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Disclaimer: overleg met een medisch professional voordat je dit advies opvolgt! 

 

Als je daadwerkelijk een écht gezonde levensstijl hebt, dan zou je vrijwel niet ziek 

moeten worden. Althans, doorgaans niet meer dan een enkele keer per jaar. Zie ziek 

zijn dus ook als een prikkel om gezonder te gaan leven. 

 

Dat gezegd hebbende, heb je daar natuurlijk geen barst aan als je nu ziek bent. Laten 

we dus eens kijken hoe je je herstel bevordert wanneer je al ziek bent.  
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Algemeen advies 

Voeding 

Verhoog je inname van vitamine C en zink [2]. Deze micronutriënten ondersteunen het 

functioneren van je immuunsysteem. Gedurende het ziek zijn kan het immuunsysteem 

hier meer van gebruiken dan anders het geval is. Ze dienen ook als 

ontstekingsremmende antioxidanten.  

 

De voordelen ervan zijn niet magisch en ze helpen niet altijd. We raden dus niet per se 

aan om veel moeite te doen om deze supplementen aan te schaffen. In plaats daarvan 

kun je simpelweg een gezond dieet eten, met veel rood vlees (biefstuk, varkensvlees of 

lamsvlees, inclusief orgaanvlees), kippenlever of nieren, of schelpdieren (oesters, krab, 

of kreeft) voor het zink en fruit (citrusfruit, kiwi, aardbeien of grote hoeveelheden 

tomaat) en groenten (paprika, broccoli, spruitjes of grote hoeveelheden aardappel) voor 

de vitamine C.  

 

Een specifiek product waar je meer van zou moeten eten, is knoflook. Het consumeren 

van twee of meer teentjes per dag stimuleert het algehele immuunsysteem terwijl deze 

het herstel van de griep versnelt en de ernst van de symptomen verlaagt.  

  

Los van het bovenstaande is het belangrijk dat je je dagelijkse eiwitten binnenkrijgt om 

onnodig spierverlies te voorkomen. Daarbuiten hoef je jezelf doorgaans niet te forceren 

om te eten wanneer je geen honger hebt. Vasten kan namelijk je immuunsysteem ten 

goede komen [2]. Als je langer dan drie dagen ziek bent, dan moet je zorgen dat je 

goed gevoed blijft en dat je calorie-inname rond onderhoud ligt. Aangezien 

nutriëntpartitionering slecht zal zijn, wil je doorgaans niet bulken voor een aantal 

opvolgende dagen, noch wil je agressief gaan cutten.    

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25888289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25888289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25888289
https://authoritynutrition.com/garlic-fights-colds-and-flu/
https://authoritynutrition.com/garlic-fights-colds-and-flu/
https://authoritynutrition.com/garlic-fights-colds-and-flu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17290560
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17290560
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17290560
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/283688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/283688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/283688
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Training  

Als je denkt dat je kunt trainen, probeer het dan. Ondanks dat trainen acuut het 

immuunsysteem onderdrukt of op zijn minst moduleert als onderdeel van de 

stressreactie, neemt dit effect vrijwel volledig af met trainingservaring. Belangrijker nog, 

buiten extreme duurtraining en elite atletiek, correleren deze biomarkers slechts matig 

met daadwerkelijk symptomatologie, morbiditeit en sterfelijkheid. Met andere woorden, 

het lijkt dat je niet daadwerkelijk zieker wordt door training, zolang je de trainingsstress 

niet verhoogt.  

  

Aangezien het in geval van lange termijn training vrij definitief is aangetoond dat dit 

beschermt tegen ziekte en inflammatie, zou het toepassen van reactief deloaden 

(precies zoals je normaal doet), voldoende moeten zijn om enige significante 

gezondheidsrisico’s te voorkomen. Het zou zelfs herstel kunnen bevorderen.  

  

Voor krachttraining is het een goede richtlijn om aan te houden dat je waarschijnlijk kan 

trainen wanneer je ziek bent, als je het gevoel hebt dat dit lukt en je geen griep of 

spierpijn hebt. Extreme vermoeidheid, verhoogde lichaamstemperatuur en spierpijn zijn 

dingen die rust vergen. 

 

Houd er echter rekening mee dat je mogelijk anderen in de gym kunt aansteken, vooral 

aangezien ze tijdens het trainen een onderdrukt immuunsysteem hebben. 

  

 

  

http://ajl.sagepub.com/content/4/3/244.short
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21446352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21446352
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Bovenste luchtweginfecties  

Inclusief sinusbesmetting, de griep en een verstopte neus  

 

Nasale zoutoplossing irrigatie, ofwel zoutwater snuiven, verschoont letterlijk je 

neuskanaal en sinussen. Het is dan ook niet verassend dat het bijzonder effectief is 

tegen sinusinfecties. Alle dure irrigatiemiddelen en neussprays bereiken exact hetzelfde 

als simpelweg zout water snuiven. Je kunt dus simpelweg keukenzout verdunnen in een 

glas water en het snuiven, totdat je dit in je keel voelt (slik het zout niet door!).   

  

Om effectief antiseptisch te zijn zou de zoutoplossing sterk verzadigd moeten zijn. Als je 

kraanwater niet van zeer hoge kwaliteit is, dan is het het veiligst om het water eerst te 

koken. Lauw water is ook minder oncomfortabel om te snuiven.  

  

Even een waarschuwing vooraf: het snuiven van zout water kan flink pijn doen. Als 

dat het geval is, dan is dat een teken dat je waarschijnlijk daadwerkelijk een infectie 

hebt.  

  

Als de infectie en pijn zich in je keel bevindt (als je last hebt van je keel), dan kan het 

ook werken om het zoutwater te gorgelen.   

  

In het algemeen wanneer je ziek bent wil je voorkomen dat je in een tekort zit. Dat is 

ook het geval wanneer je een infectie van de bovenste luchtwegen hebt. Als de infectie 

niet ernstig is en je normaal kunt trainen, dan kun je zelfs bulken, aangezien 

energiebalans de immuunfunctie in dit geval positief moduleert.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636843
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Een derde manier om herstel te versnellen, is door (botten)bouillon te drinken. Deze 

traditionele remedie opent letterlijk de bovenste luchtweg en lijkt te functioneren als 

ontstekingsremmend middel voor je immuunsysteem.   

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12796619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/359266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/359266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11035691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11035691
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Koorts  

 

Het traditionele advies om 'koorts uit te hongeren en verkoudheid te voeden' lijkt 

ondersteund te worden door de wetenschap. Dit gebeurt doorgaans vanzelf, aangezien 

je geen honger hebt als je koorts hebt. Probeer desondanks je normale hoeveelheid 

eiwit te nemen om excessief spierverlies te voorkomen. De consumptie van vitamine C, 

knoflook en zink kan ook nooit kwaad.   

  

In tegenstelling tot volkswijsheid, richt het nemen van antipyretica (‘koortsverlagers’) 

zoals paracetamol, mogelijk meer schade aan dan dat het voordelen biedt. Koorts is 

een eeuwenoud verdedigingsmechanisme dat het verspreiden van virussen zoals de 

griep voorkomt. Het virus kan zichzelf namelijk niet repliceren boven de 37 °C. Het 

onderdrukken van je koorts kan dus de symptomen verhogen, ondanks dat paracetamol 

voordelig lijkt voor je longen en het uiteraard effectief kan zijn om jezelf beter te voelen. 

Hele hoge koorts kan echter schade veroorzaken of je zeer beroerd laten voelen. Als de 

lichaamstemperatuur boven de 42 °C stijgt, dan leidt dit tot sterfte door denaturatie van 

eiwitten. Koorts kan echter ook opgewekt worden door bacteriën zelf door middel van 

pyrogenen. Zij kunnen zich door de hoge temperatuur namelijk sneller vermeerderen en 

ze kunnen zo het afweersysteem ontlopen. 

  

Soortgelijk, kunnen NSAID’s (non-steroidal anti-inflammatory drugs) je natuurlijke 

herstelproces onderdrukken. Paracetamol heeft dus over het algemeen de voorkeur 

boven NSAID’s. Desondanks lijken ze wel voordelen te bieden voor je longen. Als de 

NSAID’s je helpen te slapen, als je longen ernstig aangetast zijn, of als je dokter het 

aanraadt, dan is het nemen van NSAID’s waarschijnlijk een goed idee. Anders; als je 

zonder kunt, neem het dan ook niet. De bekendste NSAID’s zijn ibuprofen, naproxen en 

diclofenac. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC119893/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC119893/
http://www.nzma.org.nz/journal/read-the-journal/all-issues/2010-2019/2011/vol-124-no-1338/letter-eyers
http://www.nzma.org.nz/journal/read-the-journal/all-issues/2010-2019/2011/vol-124-no-1338/letter-eyers
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Gastro-intestinale klachten (buikpijn)  

Als je last hebt van je maag of als je diarree hebt, dan wil je waarschijnlijk voorkomen 

dat je veel vezels eet. Zorg er zéker voor dat je geen cafeïne neemt, inclusief die uit 

koffie, aangezien dit een laxerend middel is.  

 

De beste producten zijn doorgaans droge, FODMAP-arme producten die makkelijk te 

verteren zijn. Goede opties zijn onder andere de volgende producten:  

 

• Bouillonsoep 

• Cantaloupe en honingdauw meloenen  

• Aardappelen en yam (alle soorten)  

• Bakbanaan en bananen  

• Gepasteuriseerde yoghurt, hüttenkäse, kwark en andere witte kaassoorten  

• Eiwitpoeders 

• Gevogelte  

• Witvis  

 

Als je misselijk bent of moet overgeven, dan kan het helpen om gember te nemen [2].  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23612703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23612703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23638927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23638927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23638927

