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gezond& wel

SPREEKUUR:

ZIEKTE VAN LYME

HARTPROBLEEM DOOR SLECHT GEBIT?

Ik hoor dat een
slechte kwaliteit van
je gebit aandoeningen aan hart- en
bloedvaten kan veroorzaken of andersom. Klopt dat?
R. van Dijk

OOS, KON zich
ZE WAS CONTINU MOE EN LUSTEL
het gevoel in haar
nauwelijks concentreren en raakte
25 artsen die
benen kwijt. Maar geen van de ruim
jaar zag, wist raad
Tessa Gerrits vanaf haar twaalfde
haar oren. Inmidmet haar. Het zat allemaal tussen
alse beter: de boosdels weet de 32-jarige Bloemenda
doener is een teek geweest.

dr. MONIQUE DANSER

D

e voornaamste
DONTOLOOG ACTA
mondontstekingen PARO
betreffen het
tandvlees: gingivitis (omvooralsnog onduidelijk.
keerbaar) en parodontiBij hart- en vaatziekten
tis. Inmiddels is duidelijk
vinden veranderingen
dat er een link bestaat
plaats in de vaatwand,
tussen tandvleesontstezogenoemde atherosclerotische veranderingen.
kingen en hart- en vaatHet meest voorkomende
ziekten. Hoe precies is

Tessa Gerrits:
„Het was een
lange weg,
maar ik kan
eindelijk weer
genieten van
het leven.”

gevolg hiervan is hoge
bloeddruk. Suikerziekte,
roken en genetische
aanleg spelen een belangrijke rol bij het ontstaan
en verloop van deze aandoeningen.
Bij parodontitis kunnen
bacteriën via de pocket
(de ruimte tussen tand en
tandvlees) in de bloedbaan terechtkomen. Dan
is sprake van een kortdurende bacteriemie.
Mondbacteriën zijn ook
aangetroffen in laesies
van de vaatwanden. Deze
bacteriën in de bloedcirculatie kunnen een veelvoud aan effecten heb-

ben. Dat kan een mogelijke verklaring zijn voor
het verband tussen harten vaatziekten en parodontitis.
Uit studies blijkt dat
behandeling van parodontitis kan bijdragen
aan de verbetering van de
conditie van het bloedvaatstelsel. Dat leidt tot
minder stijfheid van de
bloedvaten en verbetert
de vaatwandelasticiteit.
Als patiënten met parodontitis worden behandeld, komen er minder
bacteriën in de bloedbaan terecht en worden
tevens minder ontste-

kingseiwitten in hun
bloed gevonden.
Of deze maatregelen
uiteindelijk een hartinfarct of beroerte kunnen
voorkomen, is niet bekend. Mij lijkt er in ieder
geval voldoende reden
om voor een goede mondhygiëne te zorgen en
regelmatig voor controle
langs te gaan bij uw tandarts, parodontoloog of
mondhygiënist.
■ Ook een vraag voor een
van onze experts?
Bezoek www.telegraaf.nl/
gezondheid of mail naar
spreekuur@telegraaf.nl

ONDERZOEK: IMMUUNTHERAPIE BIJ ASBESTKANKER

FOTO JOHANNES
DALHUIJSEN

450 tot 500 mensen per jaar krĳgen asbestkanker (mesothelioom). Een sombere diagnose, met een gemiddelde overleving van slechts 9 tot 12
maanden. Longarts-oncoloog dr. Robin Cornelissen doet onderzoek naar een veelbelovende immuuntherapie in het Erasmus MC.
NIEUWE IMMUUNTHERAPIE

Asbest is een natuurlĳk product, opgebouwd
uit microscopisch ﬁjne vezels met een
naaldvormig karakter.
Bĳ inhalatie blĳven deze in de long
achter; afweercellen kunnen de naaldjes niet
afbreken. Er treedt een cascade aan ontstekingsreacties op, waardoor een verhoogd
risico ontstaat op onder meer longvlieskanker
(mesothelioom).

Tobben door teek
D
door Anita Zijlstra

e schrik sloeg
Tessa Gerrits
om het hart
toen er vorig
jaar op een zomerse dag uit het niets een
teek op haar been sprong
toen ze gezellig bij haar ouders op het terras zat. „Toch
niet weer, hè? dacht ik
even.”
Een op de vijf beestjes is
immers besmet met de borrelia-bacterie die de infectieziekte van Lyme kan veroorzaken. In zo’n tachtig
procent van de gevallen
blijft
de
schade beperkt
tot
een
rode,
ringvormige
plek om de
beet heen.
De overige
betrokkenen ontwikkelen binnen drie maanden
ernstige symptomen die onbehandeld kunnen leiden
tot ontstekingen van het zenuwstelsel of gewrichten.
Ongeveer tien procent van
hen herstelt niet volledig.
Tessa Gerrits heeft nooit
een rode plek op haar huid
ontdekt. „Maar het verbaast
me niets, want ik was veel
buiten. Teken wachten in
het gras en de struiken op
hun prooi. Zonder dat je het
merkt, vallen ze ook zomaar
uit een boom bovenop je!”
Rond haar twaalfde kreeg
zij vage klachten. „Grieperig, angina, een dubbele oorontsteking… En ik was altijd
zo moe. Mijn ouders hebben
wat contributies voor niks
betaald; ik had vaak geen
puf om te hockeyen of te
tennissen. Op een gegeven
moment had ik zelfs geen

gevoel meer in mijn benen.”
Ze kreeg ook steeds meer
moeite met praten en concentratie en last van haar
gewrichten. „Op mijn 16e
luidde de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom.”
Na jaren wees bloedonderzoek in Duitsland echter
uit dat Tessa de ziekte van
Lyme had. „Daarop was ik
eerder onderzocht, maar de
tests in ons land zijn niet altijd betrouwbaar. Ik woonde
op mezelf, maar had altijd
veel hulp van mijn ouders
en zus nodig. Ik kwam amper van de bank af; ontbijten

Pas op mijn
dertigste wás
ik er weer
en douchen waren al een opgave. Maar zelfs vijf maanden lang twee keer per week
een
antibiotica-infuus
bracht geen verandering. Ik
was eind twintig en voelde
me steeds ellendiger.”
Voor een tweede infuus
bedankte zij. „Via-via kwam
ik in contact met resonantie

■ Jaarlijkse actie

en fotonentherapie, waarbij
lichtenergie wordt overgedragen aan het lichaam om
zichzelf te herstellen en te
genezen. Na deze behandelingen kon ik binnen een
jaar alles weer: fietsen,
boodschappen doen, koken.
Mijn dertigste verjaardag
was een bijzonder moment:
ik wás er weer!”
Inmiddels werkt Tessa
Gerrits als Lyme-coach samen met Erik Noteboom,
oprichter van Lyme (Borrelia) Selfhelp Organisation
Worldwide. Als ervaringsdeskundigen willen zij via
de Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland lotgenoten
bijeenbrengen om informatie en ervaringen uit te wisselen.
„Patiënten met chronische Lyme zijn wanhopig en
eenzaam. Er worden misdiagnoses gesteld en de directe omgeving toont vaak
onbegrip. Soms worden
mensen ontslagen omdat ze
niet meer kunnen functioneren. Maar geef nooit op.
Het is een lange weg, maar
ook ik kan na bijna twintig
jaar weer genieten van het
leven!”
www.lymeborreliazelfhulpgroepnederland.nl

’De week van de teek’, de landelijke voorlichtingscampagne over teken en de ziekte van Lyme, gaat aanstaande maandag van start. Met deze jaarlijkse actie willen
organisaties als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en GGD het publiek informeren over de
gevaren van het beestje. Mijd dichte begroeiing en
struikgewas en controleer na een uitstapje in de natuur
altijd op tekenbeten, zo luidt het advies.
www.tekenbetenziekten.nl
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door DENISE HOOGLAND
BRON: ERASMUS MC
VORMGEVING REDACTIE ILLUSTRATIE

IK
LEEF!
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Afweercellen
terug in lichaam
hebben nu marker´
om slechte cellen
te herkennen.

3

Afweersysteem
valt doelgericht
lichaamseigen
kankercellen aan.
NADEEL:
Deze celtherapie heeft een
aanzienlĳk aantal verse tumorcellen (voor de training) nodig.

asbestdeeltjes

Sinds 1993 is asbest verboden,
maar werd in de jaren zestig,
zeventig, tachtig gebruikt
voor de isolatie van huizen.
borstvlies
Nog altĳd wordt het materiaal illegaal verwĳderd.
De gebruikte mondkapjes
bieden bovendien onvoldoende bescherming.
Het aantal patiënten
zal daardoor voorlopig
blĳven toenemen.
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om zich te verspreiden. Vaak is een groot deel van de borstkas aangedaan
waardoor verwĳderen zelden een mogelĳkheid is. De enige bewezen (doch
tĳdelĳke en slechts levensverlengende) behandeling is chemo.

Eigen afweercel
buiten lichaam
opgekweekt en
getraind om
kankercellen
te herkennen.

Resultaten in
onderzoekstadium
zĳn veelbelovend:
meer dan de helft van
onderzochte patiënten
leeft langer dan 2 jaar
na diagnose.

■ AMBULANCE

Het aantal loze ambulanceritten steeg in 20082013 gemiddeld bijna
tien procent per jaar.
Vooral in 2013 was sprake van een grote toename: 27 procent ten
opzichte van 2012. Ambulances reden toen
ruim 44.000 keer, 5%
van het totaalaantal,
voor niets. Dit meldt het
RIVM na onderzoek in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
Vaak wordt voor alle
zekerheid een ambulance gebeld omdat moeilijk
valt in te schatten of
medische hulp is geboden.

■ SPATADERS

Mechano-chemische
endoveneuze ablatie is
een nieuwe techniek
waarbij een spatader
wordt dichtgemaakt
door een katheter met
een roterende draad in
combinatie met sclerotherapie (spataderen
wegspuiten, red.). Deze
behandeling blijkt veilig
en effectief te zijn. Patiënten hebben bovendien minder pijn dan bij
de huidige schroeiende
technieken. Zij herstellen
daardoor sneller, blijkt
uit onderzoek van
UMCG-promovendus
Ramon van Eekeren
onder 106 patiënten.

■ Voor reacties en suggesties:
medisch@telegraaf.nl
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meer overgaat, maar ze laat de ziek

door Nienke Oort

’I

k heb een heftig jaar
achter de rug. Los van
mijn MS werd ik getroffen door een bloedprop
in mijn slagader waardoor
een deel van mijn darm is afgestorven. Ik lag in het ziekenhuis en het was kantje
boord. Nauwelijks hersteld
moest ik enkele maanden
later opnieuw met spoed
worden geopereerd vanwege een darmperforatie. Ik
had gewoon dikke pech.
Deze twee gebeurtenissen staan weliswaar los van
mijn ziekte, maar hebben
ertoe geleid dat de MS progressiever is geworden.
Mijn balans is verminderd
en ik kan mijn rechterkant
minder goed gebruiken.
Maar ik wil me niet uit het
veld laten slaan. Mijn agen-

da staat komende tijd vol
met
fysiotherapieafspraken, want ik wil zo goed mogelijk herstellen!
Ik heb gelukkig een mildere vorm van MS die uit aanvallen bestaat. Meestal kun
je dan door middel van medicijnen en fysiotherapie
deels herstellen. De functie
die uitvalt, wordt nooit
meer 100%, maar ik kan het
terugbrengen tot 80%.
Een voordeel van mijn MS

Het moet
maar
zoals ’t
gaat

is dat ik veel bewuster leef.
Toen ik gezond was, ging
mijn leven aan me voorbij
voordat ik er erg in had. Ik
werkte fulltime en was altijd aan het haasten. Nu
moet ik alles bewuster plannen, maar geniet ik ook dubbel van al het kleins. Een
wandeling door het bos met
mijn mannetje, heerlijk! Ik
kan dan misschien niet
meer achter hem aan rennen, maar dan loop ik wel.
Soms is het belangrijk om
te ontladen. Dan laat ik mijn
tranen even de vrije loop,
dat lucht op. De volgende
dag zet ik mijn schouders er
weer onder. Dankzij mijn familie lukt dat. Zij zijn er onvoorwaardelijk voor mij en
mijn zoon.
Mijn motto: als het niet

gaat zoals het moet, moet
het maar zoals het gaat. Ik
heb op mijn rechterpols een
tatoeage laten zetten: MS.
Dat is mijn ziekte, maar het
zijn ook mijn initialen. Die
tatoeage helpt me eraan
herinneren dat ik Martine
Schouten ben, niet multiple
sclerose!”
■ Ook uw verhaal vertellen?
ikleef@telegraaf.nl

Martine Schouten: „De tatoeage op mijn pols helpt me herinneren
FOTO APA
aan wie ik ben, niet aan multiple sclerose.”

