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Principes van het immuunsysteem
Het immuunsysteem is een enorm complex systeem, waarbij 
verschillende boodschappercellen in heel het lichaam betrokken 
zijn. Het heeft drie primaire functies: ten eerste het herkennen van 
lichaamsvreemde indringers, ten tweede het onschadelijk maken 
van die indringers en ten derde het zich herinneren van de indrin-
gers bij een volgende ontmoeting. Voor een optimaal werkend 
immuunsysteem is het belangrijk dat alle cellen in het lichaam 
de juiste boodschappen krijgen en doorgeven aan andere cellen. 
Wanneer dat niet gebeurt, kan de weerstand tegen infecties dalen 
en/of kan het lichaam overdreven reageren op onschuldige stof-
fen.

In een gezond lichaam geeft de 
aanwezigheid van virussen en bacterien geen 

aanleiding tot ziekten

De ontdekking van transferfactor
Wetenschappers weten al lang dat colostrum (de eerste moeder-
melk) een stof bevat die immuniteit van de ene persoon op de an-
dere kan overbrengen (transfereren). Omdat men niet wist welke 
stof het precies was, noemde men het lange tijd ‘transferfactor’. 

Deze mysterieuze factor kon blijkbaar ook uit witte bloedcellen 
gehaald worden.
Tijdens het bestuderen van tuberculose in 1949 ontdekte Dr. H. 
Sherwood Lawrence (voormalig hoofd van de afdeling infectie-
ziekten en immunologie aan de Universiteit van New York), dat 
hij een positieve reactie van het immuunsysteem van een gene-
zen donor kon overbrengen op een ontvanger die nog nooit in 
aanraking was geweest met tuberculose. Hij gebruikte daarvoor 
menselijke witte bloedcellen die hij intraveneus toediende. 

Prolinerijke Polypeptiden
In 1974 isoleerde een groep Poolse wetenschappers peptiden 
en kleine polypeptiden uit colostrum van koeien. Ze noemden 
ze colostrinine. Men stelde vast dat het eigenlijk de mysterieuze 
transferfactor was. Omdat men nu wist over welke substantie 
het ging werd de naam transferfactor vervangen door Prolinerijke 
Polypeptiden (PRP’s). Maar in de medische literatuur spreekt men 
vaak nog steeds van transferfactoren of soms ook infopeptiden.
Peptiden zijn korte ketens van aminozuren die niet de complexe 
structuur van eiwitten hebben. Prolinerijke Polypeptiden bevat-
ten een ongewoon grote hoeveelheid van het aminozuur proline. 
Deze PRP’s brengen boodschappen over tussen cellen en bezitten 
de unieke eigenschap om het immuunsysteem te moduleren. Ze 
activeren het immuunsysteem wanneer het een infectie of kanker 

Transferfactoren
Natuurlijke regulators van het immuunsysteem

Virussen, bacteriën, allergenen en andere ‘vreemde indringers’ worden vaak als de oorzaak van ziekten bestempeld. 
eigenlijk is dat een verkeerde denkwijze. Ze zijn zelden de oorzaak van ziekte, maar eerder een gevolg. micro-
organismen leven al miljoenen jaren in symbiose met de mens. Ze zijn normaal niet schadelijk, maar eerder gunstig 
voor onze gezondheid. Zonder bacteriën zouden we sterven. In een gezond lichaam kunnen virussen en bacteriën geen 
schade aanrichten. Wanneer echter bepaalde omstandigheden gecreëerd worden, kunnen micro-organismen zich 
vermenigvuldigen en ziekte veroorzaken. De echte oorzaak is dan niet het virus of de bacterie, zoals men meestal aan-
neemt, maar een verzwakt immuunsysteem. In een gezond lichaam geeft de aanwezigheid van virussen en bacteriën 
geen aanleiding tot ziekten. Hetzelfde geldt voor allergenen. Dat zijn eigenlijk onschuldige stoffen in de natuur en in 
de voeding. Ze kunnen alleen maar klachten veroorzaken als het immuunsysteem overactief is. De immuniteit kan op 
een natuurlijke manier gereguleerd worden. eén van de manieren om dat te doen is met transferfactoren, een nog vrij 
onbekend complex van polypeptiden, die van moeder op kind worden doorgegeven via het colostrum of de eerste moe-
dermelk.
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moet bestrijden, en remmen het af wanneer het overactief is, zo-
als bij allergie (astma, hooikoorts, eczeem) en auto-immuunziek-
ten (multiple sclerose, reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, 
enz.).

Hoewel transferfactoren of PRP’s door onderzoekers en weten-
schappers over heel de wereld beschouwd werden als een belang-
rijke ontdekking, trad penicilline op de voorgrond als wondermid-
del tegen ziekten en infecties. Ook nu nog nemen antibiotica een 
centrale plaats in bij het bestrijden van infectieziekten.

Verbeterde technologie
Sinds het grensverleggende levenswerk van Lawrence, hebben 
duizenden wetenschappelijke studies de effectiviteit van trans-
ferfactoren onderzocht. De wetenschap is enorm geëvolueerd 
sinds het prille begin, vlak na de ontdekking. Tijdens de afgelopen 
decennia hebben een aantal immunologische en technologische 
ontdekkingen een grote impact gehad op de wetenschap van de 
transferfactor.

In de begindagen van de therapieën met transferfactoren werden 
menselijke donors gebruikt en transferfactoren werden via injec-
ties toegediend. In de jaren 1980 ontdekte de medische weten-
schap de werkzaamheid en compatibiliteit (verenigbaarheid) van 
de dierlijke transferfactor. Men stelde vast dat - in tegenstelling 
tot antilichamen van dieren - de transferfactor wel compatibel is 
met de mens. Dat betekent dat we gebruik kunnen maken van 
transferfactoren afkomstig van dieren met een veerkrachtig im-
muunsysteem.

In de jaren 1980 ontdekte men dat transferfactoren ook oraal (via 
de mond) toegediend kunnen worden, wat logisch is, omdat het 
van moeder op kind wordt overgedragen via het colostrum. Een 
groot aantal studies onderbouwt de doeltreffendheid van oraal 
ingenomen transferfactoren.

Pas onlangs hebben wetenschappers technieken ontwikkeld die 
nodig waren om transferfactoren te isoleren en te concentreren 
voor een optimale werking. Hoewel kleine hoeveelheden transfer-
factoren voorkomen in colostrum, kunnen ze worden geïsoleerd 
en gezuiverd voor een optimaal resultaat.
Het heeft vijftig jaar geduurd voor men erin slaagde een breed-
spectrum immunomodulator van ongespecificeerde soorten 
transferfactoren te ontwikkelen. Sommige van de technologieën 
die daaraan ten grondslag liggen hebben gepatenteerde transfer-
factoren opgeleverd, die goed opgenomen worden, effectief zijn 
en vrij zijn van ongewenste bijwerkingen.

Transferfactoren activeren het 
immuunsysteem wanneer het een infectie of 
kanker moet bestrijden, en remmen het af 

wanneer het overactief is

Bronnen
Transferfactoren kunnen geïsoleerd worden uit witte bloedcellen 
van mensen en dieren, uit gekloonde lymfocyten, uit colostrum 
en uit eierdooiers. De meest krachtige transferfactoren komen 
van sterke immuunsystemen die in contact zijn geweest met een 
breed scala aan virussen, bacteriën en andere micro-organismen. 
Hedendaagse wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in twee 

bronnen van transferfactoren: colostrum van koeien en kippenei-
eren. 

Transferfactoren geven geen aanleiding tot allergie, ongeacht uit 
welke bron ze afkomstig zijn. Ze zijn immers niet soort-specifiek. 
Dat wil zeggen dat ze immuniteit kunnen overdragen van de ene 
persoon op de andere, maar ook van een mens op een dier en 
omgekeerd, zonder dat het lichaam de transferfactoren van een 
andere mens of een andere soort als lichaamsvreemd beschouwt. 
Dat heeft te maken met de volgorde van de aminozuren van de 
polypeptiden, die zowel bij mensen als bij dieren voorkomt.

Immunomodulator
Men beschouwt transferfactoren als immunomodulatoren. Dat wil 
zeggen dat ze een verzwakt immuunsysteem versterken en een 
overactief immuunsysteem temperen. Dat staat in schril contrast 
met antibiotica die het immuunsysteem ‘vervangen’ door bac-
teriën te doden, maar eigenlijk niets doen om de volgende keer 
beter bestand te zijn tegen infecties. Integendeel, ze verzwakken 
het immuunsysteem nog verder door ook de goede bacteriën in 
de darmen te vernietigen. Een gezonde darmflora is juist de essen-
tie van het immuunsysteem.
Bij een overactief immuunsysteem, zoals men ziet bij allergie 
en auto-immuunziekten, geeft men vaak immunosuppressiva, 
middelen die het immuunsysteem onderdrukken. Dat kan een 
gunstige uitwerking hebben op allergie en auto-immuniteit, maar 
dat betekent ook dat het immuunsysteem niet in actie zal treden 
wanneer er potentieel schadelijke bacteriën, virussen of kanker-
verwekkende stoffen moeten verwijderd worden. Je verbetert op 
die manier wel de symptomen van allergie, maar je wordt vatbaar-
der voor infecties en kanker.
Transferfactoren bestaan uit een aantal signaalmoleculen of 
boodschapperstoffen die het immuunsysteem alarmeren wanneer 
er een infectie bestreden of een wond genezen moet worden. 
Wanneer de infectie bestreden is of de wond genezen is, geven 
transferfactoren het signaal dat de immuunrespons gestopt mag 
worden. T-cellen - lymfocyten die een belangrijke rol spelen in het 
immuunsysteem - hebben op hun oppervlak receptoren (ontvan-
gers) voor de polypeptiden van transferfactoren. Dat wil zeggen 
dat transferfactoren zich kunnen vastklikken op de T-cel - volgens 
een sleutel-slot principe - en zo een boodschap kunnen doorge-
ven aan die T-cel. Ze kunnen een signaal geven dat een T-cel zich 
moet ontwikkelen in een T-helper cel, die een immuunreactie op 
gang brengt, of in een T-suppressor cel, die de immuunreactie 
onderdrukt.

Transferfactoren reguleren ook de ontwikkeling en rijping van 
andere immuuncellen, zoals macrofagen - die vreemde indrin-
gers letterlijk opeten - en B-cellen, die instaan voor de aanmaak 
van antilichamen. Ook de aanmaak van verschillende soorten 
cytokines wordt gereguleerd door transferfactoren. Cytokines 
(zoals interleukinen, interferon en tumor necrose factor-alfa) zijn 
boodschappers van het immuunsysteem. Sommige cytokines 
stimuleren het immuunsysteem, andere onderdrukken het.

Allergie & auto-immuniteit
Bij allergie en auto-immuniteit is er een onevenwicht tussen Th1 
en Th2. Th1 (T-helper cel 1) en Th2 (T-helper cel 2) zijn twee 
verschillende immuunreacties. Welke van de twee domineert, is 
afhankelijk van het type pathogeen (ziekteverwekkende stof) dat 
moet worden uitgeschakeld. Th1 reageert op intracellulaire pa-
thogenen of organismen die in de cel binnenkomen (vb. virussen 
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en bacteriën). Men noemt dit het cellulaire immuunsysteem. Th2 
reageert op extracellulaire pathogenen of organismen die zich in 
het bloed en de lichaamsvloeistoffen bevinden, dus buiten de cel 
(vb. allergenen, toxines, parasieten). Dit noemt men het humo-
rale immuunsysteem (humoraal betekent ‘met betrekking tot de 
lichaamsvochten’). 
Een gezond immuunsysteem moet probleemloos in staat zijn om 
van het ene naar het andere over te schakelen, zonder dat één 
van de twee de overhand krijgt. Een dominantie van Th2 leidt 
tot allergie en een dominantie van Th1 leidt tot auto-immuniteit. 
Een overactief Th1 systeem onderdrukt het Th2 systeem en 
omgekeerd. Studies tonen aan dat transferfactoren het evenwicht 
tussen Th1 en Th2 herstellen. Dat betekent dat ze kunnen ingezet 
worden bij alle aandoeningen die gepaard gaan met een oneven-
wicht tussen Th1 en Th2 (zie tabel).

Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap verschuift het evenwicht naar Th2 
dominantie. Dat is een natuurlijke aanpassing die voorkomt dat 
een Th1 dominantie (auto-immuniteit) de foetus en de placenta 
afstoot. Deze verschuiving naar een verhoogde Th2 respons 
verklaart waarom auto-immuunziekten zoals multiple sclerose en 
reumatoïde artritis verbeteren tijdens de zwangerschap. Het zijn 
immers Th1 dominante aandoeningen.
Omdat transferfactoren het evenwicht tussen Th1 en Th2 herstel-
len, is het af te raden om tijdens de zwangerschap TF-supplemen-
ten te nemen, zeker de eerste drie maanden. Het zou de natuur-
lijke, noodzakelijke aanpassing naar een verhoogde Th2 respons 
kunnen ondermijnen. 
Uit de praktijk blijkt dat zwangere vrouwen na de derde maand 
zonder problemen transferfactoren kunnen nemen, en dat dat een 
gunstig effect heeft op de zwangerschap en de baby. Toch is het 
altijd aangeraden om een deskundige te raadplegen als je sup-
plementen wil nemen tijdens de zwangerschap.

Kanker
Studies over het gebruik van transferfactoren bij kanker laten 
tegenstrijdige resultaten zien. In sommige studies wordt geen 
positief effect gevonden, in andere wel. 
Uit een studie uit 1984 bleek dat mensen met longkanker in een 
vroeg stadium aanzienlijk langer leefden door het gebruik van 
transferfactoren, terwijl suppletie met TF in een later stadium 
geen levensverlengend effect had ten opzichte van een placebo. 
In een andere studie met longkankerpatiënten wordt aangetoond 
dat patiënten die injecties met transferfactoren kregen, aanzienlijk 
langer leefden. Twee, vijf en tien jaar later waren veel meer met 
TF behandelde patiënten nog in leven, tegenover de met placebo 
behandelde patiënten.
In een studie uit 1987 werden vrouwen met baarmoederkanker 
behandeld met transferfactoren uit de witte bloedcellen van hun 

man. Een andere groep vrouwen kreeg een placebo. De vrouwen 
die met TF behandeld waren, hadden veel minder kans om twee 
jaar na het verwijderen van hun baarmoeder te hervallen, verge-
leken met de vrouwen uit de placebogroep. Bij vrouwen onder de 
35 en vrouwen met kanker in een vroeg stadium was het gunstige 
effect van transferfactoren het grootst.
Hoewel het effect van TF bij kanker in de medische literatuur als 
controversieel wordt beschouwd, is men toch volop bezig met het 
ontwikkelen van tumorspecifieke transferfactoren voor het behan-
delen van kanker. Men isoleert deze transferfactoren uit lymfo-
cyten die blootgesteld worden aan antigenen van die specifieke 
tumor. In een recent onderzoek (2011) kon een injectie met deze 
transferfactoren (naast de gewone chemotherapie) het uitzaaien 
van longkanker volledig (100%) voorkomen.

Hersentumoren
Een glioom is de meest voorkomende vorm van hersentumo-
ren. Gliomen hebben een heel slechte prognose. Zelfs wanneer 
een combinatie van operatie, straling en chemotherapie toege-
past wordt, is de overlevingstijd gemiddeld slechts één tot twee 
jaar. Eén van de medicijnen die gebruikt worden voor dit soort 
tumoren is carmustine, een heel giftig medicijn. In een onderzoek 
uit 2004 gaf een combinatie van carmustine met transferfacto-
ren (rechtstreeks in de tumor geïnjecteerd) het beste resultaat, 
gevolgd door transferfactoren alleen. Carmustine alleen gaf de 
slechtste resultaten.

Astma & eczeem
In een onderzoek bij kinderen van zes tot zeventien jaar met chro-
nisch astma kreeg één groep transferfactoren en de andere groep 
een placebo. Beide groepen werden daarnaast nog behandeld 
met glucocorticoïden (puffers), die ze moesten gebruiken volgens 
noodzaak. De kinderen die TF kregen, hadden na drie maanden 
veel minder nood aan hun puffer. Ze hadden ook een betere 
longfunctie (gemeten via spirometrisch onderzoek) en een betere 
astmacontrole.
Eczeem of atopische dermatitis is een allergische ontstekingsreac-
tie met hoge concentraties van een bepaalde soort antilichamen, 
immunoglobuline E (IgE) en een bepaalde soort witte bloedcellen 
(eosinofielen) in het bloed. Uit zeven verschillende studies blijkt 
dat behandeling met transferfactoren de symptomen van eczeem 
vermindert. Dit wordt ook aangetoond door bloedanalyse, die een 
duidelijke daling van IgE en eosinofielen laat zien.

Versterking van antibiotica
Transferfactoren versterken het effect van antibiotica. In een on-
derzoek bij dieren die behandeld werden voor tuberculose toonde 
men aan dat een combinatie van antibiotica en TF de mycobacte-
riën in de longen al na twee weken verwijderde. Bij dieren die al-
leen antibiotica kregen duurde het twee maanden voor hetzelfde 

Th1 dominantie
Verhoogde cellulaire immuniteit

Th2 dominantie
Verhoogde humorale immuniteit

Reumatoïde artritis
Diabetes type 1
Multiple sclerose
Hashimoto thyreoïditis
Sjögren syndroom
Psoriasis
Ziekte van Crohn

Allergie
Chronische sinusitis
Eczeem
Astma
Malaria
Griep
Parasitaire infecties

Hepatitis C
Schimmelinfecties
Bacteriële infecties
Virale infecties
Herpes
Kanker

tabel. Ziektebeelden die gepaard gaan met een onevenwicht tussen th1 en th2
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resultaat bereikt was. In dit onderzoek werd wel gebruik gemaakt 
van een specifieke TF voor tuberculose.

Chronisch vermoeidheidssyndroom
Chronisch vermoeidheidssyndroom kan getriggerd worden door 
een virale infectie. Bij CVS-patiënten vindt men vaak herpesvirus-
sen in het bloed, zoals Epstein-Barr virus, humaan herpesvirus-6 
en cytomegalovirus. CVS wordt niet veroorzaakt door deze virus-
sen, maar door een verzwakt immuunsysteem, waardoor deze 
virussen actief blijven. Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat 
transferfactoren een gunstig effect hebben bij CVS. Vaak moe-
ten wel hoge doses genomen worden. Bij hardnekkige gevallen 
kunnen TF met een specifieke werking tegen een bepaald virus 
ingezet worden.

Aids
Hoewel het verband tussen het HIV-virus en aids controversieel is 
en steeds meer wetenschappers erkennen dat HIV niet dé oorzaak 
is van aids, kunnen we er niet omheen dat aids een ziekte is die 
veroorzaakt wordt door een verzwakt immuunsysteem. Net als bij 
CVS is de aanwezigheid van het virus niet de oorzaak, maar een 
gevolg van aids. Iemand met HIV in het bloed krijgt niet altijd aids 
en iemand met aids is niet per se HIV-positief. Het versterken van 
het immuunsysteem is de belangrijkste factor bij de behandeling 
(en de preventie) van aids. Uit onderzoek blijkt dat bij HIV-positie-
ve mensen HIV-specifieke transferfactoren een gunstig effect heb-
ben. Ter preventie kunnen ook niet-specifieke TF ingezet worden.

Effecten van transferfactoren
Transferfactoren kunnen ingezet worden bij een heel aantal 
immuungerelateerde aandoeningen, als therapie op zich of als 
aanvullende, ondersteunende therapie. Ze kunnen ook preventief 
gebruikt worden bij een verzwakt immuunsysteem. Voor het be-
handelen van ernstige ziektebeelden kunnen specifieke transfer-
factoren ingezet worden. Niet-specifieke transferfactoren kunnen 
ook hier goede resultaten geven, maar zullen soms slechts tot 
gedeeltelijk herstel leiden. Vooral op korte termijn is er een groot 
verschil tussen specifieke en niet-specifieke transferfactoren.
Uit onderzoek blijkt dat orale inname even effectief is als injecties, 
op voorwaarde dat er geen sprake is van absorptieproblemen (bv. 
ernstige darmziekten), veelvuldig overgeven of chronische diarree.
We zetten de effecten van transferfactoren en de mogelijke indi-
caties hier op een rijtje.

Effecten
  Verhogen rechtstreeks of onrechtstreeks de aanmaak van 
verschillende immuuncellen: interferon-gamma, interleukinen, 
macrofagen, neutrofielen, B-cellen, Natural Killer cellen, 
T-helper cellen, T-suppressor cellen, cytokines, enz.

  Herstellen de balans tussen Th1 en Th2
  Verbeteren de respons op vaccinatie
  Remmen de overproductie van vrije radicalen
  Remmen de opstapeling van amyloid-bèta in de hersenen 
(alzheimer)

  Verbeteren de symptomen van astma en verminderen de nood 
aan puffers

  Versterken het effect van antibiotica
  Verbeteren het effect van conventionele behandelingen

Indicaties:
  Virale infecties: griep, verkoudheid, aids, herpes simplex, 
herpes zoster

  Bacteriële infecties: stafylokokken, salmonella, clostridium, 
tuberculose

  Sinusitis, keelontsteking, (midden)oorontsteking
  Parasieten: wormen, malaria, leishmaniasis, toxoplasmose
  Allergie: astma, eczeem, hooikoorts
  Auto-immuunziekten: reumatoïde artritis, multiple sclerose, 
lupus erythematosus, Sjögren syndroom, Hashimoto 
thyreoïditis

  Schimmelinfecties: candida albicans
  Tumoren, preventie van kanker
  Neurodegeneratieve aandoeningen: alzheimer, dementie, 
geheugenverlies, autisme

  Chronische vermoeidheid, fibromyalgie
  Darmziekten: colitis ulcerosa, ziekte van Crohn

Bijwerkingen?
Transferfactoren, zowel afkomstig van mensen als van dieren, blij-
ken veilig en geven geen bijwerkingen wanneer ze oraal genomen 
worden. Injecties kunnen wel pijn en zwelling op de plaats van de 
injectie geven, maar worden eveneens als veilig beschouwd. Ook 
bij kinderen zijn TF veilig, zowel oraal als via injectie. Bij sommige 
mensen treedt koorts op door het gebruik van transferfactoren. 
Dat kan duiden op een activatie van het immuunsysteem.
Omdat sommige transferfactoren afkomstig zijn van koeien is er 
bezorgdheid voor besmetting met BSE (dolle koeienziekte). BSE 
wordt echter niet overgedragen door transferfactoren. Toch is het 
altijd aangeraden om te kiezen voor zuivere preparaten; dat geldt 
trouwens voor alle supplementen, vooral diegene die gebaseerd 
zijn op dierlijke bestanddelen.
Zoals eerder vermeld is het gebruik van transferfactoren af te 
raden tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, maar 
ook tijdens borstvoeding. Er worden in de medische literatuur en 
in de praktijk geen bijwerkingen gemeld tijdens de zwangerschap 
en borstvoeding (sommige baby’s zouden zelfs geboren zijn dank 
zij transferfactoren), maar er zijn te weinig gegevens uit weten-
schappelijke studies om de veiligheid volledig te garanderen.
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