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Wat is het immuunsysteem? 
Door je immuunsysteem te versterken, sterk te houden kun je 

virussen en dergelijke voorkomen en/of er beter en sneller 

bovenop komen. Maar wat is het immuunsysteem eigenlijk? 

Het immuunsysteem is de belangrijkste afweer van het 

lichaam. Denk aan afweer tegen infecties, vreemde micro-

organismen; bacteriën, virussen, parasieten en schimmels etc. 

Je lichaam is dus in (goede) staat zich te verdedigen tegen 

indringers en het terugdringen ervan. 

 

Hoe zorg je voor het immuunsysteem? 
Het klinkt heel simpel, maar door de juiste voedingsstoffen en 

de juiste leefstijl, aangevuld met suppletie en dergelijke kan je 

heel goed voor je immuunsysteem zorgen en heb je weinig tot 

geen kans op deze vervelende indringers. Bovendien ben je 

met een gezonde leefstijl sneller een virus of iets dergelijks te 

boven. Je lichaam bevat voldoende gunstige stoffen om het 

tegen te gaan en af te voeren. 

 



Immuunsysteem bij ziektes 

Wanneer je chronisch ziek bent, maar ook bij stress en burn-

out kun je vatbaarder zijn voor infecties, virussen, bacteriën, 

parasieten, schimmels etc. Het is belangrijk om aan je 

gezondheid te werken, al dan niet nóg belangrijker wanneer je 

al een ziekte hebt of te maken hebt met stress. 

Veelal is het probleem gaande in de darmen, de indringers 

banen een weg door je darmwand en deze kan ontstoken 

blijven als er niet ingegrepen wordt. Ongezonde darmen leiden 

weer tot andere ziekten en ongemakken.  

Wees alert, luister naar je lijf en werk aan je immuunsysteem 

en verdere gezondheid. Denk ook aan in het verleden 

gebruikte antibiotica, deze verstoren namelijk ook de gezonde 

stoffen van je darmflora. Het is aan te raden alleen in uiterste 

gevallen antibiotica te nemen, en tijdens en/of daarna een 

goede probiotica te nemen en je darmen te voeden met 

gezonde voeding en een optimale leefstijl. 

 

 

 



Voeding en leefstijl 

 
Op het gebied van voeding en leefstijl valt veel, al dan niet 

alles, te halen als het gaat om het versterken van je afweer, je 

immuunsysteem. Het is ook andersom, wanneer het lichaam 

niet de juiste of onvoldoende benodigde stoffen binnenkrijgt 

gaat de werking van je immuunsysteem achteruit, je bent 

vatbaarder. Dit kan weken, maanden, jaren duren voordat het 

tot uiting komt in ziekte en ongemakken. Een goede 

gezondheid begint nú, niet op het moment dat het tot uiting is 

gekomen, soms is het dan te laat of een lange(re) weg om 

weer vitaler te worden. 

Ieder lichaam is gebaat bij gezond en puur voedsel en een 

vitale leefstijl. Daarnaast zal het dan ook beter kunnen omgaan 

op het moment wanneer je eens iets minder gezond eet. 

 

 

 

 



Tips 
Een aantal tips om je immuunsysteem te versterken 

 Probeer zoveel mogelijk op vaste tijden naar bed te gaan 

en wakker te worden. Je lichaam is gebaat bij regelmaat en 

voldoende slaap. Geef je lichaam daarnaast momenten van 

rust en ontspanning gedurende de dag. 

 Wandel, het liefst elke dag 30 minuten buiten. Frisse lucht 

en beweging helpen je fit te blijven op meerdere vlakken. 

 Drink warme dranken en geen koud water, koud water kan 

een flinke aanslag op je darmen teweeg brengen. 

 Start de ochtend met 2 glazen lauw (gefilterd) water, 

eventueel aangevuld met citroensap of appelazijn. Herhaal 

het water drinken meerdere keren per dag. 

 Drink groene smoothies aangevuld met noten, pitten, zaden. 

 Gebruik kruiden en specerijen, deze bevatten bijzondere 

krachtige en beschermende eigenschappen voor je lichaam. 

Denk aan; kaneel, gember, kurkuma, zwarte peper, tijm, 

rozemarijn, kardemom, kruidnagel etc. 

 Rauwe knoflook bevat een stofje dat werkt als natuurlijk 

antibioticum, nuttig deze met regelmaat. 

 Eet voldoende groenten, zo’n 500 gram per dag. Verdeel dit 

over de dag. Vul dit aan met goede suppletie; o.a. vitamine 

D3 en C. 

 Drink niet meer dan 2 kopjes koffie of thee met cafeïne. 

Vermijden is nog beter. 

 Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van suikers, e-nrs, 

pakjes en zakjes, reguliere huidverzorging en deodorants. 

 Eet zoveel mogelijk puur en natuurlijk, groenten en fruit 

van het seizoen. 



Recepten 

Spicy Tea Time 

Breng water aan de kook en schenk in een theepot. 

Voeg hieraan verschillende kruiden en specerijen naar 

wens toe: citroen, gember, kurkuma, ceylon kaneel, 

kardemom, kruidnagel, anijs. 

Vitaliteit in een potje 

Dit recept is fijn om dagelijks een eetlepel van te 

nemen ter ondersteuning van je immuunsysteem of in 

te zetten tijdens verkoudheid en dergelijke. Vul een 

schoon glazen potje met biologische citroen in partjes 

gesneden, in stukjes gesneden verse gember en 

kurkuma en vul het voor de rest aan met biologische 

(liefst rauwe imker) honing. Bewaar in de koelkast. 

Fresh Start Smoothie 

Je hebt nodig; 1 biologische appel, 2 handenvol 

spinazie, 1cm gember, sap van een halve citroen, 

150ml (gefilterd) water, 2 eetlepel zaden & pitten mix. 

Voeg alle ingrediënten behalve de zaden en pitten toe 

aan een blender en blend tot een smoothie. Voeg de 

zaden en pitten toe en kauw goed op je smoothie. 

 



Pompoensoep met pit 

Je hebt nodig; 1 pompoen (met schil, in blokjes 

gesneden), 2 teen knoflook, 1 ui, 1cm verse gember, ½  

cm verse kurkuma, 400ml kokosmelk, 400ml bouillon 

(gist en suikervrij), Keltisch zout en peper, evt. 

chilipeper. Fruit de ui en de knoflook, voeg de 

pompoen, gember en kurkuma toe en bak even mee. 

Voeg de kokosmelk en bouillon toe en breng even aan 

de kook, wanneer de pompoen gaar is kun je de soep 

mixen met een staafmixer of blender. Breng op smaak 

met Keltisch zout en peper en garneer eventueel met 

pompoenpitten. 

 

(H)eerlijk snoepen! 

Deze dadelbonbons zijn verantwoord en lekker, dadels 

zijn gezond en geven energie, zo ook de noten, pitten 

en zaden en de krachtige werking van ceylon kaneel. 

Nodig; 250 gram medjoul dadels, 50 gram ongebrande 

noten, 2 eetlepels zaden en pitten, 1 eetlepel ceylon 

kaneel, geraspte kokos. Maal de ontpitte dadels fijn 

met een keukenmachine, voeg vervolgens de noten, 

zaden en pitten + kaneel toe en meng met elkaar. 

Vorm 15 balletjes en haal door de kokosrasp. Bewaar 

in een afgesloten bakje in de koelkast. 

 



Ga voor gezondheid! 

Werken aan je gezondheid is niet altijd makkelijk 

en zo even gedaan. Wie weet verlang jij wel naar 

iemand die met je meekijkt en je advies op maat 

geeft, een leefstijl die past bij jou en jouw 

situatie. PuurMendel helpt en denkt graag met je 

mee, bij ziektes en ongemakken of als je 

simpelweg fitter en vitaler wilt leven.  Neem nu 

contact op voor een gratis en vrijblijvend 

kennismakingsgesprek. 

 

Speciaal voor jou omdat je dit e-book hebt gedownload 

ontvang je bij een Puur Traject 10% korting met de 

code: IMMUUN20 

 

www.puurmendel.com 

info@puurmendel.com 
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