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La maladie imaginaire
Veronderstelde ik eerder dat het streven 

het ziektebeeld chronische Lyme er-

kend te krijgen tot mislukking zou zijn 

gedoemd1, inmiddels is het de Neder-

landse Vereniging voor Lymepatiënten 

zelfs gelukt de kwestie via de Tweede 

Kamer op de agenda van de Gezond-

heidsraad te krijgen. De vraag of chro-

nische vermoeidheid, neurocognitieve 

klachten en onverklaarde pijn moeten 

worden toegeschreven aan een persiste-

rende infectie met Borrelia burgdorferi die 

wellicht veel langere behandeling met 

antibiotica behoeft dan wordt geadvi-

seerd in de huidige richtlijnen, blijft de 

gemoederen bezighouden.

Recentelijk publiceerden Ameri-

kaanse onderzoekers bevindingen die 

hopelijk de discussie definitief kun-

nen beslechten. Bij patiënten met een 

tweede, derde of vierde episode van 

erythema migrans namen ze huid- en 

bloedmonsters. Uit het zo verkregen 

DNA- en RNA-materiaal van B. burgdorferi 

keken ze of het ging om een opflak-

kering van de voorafgaande episode 

dan wel om een nieuwe infectie. Bij alle 

patiënten waren de eerdere episodes op 

de gebruikelijke wijze met antibiotica 

behandeld.

De resultaten waren opmerkelijk: in 

alle gevallen kwam het geïsoleerde B. 

burgdorferi genotype niet overeen met dat 

van de voorafgaande episode, hetgeen 

min of meer bewijst dat het steeds gaat 

om nieuwe besmettingen. Van de theo-

retische mogelijkheid dat patiënten 

tijdens de voorafgaande episodes waren 

besmet met twee B. burgdorferi-types, 

waarvan door toeval steeds eerst de 

ene en tijdens het recidief de andere 

werd geïsoleerd, wordt de kans door de 

onderzoekers berekend op 0,0000002. 

Zelfs als wordt aangenomen dat het in 

eerste instantie steeds ging om besmet-

ting met 5 verschillende genotypes, is 

de kans dat alle verschillen op toeval 

berusten nog steeds minder dan 1%.

De conclusie spreekt voor zich: een 

nieuwe episode van erythema mi-

grans bij een behandelde patiënt dient 

beschouwd te worden als een nieuwe 

infectie. En wellicht minstens zo be-

langrijk: chronische Lyme moet worden 

beschouwd als een ingebeelde ziekte. ▪
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Ondervoede ouderen 
in de thuissituatie

Ondervoeding ondermijnt de gezond-

heid. Door de katabole status leidt 

het ondermeer tot vertraagde wond-

genezing, verminderde afweer- en 

immuunfunctie en toegenomen mor-

biditeit en mortaliteit. Van zieken- en 

verpleeghuizen is bekend dat één op 

de vier respectievelijk vijf patiënten 

ondervoed is. Over ouderen in de 

thuissituatie waren minder betrouw-

bare cijfers voorhanden.

Onderzoekers van de Vrije Univer-

siteit hebben nu in kaart gebracht hoe 

vaak ondervoeding bij ouderen in de 

thuissituatie voorkomt. Zij namen bij 

814 ouderen in verzorgingshuizen en 

1878 thuiswonende ouderen de SNAQ65+  

af:  een gevalideerde vragenlijst die 

ingaat op de eetlust, onbedoeld ge-

wichtsverlies, omtrek van de bovenarm 

en spierkracht. Twaalf procent van de 

ouderen die thuis woonden bleek on-

dervoed, tegenover 35% van de ouderen 

in verzorgingshuizen. Met name in de 

thuissituatie nam de prevalentie van 

ondervoeding toe met de leeftijd, van 8% 

bij 65-69-jarigen tot 21% bij 85-plussers. 

Deze cijfers komen overeen met een 

retrospectieve set gegevens uit 1998/99, 

afkomstig van de Longitudinal Aging Study 

Amsterdam.

In de media gaat veel aandacht uit 

naar de negatieve gevolgen van obe-

sitas. Dit onderzoek laat zien dat bij 

ouderen ook ondervoeding een veel-

voorkomend gezondheidsprobleem 

is. In zieken- en verpleeghuizen is al 

meer aandacht voor het herkennen en 

voorkomen van ondervoeding. In de 

thuissituatie moet nog blijken hoe we 

ondervoeding het beste kunnen aan-

pakken. ▪
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