
  
 
 
 
 
 
Leefstijladviezen om jezelf te beschermen tegen infectie door het Coronavirus Bron: Internist Yvo 
Sijpkens, Haga Ziekenhuis en https://diabetes2doorbreken.nu  
 
1. Houd afstand van elkaar 
Om besmetting te voorkomen is het essentieel om onderling anderhalve meter afstand te houden. 
Om deze reden zijn samenkomsten verboden en scholen, sportclubs, horeca en bioscopen tijdelijk 
gesloten. Werk zo veel mogelijk van huis ook om het reizen in het openbaar vervoer te beperken. 
Voorkom het delen van voedsel, drank en uitrusting. Blijf thuis bij koorts, hoesten of neusloop. 
 
2. Zorg voor handhygiëne 
Geef elkaar geen hand. Was regelmatig handen met water en zeep, gedurende minstens 20 
seconden. Houd de nagels kort. Raak het gezicht zo min mogelijk aan. 
 
3. Eet gezond 
Beperk of vermijd de consumptie van bewerkte voeding met suikers, zetmeel of zaadoliën, vanwege 
het ongunstige effect hiervan op bloedsuikers en ontsteking. Bloedsuikerpieken verstoren diverse 
afweerreacties. Gebruik volwaardig dierlijk en plantaardig voedsel met essentiële aminozuren en 
vetzuren, vitaminen en mineralen. Lever, vis en boter zijn goede bronnen voor vitamine A. Vitamine 
C zit vooral in citrusvruchten, kiwi, bessen, zuurkool, boerenkool, broccoli, paprika, pepers en 
bladgroenten. Vette vis, lever en eigeel bevatten vitamine D, maar dit is in de winter vaak 
onvoldoende. Vitamine E bevindt zich in zaden, noten (amandelen), avocado’s en bladgroenten. Zink 
zit in vlees, zuivel, eieren en oesters en omega 3 in vis, lijnzaad en walnoten. Magnesium is te 
verkrijgen via vis, bladgroenten, peulvruchten, avocado’s, noten, zaden en pure chocolade. 
Zelfgemaakte bottenbouillion is een goede bron voor eiwitten, collageen en mineralen. Andere 
warme dranken zoals thee en koffie worden ook aanbevolen. 
 
4. Eet minder vaak 
Het beperken van het aantal maaltijden, bijvoorbeeld ontbijt overslaan, en eetmomenten 
tussendoor draagt bij aan het laag houden van bloedsuikers en bloeddruk. Bovendien kunnen opruim 
en herstelreacties tijdens het vasten op gang komen. Drink bij opkomende honger of zoek afleiding. 
 
5. Rook niet 
Roken beschadigt de slijmvliezen van de longen. Verminder het risico op een longinfectie door 
definitief te stoppen. 
 
6. Gebruik alcohol met mate 
Beperk het alcoholgebruik tot maximaal 1-2 glazen wijn bij het eten voor ontspanning. Bier (ook 
alcoholvrij) bevat veel koolhydraten. 
 

7. Slaap voldoende 
Vooral de diepe slaap aan het begin van de nacht heeft een gunstige invloed op de afweer. Stop in de 
avond eerder met blootstelling aan blauw licht op computer, televisie of telefoon. Ga eerder naar 
bed en slaap minstens zeven uur per nacht in een rustige goed geventileerde koele en donkere 
slaapkamer. Doe overdag zo mogelijk een powernap 

Er is in de afgelopen periode al veel gezegd en geschreven wat je moet doen als je 
een besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk wil voorkomen. Ook wordt 
steeds meer duidelijk dat mensen met onderliggende aandoeningen (o.a. 
Diabetes, Overgewicht, hart en vaatziekten) kwetsbaarder zijn voor het virus. 
Omdat de dreiging van het virus voorlopig niet voorbij zal zijn, is het dus zinvol om 
nu bezig te zijn met je leefstijl.  
 



 
8. Blijf in beweging 
Een actieve levensstijl verlaagt de kans op een luchtweginfectie. Ga dagelijks een stukje wandelen of 
fietsen in de buitenlucht, bij voorkeur een aantal maal per dag. Thuis kan met weinig hulpmiddelen 
aan fitness gedaan worden. Spelen, dansen of tuinieren in de thuissituatie werkt positief. 
 
9. Koester zonlicht 
Zonlicht doet meer dan het bevorderen van de vitamine D aanmaak in de huid. De aanmaak van 
endorfines en het vaatverwijdende stikstofoxide (NO) wordt door zonlicht gestimuleerd. 
 
10. Voorkom stress en angst 
Flinke of langdurige stress verhoogt cortisolspiegels en doet daarmee een aanslag op het 
afweersysteem. Slaap en bewegen verminderen stress. Yoga, meditatie en mindfulness zijn goede 
manieren voor ontspanning. Regelmatig een paar keer diep ademhalen, lachen of het luisteren naar 
muziek helpt ook. Het is belangrijk om optimistisch en dankbaar te blijven. 
 
 
Huisartsen Hartje Dorp en stichting Je leefstijl als medicijn gaan op korte termijn intensief 
samenwerken in een project gericht op Diabetes 2 doorbreken. Om mensen te helpen duurzaam en 
verantwoord hun leefstijl te helpen veranderen. Via MCC Omnes zullen we daartoe ook 
samenwerken met collega huisartsen en specialisten in de Westelijke Mijnstreek. Meer Weten? 
Houdt onze berichten in de gaten op www.huisartsenhartjedorp.nl en 
https://diabetes2doorbreken.nu   
 
Groeten Roel Smeijsters en Joost Hartgers en team Huisartsen Hartje Dorp.  
 
 
 


