
Symptomen die gepaard kunnen gaan met de ziekte van Lyme zijn. 
 
 

• Angst 
• Arteritis 
• Bekkenpijn 
• Benen plotseling verzwakt. 
• Blaas ontsteking, geïrriteerder blaas, blaas disfunctie 
• Bloedvat problemen vaak bij Bartonella infectie  ( zie syndroom van Raynauds) 
• Bijnier insufficiëntie 
• Brandende of stekende pijn 
• Buikpijn, misselijkheid 
• Carpaaltunnel syndroom 
• Cystevorming  o.a borst, eierstokken, epifyse, huid, botten, lever, nieren, schildklier . 
• Crohn, spastische darm 
• Chronische pyelonephritis, incontinentie, overloopblaas 
• Concentratie problemen met begrijpen lezen, moeite met schrijven 
• Darmproblemen IBS / IBD   IBS= Irritable Bowel Syndrome IBD =Inflammatory Bowel Diseas (ontstekingsziekte) 
• Depressie 
• Desoriëntatie: verdwalen, naar verkeerde plaatsen 
• Diarree, verandering in ontlasting, constipatie 
• Dove plekken in gezicht of elders. 
• Dubbelzien, tunnel-zien, moeite met scherp zien, gevoelig voor licht 
• Duizeligheid 
• Ernstige vermoeidheid 
• Eczeem of andere huidaandoening 
• Frequente infecties, te denken valt aan luchtweginfecties, maar ook sinusitis komt vaak voor. 
• Geïnitieerde blaas, niet kunnen ophouden van urine, veel plassen 
• Glaucoom, iritis, uveitis , maculade/degeneratie 
• Gewrichtspijn of zwelling, kraken van gewrichten. 
• Gezichtsverlamming (Bell’s palsy) eenzijdige uitval van gezichtspieren. 
• Gezwollen gewrichten 
• Gezwollen klieren 
• Gezwollen lymfeklieren 
• Haaruitval 
• Halfzijdige gezicht verlamming, zwellingen rond de ogen 
• Hartfunctiestoornissen 
• Hartgeruis 
• Hartkloppingen, overslaan van het hart, pijn in de borst, hartklep problemen. 
• Hernia 
• Hielspoor 
• Histamine intolerantie 
• Hoofdpijn, duizelingen, evenwichtsstoornis, toegenomen reisziekte 
• Huiduitslag op andere plekken 
• IJspriem hoofdpijn 
• Kaakpijn, stijfheid in kaak. 
• Keelpijn, klier zwellingen in o.a. oksels halen en liezen 
• Koorts of koude rillingen, transpireren 
• Koude handen en of voeten 
• Kortademigheid, hoesten 
• Lage koorts , plotseling opkomende ‘opvliegers’en koude rillingen 
• Licht in het hoofd, problemen met staan of lopen 
• Leaky gut, lekkende darm 
• Maagklachten, buikpijn verlies van eetlust, misselijkheid 
• Moeite met concentratie en het lezen 
• Moeite met denken 
• Moeite met het vinden woorden, naam blokkeren 
• Moeite met spraak-, schrijven 
• Na alcohol gebruik een flinke kater hebben “na 1 glas al”  slecht over alcohol kunnen. 
• Nachtelijk zweten 
• Nek kraakt & scheuren, stijve nek, pijn in de nek 
• Netvliesontsteking 
• Neuropathie – poly 
• Nystagmus 
• OCD gedrag 
• Ogen / Visie: dubbel, wazig, lichtgevoeligheid 



• Onregelmatige menstruatie 
• Onverklaarbaar gewichtsverlies of-toename 
• Onverklaarbaar haarverlies 
• Onverklaarbare koorts, zweten, koude rillingen of opvliegers 
• Onverklaarbare melkproductie 
• Onverklaarbare pijn in de borst 
• Onverklaarde onregelmatige menstruatie ‘ 
• Onvermijdelijke moeten zitten of liggen 
• Oren/Horen: zoemen, rinkelen, oorpijn, overgevoeligheid voor geluid 
• Oriëntatie problemen 
• Overdreven symptomen of erger kater van de alcohol 
• Overgevoeligheid van de huid 
• Pijn aan de testis 
• Pijn en jeuk in de oren, oorsuizen, zoemen, fluiten 
• Pijn en/of zwellingen in gewrichten 
• Pijn op de borst 
• Pijnlijke keel 
• Pijnen in wervelkolomgebied 
• Prikkelbaarheid en stemmingswisselingen 
• Prikkelbare blaas 
• Probleem opnemen van nieuwe informatie 
• Problemen met slapen, moe opstaan, verwardheid 
• Problemen met spreken, stotteren, verkeerde woorden zeggen 
• Prostatitis 
• Rib pijn 
• Rugpijn 
• Rusteloze benen, onverklaarbaar trillen of schokken 
• Schieten pijnen 
• Seksuele functiestoornis, verminderde behoefte aan seks 
• Sjogren sundroom  uiting van o.a droge slijmvliezen, ogen, mond, vaginaal. 
• Slaapstoornis 
• Slecht korte-termijn geheugen 
• Slechte aandacht 
• Slechte balans 
• Slechte concentratie en geheugenverlies 
• Spierpijn of krampen 
• Spiertrekkingen in het gezicht of elders, ook spierkrampen komen voor. 
• Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, woede uitbarstingen 
• Stijfheid in de nek en in de rug, kraken van de nek 
• Stijfheid van de gewrichten of rug 
• Stijve nek, pijn 
• Syndroom van Raynauds, verkrampen  tijdelijk kleine slagaders waardoor de aanvoer van bloed naar de achter gelegen weefsels 

afneemt. Dit zijn vooral de kleine bloedvaten in de uitstekende lichaamsdelen zoals vingers en soms ook tenen. De kramp van de 
slagaders duurt niet lang, maar kan erg veel pijn doen.  Bij deze aandoening verkleuren de vingers en tenen van wit naar blauw-
paars en daarna bij opwarmen naar erg rood. Dit wordt ook wel het drie-kleuren fenomeen (‘tricolor-fenomeen’) genoemd! 
Tijdens het verkleuren kunnen je handen en voeten koud aanvoelen en het gevoel verminderd zijn.  Er zijn twee vormen 
 A.primaire vorm  B secundaire vorm 

• Testikel ontsteking / bekkenpijn 
• Tinnitus 
• Tintelingen, dove plekken, plaatselijke branderige pijn (handen voeten) neus, wangen, gezicht. 
• Trekkingen van het gezicht of andere spieren 
• Tremor 
• Uitslag of andere huidafwijking ter plaatse van de tekenbeet 
• Verandering in de stoelgang, diarree of obstipatie 
• Verdoving 
• Vergeetachtigheid, verdwalen, dingen kwijt raken 
• Verhoogde reisziekte 
• Vermoeidheid, slechte conditie 
• Verstoorde slaap: te veel, te weinig, gefractioneerd, vroeg wakker worden 
• Verwarring 
• Wagen ziek 
• Wazig zicht en oog pijn 
• Wijziging in darmfunctie 
• Zwangerschaps stoornissen 
• Zweet aanvallen 

 
Bovenstaande klachten kunnen afwisselend afnemen maar ook weer toenemen. 


