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Wereldwijde gevolgen van de COVID-19-pandemie 
Medio december 2020 waren wereldwijd meer dan 70 miljoen gevallen van CO-
VID-19 bevestigd en had de ziekte meer dan 1,6 miljoen levens geëist. Volgens 
een gezamenlijke verklaring van de ILO, de FAO, de IFAD en de WHO van 13 ok-
tober 2020 “heeft de COVID-19-pandemie wereldwijd geleid tot een dramatisch 
verlies aan mensenlevens en vormt zij een ongekende uitdaging voor de volksge-
zondheid, de voedselsystemen en de arbeidswereld. De economische en socia-
le ontwrichting die door de pandemie is veroorzaakt, is verwoestend: tientallen 
miljoenen mensen dreigen in extreme armoede te vervallen, terwijl het aantal 
ondervoede mensen, dat momenteel op bijna 690 miljoen wordt geschat, tegen 
het einde van het jaar tot meer dan 800 miljoen zou kunnen stijgen”.1 Bovendien 
vormt de brede sociaal-economische impact van deze pandemie een bedreiging 
voor de duurzaamheid van alle sectoren van de samenleving over de hele wereld, 
met gevolgen voor onder meer de geestelijke gezondheid, de voedselvoorzie-
ning, de medische dienstverlening, het onderwijs en de energievoorziening.2

Deze verklaring benadrukt het belangrijke, maar vaak over het hoofd geziene feit 
dat gezonde voeding met een volledig spectrum aan microvoedingsstoffen de 
basis vormt van de werking van ons immuunsysteem en een doeltreffende be-
scherming biedt tegen infecties, inclusief COVID-19.

Wetenschappelijke basis van de toepassing 
van micronutriënten als een effectieve,  
veilige en betaalbare wereldwijde  
gezondheidszorg-strategie om te helpen  
de coronaviruspandemie onder controle  
te krijgen.
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Cellulaire mechanismen van SARS-CoV-2 infectie
Het virus dat is geïdentificeerd als de oorzaak van de 
COVID-19-pandemie is een type coronavirus dat SARS-
CoV-2 wordt genoemd (zie afbeelding 1). Bij besmette 
mensen veroorzaakt het een ernstige ademhalingsziek-
te die bekend staat als Severe Acute Respiratory Syn-
drome (SARS), met mogelijk fatale gevolgen.

Het binnendringen van het SARS-CoV-2-virus in de 
cel gebeurt door binding van een virale Spike-glyco-
proteïne aan zijn cellulaire receptor, die ACE2 (angio-
tensine-converterend enzym 2) genoemd wordt (zie 

afbeelding 2).3 ACE2 is aanwezig op vele celtypes in 
het menselijk lichaam, vooral in grote getale op cel-
systemen van de longen (alveolaire-epitheelcellen), de 
neus (nasale epitheelcellen), het hart, de bloedvaten 
(endotheelcellen) en andere organen.4,5 

Onlangs werd een andere receptor voor het SARS-CoV-
2-virus op het celoppervlak geïdentificeerd, die bekend 
is als neuropilin-1 (NRP-1) 6 Deze receptor is vooral aan-
wezig op endotheel- en epitheelcellen van de ademha-
lingsorganen en is ook betrokken bij het infectieproces 
van SARS-CoV-2.7

De virale binding aan cellulaire receptoren gebeurt via 
een specifieke sequentie op het SARS-CoV-2 Spike-ei-
wit, bekend als het receptor-bindend-domein (RBD), 
dat bepalend is voor de agressiviteit (infectiviteit) van 
het virus en momenteel het doelwit vormt voor the-
rapeutische interventie en vaccinaties (zie afbeelding 
3). Het RBD dat zich op de S1-subeenheid van de virale 
“spike” bevindt, herkent de ACE2-receptor met behulp 
van een specifieke complementaire structuur (sleu-
tel-slot-principe).8 Het RBD richt zich op en houdt het 

Afbeelding 1: Structuur van een coronavirus

Spike eiwit

Virale envelop

RNA

Afbeelding 2: Belangrijke stappen van SARS-CoV-2 infectie van menselijke cellen
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S1-eiwitdomein geopend om de aanhechting van het 
virus aan de menselijke ACE2-receptor mogelijk te ma-
ken. Deze conformatieverandering van het RBD leidt tot 
versmelten met het membraan van de gastheercel via 
een andere (de S2) subeenheid van het Spike-eiwit. Die 
S2-subeenheid helpt het virus die veranderde stand te 
behouden, hetgeen – na het binnendringen (endocy-
tose) van het virus in de cel – van belang is voor het 
versmelten van het virus met structuurbestanddelen 
van de cel.9,10

Zoals zichtbaar in afbeelding 2, zijn bij zowel de binding 
als de verwerking van het virus in de cellen verschil-
lende eiwitsplitsende enzymen (proteasen) betrokken, 
zoals het type II-transmembraan-serineprotease (TM-
PRSS2), furine, kathepsine-L en andere.11,12

Eenmaal in de cel gebruikt SARS-CoV-2 zijn RNA-afhan-
kelijke RNA-polymerase (RdRp) om zijn genetisch ma-
teriaal (RNA) over te brengen, wat een voorwaarde is 
voor vermeerdering (replicatie) van het virale erfelijke 
materiaal (genoom) binnen in de lichaamscellen.13

Huidige aanpak van de COVID-19 pandemie
Ondanks zoveel vooruitgang in de geneeskunde, de we-
tenschap en de technologie, vertrouwen we nog steeds 
op sociale afstands- en isolatiemethoden om de ver-
spreiding van virussen te beperken. Medische interven-
ties en behandelingen hebben gemengde resultaten 
opgeleverd, met in sommige landen tot nu toe slechts 
enkele verbeteringen.

Een andere strategie om een einde te maken aan de 
COVID-19-pandemie berust op vaccins die zijn ontwik-
keld met behulp van experimentele RNA- en DNA-ge-
baseerde technologie. Deze vaccins verschillen van de 
traditionele vaccins, die verzwakte of gedode virussen 
bevatten. In plaats daarvan bevatten zij een genetische 
blauwdruk (RNA of DNA) van het Spike-eiwit van SARS-
CoV-2. De op DNA gebaseerde vaccins maken gebruik 
van viraal DNA dat in een ander soort virus - meestal 
adenovirussen - is verpakt met het doel het virale ge-
nfragment het menselijk lichaam in te brengen om 
productie van viraal eiwit te starten en een immuun-
respons op te wekken. Bij op RNA gebaseerde vaccins 
wordt het mRNA dat codeert voor het virale Spike-ei-
wit verpakt in lipide nanodeeltjes om de cel binnen te 
dringen, waar het door cellulaire productie-eenheden 
(ribosomen) wordt vertaald tot het virale eiwit. Dit eiwit 
wordt in de cel verder verwerkt. Op die manier wordt 
een specifieke afweerreactie (T-cel-immuniteit) en te-
vens de productie van antilichamen op gang gebracht.

Sinds de introductie van mRNA-vaccins zijn er meldin-
gen van meestal milde, voorbijgaande bijwerkingen 
(koorts, hoofdpijn, enz.). Bij sommige patiënten zijn 
echter onmiddellijk na de injectie ernstige allergische 
reacties gerapporteerd, zoals verlammingen van de ge-
zichtszenuw en ontstekingen van de wervelkolom.14  De 
immuniteitseffectiviteit en de bijwerkingen van deze 
vaccinatie op lange termijn zijn niet bekend. Al deze 
factoren dragen bij tot scepsis en weerstand tegen deze 
vaccinatie.

Afbeelding 3:  Eigenschappen van SARS-CoV-2 binding  
  aan ACE2-cellulaire receptoren
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Behoefte aan veilige en doeltreffende strategieën om  
de coronapandemie te bestrijden en te voorkomen 
Verminderde immuniteit is een belangrijke risicofactor 
voor infectie met en overlijden door coronavirussen. Ou-
deren en personen met comorbiditeiten zoals hyperten-
sie, diabetes, kanker en obesitas zijn ernstiger getroffen 
door COVID-19. Bij deze groepen mensen treden ook 
vaker gezondheidscomplicaties op.15-17 Al deze risico-
factoren worden in verband gebracht met tekorten aan 
micronutriënten, veroorzaakt door een onevenwichtige 
voeding of door genetische aanleg met verhoogde be-
hoefte aan microvoedingsstoffen, of door het gebruik 
van diverse farmaceutische middelen, door roken, mili-
euvervuiling en andere externe factoren. Samen dragen 
al deze factoren bij tot een verminderde algehele ge-
zondheid van de desbetreffende personen, echter vooral 
tot verzwakking van het immuunsysteem.

Aan het begin van de COVID-19 pandemie werd een sa-
menhang vastgesteld tussen lage vitamine D-spiegels, 
zinktekort en risico op infectie.18 Een tekort aan zink be-
perkt daarbij belangrijke immuunfuncties zoals het op-
ruimen (fagocytose) van ziekteverwekkers, de activiteit 
van zogenoemde “natuurlijke killercellen” en andere.19 

De combinatie van zink met vitamine C bleek immuun-
versterkende effecten te hebben.20

Ook vitamine D heeft positief effect op verschillende 
aspecten van het immuunsysteem. Het beïnvloedt het 
cellulaire immuunsysteem doordat het de overmatige 
productie remt van cytokinen, die wordt uitgelokt door 
virale infecties, waaronder die met het coronavirus dat 
verantwoordelijk is voor COVID-19. Vitamine D kan ook 
weefselschade verminderen, ontstaan bij infectie door 
een explosie van biologische signaalstoffen (cytokinen), 
die ook wel ‘cytokinenstorm’ genoemd wordt.21 

De combinatie van vitamine C met bepaalde aminozu-
ren, groene thee-extract, en andere microvoedingsstof-
fen liet bijzondere voordelen zien. Die combinatie was 

in staat de presentatie (expressie) van cellulaire ACE2-re-
ceptoren – de toegangsdeuren van het coronavirus - in 
longcellen te remmen. Dit effect was extra duidelijk bij  
ontstekingsprocessen (onder pro-inflammatoire omstan-
digheden).22,23

Vitamine C heeft een sterke antivirale werking en rem-
mende invloed op ontstekingsprocessen, waarvan be-
kend is dat die een belangrijke rol spelen bij coronavirus-
infecties, en tot de reeds beschreven levensbedreigende 
‘cytokinenstorm’ kunnen leiden.24,25 

Vitamine C werkt ook synergetisch met vitamine D en zink 
bij het beschermen van de cel-lagen van het lichaam, die 
gezien worden als zogenoemde “barrières” en een be-
langrijke drempel vormen tegen het binnendringen van 
ziekteverwekkers in het lichaam. Ook op die cellen van 
het immuunsysteem heeft deze combinatie van micro-
voedingsstoffen een positief effect.26 

Ook de groep van B-vitamines is van belang voor een 
optimale functie van het immuunsysteem bij de afweer 
tegen virale infecties en de productie van antilichamen.27 
Een tekort aan vitamine B6 vermindert beide “zuilen” 
van de immuunafweer - zowel de aangeboren als de ver-
worven immuniteit. Zowel de nieuwvorming van lym-
focyten, en hun rijping (differentiatie), als de productie 
van antilichamen wordt door een tekort aan vitamine B6 
beperkt.28,29 

Vooral ouderen hebben dikwijls een tekort aan vitamine 
B12 en foliumzuur, wat een negatieve invloed heeft op 
hun immuniteit.30,31 

Verschillende plantenextracten hebben ook gunstige 
effecten op het immuunsysteem.32 Onder deze stoffen 
heeft bijvoorbeeld fucoïdan, een zwavelhoudend (gesul-
feerd) complex suikermolecuul uit bruinalgen, een zeer 
brede positieve invloed op het immuunsysteem, met 
name bij de afweer tegen virale infecties. Het verbetert 
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de functie van verschillende celsystemen die betrokken 
zijn bij de immuunafweer, inclusief de opruimcellen (ma-
crofagen) en de zogenoemde “NK-cellen” (natural killer 
cells).33,34 Ook de al genoemde signaalstoffen, de cyto-
kinen, worden door deze plantenbestanddelen positief 
beïnvloed.

Naast deze specifieke plantenbestanddelen hebben al-
gemeen gezien polyfenolen- en vitamine C-rijke vruch-
ten en groentesoorten – zure kersen, lycheevruchten, 
gemberwortel en andere - eveneens sterke ontstekings-
remmende en antioxiderende effecten laten zien in een 
groot aantal studies.35

Toepassing van micronutriënten tegen coronavirussen 
Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie is er toe-
nemende belangstelling voor de toepassing van veilige 
en doeltreffende natuurlijke benaderingen die de wer-
king van het immuunsysteem ondersteunen en directe 
antivirale effecten hebben op het coronavirus. 

Algemeen geldt: Micronutriënten, vooral wanneer ze in 
combinaties worden toegepast, spelen bij de afweer te-
gen infecties en bij de optimering van de functie van het 
immuunsysteem een belangrijke rol, en ondersteunen 
daarmee de afweer tegen virussen en andere ziektever-
wekkers.

Met betrekking tot de coronavirussen is belangrijk te 
weten, dat deze combinatie van microvoedingsstoffen 
niet alleen tegen een bepaalde variant van het corona-
virus werkzaam is, maar ook tegen mutaties van co-
ronavirussen. Bovendien gelden microvoedingsstoffen 
algemeen gezien als veilig en zonder bijwerkingen.
  
Sinds het begin van COVID-19 hebben verschillende stu-
dies gezocht naar enkelvoudige natuurlijke stoffen ge-
zocht die de eerste stap van infectie - de binding van het 
Spike-eiwit op het virusoppervlak aan zijn natuurlijke 
cellulaire receptor aan het celoppervlak- remmen. Veel 

van deze studies pasten moleculaire modelleringsme-
thoden toe, waarbij ze probeerden de structuur van het 
virale Spike-eiwit (“sleutel”) aan te passen an de struc-
tuur van de ACE2-cel-receptor (“slot”).17 Ook werden 
een aantal theoretische evaluaties uitgevoerd, waarbij 
microvoedingsstoffen die al bij andere ziekteverwek-
kers succesvol onderzocht waren, nu op coronavirussen 
werden getest.36 In een paar studies werden bepaalde 
microvoedingsstoffen getest in hoeverre ze de binding 
van het COVID Spike-eiwit aan zijn specifieke ACE2-re-
ceptor op het celoppervlak kunnen remmen.37,38

Klinische toepassingen van micronutriënten  
tegen coronavirussen
Veel studies adviseren inname van vitamine C om in-
fecties van de onderste luchtwegen onder controle te 
houden. Vitamine C-suppletie is een van de meest over-
tuigende therapeutische interventies tegen coronavi-
russen.39-42

In een klinisch onderzoek in de VS werd gemeld dat in-
traveneuze (IV) doses vitamine C het door bloedvergif-
tiging (sepsis) veroorzaakt risico op Acuut Respiratoir 
Distress Syndroom (ARDS) verminderde. ARDS is levens-
bedreigende longschade waarbij door de geïnfecteerde 
– en daarmee “ondicht” geworden – epitheellaag ver-
meerd weefselvloeistof in de longen lekt, waardoor de 
ademhaling wordt belemmerd en de zuurstoftoevoer 
naar het lichaam afneemt. De ontwikkeling van ARDS 
bij patiënten met COVID-19 is een levensbedreigende 
complicatie.43

In een gerandomiseerde, placebogecontroleerde kli-
nische interventiestudie werd bovendien gedocumen-
teerd dat hooggedoseerde vitamine C het sterftecijfer 
bij patiënten met gevorderde stadia van COVID-19 bijna 
kan halveren.44

Deze multi-center klinische studie, gecoördineerd door 
het universitaire ziekenhuis van Wuhan, de plaats waar 
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de huidige pandemie is uitgebroken, omvatte COVID-19 
patiënten die beademd werden op de intensive care. 
Deze ernstig zieke patiënten kregen dagelijkse doses 
van 24 gram vitamine C, intraveneus toegediend. Ver-
geleken met patiënten die slechts een placebo kregen, 
kon door de toediening van hooggedoseerde vitamine 
C het leven van elke tweede patiënt gered worden.

De patiënten die deze hooggedoseerde vitamine C-be-
handeling kregen, hadden ook een significant beter 
zuurstofgehalte van hun bloed, wat er op wijst dat de 
zuurstof zich beter door de lucht-bloed barriere (epit-
heellaag van de longen) kan verplaatsen naar de rode 
bloedcellen. Dat betekent dus dat het longweefsel min-
der ontstoken is, een feit dat in deze studie werd beves-
tigd door duidelijk lagere niveaus van ontstekingsmar-
kers (Interleukine-6) bij de vitamine C-patiënten.

De overlevingskansen van COVID-19 patiënten in deze 
vitamine C-studie waren onevenredig beter dan in an-
dere klinische studies, waarbij een farmacetisch prepa-
raat (Remdesivir) ingezet was, dat door de WHO geadvi-
seerd was voor de behandeling van COVID-19 patiënten 
wereldwijd.

Korte tijd later werd deze bewering door de WHO ge-
relativeerd: in een officiële verklaring van november 
2020 verklaarde dezelfde organisatie dat er momenteel 
geen bewijs zou zijn, en dat Remdesivir net zo weinig 
als andere geteste farma-preparaten het overleven van 
COVID-19 patiënten significant kan verbeteren.45 

Opgemerkt moet worden dat toedienen van hooggedo-
seerde vitamine C tot nu toe de enige klinisch bewezen 
richting is voor succesvolle, levensverlengende behan-
deling van COVID-19 patiënten.

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie zijn in 
verschillende landen ook meerdere klinische studies 
met de vitamines C, D, A, B3 en zink gestart, zoals blijkt 
uit WHO-gegevens.46

Opmerkelijk is dat de klinische studies die het bewijs van 
de werkzaamheid van vitamine C bij de behandeling van 
COVID-19 patiënten laten zien, niet of nauwelijks ingaan 
op de specifieke en cellulaire mechanismen die deze 
belangrijke klinische observatie kunnen verklaren. Een 
algemeen bekende werking is het gebruik van vitamine 
C voor het immuunsysteem en voor krachtige antioxi-
derende eigenschappen. Ook de betekenis als cofactor 
voor talrijke bio-katalysatoren (enzymen) die betrokken 
zijn bij regulatieprocessen van de stofwisseling of van 
erfelijk materiaal (DNA), en de belangrijke functie bij de 
collageensynthese – en daarmee voor stabiliteit van de 
zogenoemde barrière-cellagen – zijn voor de gezond-
heidsbetekenis van vitamine C van groot belang.

Verschillende onderzoeken van ons eigen instituut la-
ten zien dat vitamine C ook doelgericht meerdere sleu-
telmechanismen remt, waarvan  coronavirussen bij in-
fectie van het lichaam gebruik maken. Daartoe behoren 
vooral ook het remmen van de productie (expressie) 
van de ACE2-receptoren op het oppervlak van mense-
lijke lichaamscellen.22 Vooral betekenisvol was echter 
dat we konden aantonen, dat door de combinatie van 
vitamine C met bepaalde andere microvoedingsstoffen, 
deze remming van sleutelmechanismen van coronavi-
rus-infectie aanzienlijk kan worden versterkt.23

Microvoedingsstoffen-combinaties voor natuurlijke 
beheersing van de coronavirus pandemie
De antivirale werkzaamheid van een enkelvoudige mi-
crovoedingsstof, die zich richt op verschillende aspec-
ten van de stofwisseling, kan door een combinatie van 
geselecteerde natuurlijke stoffen duidelijk verhoogd 
worden.

Een verder voordeel van een dergelijke toepassing van 
een microvoedingsstoffen-combinatie, is dat daardoor 
een groot aantal cellulaire processen die van belang 
zijn voor afweer tegen ziekteverwekkers, gelijktijdig be-
invloed kunnen worden.
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Bovendien hebben onze onderzoeken laten zien dat door 
een combinatie van specifieke microvoedingsstoffen 
de werkstoffen al in duidelijk geringere hoeveelheden 
werkzaam zijn, als wanneer deze enkelvoudig worden 
ingezet. Dit principe van voedingsstoffen-synergie – dwz. 
de wisselwerking en positieve invloed van enkelvoudige 
microvoedingsstoffen onder elkaar – is al meer dan twee 
decennia de focus van ons wetenschappelijk onderzoek 
met infecties – en ook met andere ziekten.47-49

We hebben vastgesteld dat vitamine C (ascorbinezuur) 
in hoge concentraties (tot 10 mM) de ACE2-productie 
zowel op genetisch (RNA) als ook op proteïne-niveau 
aanzienlijk kan verminderen. Bovendien kan vitamine 
C de remmende werking van andere natuurlijke ver-
bindingen (groene thee-extracten/EGCG, baicaleïne, 
curcumine etc.) op de productie (expressie) van cellu-
laire ACE2-receptoren versterken (Ivanov et al., ter pu-
blicatie ingediend). 

A: Micronutriënten bij verminderen van ACE2 en 
NRP-1 receptoren

Het verminderen van ACE2- en neuropilin (NRP-1)-recep-
toren  - de beide tot dusverre bekende “docking stations” 
van het voor COVID-19 verantwoordelijke coronavirus 
(SARS-CoV-2) - is een belangrijk therapeutisch doel om de 
virale agressiviteit/besmettelijkheid te verlagen.

Onze eerdere studies toonden aan dat een specifieke 
combinatie van microvoedingsstoffen de expressie van 
ACE2-receptoren op menselijke longcellen (alveolaire 
epitheelcellen) met 90% kan remmen.22,23 In een recentere 
studie toonden we aan dat deze microvoedingsstoffen ook 
de expressie van NRP-1-receptoren kunnen verlagen.38

Met betrekking tot de remmende werking van het 
spoorelement zink op de SARS-CoV-2/ACE2 interactie50 , 
lieten onze onderzoeken zien dat dit effect door combi-
natie met vitamine C aanmerkelijk versterkt kan worden.
Zo leidt zinkaspartaat in een concentratie van 33 µM tot 
remming van ACE2 met 22%. In combinatie met ascor-
baat wordt dit remmend effect meer dan verdubbeld en 
resulteert in 62% ACE2-remming. 23

Afbelding 4: Microvoedingsstoffen beïnvloeden mechanismen die betrokken zijn bij SARS-CoV-2-infectie  
  van menselijke cellen

Voorkomen dat SARS-CoV-2 virionen 
zich binden aan cellulaire receptoren

• Vermindering van het aantal 
ACE2- en NRP-1-receptoren op 
gastheercellen

• Remming van virale RBD-binding 
aan cellulaire receptoren 

• Remming van de activiteit van 
TRMPSS2 en furine, die helpen  
bij virale toegang
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In september 2020 is in de Mayo Clinic (VS) een gerando-
miseerde klinische studie met 4500 deelnemers gestart, 
om de rol van zink ten opzichte van multivitamine- sup-
pletie te testen bij ondersteuning van het immuunsys-
teem in de context van de COVID-19 pandemie. De resul-
taten worden verwacht in september 2021.51

B: Micronutriënten remmen de RBD-binding aan 
cellulaire ACE2-receptoren

Zoals hierboven toegelicht, vormt de interactie van het 
receptorbindend domein (RBD), een bestanddeel van 
het virus-oppervlakte-eiwit (spike-eiwit), met zijn bin-
dingsplaats op het lichaamscellen-oppervlak (ACE2-re-
ceptoren) het kader voor de ontwikkeling van “blokkers” 
(inhibitoren), die de toegang van het virus en daarmee 
infecties zouden kunnen verhinderen. 

Onze studies laten ook zien dat verschillende natuurlijke 
stoffen, zoals vitaminen en vetzuren, de binding van vi-
russen aan het cel-oppervlak, dwz. de interactie tussen 
het virale RBD en de cellulaire ACE2-receptoren, recht-
streeks kunnen storen.38 Bovendien konden we aan-
tonen dat een specifieke combinatie van plantaardige 
verbindingen het vasthechten van SARS-CoV-2 pseudovi-
russen aan de ACE2-receptoren kan remmen.38 Opmer-
kelijk is, dat de remmende werking van die microvoe-
dingsstoffen-combinatie zich zowel voor als ook na het 
binnendringen van dit virus in de cellen ontplooit.38 Deze 
gegevens bevestigen de hoge werkzaamheid van micro-
voedingsstoffen bij het remmen van virusvermeerdering 
in al geïnfecteerde cellen – en daarmee bij het verhinde-
ren van de uitbreiding van deze virale infectie.

Microvoedingsstoffen bij het remmen van TMPRSS2, 
furine, en kathepsine-L-activiteiten
Zowel voor het binnendringen van het virus in de li-
chaamscellen, als ook voor de vermeerdering van dat 
virus, is een aantal bio-katalysatoren (enzymen) nodig. 
Kathepsine-L, een eiwitsplitsend enzym (endosomale 
protease), het celmembraan-gebonden enzym (mem-

braan geassocieerde serine protease TMPRSS2) en ook 
het enzym furine vergemakkelijken zowel de toegang 
van het coronavirus (SARS-CoV-2) in de lichaamscellen 
als ook de virusvermeerdering.52 

Op grond daarvan is remmen van de activiteit van deze 
enzymen noodzakelijk om het infectierisico effectief te 
verlagen. Naast de rol bij de SARS-CoV-2 (COVID-19)-in-
fectie is de binding tussen het Spike-eiwit, furine, en 
ACE-receptor ook in relatie tot het optreden van onge-
wenste hart- en vaat- complicaties van belang.53

Onze studies hebben aangetoond dat natuurlijke verbin-
dingen de activiteit van al deze enzymen gelijktijdig kun-
nen remmen.38

Micronutriënten bij het remmen  
van RdRp-polymerase
In vitro-experimenten tonen aan dat zink antivirale ac-
tiviteit bezit door middel van remming van SARS-CoV- 
RNA-polymerase. Zink-kationen (Zn2+) – met name in 
combinatie met zinkionofoor pyrithion - remmen het 
voor virusvermeerdering belangrijke enzym (RNA-po-
lymerase RdRp) van het SARS-coronavirus, door het 
remmen van replicatie.54

Onze studies lieten zien, dat de door ons geteste 
combinatie van specifieke microvoedingsstoffen de 
RdRp-activiteit met 100% kon remmen, dwz. een vol-
ledige blokkade van dit voor virusvermeerdering be-
langrijke enzym bereikte.38

CONCLUSIES 
Samenvattend tonen deze bevindingen de betekenisvol-
le mogelijkheid van microvoedingsstoffen aan, vooral in 
specifieke combinatie, als een nieuwe therapeutische 
strategie in de bestrijding van de COVID-19-pandemie.

Door tegelijkertijd de belangrijke mechanismen van 
coronavirus (SARS-CoV-2)-infectie te remmen, is deze 
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