Symptomenlijst ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme is systemisch en kan het hele lichaam aantasten.
In aanvulling op de kenmerken van het ziektebeeld en de uitleg over
de symptomen op deze pagina: www.tekenbeetziekten.nl/de-teek-entekenbeetziekten/de-ziekte-van-lyme/symptomen worden de mogelijke
symptomen hieronder in een lijst vermeld. Deze lijst is echter niet
uitputtend.

Voor deze lijst zijn uitsluitend wetenschappelijke bronnen gebruikt
waaronder de MSIDS en GSQ30 vragenlijsten.

De vermelde huidklachten zijn kenmerkend voor de ziekte van Lyme,
maar treden lang niet bij iedereen op. De andere symptomen kunnen
ook allemaal een andere oorzaak hebben dan de ziekte van Lyme.

De lijst is informatief bedoeld en vervangt geen consult met een arts.

www.tekenbeetziekten.nl

Klachten van:
Ingevuld d.d.:
ja

nee

weet niet

Heb je een tekenbeet opgemerkt?
Ben je in de natuur geweest waar teken
voorkomen (bekijk eventueel ook Tekenradar)?

Huidklachten
Uitbreidende rode vlek/ring, erythema migrans
(EM) (gehad)
Meervoudige EM, meerdere rode vlekken/ringen
(gehad)
Borrelia-lymfocytoom (blauwrode bobbel)
(gehad)
Huidatrofie, acrodermatitis chronica atroficans
(ACA)

In welke mate heb je hier last van
geen

mild

matig

erg

Griepachtige klachten
Koorts, koortsig gevoel, temperatuurverhoging
Zweten, koude rillingen, nachtelijke
zweetaanvallen, opvliegers
Opgezwollen lymfeklieren (in hals, oksels of
liezen)
Maagklachten, misselijkheid, braken
Licht gevoel in het hoofd na opstaan
Pijnlijke keel
Hoesten

Pijn en vermoeidheid
Hoofdpijnen (kan ook bij neurologische klachten
horen)
Stijve nek, nekpijn, kraken van de nek
Spierpijn
Spierkrampen, restless legs
Spierzwakte
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erg

Pijn en vermoeidheid (vervolg)
Gewrichtspijn, -zwelling
Rugpijn, -stijfheid
Buikpijn of pijn in de onderbuik
Pijn aan de ribben of borstbeen
Verspringende pijnen, dan weer hier dan weer
daar
(Ernstige) vermoeidheid
Verstoorde slaap, te veel, te weinig, moeite met
in- en doorslapen
Niet uitgerust wakker worden
Beroerd voelen na normale lichamelijke
inspanning

Neurologische symptomen
Schietende, stekende of brandende pijnen
Uitstralende zenuwpijn, radiculaire pijn
Tintelingen, verdoofde plekken
Warme of koude sensaties in de ledematen
Aangezichtsverlamming (zoals Bellse Parese)
Aangezichtspijn
Spiertrekkingen in het gezicht of elders
Prikkelbare blaas of niet goed functioneren van
de blaas
Verandering in de darmfunctie, constipatie,
diarree
Toegenomen bewegingsziekte (reisziekte)
Duizeligheid
Slecht evenwicht, draaierigheid
Orthostatische intolerantie (bij het staan een
abnormale vermindering van bloedstroom naar
de hersenen, daling van bloeddruk of stijging
van hartslag)
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matig
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Neurologische symptomen (vervolg)
Verlies van zicht of delen van het gezichtsveld,
dubbel zien, moeite met scherpstellen
Oorsuizen (tinnitus), rinkelen, oorpijn of
gehoorverlies
Moeite met spreken, articuleren
Moeite met schrijven
Moeite met slikken, kwijlen
Veranderingen in reuk en smaak
Toevallen, epilepsie
Tremors (trillingen en bevingen)
Schokkende bewegingen, tandradfenomeen
Moeite met lopen, abnormale gang
Triggerfinger (vinger niet meer goed kunnen
buigen en strekken)
Verlammingen en uitvalsverschijnselen
Spieratrofie

Neuropsychiatrische symptomen
Overgevoeligheid voor licht en geluid
Verwardheid
Moeite met denken, vertraagd denken
Moeite met concentreren en lezen
Vergeetachtigheid, slecht kortetermijngeheugen
Problemen met het verwerken van informatie
Moeite met woorden vinden en op namen komen
of verkeerde woorden zeggen
Desoriëntatie; verdwalen, naar verkeerde
plaatsen gaan, dingen kwijt raken
Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid
Depressie, verdrietig gevoel
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Neuropsychiatrische symptomen (vervolg)
Angst, paniekaanvallen
Psychotische klachten; hallucinaties, wanen of
paranoia

Hartklachten
Ontstekingen van het hart
Hartkloppingen
Hartritmestoornissen
Pijn op de borst
Eerder vastgestelde hartruis of mitralisklepprolaps (hartaandoening)
Kortademigheid en inspanningsintolerantie

Overige klachten
Oogpijn, oogontstekingen (waaronder
conjunctivitis)
Intolerantie voor alcohol
Onverklaarbaar gewichtsverlies of -toename
Tandpijn
Onverklaarbare haaruitval
Pijn aan testikels, bekkenpijn
Seksuele disfunctie, verlies van libido
Onverklaarbare, onregelmatige menstruatie
Onverklaarbare melkuitvloed uit de borsten (bij
vrouwen), pijn in de borst

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.tekenbeetziekten.nl/de-teek-en-tekenbeetziekten/de-ziekte-van-lyme/symptomen
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