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Inleiding

Voor de incidentie van de ziekte van Lyme zijn tot nog toe slechts ruwe schattingen beschikbaar. Wij
onderzochten de incidentie van Lyme op basis van elektronische dossiers uit Nederlandse huisartsenpraktijken over de periode 2009-2014. Verder analyseerden we de kenmerken van de betreffende
patiënten en keken we in hoeverre de huisartsen de CBO-richtlijn uit 2013 volgden.

Methode

In het eerstelijns registratienetwerk FaMe-net selecteerden we dossiers uit de jaren 2009-2014 die
specifieke ICPC- en ICD-codes bevatten.

Resultaten We identificeerden 212 patiënten met Lyme. De gemiddelde incidentie was 117 per 100.0000 patiënten
per jaar. Er was geen significante trend in de incidentie gedurende de onderzoeksperiode. Voor 95% van
de patiënten was huiduitslag of een insectensteek de reden om naar de huisarts te gaan. Bijna iedereen (99%) kreeg een antibioticum voorgeschreven en voor 25% werd bloedonderzoek aangevraagd. Bij
46% volgde de huisarts de CBO-richtlijn niet volledig, meestal door een te lange antibioticakuur voor te
schrijven of ten onrechte bloedonderzoek aan te vragen.
Conclusie Een huisarts met een normpraktijk van 2250 patiënten ziet jaarlijks gemiddeld drie patiënten met de
ziekte van Lyme. Naast verwachtingen, wensen of angsten van de patiënt kan onbekendheid met de
richtlijn een reden zijn om de richtlijn niet precies te volgen.

INLEIDING
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia Burgdorferi, die wordt overgebracht via
geïnfecteerde teken.1 Tussen 1990 en 2009 namen
huisartsen een stijgend aantal infecties waar, dat zich in
de jaren daarna leek te stabiliseren.2-6 De International

WAT IS BEKEND?
■■ Bij gebrek aan een eigen ICPC-code is de incidentie van de ziekte van Lyme lange tijd gebaseerd geweest op een ruwe schatting.
WAT IS NIEUW?
■■ Tussen 2009 en 2014 is de incidentie van Lyme
niet toegenomen.
■■ Nagenoeg alle patiënten krijgen een antibioticumkuur en bij een kwart wordt bloedonderzoek
aangevraagd; 11% wordt verwezen.
■■ Bij bijna de helft (46%) van de patiënten volgt de
huisarts de CBO-richtlijn niet precies.

Classification of Primary Care (ICPC) bevatte toen nog
geen code voor de ziekte van Lyme en men moest zich
tevreden stellen met ruwe, jaarlijkse schattingen. Wij
onderzochten de incidentie van de ziekte van Lyme in
de elektronische medische dossiers (EMD) van Nederlandse huisartsenpraktijken tussen 2009 en 2014. We
analyseerden ook de karakteristieken van patiënten die
de ziekte van Lyme kregen, met welke symptomen ze
zich presenteerden en in hoeverre de huisartsen zich
bij diagnostiek en behandeling hielden aan de Richtlijn
Lyme-borreliose, die in 2004 werd opgesteld door het
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (een
herziene versie verscheen in 2013, in samenwerking met
RIVM en NHG).7,8
METHODE
Onderzoeksopzet en populatie
De data voor dit observationele onderzoek betrokken we
uit de registraties van het Family Medicine Network (FaMe-net).9,10 De 24 huisartsen in dit netwerk, met verspreid
over Nederland ongeveer 30.000 ingeschreven patiënten,
registreren sinds 1971 alle contacten tussen huisartsen
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Huisartsen volgen de richtlijn niet altijd, er is sprake van overdiagnostiek en overbehandeling.

en patiënten. Ze coderen iedere ziekte-episode (reeks van
contacten behorende tot één gezondheidsprobleem) volgens
de ICPC-2 en tevens met de International Classification of
Diseases (ICD-10).11,12 Bij ieder contact registreren de huisartsen de diagnose en de diagnostische en therapeutische
interventies volgens de ICPC. De validiteit van deze registratie
is hoog, omdat de huisartsen in maandelijkse bijeenkomsten
de coderingen bespreken en elkaar spiegelinformatie geven.

Tussen 1990 en 2009 namen
huisartsen een stijgend aantal
infecties waar
Bij gebrek aan een specifieke code in de ICPC-2 voor de
ziekte van Lyme selecteerden we allereerst alle patiënten met
ICPC-code S12 (insectensteek); ICPC-code A78 (infectieziekte nao) in combinatie met ICD-code A69.2 of A26.0 (ziekte
van Lyme of cutaan erysipeloïd); ICPC-code L70 (infectieziekte bewegingsapparaat) in combinatie met ICD-code M01.2
(artritis bij Lyme); ICPC-code N71 (meningitis/encefalitis)
in combinatie met ICD-code G01 (meningitis bij Lyme); en
ICPC-code N94 (perifere neuritis/neuropathie) in combinatie
met ICD-code G63.0 (polyneuropathie bij Lyme). Vervolgens
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zochten we in alle geselecteerde dossiers, inclusief vrije tekst
en brieven van de specialist, naar een vermelding van de diagnose ‘Lyme’ of ‘erythema migrans’.
Richtlijn voor diagnostiek en behandeling
De CBO-richtlijn bevat een beslisregel om te bepalen of
bloedonderzoek dan wel een antibioticum geïndiceerd is na
een tekenbeet. De herziening van 2013 verschilde daarin niet
wezenlijk van de voorgaande versie; de belangrijkste verandering betrof de mogelijkheid om – onder strikte voorwaarden
– antibiotische profylaxe te geven.7,8
Statistische analyse
We berekenden de regressiecoëfficiënt om na te gaan of het
verschil in incidentie (aantal episodes per 100.000 patiënten
per jaar) over de jaren significant was. Twee onderzoekers
(MM en AU) keken in de vrije tekst naar de (duur van de)
symptomen waarmee de patiënt zich bij de huisarts presenteerde. We beoordeelden of de huisarts de richtlijn volgde
aan de hand van de volgende variabelen: bloedonderzoek
uitgevoerd (ja/nee); bloedonderzoek herhaald (ja/nee);
antibioticum voorgeschreven (ja/nee); type antibioticum en
dosering en duur van de behandeling. Als de patiënt zwanger
was of allergisch was voor een antibioticum, dan werd de variabele ‘type antibioticum’ standaard op ‘volgens de richtlijn’
gezet.

RESULTATEN
In totaal identificeerden we 212 patiënten met de ziekte van
Lyme. We vonden een gemiddelde incidentie van 117 (SD
24,9) per 100.0000 patiënten per jaar, zonder een significante
trend in de incidentie over de onderzochte jaren.

ten gemiddeld drie patiënten per jaar. De meeste patiënten die
uiteindelijk de diagnose ‘ziekte van Lyme’ kregen, bezochten
de huisarts vanwege huiduitslag of een insectensteek. Bijna
de helft (46%) van de patiënten wordt niet geheel volgens de
richtlijn behandeld.

Patiëntkarakteristieken
Bij 173 patiënten luidde de ICPC-code A78 (infectieziekte
nao) in combinatie met ICD-code A69.2 of A26.0 (ziekte van
Lyme of cutaan erysipeloïd); 38 patiënten hadden ICPC-code
S12 (insectensteek) en 1 patiënt had ICPC-code N94 in
combinatie met ICD10-code G63.0 (polyneuropathie). Er
waren geen patiënten met ICPC-code L70 in combinatie
met ICD10-code M01.2 (artritis) of N71 in combinatie met
ICD10-code G01 (meningitis).
De gemiddelde leeftijd was 46,1 jaar (SD 20,5), 16% was
jonger dan 20 en 27% ouder dan 60 jaar; 52% was vrouw. Bij
elkaar werden 23 patiënten (10,8%) verwezen naar de specialist, waarvan 11 (5%) naar de dermatoloog, 5 (2%) naar de
internist, 2 (1%) naar de hematoloog en 1 naar respectievelijk
een neuroloog, kno-arts, orthopeed en SEH; 1 patiënt werd
verwezen naar een onbekende specialist. De verwijzingen
hingen niet samen met leeftijd of geslacht. Gemiddeld had
een patiënt binnen één episode 2,1 contacten met de huisarts
(SD 2,5). Ook dit aantal was niet afhankelijk van leeftijd of
geslacht.
Veruit de meeste patiënten (95%) presenteerden zich met een
huiduitslag en/of een insectensteek bij de huisarts. Bij 8% waren spier- of gewrichtsklachten de reden voor het consult, bij
5% angst voor de ziekte van Lyme, bij 5% pijn, jeuk of zwelling
van de huid, bij 4% koorts, moeheid of zich ziek voelen en bij
2% tintelende vingers, voeten of tenen.

Beperkingen en sterke punten
Een sterk punt van dit onderzoek is dat wij de incidentie van
Lyme onderzochten op basis van dossiers. Dat maakt de resultaten betrouwbaarder dan de ruwe schattingen uit eerdere
onderzoeken. Daarbij heeft de registratie binnen FaMe-net
een hoge validiteit omdat de deelnemende huisartsen die
maandelijks evalueren.

Diagnostiek en behandeling
De huisartsen schreven aan 210 patiënten (99%) een antibioticum voor en vroegen voor 52 patiënten (25%) bloedonderzoek aan. Bij 97 patiënten (46%) volgden ze hierbij de richtlijn
niet volledig: bij 30 patiënten (14%) werd bloedonderzoek
gedaan terwijl de richtlijn dit niet aanraadde en van de 186
volwassenen die een antibioticumkuur kregen, kregen er 55
(30%) een kuur van langer dan tien dagen (14-30 dagen). Bij
kinderen waren de dosering en lengte van de kuur niet goed
geregistreerd.
Hoe meer contacten de patiënt had met de huisarts, hoe vaker
deze de richtlijn niet volledig volgde (p = 0,04). In hoeverre de
huisarts de richtlijn volgde, hield verder geen verband met de
huisartsenpraktijk en ook niet met leeftijd of geslacht van de
patiënt of met de duur van de symptomen.
BESCHOUWING
Voor zover ons bekend is dit het eerste onderzoek naar de
incidentie van de ziekte van Lyme waarbij patiëntendossiers
zijn gebruikt.6,7 We vonden geen verandering in de incidentie
gedurende de periode 2009-2014. Bij de gevonden incidentie
diagnosticeert een huisarts met een praktijk van 2250 patiën-

De ICPC bevatte lang geen aparte
code voor de ziekte van Lyme, dus de
incidentie was niet precies bekend
Een zwak punt is dat het onderzoek afhankelijk was van de
volledigheid en accuraatheid van de vrije tekst in de dossiers.
Met name bij het bepalen of de richtlijnen zijn gevolgd kunnen we belangrijke informatie hebben gemist. Wel bleek dat
de richtlijnen in alle praktijken in vergelijkbare mate gevolgd
werden, dus het is niet aannemelijk dat bepaalde praktijken
onze resultaten hebben vertekend.
In het gebruik van gegevens uit FaMe-net schuilt mogelijk
ook een beperking. De praktijken die aan dit netwerk deelnemen, hebben affiniteit met onderzoek en volgen daarom de
richtlijnen mogelijk beter dan andere praktijken. Het is echter
niet aannemelijk dat dit invloed heeft gehad op de kenmerken
van de patiënten en op de symptomen waarvoor zij naar de
huisarts gingen.
Het volgen van de richtlijn
Huisartsen volgen de richtlijn niet altijd, er is sprake van
overdiagnostiek en overbehandeling. Dat kan komen omdat
huisartsen de diagnose ‘ziekte van Lyme’ maar een paar keer
per jaar stellen en daardoor niet zo vertrouwd zijn met het
ziektebeeld – en dus met de richtlijn. Het kan ook voortkomen
uit angst de diagnose te missen of onvoldoende te behandelen.
Ook de verwachtingen en de onzekerheid van de patiënt zullen een rol spelen: is de aandoening wel voldoende behandeld
als de huiduitslag niet volledig is verdwenen na een kuur van
tien dagen?13-16
CONCLUSIE
Huisartsen kunnen de zorg voor patiënten met de ziekte van
Lyme verbeteren door beter te letten op adequate diagnostiek
en op de juiste behandeling met antibiotica. Daarbij kan meer
(kwalitatief) onderzoek naar de redenen om de richtlijn niet
te volgen wellicht helpen. Misschien zijn sommige adviezen in
de richtlijn niet haalbaar in de huisartsenpraktijk, of hebben
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huisartsen meer nascholing nodig om vertrouwd te raken met
de inhoud van de richtlijn.
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