
Webinar guidelines: 

• Schakel de microfoon uit. (linksonder)

• Camera mag aan of uit. (linksonder)

• Indien je vragen hebt, stel ze gerust in de chat (centraal onderaan)



IMMUNITEIT

Gratis webinar
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Het immuunsysteem is een zelflerend systeem die helpt de homeostase van het lichaam te onderhouden doormiddel 
van het afweren van zowel uitwendige als inwendige factoren die deze homeostase verstoren.

• Uitwendig : bacteriën, virussen en 
infecties

• Inwendig : kankers
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Het immuunsysteem bestaat in hoofdzaak uit 2 onderdelen

• Aangeboren immuniteit
• Fysiek : huid
• Chemisch : speeksel en enzyme
• Biologisch : darmflora
• Ontstekingsmechanismen en specifieke cellen  

• Adaptieve immuniteit
• Specifiek tegen pathogenen
• Witte bloedcellen
• Lymfocyten ( B-cellen T-cellen )
• Bouwt immuungeheugen op
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De onderdelen van het immuunsysteem zijn niet beperkt tot een specifiek orgaan zoals sommige andere aspecten 
van het lichaam. Het systeem is verdeeld over verschillende delen van het lichaam

• Neus amandelen
• Slijmvliezen in neus- en keelholten
• Keel amandelen
• Lymfestelsel en -klieren (verdeel over volledig lichaam)
• Thymusklier
• Beenmerg
• Milt
• Darmen
• Appendix 
• Slijmvliezen in blaas en genitaliën 
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Elk orgaan of onderdeel heeft zijn eigen functie. In het algemeen produceren ze defensieve cellen, breken 
pathogenen af of verwijderen ze uit hun omgeving.

• Amandelen:
• Ligging brengt ze in vroeg contact met pathogenen

• Lymfe : 
• Filter en drainage systeem over het volledige lichaam

• Beenmerg :
• Grootste deel defensie cellen worden hier geproduceerd

• Thymus 
• Volledig ontwikkelt bij kinderen, verdwijnt na adolescentie
• Produceert T-lymfocyten die het adaptief systeem coördineren

• Peyers plaatjes : 
• Bevinden zich in wand dunne darm
• Blokkeren pathogenen van binnen dringen in dikke darm
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De impact van chronische stress op het immuunsysteem

Het lichaam heeft 2 toestanden : Fight or flight of Rest en digest. Deze laatste is waar het lichaam en ook het 
immuunsysteem herstelt. 

• Stress is een van de sterkste immunosuppressors.

• Enkele opmerkelijke onderzoeken omtrent stress en immuniteit :

• Emoties verhogen/Verlagen Immunoglobuline A of “IgA”

• Bij mensen die langdurig voor zieke partners zorgen, herstellen wonden trager

• Studenten genezen trager tijdens examens dan tijdens vakantie
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De impact van voeding op het immuunsysteem

Een groot deel van het immuunsysteem bevindt zich in en rond het spijsverteringsstelsel

• Darmen staan constant in contact met omgeving en potentiële pathogenen in voeding. 
• Bepaalde voedingstoffen beschadigen darmen en hun immuun afwerend effect

• Gluten en vnl ”gliadine”
• Melkproducten kunnen “Inflammatoir” effect hebben
• Overmatig suiker consumptie 
• Overconsumptie 
• Plantaardige olie
• eenzijdige of nutriëntloze bëinvloed micrbioom
• Speekselproductie vermindert bij vocht tekort
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De impact van slaap op het immuunsysteem

Tijdens de slaap produceert en geeft het lichaam ook Cytokines vrij. Deze speciale eiwitten dienen specifiek om infectie 
en inflammatie te bevechten.

Chronisch slaaptekort leidt ook tot andere aandoeningen die druk zetten op het immuunsysteem zoals diabetes, hart-
en vaatziekten, obesitas, …etc

Circadiaans ritme heeft ook grote impact op het immuunsysteem. Het verstoren 
hiervan is aangetoond de kans op allerhande infecties en ziekten te vergroten.

Shiftwerkers aantoont veelvuldig hoger aantal gezondheidsaandoeningen
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Mythes rond het immuunsysteem

Vul in de chat even in : het cijfer van de vraag met “J” of “F”

1. “Van koude temperaturen wordt je ziek”
2. “Je mindset kan je immuunsysteem helpen”
3. “Als je ziek bent moet je veel suikers eten voor energie”
4. “vitamine C nemen is zinloos want je plast het toch uit”
5. “Kinderen vuil laten worden is goed voor het 

immuunsysteem”
6. “Als je ziek bent mag je niet sporten”
7. “Antibiotica helpt je immuunsysteem”
8. “Gewicht heeft impact op je immuniteit”
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Wat kunnen we praktisch doen om ons immuunsysteem te ondersteunen

STRESS

• Is positief in mate. 
• Chronische blootstelling verzwakt immuunsysteem
• Mindfullness & meditatie versterkt immuunsysteem

Stressmanagement is een belangrijke tool in het optimaal functioneren van het immuunsysteem
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Wat kunnen we praktisch doen om ons immuunsysteem te ondersteunen

VOEDING

• Levert nodige nutriënten aan voor een goede functie van IMS
• Eet gebalanceerd

• High carb diëten hebben negatieve impact IMS
• Eet voldoende vetten, nodig voor VIT A, D, E, K & omega3 
• Eet voldoende eiwitten, het IMS is hoofdzakelijk 

opgebouwd uit proteïnen.
• Werk aan een optimale micro-nutriënt status

• Vermijd voedingsmiddelen die GI-klachten veroorzaken zoals gluten, 
zuivel, intoleranties, …
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Wat kunnen we praktisch doen om ons immuunsysteem te ondersteunen

SLAAP

• Zorg voor een stabiel dag/nacht ritme!
• Haal min 7-9u slaap per nacht
• Indien je ”ziek” voelt, slaap meer.
• “Powernaps” kunnen helpen indien je slaap 

tekort komt
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Wat kunnen we praktisch doen om ons immuunsysteem te ondersteunen

Supplement protocol ifv ziekte

• Vitamine C : 1-3gr per dag 
• Vitamine D : 40.000 – 60.000 IU’s per dag
• Glutamine : 30-80gr per dag
• Ga voor 8-10u slaap : gebruik slaap sups indien nodig
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Hulp nodig? 


