhennep
werkt nog sterker.
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*samento = uncaria tomentosa = katteklauw: De wortel of bast wordt
gebruikt. Katteklauw stimuleert de aanmaak van CD57-cellen. Dit zijn
specifieke witte bloedlichaampjes die de spirocheet aanvallen.
*siberische ginseng
*zwarte bes: werkt goed samen met sarsaparilla

7.18.12. antimicrobiële en afweerversterkende
groentes:
*wortel en rode biet o.w.v. carotenoïden: zij helpen infecties overwinnen
*knoflook, daslook, ui o.w.v. de zwavelhoudende E.O. allicine: deze is
antimicrobieel, stimuleert de killercellen en breekt de biofilm rond groepen
spirocheten af.

7.18.13. Regulatiesysteem herstellende middelen =
adaptogenen:
*siberische ginseng = eleuterococcus senticosus
*jiaogulan = gynostemma pentaphyllum: dagelijks 1 à 2 tl/1l heet water

7.18.14.

frequentietherapie:

bioresonantietherapie, APS-therapie (actie-potentiaal-stimulatie-therapie),
elektroaccupunctuur, fotonentherapie:
Ofwel wordt de bacterie bestreden met haar eigen trillingsfrequentie. Het
golfpatroon van de triling van de bacterie wordt omgekeerd naar de
bacterie toe gezonden. Ofwel worden trillingen uitgezonden die het
elektromagnetisch veld versterken en organen ondersteunen. De trilling
kan overgebracht worden via elektroden, licht of in te nemen druppeltjes of
bolletjes die de trilling dragen. Deze therapie kan thuis toegepast worden
met een toestelletje dat de Lymezapper heet. De elektrodes worden op
linker- en rechterhand geplaatst en de generator wekt het omgekeerde
Lyme-golfpatroon op.

7.18.15.

beschermende kruiden:

(vitamine C en antioxidanten vangen vrije radicalen en stimuleren
celademhaling):
*rozenbottel
*vlierbes
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*zwarte bes
*duindoorn

7.18.16.

behandeling afzonderlijke klachten:

*collageenwederopbouw met vitamine B (chlorella, spirulina), vitamine C
(zwarte bestinctuur, duindoornsap, citroensap), vitamine E
(zonnebloempitolie), zink, koper, selenium, mangaan, kiezel,
glucosaminesulfaat, alfa-liponzuur.
*aangezichtsverlamming uitwendig behandelen met colloïdaal zilver en/of
rozemarijnolie en inwendig met vitamine B12 en/of stephaniawortel
*ACA uitwendig behandelen met colloïdaal zilver en/of met ozon verrijkte
olie (rizol) en inwendig met boswellia sacra, Japanse duizendknoop,
kaardebol (voornamelijk lipofiele bestanddelen blijken werkzaam),
kalmegh, sarsaparilla en/of vitamine C
*candida behandelen met colloïdaal zilver, walnoot en/of salie
*geheugenverlies behandelen met duizendknoop, stephaniawortel en/of
maagdenpalm
*Lyme-artritis uitwendig behandelen met colloïdaal zilver, met ozon
verrijkte olie, lavendelolie, smeerwortel en inwendig met kaardebol
(voornamelijk lipofiele bestanddelen blijken werkzaam), katteklauw,
sarsaparilla, duizendknoop, brandnetel, geelwortel, duivelsklauw en/of
vitamine A
*Lyme-carditis behandelen met duizendknoop, stephaniawortel en/of
meidoorn
*hoofdpijnen behandelen met maagdenpalm, kalmegh, rozemarijn en/of
wilgenbast
*neuroborreliose behandelen met katteklauw, duizendknoop, sarsaparilla,
stephaniawortel en/of siberische ginseng
*occulairborreliose behandelen met sephania en/of maagdenpalm
*Post Lyme Syndroom behandelen met kaardebol (voornamelijk lipofiele
bestanddelen blijken werkzaam), katteklauw, ontgiftigingsmiddelen,
Siberische ginseng, ginkgo en/of maagdenpalm
*tintelingen en verschuivende pijnen behandelen met magnesium en/of
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vitamine B-complex
*chronische vermoeidheid behandelen met leverbitter en duizendknoop

8 Geïntegreerde aanpak, combinatie van regulier en complementair:
8.1.

De behandelingsprotocollen van Horowitz:

De arts Horowitz werkt met extracellulaire en intracellulaire antibiotica in een
rotatieschema, aangepast aan de noodzaak. Het rotatieschema is belangrijk om
neveneffecten en resistentievorming te beperken. Dit vult Horowitz aan met antiinflammatoire voeding (vb. geen gluten, suiker, melkproducten) en supplementen.
Het geheel vat hij samen in een 16-puntenprotocol, dat stap voor stap moet
afgewerkt worden en begint met infectie, inflammatie en immuundysfunctie. In de
volgende punten worden alle infecties en symptomen 1 voor 1 aangepakt.
Horowitz creëerde een vragenlijst die alle symptomen en verwekkers dekt:
http://lymeontario.com/wp-content/uploads/2015/03/Horowitzquestionnaire.pdf. Hij is medesticher van ILADS (international Lyme & Associated
Diseases Society) en ILADEF (de educational foundation).

9 Preventie tegen tekenbeten:
9.1.

Zinvolle preventie:

1. sluitende kleding dragen en best lichtgekleurd, omdat je de teken hierop beter
opmerkt
2. tekenwerende middeltjes als permethrin of DEET gebruiken, maar deze zijn
giftig.
3. Natuurlijke alternatieven zijn: Benen insmeren met theeboomolie of
ecalyptusolie. Minder sterk, maar werkt ook: cederolie, kruidnagelolie,
pepermuntolie, geraniumolie, ...Ook na een beet onmiddellijk ontsmetten met
theeboomolie of andere E.O.
4. voldoende basisch voedsel eten maakt je minder aantrekkelijk voor een teek.
Zij verkiezen immers zuur bloed en constateren dit bij een langswandelende
gastheer d.m.v. de zuurdere lichaamsgeur. Ook stress vermijden, want ook
stress verzuurt ons lichaam.
5. gedurende het hele jaar: dagelijks 1000mg astragalus innemen
6. gedurende het hele seizoen: 3x/dag 1000mg katteklauw innemen
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7. aan het begin van het seizoen: gedurende 3 dagen 3x/dag homeopathische
borrelianosode D30 innemen
8. als maatschappij kiezen voor de One Health-benadering: Van dieren op
mensen overgedragen ziektes komen steeds meer voor. Om deze ziektes
succesvol uit te roeien, moeten we naar de de context van mens, dier, milieu
kijken en artsen, dierenartsen, landbouwers en natuurbeheerders
multidisciplinair laten samenwerken, vb. maaien en/of schaapskuddes door
gebieden heensturen waar een evenement zal gaan plaatsvinden, verder
onderzoeken hoe het afrikaantje tekenbeten vermindert bij koeien, ...

9.2.

Zinloze preventie:

1. antitekenvaccinatie, 3x/1e jaar, 1x/erop volgend 3e jaar, 1x/elk erop volgend 5e
jaar: vaccineert echter uitsluitend voor FSME (vroeg-zomer meningoencefalitis die ook via de teek kan worden overgedragen), niet voor Lyme!
(In 1999 is overigens wel een anti-Lymevaccinatie op de markt gekomen, deze
is in 2001 echter van de markt moeten gehaald worden, omdat ze aanleiding
leek te geven tot het ontwikkelen van chronische artritis. Verwachting is wel
dat er binnenkort een goed vaccin zal ontwikkeld zijn.)
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10 Overzichtslijst kruiden
Latijn

Nederlands en andere talen

Achillea millefolium

duizendblad

Acorus calamus

kalmoes

Aesculus hippocastanum

paardenkastanje

Agrimonia eupatoria

gewone agrimonie

Allium cepa

ui

Allium porrum

prei

Allium sativum

knoflook

Allium ursinum

daslook

Ammi majus

groot akkerscherm

Andrographis paniculata

bitterspitje, kalmegh, Indiase
gentiaan

Angelica archangelica

grote engelwortel

Apium graveolens

selder

Aralia nudicaulis

naakte aralia, engelenboom,
duivelswandelstok

Arctium lappa

grote klis

Artemisia absinthium

absintalsem

Artemisia annua

zomeralsem

Astragalus membranaceus

vlezige hokjespeul, tragant,
huang qi

Avena sativa

haver

Berberis aritata

berberis
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Beta vulgaris

rode biet

Betula pendula

berk

Boerhavia diffusa

boerhavia

Boswellia sacra

wierookboom

Campsiandra angustifolia

cumanda

Cannabis sativa

hennep

Cassia occidentalis

sennes

Capparis spp.

kappertjesstruik

Carum carvi

karwij

Ceanothus (repens)

amerikaanse sering

Cedrus (atlantica)

ceder

Chelidonium majus

stinkende gouwe

Chrysosplenium oppositifolium

(paarbladig) goudveil

Cichorium intybus

cichorei

Cinnamomum cassia/verum

kaneel

Cistus (x pulverulentus)

cistusroos, zonneroosje

Cnicus benedictus

gezegende distel

Codonopsis pilosula

windeklokje

Colchicum autumnale/multiflorum

herfsttijloos

Commiphora

de gomhars ervan is

mirre/myrrhe
Cordyceps sinensis

cordyceps (schimmel)

Coriandrum sativum

koriander
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Crataegus monogyna/laevigata

1-stijlige/2-stijlige meidoorn

Cryptolepis sanguinolenta

cryptolepis

(maagdenpalmfamilie)
Curcuma longa

geelwortel

Cymbopogon nardus/citratus

citronella

Cynara scolymus

artisjok

Daucus carota

wilde wortel

Desmodium molliculum

desmodium

Dipsacus sylvestris

grorte kaardebol

Echinacea purpurea

rode zonnehoed

Eclipta alba

vals madeliefje

Eleutherococcus senticosus

Siberische ginseng

Embelia ribes

false black pepper, whiteflowered embelia, vidanga,
vaividang, vai vidang, vavding

Equisetum arvense

heermoes

Eucalyptus globulus

eucalyptus

Eupatoria cannabium

koninginnekruid

Eupatorium perfoliatum

doorgroeid leverkruid

Eupatropium-perfoliatum

waterhennep

Fallopia japonica

Japanse duizendknoop

Filipendula ulmaria

moerasspirea

Foeniculum vulgare

venkel
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Fumaria officinalis

gewone duivenkervel

Galium verum

geel walstro

Gentiana lutea

gele gentiaan

Ginkgo biloba

Japanse notenboom,
tempelboom, eendenpootboom

gynostemma pentaphyllum

jaogulan, onsterfelijkheidskruid

Harpagophytum procumbens

duivelsklauw

Helianthus annuus

zonnebloem

Heliantus tuberosus

aardpeer, topinambur

Hippophae rhamnoides

duindoorn

Houttuynia cordata

doku-dami, moerasanemoon

Hydrastis Canadensis

Canadese geelwortel

Isatis tinctoria

wede

Juniperus communis

jeneverbes

Juglans regia

walnoot

Laurus nobilis

laurier

Lavandula angustifolia

lavendel

Leontodon autumnalis

(vertakte) leeuwentand

Lycopodium clavatum

wolfsklauw

Mandur bhasma

medicinale as

Matricaria chamomilla

echte kamille

Melaleuca alternifolia
Melissa officinalis

tea tree, theeboom
citroenmelisse
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Mentha x piperita

pepermunt

Menyanthes trifoliata

waterdrieblad

Morinda Citrifolia

noni, Indische moerbei

Mucuna pruriens

fluweelboon

Oenothera biennis

teunisbloem

Olea europaea

olijfblad

Ononis spinosa

kattendoorn

Oreganum vulgare

oregano

Otoba parvifolia

otoba

Pelargonium graveolens

geranium

Phallantus amarus

phallantus

Phillantus emblica

emblic, emblic myrobalan,
myrobalan, Indian gooseberry,
malacca tree, amla

Pimpinella anisum

anijs

Pinus sylvestris

grove den

Plantago psyllium

vlozaad, psylliumvezels

Plumbago zeylandica

ceylon leadwort, doctorbush, wild
leadwort

Raphanus sativus

tuinradijs

Rhodiola rosea

rozenwortel

Ribes nigrum

zwarte bes

Ricinus communis

wonder(olie)boom
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Rosa rubiginosa/canina

egelantier/hondsroos

Rosmarinus officinalis

rozemarijn

Salix alba

wilg

Salvia officinalis

salie

Sambucus nigra

vlier

Schisandra chinensis

schisandra

Scrophularia nodosa

knopig helmkruid

Scutellaria baicalensis

baikalglidkruid

Sida acuta

sida acuta (kaasjeskruidfamilie)

Silybum marianum

mariadistel

Smilax officinalis

sarsaparilla, struikwinde

Solanum nigrum

zwarte nachtschade

Solidago virgaurea

guldenroede

Sorbus aucuparia

lijsterbes

Spilanthes oleracea

champagneblad, ABC-kruid

Stephania tetrandra

hang fang ji

Stevia rebaudiana bertoni

stevia

Symphytum officinale

smeerwortel

Syzygium aromaticum

kruidnagel

Tamarix gallica

Franse tamarisk

Taraxacum officinale

paardenbloem

Terminalia arjuna

arjunaboom
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Termialia chebula

black- or chebulic myrobalan

Tilia cordata

linde

Tinospora cordiofolia

heart-leaved moonseed, guduchi,
giloy

Thymus vulgaris

tijm

Uncaria tomentosa

kattenklauw, samento

Urtica dioica

grote brandnetel

Valeriana officinalis

valeriaan

Vinca major/minor

grote/kleine maagdenpalm

Viscum album

maretak

Withania somnifera

ashwaganda

(Guajak)

guajokboom = pokhoutboom
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