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Immuniteit

Webinar: cellen en afweer (een metafoor)
Robert Muts, osteopaat D.O., mesoloog D.M. MSC.

Remy Muts, BSc, afsluiting Master Infection & Immunity (Universiteit Utrecht)

Voor patiënten 
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Immuniteit

Webinar: cellen en afweer  (een metafoor)

• Robert Muts is directeur van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam en 

directeur van het College voor Osteopathie Sutherland en de Academie voor 

Mesologie. Zijn thesis van 1991 beschreef de werking van het BBRS in relatie tot 

therapie. 

• Remy Muts is BSc in Molecular Life Science aan de Universiteit Utrecht (UU) en 

rond nu zijn Master Infection & Immunity af aan de UU met een stage in 

immunologie aan het Karolinska Instituut in Stockholm. Daarna volgt een PhD aan 

het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in Medische Microbiologie. 

We doen in dit seminar geen politieke uitspraken,

We schetsen de geneeskundige aspecten.
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4. afvoer

3. aanvoer
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Alarm, hulptroepen, ME, interpol, schade-herstel
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Fysiologie: de cel is kleinst levende eenheid binnen organisme
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Immuniteit
1. Metafoor

1. Eencellig organisme = rondtrekkende nomade
eigen voedsel, eigen huis, eigen onderwijs, etc. 

2. Meercellig organisme = maatschappij 
→ speciale beroepen → afhankelijkheid. 

Stad met arbeiders (A.T. Still) & vakbond van perfectie (natuur)
→ Één arbeider foutief behandeld (orgaan) 
→ Alles in staking

→ Slechte conditie maatschappij → smerig en ongezond organisme

36



Metafoor van de cel als gebouw + vele deuren
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Immuniteit
1. Metafoor

→ Vele gebouwen → wijk met speciale kenmerken
→ Vele wijken → stad = orgaan
→ Vele steden → maatschappij = organisme

→ Straten = bindweefsel (aanvoer en afvoer)
→ Wijken: industrie, winkel, woon
→ Lokale overheid (sturing), politie (verdediging)

Landelijke overheid (sturing), justitie (actieve 

verdediging), grensbewaking

NB. Bij een specialisatie ≠ verlies van basale functies
Professor kan nog bewegen, koken, verdedigen, 
ook al doet ‘ie dat niet veel. Bijv. zenuwcel. 
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Metafoor van de cel als gebouw + vele deuren
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Immuniteit

Cel → membraan + organellen → functies

Cytoplasma & cytoskelet

Basale inrichting van het gebouw

Mitochondriën

Energievoorziening (generator)

Ribosomen

Werkplaats → productie eiwitten

Endoplasmatisch Reticulum (SER & RER)

Werkplaats → productie vetten & eiwitten

2. De cel



Metafoor van de cel als gebouw + vele deuren
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Immuniteit

Cel → membraan + organellen → functies

Golgi-complex

Loods = transport en distributie

Lysosomen

schoonmaakploeg voor stof van buiten

Peroxisomen

Schoonmaakploeg voor stof van binnen

Nucleus (kern)

Directie en overheid (be)sturing

2. De cel



Metafoor van de cel als gebouw + vele deuren
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Immuniteit

Cel → membraan + organellen → functies

Celmembraan

Muren met ‘deuren’ (receptoren)

Specifiek slot → sleutel → informatie doorgeven

Cel = afhankelijk van omgeving

Aanvoer: auto, trein, post, telefoon, etc.

Afvoer: vuilnis, riool, biobak, post, telefoon, etc

2. De cel



Metafoor van de cel als gebouw + vele deuren
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Immuniteit
2. De cel
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Het gebouw is afhankelijk van haar omgeving,

Zowel in aanvoer als in afvoer. 
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3. aanvoer

Transport: is ‘vermoeibaar’ d.w.z. afhankelijk van brandstof

storing → minder aanvoer & logistiek ↓

Bezorging:    verkeerde opdracht → verkeerde gebouw

juiste brievenbuis (receptor) 

Storing:  stagnatie opdrachtgever (klier) = geen feedback

ontvanger mist stof om voort te kunnen

bezorger → fout herstellen

fout adres: onnodige informatie

Water:   waterleiding: druk, vervuiling. 

NB. Lekkage, waterkringloop, recycling

Immuniteit



Het gebouw is afhankelijk van haar omgeving,

Zowel in aanvoer als in afvoer. 
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3. aanvoer

Brandstof: verwarmingsyteem

aanvoer brandstof,

leidingennet, thermostaat

Electra:    juiste voltage, spanning en weerstand

Kortsluiting, stoppenkast

→ geen stroom: huis, wijk, stad

Cel: redoxpotentiaal, pH

Voeding:   juiste nutriënten (koolhydraat, eiwit, vet)

vitamines, mineralen

spore-elementen

Immuniteit



Het gebouw is afhankelijk van haar omgeving,

Zowel in aanvoer als in afvoer. 
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3. aanvoer

Transport: 

bloedvaten

Bezorging:

biochemie

hormonen

transmitters

Elektra:

Redoxpotentiaal, pH.

Immuniteit
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Het gebouw is afhankelijk van haar omgeving,

Zowel in aanvoer als in afvoer. 
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Vuilnisophaal: regelmaat, gescheiden

staking → vervuiling, infectiegevaar

Riool:    nodig voor de hygiëne

zuiveringsinstallatie

→ infectiegevaar

Transport:   ‘vermoeibare’ transportsystemen

4. afvoer

Bezorging:   Bijvoorbeeld: brief, email, internet

Tel: 112 → juiste hulpdienst

Immuniteit



Het gebouw is afhankelijk van haar omgeving,

Zowel in aanvoer als in afvoer. 
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Transport: 

bloedvaten

lymfe

Riool:

Lysosomen

peroxisomen

lymfe

Vuilnis:

Golgi-apparaat

Bloedvaten

lymfe

Bezorging:

chemotaxis

zenuwstelsel

4. afvoerImmuniteit

Opruimers:

macrofagen, mestcellen, monocyten
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5. reactieImmuniteit

Alarm ‘vreemde indringer’

Niet afzetten (code) → alarmsituatie

Gebouw hermetisch afgesloten → cel of groep cellen

Macrofaag, monocyt, leukocyt

Identificatieplicht: code (MHC klasse I, II, II)

Inbreker? Lokale maatregel, geen ruchtbaarheid. 

Lysosomale vertering, herstel door fibroblast (aannemer)

Geen normale inbreker? Lokale maatregel ≠ genoeg 
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5. reactieImmuniteit

Alarm ‘vreemde indringer’

Gebouw blijft hermetisch afgesloten

Geen normale inbreker? Lokale maatregel ≠ genoeg 

Bijstandsteam: lymfocyten (rechercheur, BVD, ME, leger)

Inbreker bekend? (Rambo IV) → immuunglobuline v. memorycel (geheugencel)

Rambo  Schade herstellen (fibroblast) nieuw gebouw.

grote schade → volstorten met beton = litteken. 

Meer abnormale inbrekers op verschillende plekken? 

Inbreker niet bekend? (Rambo I) → T-lymfocyt of B-lymfocyt →

imuunglobuline (antistof) maken = incubatietijd
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5. reactieImmuniteit

Alarm ‘vreemde indringer’

Beide gebouwen blijven hermetisch afgesloten

Teveel informatie aan bijstandsteam → keuze maken

Stel keuze Terminator → Rambo wordt chronische infiltrant (stoorveld)

→ Wel bijstandsteam ter plekke paraat, maar niet adequaat. 

Wat zijn onze bedreigende 

Rambo’s en Terminators?

NB: mogelijk en altijd 

persoonlijk / individueel.  

Meer inbrekers op andere plekken? 



Virus = microscopisch klein deeltje dat bestaat uit DNA of RNA, verpakt in een 

eiwitomhulsel. 

Virussen → pas biologisch actief NA binnendringen cellen levende organismen

→ Geen eigen voortplantingsapparaat & geen eigen stofwisseling. 

→ Volledig afhankelijk van gastheerorganismen. 

→ Voldoen niet aan gebruikelijke criteria voor de definitie van leven.

Diameter = 20 - 300 nanometer.
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Virus 1. BASIS

Zika-virus

NB: Dood stukje RNA-eiwit

Corona-virus



Virus → koppelt aan cel gastheer → injecteert eigen erfelijk materiaal in die cel.

Virussen → gespecialiseerd op een type gastheer t.g.v. eiwitmantel & antigenen. 

In de cel → anabole cel-processen voor groei en homeostase gebruiken om 

zichzelf te vermenigvuldigen + uitschakeling DNA gastheer. 

→ Gevolg 1. RNA/DNA → nieuwe kopieën virus gevormd. 

2. Dood van de gastheercel. 

3. Nieuwe virussen → naar andere cellen (lytische cyclus)
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Virus 2. VERMENIGVULDIGING
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Virus 2. VERMENIGVULDIGING



Coronavirussen = positief enkelstrengig RNA

→ Hebben een krans (Latijn corona) rond de virusdeeltjes. 

COVID-19 = coronavirus disease 2019, 

→ besmettelijke ziekte veroorzaakt door virus SARS-CoV-2

→ vermoedelijk is het een zoönose. 

Besmettingswijze: via vochtdruppels: niezen, hoesten, aanraking, mogelijk TGI

Besmet persoon → gemiddeld 2,2 andere mensen besmetten (reproductiegetal).

Zolang dit getal > 1 blijft → uitbreiding blijft. 

< 1 → ziekte uitsterven

→ Door sociale distantie, profylaxe, hygiënemaatregelen, quarantaine, 

→ Door toenemende immuniteit van de bevolking.
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Virus 6. CORONAVIRUS

Exponentieel, vgl. rijstkorrel schaakbord) 



COVID-19 gehad? → immuun 

→ Je wordt ‘niet meer ziek’

→ Je kunt ‘niet meer besmetten’

→ Als 50-60% van alle NL besmet zijn (RIVM) = groepsimmuniteit.

→ Besmetting is ingedamd (bij mazelen is dit 95%)

→ Kan jaren duren en is niet zeker.

→ Niet allemaal tegelijk → ziekenhuizen

→ Verloop ziekte → afhankelijk van 

de toestand in je lichaam
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Virus 7. GROEPSIMMUNITEIT
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5. reactieImmuniteit

Alarm ‘vreemde indringer’

3. Suiker en alle afgeleide stoffen (aspertaam, sorbitol, etc. 

1. Slechte Darmflora: junkfood, blik, sauzen, pakken, frisdrank, etc. 

4. Varkensvlees: te vet, afval, ziek.   

Wat zijn onze bedreigende Rambo’s en Terminators?

NB: mogelijk = altijd persoonlijk / individueel

5. Transvetten: snacks, snackbar, koek, taart, snoep, etc. 

2. Zuivelproducten: lactose en melkeiwit
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6. VoedingsadviesImmuniteit

www.integraalmedischcentrum/ebooks-robert-muts/

Wat zijn onze bedreigende Rambo’s en Terminators?

NB: mogelijk = altijd persoonlijk / individueel

http://www.integraalmedischcentrum/ebooks-robert-muts/
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Immuniteit

www.integraalmedischcentrum/ebooks-robert-muts/

6. Voedingsadvies

http://www.integraalmedischcentrum/ebooks-robert-muts/
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Immuniteit

www.integraalmedischcentrum/ebooks-robert-muts/

6. Voedingsadvies

http://www.integraalmedischcentrum/ebooks-robert-muts/
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5. reactieImmuniteit

3. Suiker en alle afgeleide stoffen (aspertaam, sorbitol, etc. 

1. Slechte Darmflora: junkfood, blik, sauzen, pakken, frisdrank, etc. 

4. Varkensvlees: te vet, afval, ziek.   

Wat zijn onze bedreigende Rambo’s en Terminators?

NB: mogelijk = altijd persoonlijk  

5. Transvetten: snacks, snackbar, koek, taart, snoep, etc. 

2. Zuivelproducten: lactose en melkeiwit

Silent inflammation (subklinische ontsteking)



36 35

Niet de druppel doet de emmer 

overlopen, maar de volle emmer die 

de druppel niet meer verwerken kan. 

Immuniteit, complementaire manier van kijken

Symptomen bestrijden

Kraan dicht draaien

Druppel aanvallen

Emmer leeg maken



Webinar terug te vinden:

https://integraalmedischcentrum.nl/webinar-cellen-afweer-

metafoor/

36 36

Dank voor jullie aandacht.

Hoop dat informatie heeft geholpen in duidelijkheid.

Zorg voor jezelf en anderen in gezondheid = gezondheidszorg. 

https://integraalmedischcentrum.nl/webinar-cwellen-afweer-metafoor/

