
De 10 beste drankjes voor gezonde longen (ontgiftend en reinigend) 
 
Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat…. we allemaal gezonder en 
makkelijker willen adem halen, toch? Hoe makkelijker het is om te 
ademen, hoe beter je voelt. Daarom is het ook belangrijk om goed voor 
je longen te zorgen. Veel mensen realiseren zicht dit niet, maar ons dieet 
speelt een grote rol bij de gezondheid van ons ademhalingssysteem. Net 
als elk ander orgaan en systeem in ons lichaam, hebben onze longen 
adequate verzorging nodig. Daarom gaan we het hier hebben over de 
beste drankjes die je aan je dieet kunt toevoegen om je longen gezond te 
houden. Zorg dat je ze allemaal leest want er staan er een paar bij waar 
je nog nooit van hebt gehoord.  
 
Note: Dit is een informatieve lijst en is niet bedoeld als medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een 
arts bij medische aandoeningen.  

 
 

1. Water 
Je lichaam bestaat uit meer dan 70% uit 
water. Het is dus belangrijk om gehydrateerd 
te blijven. Water heeft een zuiverende 
functie ook, dit geldt ook voor je longen. 
Uitdroging zorgt ervoor dat slijm en 
afscheidingen dikker worden waardoor dit 
lastig wordt om op te hoesten om te 
verwijderen. 1,5 tot 2,5L water per dag 
drinken helpt je lichaam gehydrateerd te 
houden en voorkomt het ophopen van dik 
ongewenste slijm in je luchtwegen. 
 
 
 

 
 
2. Groene thee 
Groene thee is een gezond drankje dat al eeuwen 
bestaat. Het heeft een positief effect  op je hele 
lichaam inclusief je metabolisme en je immuun 
systeem. Het heeft ook een positief effect op afvallen 
 
 
 



 
3. Kurkuma thee 

Kurkuma is een gele specerij die veel 
wordt gebruikt in de Indiase keuken. 
Kurkuma bevat antioxidanten die 
voorkomen dat je aderen dicht slibben. 
Het heeft een ontstekingsremmend effect 
die onder andere helpt tegen het 
verharden van de aderen. Dit heeft een 
positief effect op je hart- en vaatsysteem 
wat ook indirect positief is voor je longen.  
 
 
 
 

4. Mix van olijfolie, citroen en honing in 
heet water 
Dit is een classic ‘huis’drankje dat veelal 
wordt gebruikt bij keelpijn verschijnselen die 
worden veroorzaakt door herhaaldelijk  
hoesten. Honing heeft een antimicrobieel en 
een ontstekingsremmend effect. Citroen is 
rijk aan vitamine-C en helpt het versterken 
van het immuun systeem. Gecombineerd 
met honing geeft het een zuiverende boost 
geven. Olijf olie heeft een antibacteriële 
werking. Om dit drankje te maken moet je 
een glas warm water en mix dit met een 
eetlepel van elk ingrediënt. 

 
 
 
 

5. Green Juice 
Green Juice is een drankje gemaakt van 
verschillende groene groente zoals 
spinazie, kool, selderij, komkommer, munt. 
Deze groente zitten boordenvol met 
antioxidanten en voedingsstoffen die 
gunstig zijn voor je longen. Doe je 
favoriete groene groente in de blender en 
blend het tot een juice of smoothie 
 
 
 



 
6. Blueberry smoothie (blauwe bes) 
Blueberry’s zijn klein maar kunnen een grote 
boost als het aankomt op het verbeteren van 
je gezondheid. Ze zitten boordevol met 
flavonoïden en polyfenolen die 
antioxiderend, antibacterieel, antiviraal en 
ontstekingsremmende effecten hebben op 
het hele lichaam. Op internet kun je de 
lekkerste en makkelijkst te maken smoothies 
vinden met blueberry’s. 

 
 
 
 
 

7. Gember shots 
Gemaakt van geperste of geraspte gemberwortel. 
Gember heeft een positief effect op je 
immuunsysteem en helpen bij het afweren van 
ziekteverwekkers. Mogelijke gezondheidsvoordelen 
zijn ontstekingsremmend en het kan bijdragen aan bij 
afvallen. Door de sterke geur heeft het een 
ontspannende werking voor je luchtweg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Vlierbesthee 
Vlierbesthee is de laatste jaren erg populair 
geworden en is bekend voor zijn antimicrobieel, 
antibacterieel en antischimmel proporties. Dit 
maakt het geschikt om je immuunsysteem een 
boost te geven en het behandelen van 
verkoudheid, infecties en virussen.  
 
 
 
 



 
9. Granaat appel juice 

Dit is één van de voedzame drankjes die je 
kunt halen in de supermarkt. Granaatappel 
zit vol met antioxidanten die ontstekingen 
afremmen en cellen tegen beschadigingen 
beschermt. Het boost je immuunsysteem 
wat helpt long- en ademhalingsontsteking 
te voorkomen. 
  
 
 
 
 
 

10. Koffie 
Deze is misschien wel heel controversieel 
omdat dokters van cardiovasculaire patiënten 
koffie vermijden vanwege de stimulerende 
effecten van cafeïne. Maar koffie stimuleert 
ook de bloedsomloop wat de longen kan 
helpen. Ook heeft koffie een 
ontstekingsremmend effect en kan het helpen 
om infecties te bestrijden.  
 
 

 
Met dat gezegd te hebben… als je dokter je advies geeft om koffie, cafeïne of elk van bovenstaande drankjes niet te 
drinken vanwege je conditie of aandoening. Neem dan het advies van je dokter aan, deze heeft meer kennis van je 
individuele conditie en/of aandoening. 


