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Immuun-modulatie 
met plantaardige interventies
Naast onder andere een vitamine C-rijke voeding (zwarte bessen, rauwe paprika, kolen, citrusvruchten, aardbeien, aalbessen), 

dagelijkse beweging en het beperken van stress zijn er steeds meer wetenschappelijk onderzoeken die het traditioneel gebruik 

van fyto-extracten om de immuniteit te versterken bevestigen. De meeste immuunstimulerende kruiden en planten moduleren 

de werking van het immuunsysteem vooral via een dynamische regulatie van de expressie van cytokines. Cytokines zijn de 

boodschapperstoffen van het complexe immuunsysteem die naargelang de soort verschillende witte bloedcellen activeren 

dan wel op non-actief zetten.

Heel vaak zijn polysachariden en polyfenolen de verantwoordelijke bioactieve stoffen van fytotherapeutica. Doordat diverse planten 

verschillende polysacharidestructuren en/of polyfenolen bevatten, zullen verschillende witte bloedcellen geactiveerd worden.

Bij infecties met griep- en verkoudheidsvirussen is het van belang dat het aangeboren immuunsysteem onmiddellijk in actie 

treedt. Witte bloedcellen zoals macrofagen en Natural Killer cellen (NK-cellen) doden de met virus geïnfecteerde lichaamscellen. 

Dendritische cellen communiceren zowel met het aangeboren als het verworven immuunsysteem via cytokines. Op deze 

manier worden ook de T-lymfocyten van de verworven immuniteit ingeschakeld. Ze zorgen voor een duurzame immuniteit 

tegen eventueel nieuwe besmettingen.  

Micronutriënten
Een optimale hoeveelheid nutriënten die fungeren als cofactor 

en/of co-enzym in immuunfuncties, is belangrijk voor een 

optimaal werkend immuunsysteem. 

Vitamine A
• Vitamine A speelt, samen met vitamine D, een belangrijke rol 

in de productie van antilichamen en ondersteunen de Th2-

gemedieerde anti-inflammatoire cytokine productie1

• Een vitamine A tekort kan de aangeboren en verworven 

immuunrespons op infecties verminderen1

Vitamine C
• Ondersteunt de activiteit van de macrofagen

• Beschermt als antioxidant immuuncellen en weefsels tegen 

oxidatieve schade

• Helpt bij de afbraak van histamine

• Stress verbruikt vitamine C

Vitamine D
• Speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem, vrijwel elke 

immuuncel heeft een vitamine D receptor 

• Helpt bij de aanmaak van het ‘lichaamseigen antibioticum’ 

(cathelicidine)

Zink
• Cofactor voor de rijping van de T-lymfocyten

• Kan de duur van infecties verkorten

Fyto-extracten
Plantaardige nutriënten, fytotherapeutica en paddenstoelen 

kunnen aanvullend op micronutriënten helpen bij het optimaliseren 

van het immuunsysteem. Hieronder worden enkele voorbeelden 

van immuunmodulerende fyto-extracten beschreven.

Aloë vera
• De aanwezige polysacchariden in Aloë vera hebben een 

immuunmodulerende werking2

• Activeert macrofagen en monocyten2

Astragalus
• Versterkend middel uit de traditionele Chinese geneeskunde 

(Qi-toniserend)

• Ondersteunt het immuunsysteem bij stress

• Ondersteunt de histamineafvoer uit de mestcellen

Boswellia
• Boswelliazuren hebben immuunmodulerende, immuun-

stimulerende en anti-inflammatoire eigenschappen3

Citroenmelisse
• Citroenmelisse werkt rustgevend en stressverlagend 

• Rozemarijnzuur (bestanddeel van citroenmelisse) en 

melisse-tanninestoffen hebben antibacteriële en antivirale 

eigenschappen4
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Curcuma longa
• Curcumine helpt (laaggradige) ontstekingen te verminderen. 

Dit vindt onder andere plaats via remming van NFkB en 

COX-25

• Curcumine heeft immuunmodulerende, immuunstimulerende 

en anti-inflammatoire eigenschappen5

Echinacea
• Echinacea heeft immuunmodulerende, immuunstimulerende 

en anti-inflammatoire eigenschappen3

• Vermindert de kans op verkoudheid6

Eleutherococcus (Siberische ginseng)
• Ter ondersteuning van de stressbestendigheid

• Toename van de NK-cellen en de fagocytoseactiviteit

• Kan helpen bij een milder verloop van griepachtige infecties

Lariks (arabinogalactaan)
• Lariks is rijk aan arabinogalactanen, dit zijn plantaardige 

meervoudige suikers (polysachariden)

• Ondersteunt het niet-specifieke immuunsysteem7

• Verhoogt de activiteit van macrofagen en NK-cellen7

Paddenstoelen (o.a. Agaricus Blazei, Maitake)
• Polysacchariden (bèta-glucanen) uit paddenstoelen 

ondersteunen, onder andere via activatie van macrofagen, 

het immuunsysteem

Quercetine
• Anti-oxidatieve en ontstekingsremmende werking8

• Heeft anti-virale en anti-bacteriële activiteit8-13

• Heeft anti-allergische eigenschappen10,14

• Remt histamineafgifte uit de mestcellen10,14

• Ondersteunt de specifieke cellulaire afweer15,16

Vlierbessen
• Vlierbessen zijn rijk aan vitamine C 

• De aanwezige anthocyanen werken als antioxidant

• Plantenzuren (bijv. appelzuur) uit vlierbessen hebben een 

antibacteriële werking

• Remt griepvirus door remmen replicatie en helpt duur en 

symptomen van griep en verkoudheid te verminderen17

Figuur 1. Vlierbessen Figuur 2. Maitake
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