Perscommuniqué van de vzw Time for Lyme
De ziekte van Lyme : een enorme uitdaging voor de gezondheidszorg
05/04/2017

Geachte dames en heren,

Met de lente en de stijgende temperaturen is ook het tekenseizoen opnieuw begonnen. Bovendien
is het op 7 april Wereldgezondheidsdag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen, een doel dat ook de vzw Time for Lyme nastreeft voor
mensen met de ziekte van Lyme.
Zoals we jullie tijdens onze persconferentie op 20 maart laatstleden (info binnenkort beschikbaar op
http://www.timeforlyme.eu/nl/media) in Brussel wilden meedelen, wensen we nog eens de nadruk
leggen op een aantal punten gelinkt aan de manier waarop de ziekte van Lyme in aanmerking wordt
genomen in ons land, zowel door de politieke instanties als door de wetenschappelijke en medische
autoriteiten.
Twee gebeurtenissen waren recent aan de orde, waardoor we ons opnieuw tot jullie richten met
onze positie. Die reflecteert het standpunt van de leden van onze vereniging en gelukkig ook van een
aantal artsen die de orde van geneesheren durft confronteren om hun patiënten die door de ziekte
van Lyme werden getroffen, hulp te bieden, of het nu over een beginnend stadium, dan wel een
vergevorderd stadium of « Late stage Lyme » gaat.
Ten eerste,
hebben wij bezwaar tegen de positie die recentelijk door BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy
Coordination Committee) werd herbevestigd in de Aanbevelingen : Lyme borreliose
7
gevalideerd door BAPCOC en gepubliceerd op 4/4/2017.
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/aanbevelingen-lyme-borreliose-2017
Indien de hoogste instanties in ons land deze aanbevelingen zouden volgen, zouden de zieken nog
slechter af zijn dan nu reeds het geval is. En dit is niet de enige waarheid. Het risico bestaat erin dat
de aanbevelingen beschouwd zouden worden als zijnde afkomstig van een raad van een
wetenschappelijk instituut van volksgezondheid waarop men zich zou kunnen baseren.
De vzw Time for Lyme kan niet instemmen met de BAPCOC aanbevelingen over Lyme borreliose en
dringt erop aan dat de BAPCOC aanbevelingen opgemaakt worden met alle geëngageerde en
belanghebbende partijen. Dit is de enige manier om een maximum aan kennis en uiteenlopende
wetenschappelijk opvattingen over deze complexe ziekte op te nemen.
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De vzw Time for Lyme dringt aan op een open discussie met inbegrip van alle belanghebbende
partijen. Want in de afwezigheid van dergelijke open discussie, is er sprake van een democratisch
deficit.
Zie in bijlage de algemene opmerkingen van de vzw Time for Lyme over de Aanbevelingen : Lyme
borreliose
7.
Ten tweede,
willen we de gegrondheid van het recente onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV) benadrukken. Het doel van dit onderzoek is om bij de Belgische bevolking het
aantal tekenbeten op mensen in kaart te brengen. Wij zullen met interesse de resultaten van dit
grootschalig onderzoek volgen, want momenteel vraagt de vzw Time for Lyme zich af op welke
manier het WIV in staat zal zijn opnieuw contact op te nemen met de personen die slachtoffer
werden van een tekenbeet. Het doel van de vzw is in de eerste plaats het welzijn van patiënten met
Lyme te bevorderen. Deze eerste stap van het WIV geeft dan ook ontegensprekelijk aan dat het WIV
erkent dat er ruimte is om onderzoek te financieren om een reëel probleem voor de volksgezondheid
in te dijken.
Wij zijn beschikbaar voor aanvullende informatie, en nodigen u uit onze website te raadplegen om
kennis te nemen van de acties die door de leden-vrijwilligers van onze nationale vzw worden
ondernomen.
Voor de vzw Time for Lyme,

De voorzitter, Annelies Verkeyn
De ondervoorzitter, Sonia Boulanger
De verantwoordelijke communicatie, Inge Piryns
http://www.timeforlyme.eu/nl

CdP Time for Lyme – 05/04/2017
2

