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Mijn immuunsysteem optimaliseren? 
 
Mijn naam is Ingrid van Veltom en als diëtist coach ik mensen met 
gezondheidsklachten om fitter en energiek te worden of te blijven.  
 
Graag wil je vertellen hoe jij je het beste kan voorbereiden op een eventueel 
coronavirus of natuurlijk ook voor welk virus dan ook. 
 
Dus wat kan je het beste doen om ervoor te zorgen dat je goed bestand bent tegen 
een virus, bacterie of infectie, dat is natuurlijk jouw immuunsysteem zo optimaal 
mogelijk hebben.  Jouw immuunsysteem bepaalt uiteindelijk hoe lang een virus in 
jouw systeem blijft, hoeveel schade het eventueel kan veroorzaken en hoe snel je er 
weer bovenop komt. 

 
Een groot aantal ziekten wordt veroorzaakt door het falen of niet goed functioneren 
van het immuunsysteem. Het falen van het immuunsysteem wordt onder andere 
in de hand gewerkt door een te veel aan verkeerde voeding, medicijngebruik en een 
ongezonde leefstijl. 
 
En die voeding en ongezonde leefstijl, dat is iets waar we wat aan kunnen 
doen. 
 
Het immuunsysteem bestaat uit 3 verschillende mechanismes: 
Het eerstelijns immuunsysteem heeft voornamelijk als functie het binnendringen 
van bacteriën, virussen en schimmels tegen te gaan. De huid is hierin heel belangrijk 
maar ook de slijmlagen van onder andere de luchtwegen en voornamelijk de darmen 
spelen hierbij een belangrijke rol.  80% van je eerstelijns immuunsysteem zit in je 
darmen. En je kan zelf heel veel doen om je darmen fit en gezond te houden. 
 
Het tweedelijns immuunsysteem ofwel aangeboren immuunsysteem heb je bij je 
geboorte al. Het richt zich voornamelijk op algemene afweer. Deze algemene afweer 
richt zich niet op één specifieke ziekteverwekker maar op alle ziekteverwekkers die in 
het lichaam voorkomen. Dit systeem bestaat voornamelijk uit witte bloedcellen.  
 
En dan heb je nog het adaptieve immuunsysteem (derde lijn), dat is het 
verworven immuunsysteem. Dit treedt een aantal dagen (7 tot 10) later op, dan de 
eerstelijns immuunsysteem in werking en kan ook heel goed leren. Dus als je dat 
virus nog eens krijgt, dan weet het adaptieve immuunsysteem precies wat er moet 
gebeuren. 
 
Om er nu goed voor te zorgen dat je bestand bent tegen een virus, dan zijn de 
eerstelijns en de adaptieve van belang.  
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Ik ga beginnen bij de eerstelijns immuunsysteem. Deze zorgt er dus voor dat alle 
directe aanvallen die binnen komen als het ware gefilterd worden. Dat gebeurt via de 
huid, inademen of wanneer we eten en ons slijmvlies is de degene die daar de 
grootste barrière in is. In onze darmen zit, zoals ik net al zei 80% van je 
immuunsysteem en hoe komt dat nou? Simpelweg om dat de darmen super lang 
zijn. Dus daar zit heel veel slijmvlies wat er voor zorgt dat bepaalde bacteriën niet 
naar binnen kunnen. Je kan je dus misschien wel voorstellen dat dat slijmvlies mooi 
intact moet zijn. Dat betekent dus dat als je goed voor jezelf zorgt, gezond eet en 
geen darmklachten hebt, dat je ook een goed werkend immuunsysteem kan hebben. 
Of te wel, wil jij je beschermen tegen een virus of een infectie? Dan zijn de darmen 
degene waar je moet beginnen. Want in de darmen bepaal je dus wat er doorheen 
mag en wat niet. 
Is je darmwand beschadigd of verzorg je dat niet goed met de juiste voeding, 
dan kan het dus zijn dat je al met een één nul achterstand begint als je in aanraking 
komt met een virus. Want het virus komt dan veel makkelijker jouw systeem in.  
Als het virus dan in je systeem komt, dan gaat dat adaptieve immuunsysteem aan de 
gang. Maar eenmaal het virus in ons systeem, dan heeft het veel meer 
mogelijkheden om zich te vermenigvuldigen waardoor je ook lang of heftiger ziek 
kan zijn. 
 
Dus wat kunnen wij doen? Als eerste dat je darmen goed functioneren. 
Hoe kan je dat doen? Onder andere door niet te veel bewerkte producten te eten, 
pakjes, zakjes, niet te veel suikers of kant en klaar producten, want dat zijn echt 
slechte producten voor onze darmwand.  We kunnen hiervan natuurlijk wel weer 
goed van herstellen, maar eigenlijk wil je dat niet, want je wilt dat het 
immuunsysteem altijd goed werkt. 
 
Niet te veel bewerkte producten, zelf koken, veel groenten, vis en ei voor de 
eiwitten. Dit gaat je immuunsysteem een echte bootst geven. 
 
Heb je nu darmklachten, zoals een opgeblazen gevoel na het eten of moe na het 
eten? Dan is dat een teken dat er iets in je darmen aan de hand is. Dan adviseer ik 
je om er mee aan de slag te gaan om die darmen weer goed te krijgen. Misschien 
heb je wel intoleranties?  
 
En niet vergeten voor de darmen is het heel belangrijk om veel te bewegen! 
Wandelen, fietsen sporten, als er maar veel beweging is. Dat activeert je darmflora, 
je hele darmen en dus ook jouw immuunsysteem. 
 
Voeding 
Groenten zijn niet alleen belangrijk voor de darmen, maar ook voor de anti 
oxidanten. Stofjes die ervoor zorgen dat jouw immuunsysteem een boots krijgen. 
Denk maar aan vitamine C, dat zal je misschien al wel eens gehoord hebben. Beste is 
wel om een mix van antioxidanten binnen te krijgen, dus vandaar ook variëren in 
groenten.  De anti oxidanten die vangen de vrije radicalen. En dat zijn nu net die 
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stofjes die we niet willen hebben. Een virus valt daar ook onder. Dus veel groenten, 
veel kleuren, maar vooral ook veel groene voor veel anti oxidanten. 
 
Stress heeft ook invloed op het immuunsysteem. Hier gaan we in een andere blog 
meer over vertellen. 
 
Voeding aanpassen, met je darmen aan de gang gaan en zorg dat je je stress 
reduceert! Maar je kan ook nog je immuunsysteem voorbereiden met supplementen, 
denk aan vitamine C, zink en onderschat vitamine D niet. Vitamine D super 
essentieel voor je immuunsysteem en je krijgt het vaak niet genoeg binnen via 
zonlicht., omega 3, visolie, dat is ontstekend remmend of je kan aan de gang met 
een multivitaminen om ervoor te zorgen dat je verschillende soorten binnenkrijgt. 
Bij een supplement is het wel heel belangrijk dat je weet wat voor jou geschikt is en 
dat je kiest voor een goede kwaliteit, anders heeft het weinig effect. Alleen een 
goede kwaliteit gaat jouw lichaam en immuunsysteem helpen. 
 
Goed, samengevat, Wil jij jezelf zo goed mogelijk beschermen tegen het corona 
virus? Eet dan gezond, met veel groenten, onbewerkte producten, goede 
eiwitbronnen, niet te veel suikers, ga met je darmen aan de slag, voldoende 
beweging, regulier je stress en overweeg een supplement van goede kwaliteit 
indien nodig. 
 
Ik hoop dat je wat inzicht hebt gekregen over je immuunsysteem en wat je zelf kan 
doen om dit te optimaliseren. Heb je vragen of wil je graag persoonlijk gecoacht 
worden met je voeding of leefstijl aarzel zeker niet om contact met onze praktijk op 
te nemen.  
 
Tot binnenkort! 
 
 
 
 
 


