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Fytotherapeutica meer effectief dan farmaceutische antibiotica?

door Désirée L. Röver ⓒ 2010

De Lyme Disease Research Group van de universiteit van New Haven in Connecticut 
voerde een in vitro studie uit op verschillende gedaanten van de pleomorfe Borrelia 

bacterie. Men vergeleek de effecten van de fytotheapeutica Samento en Banderol ten 
opzichte van het antibioticum doxycycline, in de reguliere behandelprotocollen bij de ziekte 

van Lyme meestal een eerste keuze. 
De onderzoekers concludeerden dat Samento en Banderol, vooral in combinatie met 

elkaar, bij borreliose een significant effectievere therapie kunnen betekenen. 
Doxycycline daarentegen jaagt de bacterie vooral in celwandloze vormen, diep de cellen 

en weefsels in. Deze komen na de kuur weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn, om 
vervolgens tot meer dan volle glorie op te bloeien.

Inleiding
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borreliabacterie, een honderd miljoen jaar 
oude spirocheet. De diagnose wordt allereerst bemoeilijkt doordat de vele verschillende 
Borreliastammen ieder weer andere uiterlijke ziektesymptomen oproepen (in de VS 
geschat op 800 verschillende!). Borrelia burgdorferi (Bb) is de specifieke spirocheet die in 
de zomer van 1975 in de dorpen Lyme en Old Lyme in Connecticut vooral onder de jeugd 
zorgde voor een epidemie van wat aanvankelijk (een ʻgenetisch bepaaldeʼ) Lyme-artritis 
werd genoemd. Het grillige gedrag van een Borreliabacterie leidt in het lichaam van een 
menselijke gastheer echter tot een veel bredere reeks van verschijnselen dan alleen 
gewrichtspijnen; de symptomen zijn divers en vaak gecompliceerd van aard. Naast een 
besmetting met borrelia is vaak ook sprake van één of meer, soms minder of niet bekende 
co-infecties. Deze ziekteverwekkers kunnen met de Borrelia zijn meegekomen, of waren al 
in het lichaam aanwezig en actief werden vanwege de veranderde lichamelijke 
omstandigheden. Geen twee Lyme-patiënten zijn dan ook gelijk.

Naast het veroorzaken van deze genoemde moeilijkheden gedraagt een borreliabacterie 
zich essentieel anders dan andere ziekteverwekkers, en zijn er bij de ziekte van Lyme 
voor artsen en patiënten nog meer hindernissen:

• Een spirocheet als de borreliabacterie kan niet alleen vele verschillende gedaanten 
aannemen -- polymorfisme, al in 1911 beschreven door Balfour en Hindle -- maar hij kan 
zich bovendien binnenin de cellen en weefsels van zijn gastheer verschansen. Zo kan 
hij, variërend van al binnen tien minuten tot 2 weken na een eerste toediening van 
antibiotica, in gedaanten glippen die geen celwand hebben -- bv. granule, filament, 
elleboogje -- of in vormen die zijn bedekt met een biofilm, zoals cysten en blebs. In 
cysten kan Borrelia zich desnoods jarenlang schuilhouden. Alle niet-spirocheetvormen 
van Borelia zijn ongrijpbaar voor antibiotica.

• Omdat een Borrelia-invasie door die gedaanwisselingen onzichtbaar blijft voor het 
immuunsysteem, zal het lichaam geen antistoffen (anti-lichamen) aanmaken.

• Het reguliere behandelprotocol van de ziekte van Lyme is wereldwijd gebaseerd op de 
IDSA-richtlijnen uit 2006 (Infectuous Diseases Society of America). Deze erkennen als 
bewijs van besmetting voornamelijk de Elisa laboratoriumtest, te bevestigen met de 
Western blot. Dit zijn tests die zich richten op de aanwezigheid van anti-lichamen, 
aangemaakt door een gewaarschuwd en actief immuunsysteem...



• Deze IDSA-richtlijnen, basis voor de Nederlandse CBO-richtlijn, staan onder druk. Uit 
een 17 maanden durend onderzoek (2008) door Richard Blumenthal, de Procureur-
Generaal van de staat Connecticut, is gebleken dat er onder de vormgevers van de 
IDSA-2006- richtlijnen aanzienlijke en conflicterende belangen speelden. Veel van deze 
(Yale-)wetenschappers hebben ʻLyme-gerelateerdeʼ patenten op hun naam staan. Op dit 
moment beoordeelt Blumenthal de integriteit van het na zijn onderzoek ingediende 
IDSA-Lyme Rapport, dat als conclusie heeft dat de richtlijnen uit 2006 niet hoeven te 
worden herzien...

• Op grond van de negatieve uitslagen van deze anti-lichaam laboratoriumtests Elisa en 
Western blot kunnen artsen concluderen dat er van een borrelia-infectie geen sprake is 
-- ook al vertoont de desbetreffende patiënt klinisch tal van onverklaarbare en 
belastende symptomen... 

• Bij dergelijke verschijnselen moet in feite Lyme ALTIJD eerst worden uitgesloten, ook 
wanneer deze psychiatrisch van aard zijn (aldus Paul Finke, voormalig voorzitter van de 
American Psychiatric Association).

• De term ʻpost-Lyme syndroomʼ moet verbergen dat er na een antibiotica behandeling 
nog steeds sprake kan zijn van een actieve Borreliabesmetting. Wereldwijd blijft hierdoor 
voor vele duizenden patiënten niet alleen een adequate behandeling uit, maar kan dit 
leiden tot neuroborreliose fase 3, de meest ernstige vorm van Lyme borreliose..

• Een correcte Lyme-diagnose wordt verder bemoeilijkt doordat de multisystemische 
symptomen die door borreliose worden veroorzaakt, gemakkelijk zijn te verwarren met 
ruim 360 geaccepteerde ziektebeelden. Deze variëren van artritis, hart- en 
vaatproblemen, Parkinson, Alzheimer, ALS, tot neurologische- en zelfs psychiatrische 
verschijnselen. 

• Wanneer door de arts -- klinisch of anderszins -- de aanwezigheid van Borrelia wèl wordt 
erkend, dan is de volgende moeilijkheid dat het reguliere behandelprotocol een 
antibioticakuur voorschrijft; kort na besmetting is dit meestal doxycycline, langer daarna 
vaak minocycline of ceftriaxon.

• Geen van deze farmaceutische antibiotische middelen blijkt de bacterie in zijn vele 
celwandloze vormen te kunnen aanpakken. E, zelfs erger dan dat, na de kuur komt de 
bacterie vaak weer tevoorschijn, ontwikkelt zich vanuit zijn verschillende 
schuilgedaanten (cyst, granule) weer tot spirocheet, en kan zich vervolgens ongestoord 
verder vermenigvuldigen. En: deze nieuwe borreliavormen zijn dan ongevoelig voor het 
gebruikte antibioticum...

• Tot december 2005 stond op de website van het National Institute of Allergy and 
Infectuous Diseases (NIAID) de ziekte van Lyme genoemd als een ʻmicrobe die kan 
worden ingezet als terroristisch biowapenʼ (naast West Nijl virus, influenza, antrax, 
Ebola, HIV, tuberculose, overdraagbare spongiforme encefalopathieën, en Q-koorts).

• Professor Benjamin Luft, verbonden aan het Stony Brook University Medical Center in 
de staat New York, rapporteert in 2008 in Emerging Infectious Diseases dat vier zeer 
virulente mutaties van Borrelia burgdorferi verantwoordelijk kunnen zijn voor de 
schrikbarende toename in het aantal gevallen van de ziekte van Lyme. Deze genetische 
veranderingen -- Luft spreekt over klonen -- kunnen verklaren waarom de huidige Lyme 
tests, die bijna 20 jaar geleden werden vormgegeven, ongeveer 75% missen van de 
positief bevestigde gevallen van de ziekte van Lyme. Dit werd recentelijk in een Johns 
Hopkins studie vastgesteld.   

• Luft: “Wat we zullen vinden, zijn eiwitten waarop met onze ELISAs and Western blots 
nooit werd getest— eiwitten waarvan we ons niet eens bewust waren. Maar zij zullen de 
kritieke merktekenen blijken voor de om zich heen grijpende besmettelijke ziekte van 
Lyme. Wanneer we naar de juiste markers zoeken, zullen mensen die met de oude tests 
negatief zijn, misschien positief worden.” Hoe het ook zij, Luft spreekt nog steeds over 
anti-lichaam tests...



Bovenstaand scenario speelt zich over de hele wereld af onder honderdduizenden 
mensen die op de een of andere manier met één of meer van de vele soorten van de 
Borreliaspirocheet zijn besmet. 
Veel mensen ontdekken hun Borrelia-infectie overigens pas geruime tijd na besmetting. Dit 
komt mede omdat een tekenbeet niet alleen vaak onopgemerkt blijft, maar vooral ook 
omdat de infectie zelf vaak op andere manieren wordt overgebracht dan door een teek.

Overdracht van Borrelia BacterieOverdracht van Borrelia Bacterie

externe vectoren van mens-tot-mens

teek, luis, spin, vlo, mijt, mug, etc. speeksel

andere vliegende en stekende insecten tranen

vogels semen

huisdieren transpiratievocht

knaagdieren urine

bloedtransfusie borstvoeding

rauwe melk, rauw vlees door de placenta heen

bloedtransfusie


CWD: celwand divergente vormen
Nobelprijs genomineerde professor Lida H. Mattman (1912-2008) was onder meer 
microbioloog, viroloog, bacterioloog en immunoloog. Zij heeft zich vele tientallen jaren 
beziggehouden met celwandloze (CWD) microbiële vormen, de zogeheten stealth 
pathogenen. Zij was de eerste die een medium vond waarin de Borreliabacterie kon 
worden gekweekt buiten een gastheer van warm vlees en bloed. Dit leidde tot een tweede 
belangrijke ontdekking. Wanneer zij in dit kweekmedium de bacterie in spirocheetvorm 
met een antibioticum overviel, dan veranderde deze vliegensvlug naar een van zijn 
celwand deficiënte (CWD) vormen. Teruggebracht in het oorspronkelijke gunstige 
kweekmedium, ontwikkelen deze CWD-vormen zich vervolgens weer tot volwassen 
spirocheeten. Echter met één belangrijk verschil ten opzichte van hun voorganger: deze 
nieuwe spirocheet is resistent voor het gebruikte antibioticum! Dit heeft uiteraard 
consequenties voor antibioticagebruik bij de ziekte van Lyme.

Oude denkmodellen
Het gegeven van poly- of pleomorfisme wordt door de mainstream wetenschap nog altijd 
argwanend bekeken. Het is in feite de oude controverse tussen Pasteur en Béchamp: 
komt de infectueuze microbe van buitenaf het lichaam binnen, of is het milieu in het 
lichaam niet alleen bepalend voor die binnenkomst, maar ook voor gedrag en ontwikkeling 
van een aanwezige ziekteverwekker tot een ziekmakende vorm en/of hoeveelheid?
In 2005 hekelt Mattman in haar laatste op video vastgelegde spreekbeurt het tijdsverloop 
tussen een wetenschappelijke ontdekking en de acceptatie daarvan. Zij merkt op dat de 
microbiologie alleen onderwijst wat men weet te kweken, en wat zich op een glaasje of in 
een Petri-schaaltje laat vangen. Mattman is echter tienmaal meer gefascineerd door wat er 



in het bloed circuleert (te zien met levend bloed 
analyse, LBA). Gebaseerd op wat zij in het 
bloed tegenkomt, vindt Mattman ʻcelwand 
divergentʼ een betere term, omdat deze, net als 
de naam ʻL-vormʼ, ruimte geeft aan microbiële 
entiteiten van zeer verschillende diameter, 
namelijk variërend van viraal-, tot bacterieel 
formaat. Dat verschil in grootte wordt ook 
gevonden door dr. Alan MacDonald, die in 
baanbrekend, origineel onderzoek Borrelia 
aantrof in het hersenweefsel van patiënten, 
overleden aan ʻAlzheimerʼ. 

Lyme...of Alzheimer?
Ook Mattman ontdekte het verband tussen een
Borreliabesmetting en diagnoses van ziekten als                   foto: Alan MacDonald, USA
Parkinson, Alzheimer, ALS, fibromyalgie, en het                  http://www.molecularalzheimer.org
chronisch vermoeidheids-syndroom. Dat gebeurde
toen zij met haar Gold Standard test de labresultaten controleerde van de QRiBb-test, 
ontworpen door de arts Joanne Witthaker (1927-2008). Beide tests zijn gebaseerd op het 
DNA van de Borreliabacterie; ze omzeilen het anti-lichamen probleem, omdat zij de 
aanwezigheid van de bacterie aantonen, in welke vorm en in welk menselijk lichaamsvocht 
dan ook. Mattman kon Whitakerʼs testuitslagen voor de volle 100% bevestigen. 
Gezamenlijk ontdekten de dames daarop dat ʻhunʼ 103 ernstig zieke proefpersonen veelal 
waren gediagnosticeerd met ziekten zoals hierboven genoemd; onder hen bevond zich 
ook Joanne Whitaker zelf, die de diagnose polymyalgia rheumatica had gekregen. Werden 
deze patiënten met op Lyme gerichte antibiotica behandeld, dan bleken de als Alzheimer, 
Parkinson, etc. aangemerkte verschijnselen te verminderen... Hun respectieve ziekte was 
dus al die tijd niets anders geweest dan een bepaalde symptomatische vorm van 
borreliose! 

Zo komt in de glasheldere documentaire 
UNDER OUR SKIN een arts voor, die de 
diagnose ALS heeft gekregen. Met continue 
antibioticakuren houdt hij zichzelf op de been. 
Een nog meer onheilspellende bevinding van 
Matttman en Whitaker is dat ALLE bloedkweken 
die zij sinds 1999 onderzochten, positief bleken 
voor Borrelia, er was geen negatief 
bloedmonster meer te vinden... Met andere 
woorden, iedereen is drager, het probleem is 
dus kolossaal. (www.underourskin.com). 

Nadat Mattman en Whitaker met hun wetenschappelijke ontdekking over deze foutieve, 
want niet als Lyme herkende diagnoses naar buiten kwamen, werd Mattmanʼs lab 
gesloten, en kreeg zij kort daarna een verbod haar Gold Standard test ooit nog te 
gebruiken. Whitaker dook direct daarop met haar QRiBb test onder in een 
researchproject... Beide dames zijn, ruim in de tachtig, in 2008 helaas overleden. Was 
Mattmanʼs test al door de autoriteiten ʻonschadelijkʼ gemaakt, de kwantitatieve Lyme test 
van Whitaker, de QRibb, is inmiddels ook onvindbaar. 

http://www.molecularalzheimer.org
http://www.molecularalzheimer.org
http://www.underourskin.com
http://www.underourskin.com


Het Nederlandse laboratorium Pro-Health Medical in Weert heeft een aantal tests 
ontwikkeld die onder meer ook gebruik maken van DNA van de Borrelia, en die het succes 
van van de QRibb en Gold Standard tests benaderen. In ditzelfde laboratorium kan men 
een verwijderde teek laten onderzoeken op aanwezigheid van Borrelia.
Hoe het ook zij, duidelijk is dat om de ziekte van Lyme effectief te kunnen uitbannen, 
Borrelia in  ALLE gedaanten moet worden geëlimineerd, in het bijzonder in de vormen die 
zich binnenin de cellen verscholen houden. En dat is iets dat met antibiotica zeker niet 
gebeurt. 

Fytotherapeutica vs. antibiotica
In deze arena is de volgende studie hoopgevend. Het juli 2010 nummer van de Townsend 
Letter beschrijft ʻIn vitro effectiviteit van Samento en Banderol kruidenextracten op de 
verschillende morfologische vormen van Borrelia burgdorferiʼ door de Lyme Disease 
Research Group van de universiteit van New Haven, Connecticut. Deze onderzoekers 
concluderen dat de natuurlijke, plantaardige antimicrobiële extracten Samento en 
Banderol, vooral in samenspel met elkaar, effectief zijn in het elimineren van celwand 
divergente Borrelia vormen.

De werkhypothese van deze studie was dat voor een efficiënte therapie 
antimicrobiële middelen moeten worden gevonden die de Borreliabacterie moeten 
kunnen verwijderen in ieder van zijn vele pleomorfe gedaanten: spirocheten, ronde 
partikels en biofilm-achtige kolonies. Zoals al Mattman aantoonde, wisselt de 
bacterie in een ongunstige omgeving (bv. antibiotica) tussen deze verschillende 
vormen, en keert hij in spirocheetvorm terug wanneer de omstandigheden weer 
gunstig zijn voor zijn groei.  

De studie
Deze studie gebruikte de infectieuze B31-stam van Borrelia burgdorferi (American Type 
Tissue Collection # 35210), gekweekt in 5% CO₂ bij 34ºC, in Barbour– Stoener–Kelly H 
(BSK H) medium, aangevuld met 6% konijnenserum (Sigma, St. Louis MO, USA) tot mid-
logaritmisch stadium (2x107 cellen/ml).
Beoordeeld werden de fytotherapeutica Samento en Banderol van Nutramedix LLC 
(Jupiter, FL, USA). Beide middelen worden al geruime tijd ingezet tijdens de eerste twee 
maanden van het Cowden Condensed Support Program, het protocol van de Amerikaanse 
arts Lee Cowden voor patiënten met de ziekte van Lyme. De Amerikaanse arts Richard 
Horowitz, voorzitter van de International Lyme and Associated Diseases Educational 
Foundation (ILADEF) heeft dit Cowden programma ingezet bij meer dan 2000 van zijn 
patiënten -- met positieve resultaten bij ruim 70% van hen.

Voor deze studie werd eerst de meest effectieve concentratie van Samento en 
Banderol bepaald. Men testte daarvoor verdunningen tussen 1:100 en 1:1000. 
Doxycycline werd gebruikt in een tienmaal hogere concentratie dan de beschreven 
minimale bacteriocide concentratie  (250μg/ml). Het controlemiddel is een 0,25% 
ethanol behandeling, de stof die voorkomt in de extracten van Samento en 
Banderol. Testbuizen met BSK H medium werden, met en zonder de geschikt 
verdunde antimicrobiële middelen, geënt met het testorganisme in een uiteindelijke 
dichtheid van 5x106 cellen/ml.

In de eerste set experimenten werd de gevoeligheid van de spirocheet en van de 
ronde partikelvormen van de B31-stam getest op Samanto- en Banderolextracten in 
verdunningen van 1:100 tot 1:1000. De cellen werden gedurende 96 uur 



behandeld. Daarna werden de effecten van de antimicrobiële middelen gemeten via 
rechtstreekse celtelling-, en donkerveld morfologische evaluatiemethoden. De 
verdunning van 1:400 was de concentratie waarin zowel Samento als Banderol het 
meest efficiënt niet alleen de spirocheet-, maar ook de ronde partikelvormen 
verwijderde. ( www.townsendletter.com/July2010/sapi0710.html  Fig. 1A, 1B) 

 
• In combinatie met elkaar gaven Samento en Banderol de beste resultaten bij een 

verdunning van 1:300 voor het verwijderen van zowel de spirocheten, als de 
ronde partikelvormen. Deze concentratie werd gekozen voor de rest van de studie 
(www.townsendletter.com/July2010/sapi0710.html  Fig. 1C).

• De volgende set experimenten keek naar het effect van de verschillende 
antimicrobiële middelen op biofilm-achtige Borreliakolonies. De kweken werden 
gedurende 96 uur behandeld zoals hiervoor beschreven, en gekleurd met 
BacLight fluorescent levensvatbaarheidskleuringen; deze maken de effecten van 
de antimicrobiële middelen op de bacteriële cellen zichtbaar. 

• De groene fluorescerende kleuring (SYTO® 9) kleurt 
gezonde bacteriën met intacte membranen, en maakt 
levende cellen zichtbaar. De rode kleurstof (propidium 
jodide) verdringt de groene kleurstof, en kleurt 
bacteriën met beschadigde membranen, zodat dode 
cellen zichtbaar worden. In deze controle-afbeelding 
zonder toevoeging van de antimicrobiële middelen 
vormt Borrelia burgdorferi biofilm-achtige kolonies  
met hoofdzakelijk levende bacteriële cellen. ( fig. 2A)

• In aanwezigheid van Samento extract (1:300) waren 
de kolonies aanzienlijk kleiner en minder 
georganiseerd. Dat ze nog wel met groene kleurstof 
kleuren, geeft aan dat er levende cellen zijn 
overgebleven. (Fig. 2B)

• Door toevoeging van Banderolextracten nam de 
grootte van de kolonies niet af, maar de cellen binnen 
de kolonies waren voor meer dan 90% gedood. (Fig. 2C).

• Bij toepassing van beide plantaardige extracten (Banderol en Samento 1:300) 
werd in de kweken geen enkel teken van kolonievorming waargenomen, maar 
werd wel bewijs gevonden van enkele individuele, niet-mobiele, maar groene 
spirocheten en ronde partikels.  ( fig. 2D).

• In aanwezigheid van doxycycline (250μg/ml), nam de 
gemiddelde grootte van de kolonies niet alleen toe, 
maar ook bevatten deze hoofdzakelijk levende ronde 
partikelvormen. (Fig. 2E)

http://www.townsendletter.com/July2010/sapi0710.html
http://www.townsendletter.com/July2010/sapi0710.html
http://www.townsendletter.com/July2010/sapi0710.html
http://www.townsendletter.com/July2010/sapi0710.html


Tot slot
Deze studie bewijst dat twee natuurlijke antimicrobiële middelen (Samento- en 
Banderolextracten) in vitro een aanzienlijk effect hebben op alle drie bekende 
vormen van de Borreliabacterie. Ook blijkt uit deze studie dat doxycycline alleen 
een significant effect heeft op de spirocheetvorm van Borrelia. 
Met farmaceutische antibiotica is de verbetering van de ziekte slechts ogenschijnlijk 
effectief: de Borreliabacterie mag in spirocheetvorm zijn vernietigd, de celwandloze 
vormen zijn niet beïnvloed en kunnen zich na de kuur/kuren weer vrijelijk 
vermenigvuldigen.

Voor een effectieve behandeling van een Borrelia-infectie is het goed om te weten 
dat de kenmerkende levensduur van deze bacterie varieert van enkele weken, tot 
zes of acht maanden. Dat is dan ook de tijd die minstens moet worden genomen 
om een generatie Borrelia met antimicrobiële middelen daadwerkelijk uit te roeien. 
Het voordeel van de plantaardige extracten Samento en Banderol is dat zij voor de 
patiënt niet-toxisch zijn, en dus veilig dagelijks kunnen worden ingenomen 
gedurende deze lange tijdsperiode, nodig voor het in een geïnfecteerd lichaam 
effectief uitbannen van Borrelia.

Andere belangrijk punten die meestal over het hoofd worden gezien: 

• om in een gezin met één of meer Lyme-patiënten herbesmetting te voorkomen, 
moeten niet alleen ALLE gezinsleden, maar ook alle huisdieren worden 
behandeld;

• Men kan voor een Borrelia-infectie geen immuniteit verwerven. Een tweede 
besmetting is meestal zelfs nog heftiger dan de eerste. Dus blijft waakzaamheid 
geboden dat er geen herbesmetting plaatsvindt, hetzij door een nieuwe infectie 
via een teek in de vrije natuur, hetzij door besmetting via een buitenshuis 
geïnfecteerd huisdier. Hieruit blijkt dat een vaccin tegen Borrelia, dat de 
universiteit van Yale vormgaf, totaal zinloos, en zelfs gevaarlijk is. De ervaring 
heeft geleerd dat honden -- en vermoedelijk ook katten -- die een natuurlijke 
voeding krijgen (geen blikken en brokken) aanzienlijk minder gevoelig zijn voor 
teken. Hetzelfde zal gelden voor de mens. In een gezond etend persoon (veel 
basenvormende voeding) is voor Borrelia het interne milieu minder aantrekkelijk.

• Een Herxheimer reactie kan bij de ziekte van Lyme optreden door gebruik van 
zowel antibiotica, als fytotherapeutica: de gedode Borreliabacteriën laten 
biotoxinen in het lichaam achter. Hoe hoger de bacteriële belasting, des te eerder 
en des te heftiger deze helingsreactie kan optreden. Bij een vermoedelijk hoge 
belasting is in de behandeling voorzichtigheid dus geboden, evenals een 
zorgvuldig ontgiften. Bij verschijnselen als hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, 
gewrichtspijn, kan de patiënt iedere 10 minuten 10 druppels Burbur of Parsley in 
water, of onder de tong nemen Doorgaan totdat de tekenen van toxiciteit zijn 
verdwenen. Daarna kan het behandelprotocol worden hervat.
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idsaagreement.pdf 
• UNDER OUR SKIN, documentaire over de ziekte van Lyme, http://www.underourskin.com/ 
• Qiu WG, Bruno JF, McCaig WD, Xu Y,  Livey I, Schriefer ME,  Luft BJ,  Wide Distribution of a 

High-Virulence Borrelia burgdorferi Clone in Europe and North America, Emerg Infect Dis. July 
2008;14(7):1097-1104, http://www.cdc.gov/eid/content/14/7/pdfs/1097.pdf

• Aucott J, Morrison C, Munoz B, Rowe PC, Schwarzwalder A, West SK, Diagnostic challenges of 
early Lyme disease: Lessons from a community case series, BMC Infectious Diseases 2009, 
9:79. http://www.biomedcentral.com/1471-2334/9/79

• Gemiste gevallen van Borreliabesmettingen, Johns Hopkins, http://www.biomedcentral.com/
content/pdf/1471-2334-9-79.pdf 

• Joanne Whitaker, QRiBb, artikel, http://www.springboard4health.com/notebook/
health_lyme_disease.html#qribb

• Q-RIBb - Quantitative Rapid Identifying Borrelia burgdorferi, http://centralfloridaresearch.com/
• Pro Health Medical Borrelia tests, http://www.prohealth.nl
• Cowden Protocol http://www.bionatus.com/nutramedix/pdfs/Protocolcowden.pdf , 
• Een gemakkelijk te volgen Cowden Protocol schema,http://www.bionatus.com/nutramedix/pdfs/

protocolschedule.pdf
• Een vereenvoudigd Nederlands Lyme-protocol is op aanvraag te verkrijgen via 
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BEHANDELSCHEMA ZIEKTE VAN LYMEBEHANDELSCHEMA ZIEKTE VAN LYME

PREVENTIEF 
mogelijk ‘besmette tekenbeet’

PREVENTIEF 
mogelijk ‘besmette tekenbeet’

Opbouwschema Samento 3x daags 7 druppels, gedurende 15 dagen

LYME ACUUT 
‘bull’s eye’, of klachten

LYME ACUUT 
‘bull’s eye’, of klachten

Opbouwschema Samento 3x daags 10 druppels, gedurende 60 dagen; 
(kan worden gecombineerd met een antibiotica kuur);
N.B. Let op een Herxheimerreactie  (bv. hoofd-, spier- en/of gewrichtspijn)

Ondersteuning Burbur-detox: 4x daags 10 druppels         Bij Herxheimer tijdelijk verdubbelen!
Green Magma poeder: 2x daags 1 theelepel, of 10 tabletten

LYME CHRONISCHLYME CHRONISCH

Opbouwschema Starten met Samento, 1-3x daags 1 druppel
Daarna verhogen met 1 extra druppel per week 
tot 3x daags 10 druppels, of 2x 15 druppels * 

Opbouwschema

Bij een Herxheimerreactie of ernstige vermoeidheid: 1 dag stoppen. 
Dan weer langzaam opbouwen vanaf de laagste dosis waarbij het goed ging, 
tot 3x daags 10 druppels, of 2x daags 15 druppels *

Opbouwschema

Dan een schema volgen van 12½ dag Samento en 1½ dag niet. 
Gedurende 8-12 maanden Samento afwisselend gebruiken met
Banderol, 2x daags 20 druppels (om resistentie te voorkomen).

S  -  B  -  S  -  B  -  S  -  etc.

Opbouwschema

In geval van co-infecties (bij 45% van de chronisch Lymepatiënten) 
bovenstaand schema uitbreiden met Cumanda. 
Opbouwen: 3 dagen 2x1 druppel, elke 3 dagen 1 druppel meer, tot 2x 20 dr.
Let wel: Altijd 15 minuten pauze tussen Samento en Cumanda!

Opbouwschema

Na completering van de Cumanda-opbouwfase tot 2x 20 druppels, 
Cumanda afwisselen met Samento (12½ dag OP 1½ dag AF), 
dan Cumanda (12½ OP-1½ dag AF), en daarna weer Samento etc. 
Dit alterneren voorkomt tevens mogelijke resistentievorming.

S/C  -  B/C  -  S/C  -  B/C  -  S/C  -  etc.

Ondersteuning Ontgiften nieren            -- voldoende water drinken, minstens 1½ liter/dagOndersteuning

Ontgiften lever & darm -- Green Magma: 2x daags 1 theelepel

Ondersteuning

Ontgiften algemeen      -- Chlorella, Colloïdaal Zilver, Paardebloem etc.

Ondersteuning

Ontgiften algemeen      -- Chlorella, Colloïdaal Zilver, Paardebloem etc. 
Burbur-detox (werkt op lever, nieren en lymfe!) 4x daags 10 druppels.
                                                                     Bij Herxheimer tijdelijk verdubbelen!

Onderhoudsdosis Indien nodig. Samento 1x daags 4 druppels

ALGEMEENALGEMEEN

*  Is de dagelijkse dosering van 3x daags innemen te lastig, breng dan terug tot 2x daags. 
Verhoog het aantal in te nemen druppels met de helft, 

zodat dagelijks wel het juiste aantal druppels wordt bereikt 
(bijv: 3x daags 7 = 2x daags 10 druppels).

*  Is de dagelijkse dosering van 3x daags innemen te lastig, breng dan terug tot 2x daags. 
Verhoog het aantal in te nemen druppels met de helft, 

zodat dagelijks wel het juiste aantal druppels wordt bereikt 
(bijv: 3x daags 7 = 2x daags 10 druppels).

Eventuele vragen: Philip Kielman, apotheker, tel. 0341.462.137, of mobiel 0651.754.434Eventuele vragen: Philip Kielman, apotheker, tel. 0341.462.137, of mobiel 0651.754.434




