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Kwetsbare groepen, corona            
en het immuunsysteem

Generale kenmerken van de corona patiënt

Peter Koopman

Deze tekst dient slecht om de lezer inzicht te verschaffen in de mogelijke 

risico’s en wat daar eventueel tegen te ondernemen, niet om een ieder 

massaal de sportschool in te jagen. Dergelijk onzinnig geblaat gun ik 

graag aan anderen. 

In deze krankzinnige tijd, waarin het Covid 19 ons leven sterk beïnvloedt, zijn er men-

sen die uit zorg voor hun gezondheid zichzelf isoleren het huis niet meer uitgaan, op 

de bank blijven zitten en aan gewicht winnen. 

Is dit wel zo verstandig? Ten aanzien van de kwetsbare groepen is het niet onver-

standig om alle onnodige risico’s te vermijden, maar …

Om zelf enig inzicht te verkrijgen, heb ik mij de vraag gesteld of er een gemeen-

schappelijk kenmerk (of misschien zelfs meerdere) is ten aanzien van de groepen 

mensen, die het virus zodanig treft dat zij noodzakelijkerwijze moeten worden op-

genomen.

Tot op heden heb ik hierover geen publicatie kunnen vinden, hetgeen opmerkelijk 

is. Maar misschien is mijn inspanning om deze te vinden onvoldoende geweest.

Bij mijn weten zijn er drie groepen patiënten te onderscheiden, welke in de zieken-

huizen en IC’s over-vertegenwoordigd zijn, te weten: 

1: personen met onderliggend lijden (longproblemen, hart problemen, etc.);

2: personen met extreem overgewicht;

3: ouderen

Verder blijkt ook een bepaalde groep topsporters getroffen te kunnen worden door 

het virus. Dit lijkt in tegenspraak met de drie eerdergenoemde groepen, maar dit is 

slechts schijnbaar.
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Het gemeenschappelijke kenmerk van de drie groepen is m.i. is een chronisch 

gebrek aan fysieke inspanning. Zowel personen met onderliggend lijden, als-

ook ouderen en personen met morbide overgewicht zullen neigen naar een 

sedentair leven.

De vraag is nu: Is een gebrek aan fysieke inspanning van invloed op de weer-
stand tegen dit of elk ander virus? Om deze vraag te beantwoorden heb ik 

een beroep gedaan op de publicaties van o.a. Micheal Gleeson.

De topsporter

In 1984 werd in The Journal of the American Medical Association (Simon 1984) 

een overzichtsartikel gepubliceerd waarin de auteur benadrukte dat ‘er geen 

duidelijk experimenteel of klinisch bewijs is dat lichaamsbeweging de frequen-

tie of ernst van menselijke infecties zal veranderen’.

Er waren voorafgaand aan deze publicatie bijzonder weinig studies uitgevoerd 

naar de invloed van inspanning op het immuunsysteem. 

Uit eigen ervaring is mij echter bekend, dat extreem intensieve en langdurige 

trainingen wel degelijk hun weerslag hebben op de vatbaarheid voor bijvoor-

beeld verkoudheid.

Het is met name Micheal Gleeson en zijn team, die hier vanaf 1984 onderzoek 

naar hebben verricht. De resultaten toonden onder meer aan, dat fysieke in-

spanning tot op zekere hoogte een positief effect kan hebben. Wanneer de 

belasting het vermogen tot herstel overtreft, zal de vatbaarheid voor infecties 

toenemen. Een voorbeeld wordt weergegeven in fig.1.1. Hoewel de studies met 

name gericht zijn op de invloed van (extreme) sportactiviteiten op het im-

muunsysteem, toont het mijns inziens ook aangrijpingspunten met betrek-

king tot risicogroepen. 
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We hebben allemaal wel eens last van verkoudheid, maar recent onderzoek 

geeft aan, dat de mate van fysieke activiteit van een persoon het risico op 

luchtweginfecties zoals verkoudheid beïnvloedt, hoogstwaarschijnlijk door de 

immuunfunctie te beïnvloeden. Matige niveaus van regelmatige lichaamsbe-

weging lijken onze vatbaarheid voor ziekte te verminderen in vergelijking met 

een inactieve levensstijl, maar lange, zware periodes van lichaamsbeweging en 

periodes van intensieve training geven atleten een verhoogd risico op verkoud-

heid en griep. Bovenste luchtweginfecties (URTI’s) zijn de meest voorkomende 

die mensen krijgen en omvatten verkoudheid, sinusitis en tonsillitis. De meeste 

zijn te wijten aan een infectie met een virus. De gemiddelde volwassene heeft 

elk jaar twee tot vier URTI’s en jonge kinderen hebben twee keer zoveel. We 

worden constant blootgesteld aan de virussen, die deze infecties veroorzaken, 

maar sommige mensen lijken vatbaarder voor URTI’s dan anderen. Elke dag 

beschermt ons immuunsysteem ons tegen een leger van pathogene micro-

ben die het lichaam bombarderen. De immuunfunctie wordt beïnvloed door 
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de genetische samenstelling van een individu en andere externe factoren zo-

als stress, slechte voeding, gebrek aan slaap, het normale verouderingsproces, 

gebrek aan lichaamsbeweging of overtraining. Deze factoren kunnen het im-

muunsysteem onderdrukken, waardoor een persoon kwetsbaarder wordt voor 

infecties. 

Lichaamsbeweging kan zowel een positief als negatief effect hebben op de 

werking van het immuunsysteem en kan de kwetsbaarheid van een persoon 

voor infectie beïnvloeden. Onderzoekers hebben een verband gevonden tus-

sen matige regelmatige lichaamsbeweging en een verminderde frequentie 

van URTI’s in vergelijking met een inactieve toestand en ook met overmatige 

hoeveelheden lichaamsbeweging en een verhoogd risico op URTI’s. Een eenja-

rig onderzoek onder meer dan 500 volwassenen wees uit, dat deelname aan 1-2 

uur matige lichaamsbeweging per dag geassocieerd was met een derde ver-

mindering van het risico op het krijgen van een URTI vergeleken met personen 

met een inactieve levensstijl (Nieman et al.2011). Andere onderzoeken hebben 

aangetoond, dat mensen die twee of meer dagen per week sporten, de helft 

minder dagen vrij hebben van school of werk vanwege verkoudheid of griep 

als degenen die niet sporten. Meer is echter niet altijd beter in termen van trai-

ningsvolume, aangezien andere onderzoeken een 2- tot 6-voudige toename 

van het risico hebben gemeld bij het ontwikkelen van een URTI in de weken 

na marathon- (42,2 km) en ultramarathon (90 km) races. Dit komt gedeeltelijk 

door verhoogde niveaus van stresshormonen zoals adrenaline en cortisol die 

de functies van witte bloedcellen onderdrukken. Na zware inspanning komen 

atleten een korte periode binnen, waarin ze een verzwakte immuunweerstand 

ervaren en vatbaarder zijn voor virale en bacteriële infecties, in het bijzonder 

URTI’s. Depressie van de immuunfunctie na inspanning is het meest uitgespro-

ken wanneer de oefening continu, langdurig (> 90 minuten), matig tot hoog 

intensief (55-75% van de aerobe capaciteit) is en wordt uitgevoerd zonder voed-

selinname (Gleeson et al. 2013). 

Een ander probleem voor atleten is, dat hun blootstelling aan pathogene (ziek-

teverwekkende) micro-organismen in de omgeving hoger kan zijn dan nor-

maal vanwege de toegenomen snelheid en diepte van de ademhaling tijdens 

inspanning (toenemende blootstelling van de longen aan ziekteverwekkers 

in de lucht). Dit geldt ook voor blootstelling aan grote menigten en frequen-

te buitenlandse reizen. Sommige van de gemelde keelpijn is mogelijk niet te 
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wijten aan infectieuze agentia, maar aan niet-infectieuze luchtwegontsteking 

veroorzaakt door allergieën of inademing van verontreinigende stoffen en kou-

de droge lucht. Een veel voorkomende perceptie is, dat blootstelling aan kou, 

nat weer de kans op verkoudheid kan vergroten, maar het beschikbare bewijs 

ondersteunt dit niet. De meeste mensen zijn vatbaarder voor verkoudheid in 

de winter (wat mogelijk te wijten is aan een verminderde vitamine D-status 

op dat moment). Talrijke onderzoeken bij atleten geven aan, dat ze het meest 

vatbaar zijn voor het oplopen van infecties na het leveren van maximale persta-

ties. Dit volgt meestal op een periode van intensieve training en extra mentale 

stress met de angst om goed te willen presteren. De zorg van atleten is, dat 

zelfs een milde infectie hun vermogen om op het hoogste niveau te presteren 

kan aantasten. Infecties voorkomen is dus erg belangrijk voor hen en ze kun-

nen zichzelf helpen door te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne, goede 

voeding en het minimaliseren van stress in het leven. 

Een samenvatting van de bevindingen van meer dan twee decennia durende 

studies van Gleeson zijn onderzoeksteam en anderen zijn hieronder weerge-

geven.

 — Matige lichaamsbeweging (30-45 minuten stevig wandelen, 5 dagen per 
week) veroorzaakt gunstige immuunveranderingen, welke het aantal ziek-
tedagen bij zowel jonge als oude volwassenen met 25-50% vermindert in 
vergelijking met de gerandomiseerde passieve controlegroep. Dit is de 
belangrijkste bevinding, die naar voren is gekomen uit onderzoeken naar 
inspanningsimmunologie van de afgelopen twee decennia, en is in over-
eenstemming met aanbevelingen voor de volksgezondheid, welke mensen 
aansporen om 30 minuten of meer bijna dagelijkse lichamelijke activiteit te 
ondernemen. 

 — Veel componenten van het immuunsysteem vertonen een nadelige veran-
dering na langdurige, zware inspanning die langer dan 90 minuten duurt. 
Deze immuunveranderingen treden op in verschillende compartimenten 
van het immuunsysteem en het lichaam (bijv. de huid, slijmvliesweefsel 
van het bovenste ademhalingskanaal, longen, bloed en spieren). Tijdens dit 
‘open venster’ van verminderde immuniteit (die tussen de 3 en 72 uur lijkt te 
duren, afhankelijk van de immuunmaatregel), kunnen virussen en bacteriën 
voet aan de grond krijgen, waardoor het risico op subklinische en klinische 
infectie toeneemt. 
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 — Tijdens en na zware en intensieve inspanning, ervaren individuen een aan-
houdende neutrofilie 1 en lymfocytopenie2. Van alle immuuncellen reageren 
natural killer (NK) cellen, neutrofielen en macrofagen (alle van het aangebo-
ren immuunsysteem) het meest op de effecten van acute inspanning, zowel 
qua aantal als qua functie. Hoe langer en intenser de trainingsperiode (bijv. 
wedstrijd marathon), hoe groter en langduriger de respons, met matige trai-
ningsperiodes (<60% maximale zuurstofopname en <45 minuten duur) wel-
ke relatief weinig verandering oproepen ten opzichte van de rustniveaus. Er 
lijken veel mechanismen bij betrokken te zijn, waaronder door inspanning 
geïnduceerde veranderingen in stresshormoon- en cytokineconcentraties, 
veranderingen in lichaamstemperatuur, toename van de bloedstroom en 
uitdroging. 

 — Van de verschillende nutritionele tegenmaatregelen tegen door inspanning 
geïnduceerde immuunverstoringen, welke tot dusver zijn geëvalueerd, is 
naar voren gekomen dat de inname van koolhydraatdranken tijdens intensie-
ve en langdurige inspanning het meest effectief is. Hoewel koolhydraatsup-
pletie door inspanning geïnduceerde verhogingen van plasmacytokines 
en stresshormonen vermindert, is het echter grotendeels ineffectief bij het 
voorkomen van gevallen van het immuunsysteem. Andere nutritionele te-
genmaatregelen zoals glutamine en antioxidantensupplementen hebben 
teleurstellende resultaten opgeleverd. 

 — Naarmate individuen ouder worden, ervaren ze een afname van de meeste 
celgemedieerde en humorale immuunresponsen. Een groeiend aantal on-
derzoeken geeft aan, dat de immuunfunctie verbeterd is bij geconditioneer-
de versus sedentaire oudere proefpersonen en dat inspanningstraining de 
antilichaamrespons op vaccins en andere aspecten van immunosurveillance 
verbetert. De toekomst van inspanningsimmunologie ligt in het bepalen of 
veroorzaakte verstoringen in de immuniteit helpen bij het verklaren van ver-
beteringen in andere klinische resultaten, zoals kanker, hartaandoeningen, 
diabetes type 2, artritis en andere chronische ziekten. Dit is een opwindend 
nieuw gebied van wetenschappelijke inspanning en voorlopige gegevens 
suggereren, dat immuunveranderingen tijdens training één van de vele 
mechanische factoren zijn. Diabetes type 2 en hart- en vaatziekten worden 
bijvoorbeeld in verband gebracht met chronische laaggradige systemische 
ontsteking. Tijdens inspanning wordt interleukine (IL) -6 geproduceerd door 
spiervezels en stimuleert het de verschijning in de bloedsomloop van an-
dere ontstekingsremmende ctyokines zoals IL-1-receptorantagonist en IL-10. 
IL-6 remt ook de productie van de pro-inflammatoire cytokine tumornecro-
sefactor (TNF) -𝛼 en stimuleert lipolyse en vetoxidatie. Met gewichtsverlies 
door energiebeperking en lichaamsbeweging, dalen de plasmaspiegels van 
IL-6, neemt de skeletspier TNF-𝛼 af en verbetert de insulinegevoeligheid. 
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Het vrijkomen van IL-6 uit de oefenspier kan dus helpen mediëren enkele 
van de gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging, waaronder metabo-
lische controle van type 2 diabetes (Petersen & Pedersen 2005). De door in-
spanning geïnduceerde cytokineverbindingen tussen vet- en spierweefsel 
rechtvaardigen duidelijk verdere studie. Ik ben van mening dat de meeste 
gevestigde gezondheidsvoordelen van regelmatige lichaamsbeweging een 
sterkere link hebben met immuunveranderingen dan eerder werd vermoed. 
Zo heeft een overvloed aan onderzoek wereldwijd de afgelopen 20 tot 25 
jaar ons begrip van de relatie tussen lichaamsbeweging, het immuunsys-
teem en de bescherming van de gastheer enorm vergroot. 

Use it of Lose it

Resumerend lijkt het mij aannemelijk te veronderstellen, dat niet zozeer het 

onderliggend lijden, noch het overgewicht, noch de leeftijd het breekpunt is 

bij het al dan niet goed doorstaan van corona. Deze weerstand, de kwaliteit van 

het immuunsysteem wordt mede bepaald door de mate waarin men actief is. 

Grof gezegd kun je stellen: Bewegen is leven. Om hierover enige zekerheid te 

verkrijgen is gericht onderzoek noodzakelijk.

Reverenties:

1. Gleeson M, Bishop NC and Walsh NP (2013) Exercise Immunology. Lon-

don: Routledge (Taylor and Francis). ISBN 978-0-415-50725-7 (Hb); 978-0-415-

50726-4 (Pb); 978-0-203-12641-7.

2. Nieman DC, Henson DA, Austin MD and Sha W (2011) Upper respiratory 

tract infection is reduced in physically fit and active adults. British Journal of 

Sports Medicine 45:987-992.

1.  Een neutrofiele granulocyt of kortweg neutrofiel is een granulaire (korrelige) witte 
bloedcel die een essentieel onderdeel vormt van het immuunsysteem. Neutrofielen vormen de 
grootste groep leukocyten en maken ongeveer 60% uit van het totale aantal witte bloedcellen 
dat in een gezond lichaam aanwezig is.
2.  Lymfocytopenie of lymfopenie is de voorwaarde dat een abnormaal lage lymfocyten in 
het bloed. Lymfocyten zin witte bloedcellen met belangrijke functies in het immuunsysteem. 
Het tegenovegestelde is lymfocyto , dat betrekking heeft op een te hoge lymfocyten.


