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Voorzichtig met bepaalde kruiden bij COVID-19  
 

Bepaalde kruiden hebben een effect op het immuunsysteem. Met name in deze tijden worden 

planten/kruiden als Echinacea en kurkuma gebruikt om het immuunsysteem te ondersteunen. Er zijn 

echter aanwijzingen dat bij besmetting met SARS-CoV-2 (het corona-virus), bepaalde 

planten/kruiden de natuurlijke afweer van het lichaam kunnen beïnvloeden.  

Effect van planten op de immuunreactie tijdens corona-besmetting  
Tijdens besmetting met het corona-virus, wordt het immuunsysteem van het lichaam geactiveerd 
om het virus te verslaan. Planten met een ontstekingsremmende of immunomodulerende werking 
kunnen de immuunreactie van het lichaam dempen. Dit kan zowel een ongunstig als een gunstig 
effect hebben: 

• Een demping van de immuunreactie zou ervoor kunnen zorgen dat de immuunreactie 
onvoldoende is: het lichaam is niet in staat zich voldoende tegen het virus te weren en 
wordt ziek. 

• De planten zouden een overmatige immuunreactie die kan leiden tot een acuut respiratory 
distress symdroom (ARDS) kunnen temperen. Dit kan gunstig zijn, omdat de meeste mensen 
overlijden door complicaties die ontstaan als gevolg van de overmatige ontstekingsreactie in 
het lichaam (Jurenka 2009, Spelman 2006, Cinatl 2003). Door de overmatige 
ontstekingsreactie te temperen krijgt het lichaam de tijd om de adaptieve immuunreactie te 
ontwikkelen en zo het virus de baas te worden (Zhang 2020).  

 
Voorzichtigheid is geboden met het zelf gebruiken van kruiden met een ontstekingsremmende en 
immunomodulerende werking bij besmetting met het corona-virus. Er is onvoldoende duidelijk wat 
de invloed op de immuunrespons is en ongewenste effecten kunnen niet uitgesloten worden. 
Personen besmet met het corona-virus dienen een arts te raadplegen over gebruik van de volgende 
kruiden/planten die een afweerreactie kunnen temperen: 

• Echinacea 

• Kurkuma 

• Duivelsklauw 

• Zoethout 

• Kattenklauw 

• Boswellia 

• Commiphora 

• Salicylderivaten bevattende planten als wilg, moerasspirea, berk, populier, guldenroede en 

polygala. 

Rol van voedingssupplementen 
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld om besmetting met het corona-virus te voorkomen, 

behandelen of genezen. Voedingssupplementen worden gebruikt als aanvulling op je voeding, ter 

ondersteuning van je gezondheid. Het algemene advies is om bij medicijngebruik en ziekte een 

deskundige te raadplegen over het voortzetten of stoppen van gebruik van kruidensupplementen.  
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Invloed van planten op expressie ACE2-receptoren  
Het corona-virus gebruikt ACE2-receptoren als ingangspoort in ons lichaam. Er was enige 
bezorgdheid dat bloeddrukverlagende medicatie zoals een ACE-inhibitor de expressie van ACE2-
receptoren zou verhogen en daarmee zou kunnen leiden tot een hogere influx van het virus en een 
grotere kans op infectie en een ernstiger verloop van COVID-19. De bezorgdheid ging ook uit naar de 
planten scutellaria, kurkuma, magnolia en rozemarijn met een mogelijke invloed op de expressie van 
AC2-receptoren. 
Uit meerdere grootschalige studies met observationele data van duizenden COVID-19 patiënten is 
echter geen verband gevonden tussen het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen en een 
verhoogde infectiekans of een verhoogde mortaliteit bij COVID-19 (Mehra, Mandeep R., 2020; 
Mancia; 2020; Reynolds, Harmony R., 2020). Daarom is er momenteel geen reden tot bezorgdheid 
over de negatieve invloed van scutellaria, kurkuma, magnolia en rozemarijn op kans op infectie en 
verloop van COVID-19, via verhoogde expressie van ACE2-receptoren. 
 
Dit bericht is opgesteld door de Technische Commissie van NPN. De aanleiding is het rapport van de 
Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES over kruidensupplementen bij corona-besmetting. 
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