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Het laatste systeem 
Voordat we de kennis van de afgelopen weken in de praktijk gaan brengen op een manier die blijvend 
werkt, is er nog één puntje dat de aandacht nodig heeft. Dit is het punt waarop alles wat je hebt 
geleerd samenkomt! De voedingsstoffen én de overlevingssystemen.  

Het lichaam beschikt over de vier overlevingssystemen: immuun, afweer, herstel & ego. Twee daarvan 
hebben we al uitgebreid besproken. Nu je een goede basis hebt kunnen we het hebben over het derde 
systeem, wat heel belangrijk is voor een goede gezondheid: het afweersysteem. Dit zit voornamelijk in 
je bloedbaan en beschermt het lichaam tegen indringers.  

We kunnen zo gezond eten als we willen, maar als ons afweersysteem op problemen stuit wordt het 
hele lichaam geremd. Alle energie is nodig om je te beschermen en de binnendringers te verslaan, 
vóórdat we kunnen herstellen. Ondanks alle inspanningen, veranderingen en gezonde voeding blijf je 
jezelf moe en futloos voelen en heb je misschien nog altijd vage of aanhoudende klachten. Het 
afweersysteem is ontregeld. Eén van de vier overlevingsmechanismes remt de motor en houd het zelf 
herstellend vermogen tegen. 

 

 

  

 

 

Ontstekingen 
Wanneer we een wondje hebben komen micro organismes (bacteriën, virussen en schimmels) direct 
door onze beschermlaag naar binnen. Hier beginnen ze razendsnel met delen en verspreiden. Er 
ontstaat code rood: er zijn gevaarlijke indringers die het lichaam aanvallen. Je afweersysteem stuurt 
via de bloedbaan hulptroepen om de indringers te verdrijven en je leven te redden. Klinkt wat 
dramatisch, maar zo ervaart het lichaam dit wel. Het is vechten/vluchten óf rust en herstel. Een 
slagveld ontstaat op de plaats van binnendringen. De plaats wordt pijnlijk, rood, dik en warm. Deze 
opzwelling is een reactie die goed zichtbaar is. Er is een ontsteking. Een natuurlijke reactie van het 
lichaam om indringers zo effectief mogelijk tegen te houden en te verslaan! Wanneer het probleem is 
opgelost, zal de ontsteking weer verdwijnen en zal het lichaam zichzelf herstellen. 

  

Aanvallen! 



 

@GIDICOACHING  GIDICOACHING.NL GIDISACADEMY.NL 
  

Soldaten 
De antistoffen, of antilichamen van het immuunsysteem die ons 
beschermen zijn eiwitten. Wanneer een antilichaam in het bloed 
een nieuwe binnendringer ontdekt, beoordeelt het de stof als een 
lichaamsvreemde stof en valt het aan. Ze nemen een monstertje 
mee om te leren over deze binnendringer. Zo kan het lichaam 
nieuwe soldaten ontwerpen tegen specifieke binnendringers. 

De volgende keer dat je in aanraking komt met deze binnendringers 
klinken de alarmbellen en worden de gespecialiseerde 
hulptroepen razendsnel ingeschakeld. De binnendringer wordt 
verslagen, vaak nog voor je het zelf door hebt!  

Allergenen 
Een allergeen is misschien wel de meest voorkomende oorzaak van een ontsteking. Het ontstaat uit een 
lichamelijke reactie op een niet lichaamseigen stof. Het allergeen. Allergieën voor pollen, huismijt en 
voedingsmiddelen komen heel veel voor. Dit is in de meeste gevallen niet direct een gevaar zoals 
virussen en bacteriën dat wel zijn, maar het hoort ook niet in je lichaam thuis. Je lichaam wil ervan af.  

Via onze neus en mond komen dagelijks van die lichaamsvreemde stoffen binnen en hier merken we 
doorgaans niet veel van. Het slijmvlies houdt deze tegen en de uitsmijters van het immuunsysteem 
beschermen de toegang tot het lichaam. Een merkbare ontsteking ontstaat doordat het lichaam heftig 
reageert. Dit gebeurt wanneer allergenen in grote mate binnenkomen zoals bij een lekkende darm of 
wanneer het lichaam erg gevoelig is geworden voor een stof, zoals bij hooikoorts en huisstofmijt.  

Neem huisstofmijt. Deze mijt, met name zijn ontlasting, is voor ieder lichaam een ongewenste 
binnendringer en gemakkelijk te verwijderen. Maar bij sommige lichamen reageert het afweersysteem 
hier erg actief op. Alle alarmbellen gaan af en zwaar geschut wordt ingeschakeld. Je krijgt last van een 
loopneus, jeukende ogen of rode vlekken op de huid. Het lichaam is nu zichtbaar ontstoken. Je bent 
allergisch voor de huisstofmijt. Eenzelfde reactie kan ontstaan met pollen en voedingsmiddelen. 

Alarm 
Die alarmbellen zijn natuurlijk niet letterlijk. Het is eigenlijk een 
stofje dat vrijkomt uit een immuun cel. Het antilichaam wat een 
groep indringers detecteert schakelt deze immuun cel in. Uit deze 
immuun cel komt vervolgens histamine vrij, een stofje dat een 
allergische reactie op gang zet om het lichaam te beschermen 
tegen de indringers.  

Histamine is verantwoordelijk voor de symptomen van een allergie. 
Bijvoorbeeld rode ogen, meer slijm in de neus en luchtwegen en 
een zwelling van de huid. De ontsteking vertraagd de 
binnendringers en de doorbloeding verhoogt. Hierdoor kan het 
afweersysteem snel ter plaatse zijn en je effectief beschermen. 
Histamine is dus een belangrijke stof voor onze bescherming.  

Bacillus cereus. 
Kracht level 5, 

behendigheid level 3 
Uithouding level 8 
Grof geweld nodig 

Immuun cel laat histamine vrijkomen 



 

@GIDICOACHING  GIDICOACHING.NL GIDISACADEMY.NL 
  

Laaggradige ontsteking 
Een ontsteking is voor het lichaam in de meeste gevallen geen probleem en erg effectief. Het 
afweersysteem verdedigt het lichaam, het herstelsysteem ruimt in rust de gemaakte troep op en 
herstelt de schade. Hier is het lichaam voor gemaakt. Het wordt anders wanneer een acute ontsteking 
in een laaggradige ontsteking veranderd. Laaggradige ontstekingen worden ook wel chronische of stille 
ontstekingen genoemd.  

Bij laaggradige ontstekingen zijn er (meerdere) micro organismes, allergenen, afvalstoffen of 
andere irritaties in het lichaam die het immuunsysteem prikkelen. Communicatie experts 
(cytokinen) brengen de boodschap voort. Er is iets niet pluis! Wanneer er op verschillende 
plaatsen irritaties ontstaan, zoals bij een voedselallergie, pollenallergie én een lekkende 
darm tegelijkertijd, zijn dit nogal wat boodschappers die ontstaan. Er ontstaat een lichte 
paniek in het lichaam, terwijl er op iedere plaats afzonderlijk maar een kleine irritatie is.                                                                                            

De hevigheid van de afweerreactie wordt dan beslist. Is het echt een noodgeval of kunnen 
we het met een milde reactie oplossen? Dit is mede afhankelijk van wat de stof is die 
prikkelt en welke voedingsstoffen het lichaam tot beschikking heeft. Zou het lichaam 
met een hevige immuunreactie reageren op al deze plaatsen, maar deze niet kunnen 
controleren door een tekort aan stofjes, dan zou je gehele lijf gaan ontsteken en dit 
zou je fataal kunnen worden. Daarom doet het lichaam dit bij allergenen meestal niet. 
Het wordt een milde reactie.  

In plaatst van het vernietigen en opruimen zorgen cytokinen enkel dat de groepjes 
allergenen in toom gehouden worden. Dit is een strategie van je lichaam 
om ervoor te zorgen dat ziekteverwekkers zich slecht kunnen 
vermenigvuldigen en verspreiden naar andere plaatsen.  

Het probleem wordt niet bij de kern opgelost. Het herstelsysteem kan hierdoor niet goed zijn werk 
doen waardoor afvalstoffen blijven liggen die op hun beurt weer voor irritatie zorgen. De milde 
ontsteking houdt aan en jij voelt je moe en lusteloos. Langzaam ontstaan vage klachten. Op deze 
manier kan de goedbedoelde bescherming juist een negatieve invloed op je gezondheid hebben.  

Gezondheids-paradox 
Je krijgt alleen toestemming voor een noodzakelijke ontstekingsreactie (zoals koorts bij een infectie) als 
je ook in staat bent om deze op tijd te beëindigen. Zonder dat het jou fataal wordt dus. Dit is onder 
andere afhankelijk van de hoeveelheid omega-3 vetzuren EPA en DHA die je binnenkrijgt. Maar ook 
van je vitamine-D en magnesium voorraad. Al deze stofjes kunnen een ontstekingsreactie namelijk 
weer remmen. Heb je een tekort aan deze voedingsstoffen, dan zul je geen toestemming krijgen van 
het lichaam om koorts te ontwikkelen omdat deze niet gestopt kan worden. Zelfs al is de koorts 
noodzakelijk. Het gevolg is dat infectie getemd wordt in plaats van bestreden wordt. De ontsteking 
wordt laaggradig. 

Zodra je gezonder gaat leven worden deze essentiële voedingsstoffen weer aangevuld. Je krijgt weer 
toestemming om koorts te ontwikkelen. Je lichaam is weer sterk genoeg voor een grote schoonmaak. 
Het is een paradox. Je bent gezonder gaan leven en sindsdien ben je regelmatig ziek.  

Laat je niet gek maken! Hier is dus helemaal niets mis mee. Het is juist een natuurlijke reactie van het 
gehele overlevingssysteem om jou weer fit en gezond te krijgen. Dus wees blij als je koorts hebt en zie 
het als vooruitgang. Onderdruk dit niet direct met koortsverlagende medicijnen zoals pijnstillers! 

Na een tijdje zal dit steeds minder voorkomen en zal je lichaam zichzelf beter kunnen beschermen dan 
ooit ervoor. 

  

Geprikkelde cytokin boodschappers 
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Uitingen laaggradige ontstekingen 
  

Heb jij chronisch last van een of meerde van deze symptomen?   
Dan is er een kans dat je laaggradige ontstekingen in je lichaam hebt 
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Hoe ontstaat een laaggradige ontsteking 
Steeds meer mensen leven, bewust of onbewust, met een chronische ontsteking. Een chronische 
ontsteking ontstaat niet van de een op de andere dag. Het is chronisch, dus langdurig. In veel gevallen 
ontstaat deze ontstekingsvorm doordat een langdurige griep of infectie niet goed is afgehandeld. Dit 
gebeurt wanneer: 

• Het lichaam niet de juiste middelen heeft om deze te bestrijden 

• Er onvoldoende rust is genomen om te herstellen 
• De ziekte langdurig wordt onderdrukt door ontstekingsremmende medicijnen 

Al deze oorzaken behoren zowat tot de behandeling van een standaard griepje in Nederland. We eten 
te weinig voedingsstoffen, nemen vaak direct paracetamol en gaan dan na een dagje thuisblijven weer 
gewoon aan het werk. Het is dan ook niet vreemd dat we steeds meer last krijgen van vage 
aanhoudende klachten.  

Heel het lichaam werkt volledig op de voedingsstoffen die wij eten. Magnesium bijvoorbeeld is een ster 
in het verwijderen van alles wat niet in je lichaam thuishoort en komt vooral voor in bladgroentes. Eten 
we te weinig van deze stoffen, dan zijn er te weinig middelen beschikbaar en blijven afvalstoffen en 
ziekteverwerkers eerder liggen. Het lichaam verzuurd en het immuunsysteem wordt actief. 
  

Verhoogde toxiciteit 
Daarnaast spelen chronische stress of trauma, lekkende darm, auto-immuunziekten en 
voedselallergieën een grote rol bij laaggradige ontstekingen. Wanneer het immuunsysteem 
overprikkeld, uitgeput of ontregeld raakt door langdurige prikkelingen, kan het binnendringers niet 
meer goed identificeren. Het kan zelfs zo zijn dat het lichaam dan lichaamseigen stoffen en weefsels 
gaat aanvallen. We noemen deze reactie een auto-immuunreactie. Een auto-immuunziekte zoals artrose 
is een plaatselijke ontsteking die op zichzelf weer voor prikkeling van het afweersysteem zorgt. Stress 
en onontdekte voedselallergieën zorgen voor dezelfde reactie van het afweersysteem. Wanneer deze 
stress lang aanhoudt, kan dit uiteindelijk het afweersysteem uitputten waardoor het niet meer goed kan 
bepalen wat slecht is en wat niet.  

Om deze reactie op te lossen is het allereerst belangrijk dat je de barrière tussen buiten en binnen 
herstelt. Een groot onderdeel hiervan is het immuunsysteem, ofwel je darmen! Door deze zo min 
mogelijk te belasten en de bacteriën te herstellen zal de darmwand zich gaan helen. Daarnaast is het 
verstandig om inzicht te krijgen in je voedselallergieën. Deze een tijdje mijden terwijl je lichaam zich 
herstelt is een goed begin voor echt blijvend herstel.  

Langdurige onderdrukking 
Een laaggradige ontsteking zorgt er alleen voor dat ziekteverwekkers zich slecht kunnen 
vermenigvuldigen. Koorts is er om ziekteverwekkers effectief te verslaan. Wordt een koortsreactie 
langdurig onderdrukt dan worden de ziektekiemen niet volledig verwijderd en blijft de 
ontstekingsreactie sluimeren. Door het ontwikkelen van koorts wordt een laaggradige ontsteking door 
infectie beëindigd. Het is dus gezond om af en toe koorts te krijgen.  

Deze lekker de loop laten gaan bij een doorsnee griepje is daarom ook helemaal niet verkeerd! Ook al 
voel jij je ellendig, heb je pijntjes en ben je snotverkouden, je lichaam is aan het vechten, genezen en 
herstellen. Probeer koorts door een doorsnee griepvirus tot een temperatuur van 39,5 graden daarom 
niet te onderdrukken met koortsverlagende medicijnen zoals paracetamol, aspirine of ibuprofen. Tenzij 
de temperatuur snel oploopt of er andere symptomen optreden. Neem dan altijd direct contact op met 
de huisarts. Neem bij griep of koorts altijd de ruimte voor rust en herstel! Probeer veel te slapen, veel 
te drinken en eet de eerste dagen kleine beetjes gemakkelijk verteerbaar voedsel. 
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Andersom depressie 
De link tussen ontstekingen en mentale problemen worden beetje bij beetje wetenschappelijk 
onderbouwd en we kunnen al voorzichtige conclusies trekken. Je kunt depressief raken na een 
ingrijpende gebeurtenis, zoals verlies. Het lichaam ervaart stress en het immuunsysteem is actief. 
Deze vorm van depressie het heeft geen fysieke oorzaak en houdt meestal op wanneer de gebeurtenis 
wordt verwerkt. 

Maar wat we steeds meer leren, is dat een groot deel van depressies zijn oorsprong vindt in het 
lichaam. In een verstoring van het immuunsysteem en het daaraan gekoppelde hormonale systeem. 
Een andersom depressie. Wanneer er een ontsteking plaatsvindt, door bijvoorbeeld een wond, een 
operatie of een aanhoudende allergie, komen er boodschapperstoffen vrij. De Cytokinen waar we het al 
eerder over gehad hebben. Deze ondersteunen op dat moment de bescherming van de rest van het 
lichaam, maar kunnen ook in de hersenen komen via de zenuw en lymfebanen. Daar gebruiken ze de 
bestaande paden van de hersenen om het lichaam te beschermen tegen indringers.   

De cytokinen zijn anders in opbouw dan de boodschapperstoffen van de hersenen. Hierdoor 
beschadigen ze de zenuwenpaden waardoor hersensignalen minder goed doorkomen en remmen ze de 
boodschapperstoffen van de hersenen die het hele lichaam aansturen. Er zijn dan veranderingen in de 
hersenen, het bloed, de immuun cellen en de hormoonhuishouding te zien, wat op zijn beurt 
veranderingen in stemming, begrip en gedrag kan veroorzaken. Precies zoals we die in een depressie 
herkennen.  

Er zijn sterke aanwijzingen dat ook andere ernstige psychische ziekten als schizofrenie, bipolaire 
stoornissen, vormen van autisme en postnatale depressies kunnen voortkomen door ontstekingen, maar 
het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken.  

Zwak immuunsysteem vanuit het brein 
Een mentale bedreiging activeert het immuunsysteem van het lichaam net zoals de voeding dat kan. 
Bijvoorbeeld: een presentatie is voor jouw lichaam een even grote bedreiging als een allergeen. Het zet 
alle overlevingsmechanismen samen in tegen de bedreiging. Voor je brein is een emotionele en een 
fysieke bedreiging dus hetzelfde! Deze aansturing gebeurt mede door het deel van je ‘immuunsysteem’ 
dat in je hersenen zit. De aansturing door het ego.  

Een ontregeld immuunsysteem vanuit het brein kan een erfelijke kwestie zijn waarbij de aansturing 
aangeboren afwijkend gedrag vertoond. Of waar je pas last van krijgt na heftige stress door een grote 
tegenvaller in je leven.  

Het kan ook het gevolg zijn van een trauma of onstabiele kindertijd. Langdurige stress in de jeugd zet 
het afweersysteem namelijk op scherp in de tijd dat het nog aan het ontwikkelen is. Het leert dat dit de 
standaard is. Het is aangeleerd gedrag. Hierdoor kunnen we letterlijk ziek worden van een heftige 
gebeurtenis of onstabiele thuissituatie, zelfs jaren later nog. Over het immuunsysteem in combinatie 
met gevoel, gedrag en ontstekingen leg ik meer uit in het online 
MindMaster programma. Voor nu richten we ons op het verminderen 
van ontstekingen via de voeding! 
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Een ontstekingsremmend dieet 
Wanneer je alles rustig hebt doorgelezen, zul je merken dat heel veel van wat ik je nu ga vertellen al 
eerder is verteld. Ik heb je stapje voor stapje geleerd hoe jij je lichaam gezond kunt eten, met als 
hoofddoel je darmen gezond en gelukkig maken. En laat hier nou driekwart van jouw immuunsysteem 
in huisvesten! Dit is dan ook een beetje een tussentijdse samenvatting van alles wat je hebt geleerd, 
maar dan met nét wat extra.  

Voldoende voedingsstoffen 
Allereerst is het belangrijk dat je lichaam goed gevoed is. De eerste grote oorzaak van ziekte is een 
tekort aan voedingsstoffen. Een lichaam dat te weinig werkstoffen heeft raakt in de spaarstand. Het 
kan de voedingsstoffen niet meer goed afbreken en opnemen, afvalstoffen niet meer goed afvoeren en 
ziektekiemen niet meer goed bestrijden. Met name magnesium is hierbij belangrijk en alle 
bladgroenten, noten, avocado, bananen zeewier en algen zitten hier vol mee! 

Vermijd gifstoffen 
De tweede grote oorzaak van ziekte: gifstoffen die achterblijven. Ze irriteren het lichaam en activeren 
het immuunsysteem laaggradig. Probeer de inname van alcohol, tabak, cafeïne en andere 
psychoactieve middelen te beperken naar een minimum dat voor jou werkt. Laat het feit dat deze je 
gevoel negatief beïnvloeden, veel gifstoffen achterlaten én de histamineproductie sterk verhogen een 
motivatie voor je zijn. 

Ken je allergieën 
Heel vaak zijn we allergisch voor bepaalde producten zonder dit te weten. Denk aan lactose en gluten, 
maar ook vis, pinda’s, noten, steenfruit en nachtschadegroenten kunnen onontdekte allergieën zijn. Heb 
je chronisch last van ontstekingen, depressieve gevoelens, vermoeidheid of andere psychische 
klachten? Dan is mijn advies om je eens te laten testen bij een Mesoloog bij jou in de buurt. 

Komt hier naar voren dat je veel allergieën hebt? Dan is de kans heel groot dat de meeste lichamelijke 
klachten (deels) hiervandaan komen. Vaak wanneer je een aantal grote triggers schrapt zul je andere 
allergieën weer beter verdragen. De spanning gaat van je immuunsysteem af. Dit kan enige tijd duren, 
dus ga op onderzoek uit. Schrap een tijdje al je allergieën en ga dan spelenderwijs weer wat producten 
herintroduceren. Laat je eventueel na een jaar weer eens testen.  

Verminder histaminerijke voeding 
Histamine is de alarmbel. Deze histamine-achtige stofjes kunnen ook via de voeding binnenkomen. 
Hierdoor is het afweersysteem direct prikkelbaar en overactief, net zoals wanneer er binnendringers 
zijn. Voornamelijk dierlijke producten bevatten histamine en kunnen een histaminereactie opwekken, 
maar ook de nachtschade familie, paddenstoelen, chocolade en spinazie bevat het. 

Dit is een stukje uit les 4.1 Melk: 

- Het verschil zit hem in de kleine stofjes van de Beta-caseïne. Er zijn namelijk 2 types: A1 en 
A2. Beide zijn belangrijk in kleine hoeveelheden maar van A1 beta-caseïne kan het lichaam 
ontstekingsstoffen maken. Het bevat namelijk het aminozuur Histidine, wat essentieel is bij de 
beveiliging van ons lichaam door ontstekingsreacties te maken en zo binnendringers op te 
ruimen. 

Van histidine kan ons lichaam histamine maken. En dat is precies het alarmstofje wat ons 
immuunsysteem op scherp zet! Veel extra histidine zorgt dus voor een hoger ontstekingsgehalte, en 
koemelk zit er vol mee. Daarom adviseer ik ook om koemelk zo veel mogelijk te vermijden.  

Natuurlijk hoef je niet alle voedingsmiddelen te schrappen waar histamine of koemelk in voorkomt. 
Laat je eventueel testen op welke producten jij reageert en houd het vooral leuk voor jezelf!  
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Ontstekingsvrij leven 
Het afweersysteem in je bloed is onderdeel van het totale immuunsysteem. 100% van je 
immuunsysteem wordt opgebouwd met eiwitten. 70% van je immuunsysteem bevindt zich in je 
spijsverteringskanaal, met name in je darmen. Het is daarom dat wat jij eet een essentiële rol speelt bij 
het ontstaan en verminderen van chronische ontstekingen. Is de basis al gezond? Dan heb ik hier extra 
hulptroepen om chronische ontsteking actief te bestrijden! 

1. Eet meer omega-3 vetzuren 
Gezonde vetten brengen je zenuwbanen tot rust, ondersteunen de hormonen, helpen met opruimen en 
verlagen de ontstekingswaarde in het lichaam. Dit zijn dan ook de anti-ontstekingsbommetjes waar jij 
je never nooit schuldig over hoeft te voelen! Je vindt deze vetten in vette vis zoals zalm, makreel, 
sardines en haring, in alle noten en zaden en zelfs in bladgroenten! Je dag beginnen met een smoothie 
bowl afgetopt met een hoop noten, zaden en pitten is dan ook dubbel gezond! 

Wil je dit nog een extra boost geven? Verlaag dan de inname van omega-6 vetzuren omdat deze de 
ontstekingswaarde juist kan verhogen. Meer info vind je terug in module 5, energiebalans. 

2. Vertroetel je darmen 
Je darmen vertroetelen ondersteunt bijna heel je immuunsysteem. Niet gek dat deze hiertussen staat 
dus. Je darmen hebben 3 dingen nodig. Vooral veel vezels eten ondersteunt jouw darmtuintje en zorgt 
voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Te veel suiker is weer giftig en zorgt voor meer ontstekingen.  

Daarnaast kunnen pre- en probiotica de darmen extra ondersteunen voor een gevarieerd en stabiel 
volkje daar beneden. Deze darmbacteriën ondersteunen ook de opname van voedingsstoffen en een 
gezonde hormoonhuishouding. Ze hebben dus een cruciale functie.  

Meer over je darmtuintje en hoe je dit gezond houdt lees je terug in module 2, darmgezondheid. Hier 
lees je ook dat naast vezels, pre- en probiotica ook rust heel belangrijk is voor de darmen. Rust door 
gemakkelijk verteerbare voeding en rust door het verminderen van stress. Stress is een van de 
belangrijkste oorzaken van laaggradige ontstekingen! Maak van ontspanning een prioriteit. Zet je 
telefoon na 21.00 uur op vliegtuigstand en neem de tijd voor rust en herstel. De ademhalingsoefening 
voor PDS is hier erg geschikt voor. Later gaan we dieper in op meer darmrust door periodiek vasten! 

3. Zorg voor voldoende vitamine D 
Vitamine D ondersteunt de werking van het immuunsysteem, een tekort kan ontstekingen in het 
lichaam juist aanwakkeren. Bij onderzoek naar astma kwam naar voeren dat één derde van de kinderen 
met astma een vitamine D tekort heeft. Daarbij vertoonde de hoogte van vitamine D een duidelijk 
verband met de hoeveelheid antistoffen van het immuunsysteem in het lichaam  

Natuurlijk aangemaakte vitamine D werkt het effectiefst, dus ga naar buiten. 5 minuten in normaal 
daglicht kan de productie van vitamine D al ondersteunen. Probeer dagelijks een wandeling van 15 
minuten te maken, bijvoorbeeld in je pauze, en bedek hierbij niet de gehele huid. Vooral in de winter is 
het goed om de zon op je gezicht en armen te voelen. In de winter is de aanmaak van vitamine D veel 
lager en zo kan je huid het meeste uit de zon halen. Een wandeling is beweging en ook dit stimuleert 
de aanmaak van ontstekingsremmende stoffen. Win-win! 

Extra herstellen 
Soms kan het slim zijn om wat extra plantaardige vitamine D3, magnesium en omega-3 bij te slikken, 
vooral in de winter, wanneer je last hebt van aanhoudende klachten of bij klachten aan het 
immuunsysteem zoals hooikoorts, astma en eczeem. Zorg dan voor een supplement met onschadelijke 
bijstoffen. Ik adviseer de merken: Biotics Research, Eidon en Viridian. Gebruik het een tijdje en kijk 
wat het voor je doet. Je kunt eventueel een dagboekje bijhouden om dit te onderzoeken! 

Je kunt altijd een natuurlijke multivitaminen nemen voor in je smooties! Spirulina en Barleygrass 
poeder zijn hiervoor zeer geschikt en bevatten bijna alle essentiële vitamines, mineralen en eiwitten! 

https://www.dietcetera.nl/voedingsstoffen/vitamine-d
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Hulpmiddeltje 
Hierbij een overzicht van ontstekingsbevorderende en ontstekingsremmende voeding. Naast voeding 
zijn dagelijkse beweging en stressvermindering door ontspanning net zo belangrijk voor het 
verminderen van chronische ontstekingen! Met voeding alleen kom je niet tot de ultieme balans. Weten 
wat hier allemaal onder valt? Bekijk de balanstabel eens terug uit de introductie! 

Wanneer je een evenwichtige leefstijl hebt kan het echt geen kwaad om af en toe een kopje koffie, een 
stuk taart of een glas wijn te nuttigen. Ook dit is weer geen bijbel waar jij jezelf strikt aan moet 
houden, maar een hulpmiddeltje om jouw lichaam én geest soepel en met zo min mogelijk klachten te 
laten werken. Hou het speels en hou het leuk! Luister naar jouw lichaam, kijk hoe jij op producten 
reageerd en maak het eigen zodat het helemaal in jouw leven past! Laat bewustheid je keuzes leiden. 
Want alleen zo kun jij het een leven lang volhouden.  

 

 

Ontstekingsbevorderende voeding Ontstekingsremmende  
voeding 

Koemelk(producten) Biologische/verse groenten 

Veel snelle suikers Plantaardige essentiële eiwitten  

Voorbewerkt vlees Fruit, met name bessen en bramen 

Transvetten Zeewier en algen zoals spirulina en chlorella 

Hoog omega 6 Uien en knoflook* 

Gluten houdende granen Veel omega 3 (vette vis*, noten*, zaden) 

Cafeïne, alcohol, tabak, etc. Veel vezels en glutenvrije granen 

Nachtschade familie Olijfolie extra vierge, kokosolie & walnootolie 

Voorbewerkte voeding Vitamine D, zonlicht 

Chemische E-nummers Shiitake paddenstoelen* 

Chocolade  Kurkuma, kaneel, kruidnagel, gember 

Tekort aan vitamines en mineralen Kruidenmixen (zonder suiker of zout) 

 - Groene kruidenmix zoals Italiaans of 
provinciaals 

 - Specerijenmix zoals kerrie of garam 
masala 

*indien niet allergisch voor dit product 

 

 


