VOEDING EN FYSIEKE ACTIVITEIT BIJ KANKER

EEN GIDS VOOR PATIENTEN

BEGELEIDINGSDOCUMENT VOOR KANKERPATIENTEN
BETREFFENDE VOEDING EN FYSIEKE ACTIVITEIT TIJDENS EN
NA DE BEHANDELING
Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een
beter inzicht te krijgen in het belang van voeding en fysieke activiteit bij kanker. We raden de
patiënten aan om steeds hun arts te raadplegen. De informatie in deze gids is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en dient uitsluitend voor informatieve doeleinden.
Meer informatie over het Antikankerfonds: www.antikankerfonds.org
Woorden die met een sterretje* zijn aangeduid, worden achteraan dit document uitgelegd.
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INLEIDING
__________________________________________________________________________________
Een gezonde levensstijl, meer bepaald de juiste voeding en voldoende lichaamsbeweging,
kan de prognose beïnvloeden van kankerpatiënten.
Talrijke, vooral observationele* epidemiologische*, studies hebben reeds het verband
aangetoond tussen voeding en fysieke activiteit ter preventie van kanker. Op basis van deze studies
hebben de specialisten van de American Cancer Society (ACS), het World Cancer Research Fund
(WCRF) en het American Institute for Cancer Research (AICR), richtlijnen opgesteld. Deze gids zal een
overzicht geven van deze richtlijnen. Kankeroverlevers worden aangemoedigd deze richtlijnen te
volgen omdat er meer en meer bewijs is dat ze bij bepaalde kankers de kans op herval en het risico
op de ontwikkeling van nieuwe kankers kunnen verminderen. Daarenboven zullen ze de kans op
complicaties zoals hart- en vaatziekten, botziekten als osteoporose* en osteopenie*, depressie,
vermoeidheid, diabetes en andere hormonale stoornissen, ten gevolge van kanker en de behandeling
ervan verminderen.
Alle aanbevelingen benadrukken het belang van een gezond lichaamsgewicht, regelmatige
lichaamsbeweging, een voornamelijk plantaardig en vezelrijk voedingspatroon rijk aan groenten, fruit
en volkorenproducten, rookverbod en een beperkt gebruik van alcohol, rood en bewerkt vlees.
Verder wordt aanbevolen om alle noodzakelijke voedingsstoffen uit de voeding te halen en niet uit
voedingssupplementen.
Via de media, vooral via internet, wordt informatie verspreid over specifieke diëten die
beweren kanker te kunnen genezen. Tot op heden ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs dat kan
aantonen dat deze diëten hun beloften ook nakomen. Indien u een bepaald dieet wenst te volgen,
bespreek het dan met uw behandelende arts of diëtist.

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van het Antikankerfonds of verspreid worden zonder het Antikankerfonds als
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1. STREEF NAAR EEN NORMAAL LICHAAMSGEWICHT
__________________________________________________________________________________
Zowel tijdens als na de behandeling van kanker streeft men best naar een normaal lichaamsgewicht
en moet men gewichtstoename en extreem gewichtsverlies trachten te vermijden.
Voedingsscreening, wat en hoeveel iemand eet, en de opvolging ervan is daarom noodzakelijk bij het
opstarten van de behandeling.
Met een normaal lichaamsgewicht bedoelt men een BMI (Body Mass Index) tussen 18,5-24,9
kg/m . BMI wordt berekend door het gewicht in kg te delen door de lengte in meter in het kwadraat
(BMI = kg/m²).
2.

Een te hoog lichaamsgewicht is een erkende risicofactor voor verschillende soorten kanker
zoals post-menopausale borst-, darm-, slokdarm-, nier-, galblaas-, endometrium-, eierstok-,
alvleesklier- (pancreas) en gevorderde prostaatkanker. Het wordt eveneens geassocieerd met een
hogere sterfte bij verschillende soorten kanker, zoals borstkanker en endometriumkanker, omdat het
risico op herval hoger zou zijn en de algemene overleving lager zou zijn.
Er zijn aanwijzingen dat overgewicht (BMI tussen 25- 30) en obesitas (BMI > 30) het risico op
bepaalde secundaire kankers doet toenemen en mee verantwoordelijk is voor bijkomende
aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. [zie ook: Lichaamsgewicht en Prognose bij
kanker].
Verschillende biologische mechanismen kunnen het verband tussen een te hoog lichaamsgewicht en
het risico op kanker verklaren, waaronder een verhoogde productie van insuline* (hetgeen tot
insulineresistentie* kan leiden), een verhoogd gehalte aan vetweefselhormonen (zoals leptine),
groeifactoren* (zoals IGF-1*), oestrogenen*, androgenen*, ontstekingsfactoren, enz... Daarom doen
kankerpatiënten die zwaarlijvig zijn op het moment van de diagnose, er goed aan gewicht te
verliezen (max 1kg/week) door middel van calorierestrictie en beweging. Dit zou de hormonenbalans
positief beïnvloeden en de levenskwaliteit en het fysieke vermogen verbeteren. Wel is het belangrijk
de nadruk te leggen op gewild en opzettelijk gewichtsverlies en niet op ongewild gewichtsverlies
aangezien deze laatste gelinkt wordt aan een slechtere overleving (zie verder). In sommige gevallen
is het beter te wachten tot na de operatie, radio-en /of chemotherapie* om een vermageringsdieet
op te starten. Wanneer men van plan is een bepaald dieet te volgen met de bedoeling gewicht te
verliezen moet men zich laten begeleiden door de behandelende arts en/of (onco)diëtist.

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
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bron te erkennen. (jan 2015)

4

VOEDING EN FYSIEKE ACTIVITEIT BIJ KANKER

EEN GIDS VOOR PATIENTEN

Vele kankerpatiënten winnen aan gewicht ten gevolge van de kanker en de behandeling. Zo
rapporteert men bij 50% tot 90% van de borstkankerpatiënten een gewichtstoename, meer bepaald
een vettoename, tijdens of na de behandeling. Dit zou onder meer veroorzaakt kunnen worden door
een verandering van de stofwisseling waardoor voedselvoorkeuren veranderen en door het feit dat
men zich misselijk en vermoeid voelt tengevolge van de behandeling, waardoor men minder en
minder aan fysieke activiteit zal gaan doen en hierdoor minder calorieën zal verbruiken. Het is
belangrijk dit te melden aan de arts of (onco)diëtist om in overleg met hen de nodige acties te
ondernemen .
Veilig gewichtsverlies kan bereikt worden door een evenwichtig dieet te combineren met
meer lichaamsbeweging, aangepast aan de individuele mogelijkheden en in overleg met de
behandelende arts en/of (onco)diëtist/voedingsspecialist. Volgens een recente studie zou het volgen
van een bepaald 5/2 dieet tot meer gewichtsverlies leiden dan een dagelijks calorie-arm dieet. Dit
zou onder meer verklaard kunnen worden door het feit dat het 2 dagen dieet beter vol te houden is
dan een dagelijks dieet. Het 5/2 dieet bestudeerd in de studie is een dieet waar men gedurende twee
opeenvolgende dagen streeft naar een inname van maximaal 800-1000 kcal/dag en de andere vijf
dagen een Mediterraans dieet volgt. Een Mediterraans dieet omvat voornamelijk plantaardig
voedsel, meer bepaald groenten, fruit, noten, zaden, bonen, volkoren producten, olijfolie, vis en
zeevruchten, gevogelte, eieren, en < 400 g/week mager, rood- en bewerkt vlees en een gematigde
consumptie van zuivelproducten. Observationele studies* suggereren dat het Mediterraans dieet
een beschermende rol kan spelen in de ontwikkeling van sommige soorten kanker. Daarenboven is
het bewezen dat het een beschermende rol speelt in het ontstaan van cardio-vasculaire
aandoeningen en andere chronische ziektes.
Zoals reeds eerder vermeld is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds opzettelijk
gewichtsverlies, door het volgen van een bepaald dieet, en anderzijds onopzettelijk gewichtsverlies,
dat ontstaat tengevolge van de kanker(behandeling) en dus niet gepland is .
Onopzettelijke gewichtsveranderingen na de diagnose van borstkanker worden gelinkt aan een
slechtere overleving. In een grootschalig onderzoek van 12 915 borstkanker patiënten vertoonden
14,7% van de vrouwen een gemiddeld gewichtsverlies van 1,6 kg. Een gemiddeld gewichtsverlies van
meer dan 10% was gerelateerd aan 40% verhoogd risico tot overlijden. Hierbij is het belangrijk te
vermelden dat kankerpatiënten die overgewicht of obesitas vertonen ook problemen kunnen krijgen
met ondervoeding met onopzettelijk gewichtsverlies als gevolg. Vandaar het belang hier aandacht
aan te besteden aangezien dit kan leiden tot sarcopene obesitas* met een slechte prognose als
gevolg.

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
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Patiënten met een te laag lichaamsgewicht en patiënten die door de behandeling onopzettelijk te
veel gewicht verloren hebben, moeten onder begeleiding van de behandelende arts en/of
(onco)diëtist aankomen via een aangepaste voeding. Ondervoeding op het moment van diagnose
maar ook als gevolg van de behandeling, verhoogt het risico op ernstige nevenwerkingen, zoals
cachexia*, en op infecties waardoor de overlevingskansen verminderen. Individuele opvolging van
het voedingspatroon door bijvoorbeeld een (onco)diëtist kan bijdragen tot een betere eetlust en
verhoogde voedselinname, behoud van de spiermassa en een vermindering van de nevenwerkingen
ten gevolge van de behandeling met een verbetering van de levenskwaliteit als gevolg.
Voedingsproblemen die kunnen ontstaan tengevolge van kanker en de behandeling worden in een
aparte gids besproken worden welke terug te vinden is op onze website.
Het gebruik van voedingssupplementen zoals vitaminen, mineralen en kruidenpreparaten
tijdens de behandeling blijft controversieel. Bij een tekort aan bepaalde essentiële vitaminen en
mineralen tengevolge van de behandeling kan de arts bepaalde supplementen voorschrijven.
Hierover kan men meer lezen in de gids over voedingssupplementen op onze website. [zie ook:
Supplementen] Indien men voedingssupplementen neemt of van plan bent dit te doen, moet men dit
melden aan de behandelende arts want sommige supplementen kunnen een invloed hebben op de
kankerbehandeling.

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
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2. STREEF NAAR VOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING
__________________________________________________________________________________
Het therapeutisch belang van fysieke activiteit tijdens en na de behandeling van kanker
wordt meer en meer bewezen.
Verschillende studies hebben het effect van fysieke activiteit op de prognose van
verschillende soorten kanker onderzocht waaronder borst- , prostaat-, eierstok- en darmkanker .
Studies bij overlevers van borstkanker, darmkanker, prostaat-en eierstokkanker hebben
aangetoond dat patiënten die regelmatig fysiek actief waren zowel tijdens als na de behandeling
minder herval vertoonden en een betere overleving hadden in vergelijking met patiënten die niet
actief waren
Een recente meta-analyse* van 16 cohort* studies, die 23 360 borstkankerpatiënten
omvatte, toonde aan dat het gematigd tot intensief uitoefenen van fysieke activiteit na de diagnose,
de mortaliteit tengevolge van de borstkanker gemiddeld met 29% verlaagde en de algemene
mortaliteit gemiddeld met 43% verlaagde in vergelijking met diegene die weinig beweging hadden.
Onderzoekers van “The American College of Sports Medicine” toonden aan dat het
uitoefenen van fysieke activiteit tijdens en na de behandeling van kanker niet alleen veilig en
doenbaar is maar ook het fysieke, emotionele en functionele vermogen ten goede komt .
Het zou de nevenwerkingen, zoals vermoeidheid, verlies van spiermassa, gewichtstoename,
verlies van botdensiteit (met een verhoogd risico tot osteoporose* als gevolg), incontinentie, pijn,
verminderde hartfunctie, angst en depressie, welke kunnen optreden tengevolge van de
behandeling, verminderen, hetgeen zou resulteren in een verbeterde levenskwaliteit en prognose.
Een vermindering in fysieke activiteit wordt vaak geassocieerd met andere nevenwerkingen,
zoals verlies aan eetlust, hetgeen kan leiden tot een verminderde spiermassa en weerbaarheid.
Hierdoor kan men in een negatieve spiraal terecht komen en zich vermoeid voelen. Het verlies aan
spiermassa in combinatie met een verminderde aërobe fitheid* maken het de patiënt moeilijk om
gewone dagdagelijkse activiteiten uit te voeren, waardoor de levenskwaliteit achter uit gaat met een
verhoogde mortaliteit als gevolg. Daarom is het belangrijk volledige inactiviteit te vermijden en in de
mate van het mogelijke in beweging te zijn/blijven.
Men vermoedt dat het lichaam door regelmatig te bewegen minder oestrogenen en andere
hormonen die kanker kunnen bevorderen zal aanmaken. Fysieke activiteit zou ook de ontstekingen in
het lichaam verminderen waardoor het lichaam minder cellulaire schade zou vertonen. Cellulaire
schade geeft het lichaam meer kans om kanker te ontwikkelen.
Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van het Antikankerfonds of verspreid worden zonder het Antikankerfonds als
bron te erkennen. (jan 2015)
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Hoeveel fysieke activiteit nodig is om een gunstig effect op de prognose te bekomen, is nog
onduidelijk. Het kan variëren afhankelijk van het type kanker, het stadium van de ziekte, de soort
behandeling en de levensstijl van de patiënt.
The American College of Sports Medicine heeft richtlijnen gemaakt omtrent oefeningen bij
kankeroverlevers. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20559064
Volgens de aanbevelingen moet men streven naar minstens 150 minuten per week
gematigde of 75 minuten per week intensieve fysieke (aërobe) activiteit en ook naar 2x per week
gedurende minstens 10 minuten kracht (resistentie)training
Aërobe oefeningen (aërobics) zijn het soort van gematigde tot intensieve fysieke activiteiten
die men gedurende langer dan enkele minuten kan volhouden met als bedoeling de
cardiorespiratoire (of aërobe) fitheid te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn joggen, fietsen,
dansen, zwemmen,..
Resistentie (kracht) trainingen zijn oefeningen die de spieren doen samentrekken waardoor
de spiermassa, spiersterkte en botmassa zal toenemen. Voorbeelden zijn gewichtheffen, powerliften,
bodybuilding, discuswerpen, ...
Recent onderzoek naar het belang van cardiorespiratoire fitheid* heeft aangetoond dat het
risico op kankermortaliteit bij patiënten met een hoge cardiorespiratoire fitheid* gemiddeld 45%
lager zou zijn in vergelijking met patiënten met een lage cardiorespiratoire fitheid*. Het risico
verminderde ook met gemiddeld 20% bij patiënten met een gemiddelde cardiorespiratoire fitheid*.
Kankeroverlevers die fysiek actief zijn hebben een betere conditie van hart en bloedvaten,
vertonen een betere spiersterkte en zijn minder vermoeid dan diegene die niet actief zijn. De
vermoeidheid ten gevolge van de kanker(behandeling) kan zelfs in sommige gevallen jaren
aanslepen. Daarom is het zeker aan te raden regelmatig en gedurende lange tijd fysiek actief te
blijven.
Kankeroverlevers die fysiek inactief waren voor de diagnose beginnen best met oefeningen
die laag intensief zijn zoals stretchoefeningen en rustige wandelingen. Ze bouwen hun activiteiten
best geleidelijk aan op.
Oudere patiënten die osteoporose* hebben en patiënten met botmetastasen, moeten
voorzichtig zijn en opletten dat ze bij het sporten niets breken. Zij laten zich bij het sporten best
professioneel begeleiden.

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
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Bedlegerige patiënten doen ook best iets van fysieke activiteit om het verlies aan fitheid,
spier-en botmassa te beperken.

Iets doen is beter dan niets doen of “vermijd inactiviteit” zelfs wanneer je zware
behandelingen ondergaat!
We willen nog melding maken van enkele studies die aantonen dat langdurig zitten nadelig
kan zijn voor de gezondheid. Daarom wordt er aanbevolen niet langer dan 1 uur aan een stuk te
zitten en tussen door eens recht te staan of indien mogelijk rond te lopen.
Vooraleer een bewegingsprogramma op te starten moeten mensen met kanker gescreend
worden. Men moet nagaan wat al dan niet individueel haalbaar is. Een goede opvolging door de
behandelende arts en fysiotherapeut*/kinesitherapeut is noodzakelijk.
Patiënten die behandeld worden met chemo*- en/of radiotherapie* (bestralingen) en al een
oefenprogramma volgen, zullen misschien tijdelijk wat minder kunnen sporten. Toch is het van
absoluut belang dat ze zoveel mogelijk in beweging blijven.
Patiënten die bestraald worden, vermijden best zwembaden omdat het chloorgehalte hun
bestraalde huid kan beschadigen. Patiënten met een verminderde immuniteit vermijden best
publieke sportaccommodaties en zwembaden tot dat hun witte bloedcellen terug op peil zijn.
Patiënten met ernstige bloedarmoede passen best hun activiteiten aan tot dat hun bloedbeeld
verbeterd is.
Patiënten met catheters of sondevoeding moeten ook voorzichtig zijn en zwembaden,
meren, zeewater of andere microbiële blootstellingen vermijden aangezien deze het risico op
infecties kunnen verhogen. In de omgeving van de plaatsen waar de catheters zitten doen ze best
geen weerstandsoefeningen of spieroefeningen aangezien deze los kunnen komen.

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van het Antikankerfonds of verspreid worden zonder het Antikankerfonds als
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Ter informatie geven we hierbij een overzicht van de richtlijnen ter preventie van kanker van
de ACS en het WCRF.






Volwassenen: streef naar minstens 30 minuten matig tot intensief bewegen bovenop
de alledaagse activiteiten en dit minstens 5 dagen per week; 45 tot 60 minuten
intensief bewegen is nog beter.
Kinderen en adolescenten: streef naar minstens 5 keer per week gedurende minstens
60 minuten per dag matig tot intensief bewegen.
Voorbeelden van matig intensieve activiteiten: wandelen, dansen, tuinieren,
paardrijden, yoga, golven, tuinieren, ...
Voorbeelden van intensieve activiteiten: joggen of lopen, fietsen, aerobic dance,
voetbal, zwemmen, hockey, zware handarbeid, ...

Het is nooit te laat om fysieke activiteit in uw dagelijks leven te integreren.

3. STREEF NAAR GEZONDE EETGEWOONTEN MET VOORAL PLANTAARDIGE
PRODUCTEN
__________________________________________________________________________________
Verschillende observationele studies* suggereren dat voeding en bepaalde eetpatronen een
invloed hebben op de progressie van kanker, op het risico op herval en op de algemene overleving bij
overlevers van kanker. De meeste van deze studies zijn uitgevoerd bij borstkankerpatiënten maar
enkele zijn ook uitgevoerd bij darm- en prostaatkanker.
Sommige van deze wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een gezond
voedingspatroon met vooral plantaardige producten zoals groenten, fruit, volkorenproducten en
peulvruchten zoals linzen, bonen en noten zeker aan te raden is bij kankeroverlevers en bij bepaalde
soorten kanker het lichaam vermoedelijk beschermen tegen herval.
Een meta-analyse* suggereert dat het volgen van een dieet met weinig vetten na de
diagnose van borstkanker, een gunstig effect zou hebben op de overleving doordat het risico op
herval met 23% zou verkleinen.
Een andere studie uitgevoerd bij 1893 vrouwen met invasieve borstkanker in een vroeg
stadium heeft aangetoond dat het veelvuldig dagelijks gebruik van volle zuivelproducten, maar niet
van magere zuivelproducten, geassocieerd werd met een hogere mortaliteit na borstkankerdiagnose.
Door het gebruik van volle zuivelproducten zou het gehalte aan oestrogenen verhoogd worden
hetgeen het risico op herval en mortaliteit zou kunnen verhogen.
Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van het Antikankerfonds of verspreid worden zonder het Antikankerfonds als
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Volgens een studie uitgevoerd bij 4577 mannen met niet gemetastaseerde prostaatkanker,
zou het vervangen van koolhydraten* en vleesproducten door zo veel mogelijk plantaardige
producten zoals noten en plantaardige oliën, kunnen leiden tot een verlaagde mortaliteit. De
mannen die meer plantaardige producten consumeerden na de diagnose hadden een lager risico op
overlijden. Dit kan onder meer verklaard worden door het feit dat plantaardige producten een
heterogene mix van mono- en polyonverzadigde vetzuren* bevatten.
Een observationele studie* uitgevoerd bij 1009 overlevers van colorectale kanker (stadium
III) heeft aangetoond dat het diegene die een Westers dieet volgden, bestaande uit veelvuldig
gebruik van rood en bewerkt vlees, geraffineerde koolhydraten* en zoetigheden een hoger risico op
herval vertoonden en een hogere mortaliteit in vergelijking met diegene die een gezond dieet
volgden, bestaande uit veel groenten, fruit, gevogelte en vis..
Sommige studies suggereren dat omega-3 vetzuren bepaalde voordelen bieden bij overlevers
van kanker, waaronder een verbetering van cachexia* en de levenskwaliteit. Meer onderzoek is
nodig om dit te bevestigen. Wel is het zo dat bepaalde kankerbehandelingen het risico op cardiovasculaire aandoeningen vergroot. Daarom is een voedingspatroon dat onder meer bestaat uit
omega-3 vetzuren, zoals walnoten, vette vis en eieren, aan te raden aangezien dit het risico op
cardio-vasculaire aandoeningen verlaagt met een verlaagde algemene mortaliteit tot gevolg.
Gezien transvetten het cardio-vasculaire risico verhogen, worden ze zo veel mogelijk
afgeraden bij overlevers van kanker. Belangrijke bronnen van transvetten zijn sommige margarines,
gebak en snacks.
Tijdens de behandeling is een proteïnerijk dieet aanbevolen. Hiervoor kiest men best niet
voor rood en bewerkt vlees maar voor een dieet bestaande uit vis, mager vlees, gevogelte, magere
zuivelproducten, noten, zaden, peulvruchten en sojaproducten. Soja bevat verschillende
fytochemicaliën*, waaronder fyto-oestrogenen, en anti-oxidanten. Volgens het in 2014 verschenen
“Continuous Update Project Report” van het WCRF over “Voeding, dieet, fysieke activiteit bij
overlevers van borstkanker”, zou het gebruik van soja(producten) na diagnose van borstkanker, het
risico tot overlijden verlagen. Let wel op, het gaat hier over sojagebruik via de voeding en niet via
supplementen. Deze laatste worden afgeraden bij overlevers van borstkanker.
In afwachting van verder onderzoek wordt door het AICRen het WCRF aangeraden de
algemene aanbevelingen ter preventie van kanker te volgen. Een recent onderzoek bij 2017 oudere
vrouwelijke overlevers van kanker heeft aangetoond dat het volgen van deze aanbevelingen
geassocieerd werd met een lagere algemene mortaliteit en een hogere levenskwaliteit. Het volgen
van de richtlijnen rond fysieke activiteit had het meest impact op de algemene mortaliteit en op de
mortaliteit tengevolge van de kanker.
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Dit zijn de aanbevelingen:













Probeer dagelijks minimum 5 porties (minstens 400 gram) groenten en fruit te eten. Kies
voor variatie en gebruik ze ook als tussendoortje. Probeer bij elke maaltijd een portie
groente of fruit te voorzien. Deze voedingsproducten zitten boordevol gunstige vitaminen,
mineralen, vezels, en bioactieve bestanddelen* die een rol kunnen spelen in de preventie
van kanker.
Verkies volkorenproducten boven geraffineerde (bewerkte) granen en suikers. Eet
volkorenbrood, -rijst, -pasta en -granen. Volkorenproducten zijn rijk aan voedingsvezels. Men
veronderstelt dat ze het risico op ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes
verminderen. Mogelijk spelen ze ook een rol in de preventie van maag- en darmkankers en
hormoonafhankelijke kankers zoals borst- en prostaatkanker. Geraffineerde producten
bevatten veel minder voedingsvezels, vitaminen en mineralen omdat ze gemalen zijn
waardoor de zemelen en kiemen verwijderd worden.
Beperk de consumptie van geraffineerde koolhydraten*, gesuikerde drank (frisdranken) en
bewerkt voedsel, zoals gebakjes, fastfood, gesuikerde granen en andere zoetigheden. Deze
bevatten veel toegevoegde suikers, vetten en/of zout, hebben geen toegevoegde waarde en
kunnen de werking van insuline* verstoren (insulineresistentie*) met een hogere
concentratie van groeifactoren* tot gevolg die mogelijk de groei van kanker bevorderen.
Streef naar een optimale energiebalans: dit betekent dat de energie die u opneemt (via
voeding) in balans moet zijn met de energie die u verbruikt. Houd de totale calorie-inname in
het oog en streef naar een gezond lichaamsgewicht. Het is goed om weten dat sommige
gezonde producten wel calorierijk zijn maar toch deel uitmaken van een gezond
voedingspatroon. Voorbeelden hiervan zijn noten, gedroogd fruit, vette vis, plantaardige
oliën, …
Beperk het gebruik van rood vlees (koe, varken en lam) en bewerkt vlees (salami, hesp,
worst,...). tot minder dan 500 gram per week. Verschillende epidemiologische studies*
hebben een hoge consumptie van rood en bewerkt vlees gelinkt aan een verhoogd risico op
darmkanker. Een studie van het WCRF/AICR heeft aangetoond dat het eten van 100 gram
rood vlees per dag (of 700 gram per week) het risico op darmkanker zou verhogen met 17%
in vergelijking met iemand die geen rood vlees eet, en het eten van 100 gram bewerkt vlees
per dag (of 700 gram per week) zou het risico op colorectale kanker verhogen met 36% in
vergelijking met iemand die geen bewerkt vlees eet.
Verkies vis, gevogelte of peulvruchten als alternatief voor rundsvlees, varkensvlees,
schapenvlees en lamsvlees. Wanneer u vlees eet, kies dan mager vlees en neem kleine
porties.
Kies bij de bereiding van vlees en vis liefst voor stomen, pocheren of bakken op een relatief
lage temperatuur. Mogelijk komen bij lang bakken op hoge temperaturen en tijdens
barbecueën schadelijke stoffen, zoals heterocyclische amines en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen, vrij die het risico op sommige kankers kunnen verhogen.
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geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van het Antikankerfonds of verspreid worden zonder het Antikankerfonds als
bron te erkennen. (jan 2015)

12

VOEDING EN FYSIEKE ACTIVITEIT BIJ KANKER





EEN GIDS VOOR PATIENTEN

Beperk de consumptie van zout. Bij een te hoge inname verhoogt de kans op verhoogde
bloeddruk en maagkanker. Zout wordt gebruikt als conserveermiddel en zit in veel bewerkte
producten zoals brood, snacks, ontbijtgranen en kant-en-klare producten zoals soepen en
sauzen.
Beperk het gebruik van alcohol tot maximum twee glazen per dag voor mannen en één glas
per dag voor vrouwen. Met 1 glas bedoelt men 250ml bier, 100 ml wijn of 25 ml sterke
drank.

Observationeel onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van alcohol zowel positieve als
negatieve effecten heeft op de gezondheid. Het gebruik van 1 (bij vrouwen) of 2 (bij mannen) glazen
alcohol per dag kan het risico op cardio-vasculaire aandoeningen verlagen. Maar grotere
hoeveelheden bieden geen bijkomende voordelen en kunnen het risico op bepaalde soorten
primaire kankers verhogen waaronder mond-, keel-, strottenhoofd-, slokdarm-, lever, borst- en
vermoedelijk darmkanker. Daarom is het belangrijk de alcoholconsumptie individueel te bekijken in
functie van het kankertype, het stadium waarin de kanker zich bevindt, de behandelingen, het risico
op bijwerkingen zoals ontsteking van het mondslijmvlies, en de risicofactor op herval of op bepaalde
nieuwe primaire kankers. Vele professionele gezondheidsmedewerkers raden dikwijls het gebruik
van alcohol af tijdens de chemo en/of radiotherapie* behandeling. Het WCRF raadt
alcoholconsumptie ten stelligste af bij kankeroverlevers met slijmvliesontsteking (mucositis) en bij
patiënten met hoofd- en nekkanker die radio*- en/of chemotherapie* krijgen.
Probeer zoveel mogelijk water of andere gezonde vloeistoffen te drinken. Drink minstens 8
kopjes per dag, tenzij u om medische redenen uw vloeistofinname moet beperken. Drink best geen
te warme dranken.
Moet men kiezen voor biologisch gekweekt/geproduceerd voedsel? Volgens een recente
meta-analyse* zou de concentratie van verschillende antioxidanten zoals bepaalde polyfenolen
opmerkelijk hoger zijn bij biologische (organische) geteelt voedsel in vergelijking met niet biologische
geteelt voedsel. Daarenboven toonde deze meta-analyse* aan dat de concentratie van het toxische
metaal Cadmium lager was en deze van pesticide residuen tot viermaal lager was bij de biologische
gewassen in vergelijking met de niet biologische gewassen. Er zijn echter tot nog toe geen
epidemiologische studies* uitgevoerd bij mensen die aantonen dat biologisch geteelt voedsel een
verlaagd risico heeft op het ontwikkelen van kanker, op herval en op progressie van kanker, in
vergelijking met andere productiemethodes.
Het is nog onduidelijk of vegetarische voeding het risico op kanker vermindert. Het bevat
heel wat gezonde eigenschappen omdat het rijk is aan vezels, vitaminen, mineralen en
fytonutriënten*.Veganisten, kinderen en premenopauzale vrouwen in het bijzonder, die geen dierlijk
voedsel nuttigen, dus ook geen melk of eieren, vullen hun voeding best aan met vitaminen B12, zink,
ijzer en calcium. Vegetariërs en veganisten moeten er op toezien voldoende proteïnen te eten door
een grote variatie aan groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden, sojaproducten en
volkorenproducten te eten.
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Via de media, vooral via internet, wordt informatie verspreid over specifieke diëten die
beweren kanker te kunnen genezen. We kunnen besluiten dat tot op heden elk wetenschappelijk
bewijs ontbreekt dat kan aantonen dat deze diëten hun beloften ook nakomen. Indien men een
bepaald dieet wenst te volgen, bespreek het dan met uw behandelende arts of diëtist.
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5. WOORDENLIJST
__________________________________________________________________________________
Aërobe fitheid
Uithoudingsvermogen van het cardiorespiratoir (hart en longen) systeem. Het bepaalt de
mogelijkheid van een individu om fysieke activiteiten uit te voeren gedurende langere periodes.
Androgeen
Een hormoon dat de ontwikkeling en de instandhouding van de mannelijke geslachtskenmerken
bevordert.
Bioactief bestanddeel
Letterlijk gezien zijn bioactieve stoffen, stoffen die een bepaalde biologische of fysiologische activiteit
of functie hebben. Ze bevinden zich in voedingsmiddelen (zowel van nature als kunstmatig
toegevoegd) en zouden bij de mens een gezondheidsbevorderend effect hebben. Sommigen van
deze stoffen kunnen bijvoorbeeld de werking van antioxidanten hebben, waarmee ze het lichaam
beschermen tegen vrije radicalen.
Cachexia
Cachexia of cachexie is een aandoening waarbij de patient gewicht en spiermassa verliest en
verzwakt en vermoeid is.
Cardiorespiratoire fitheid
Cardiorespiratoire (met betrekking tot hart en ademhaling) fitheid of de aerobe
inspanningscapaciteit is het vermogen van het ademhalings-en circulatiesysteem van het lichaam om
de spieren in het lichaam van zuurstof te voorzien tijdens het uitoefenen van langdurige fysieke
activiteiten. VO2max of de maximale zuurstofopname, uitgedrukt in ml/kg/minuut, is een maat voor
de cardiorespiratoire fitheid.
Carotenoïde
Een stof die voorkomt in gele en oranje vruchten, groenten en in donkergroene bladgroenten.
Carotenoïden kunnen het risico op kanker verminderen.
Chemotherapie
Een type kankerbehandeling die cellen doodt en/of hun groei beperkt. Deze medicijnen worden
meestal toegediend door middel van een traag infuus, maar kunnen ook oraal worden ingenomen of
rechtstreeks worden toegediend in een ledemaat of de lever afhankelijk van de locatie van de
kanker.
Cohort
Een groep personen die gedurende een bepaalde periode in een onderzoek wordt opgevolgd.
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Epidemiologische studies
Studies uitgevoerd bij menselijke populaties waarbij de onderzoeker(s) de verbanden tussen de
aanwezigheid van een gezondheidseffect, bijvoorbeeld kanker, onderzoekt/onderzoeken; en een
gespeculeerde factor die kanker veroorzaakte, bijvoorbeeld een chemische stof.
Fysiotherapeut
Een kinesitherapeut die pijnklachten in het bewegingsapparaat, bewegingsbeperkingen, loop- en
evenwichtsproblemen behandelt door middel van oefentherapie (bewegingstherapie),
massagetherapie en therapie waarbij gebruikt wordt gemaakt van fysiotechnische middelen zoals
infrarood- en UV-therapie.
Fytochemicaliën
Fytochemicaliën zijn chemische stoffen die natuurlijk voorkomen in planten. De term wordt gebruikt
voor stoffen die waarschijnlijk de gezondheid beïnvloeden, maar waarvan nog niet vastgesteld is dat
ze essentiële voedingsstoffen zijn.
Insuline-achtige groeifactor-1 (IGF-1)
IGF-1 is een eiwithormoon waarvan de moleculaire structuur lijkt op insuline* en voornamelijk
gemaakt wordt in de lever.. Het speelt een rol in de celdeling en celoverleving. De aanmaak van IGF-1
wordt geregeld door groeihormen (GH) die geproduceerd worden door de hypofyse. De hoeveelheid
IGF-1 in het bloed is zeer sterk afhankelijk van de leeftijd met een piek tijdens de puberteit.
Insuline
Een hormoon dat door de alvleesklier wordt aangemaakt. Insuline regelt de hoeveelheid suiker in het
bloed door ervoor te zorgen dat de suiker de cellen kan binnendringen en door het lichaam als
energiebron kan worden gebruikt.
Insulineresistentie
Wanneer het lichaam niet meer goed reageert op insuline is het er ongevoelig voor geworden, dit
noemt men insulineresistentie. Insuline is het hormoon dat de bloedsuiker verlaagt. Het houdt
daarmee de bloedsuikerspiegel in balans. Zodra het lichaam niet meer goed reageert op insuline,
blijft er te veel suiker ongebruikt in het bloed zitten waardoor er problemen kunnen ontstaan zoals
diabetes of suikerziekte.
Klinische studie
Een onderzoeksstudie die test hoe goed een nieuwe medische aanpak bij de mens werkt. Deze
studies testen nieuwe screening-, preventie-, diagnose- of behandelingsmethoden van een ziekte.
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Koolhydraten
Koolhydraten zijn bouwstoffen van het lichaam en een belangrijke brandstofleverancier.
Koolhydraten zijn een verzamelnaam voor zetmeel en diverse soorten suikers. Koolhydraten worden
in het spijsverteringskanaal verteerd en komen als glucose in ons bloed. Glucose geeft ons lichaam
energie en is onmisbaar om te kunnen functioneren. Wanneer er teveel glucose in ons lichaam
aanwezig is, wordt het opgeslagen als vet.
Meta-analyse
Een meta-analyse combineert statistisch de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies
die worden gebundeld en herberekend. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere
betrouwbaarheid een uitspraak te doen over het effect van een interventie of behandeling.
Metabool-syndroom
Een combinatie van afwijkingen die bijdragen tot ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes
type -2 en complicaties daarvan, galstenen en sommige vormen van kanker, Er moeten minstens 3 of
meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn om te spreken van metabool syndroom:
adipositas van de buikholte (middelomtrek >102 cm bij mannen of >88 cm bij vrouwen), hoge
bloeddruk,
verhoogde
nuchtere
bloedglucoseconcentratie,
verhoogde
serumtriglyceridenconcentratie en verlaagde HDL-cholesterolconcentratie.
Observationele studie
Een onderzoek waarin de onderzoeker de natuurlijke gang van zaken in een bevolkingsgroep
observeert. Dit is in tegenstelling tot een experimenteel onderzoek waarin de natuurlijke gang van
zaken opzettelijk wordt veranderd, gewoonlijk door onderzoekssubjecten toe te kennen aan een
behandelde groep of een controlegroep.
Oestrogeen
Een groep hormonen die in het lichaam aangemaakt worden en een belangrijke rol spelen bij de
ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, waaronder de borsten, baarmoeder en vagina.
Ze regelen ook de menstruatiecyclus en de zwangerschap. Daarom worden ze ook vrouwelijke
hormonen genoemd.
Osteopenie
Leeftijdgebonden daling van de botmassa of botdensiteit. Het verlies van botmassa is minder erg dan
bij osteoporose* en gaat niet gepaard met fracturen.
Osteoporose
Leeftijdgebonden daling van de botmassa/botdensiteit waardoor de botten broos worden en men
een verhoogt risico heeft op breuken.
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Radiotherapie
Therapie waar bestraling wordt gebruikt voor de behandeling van kanker. De stralen worden zo
precies mogelijk op de tumor gericht.
Sarcopene obesitas
Sarcopenie is verlies van spiermassa. Sarcopene obesitas is een vorm van sarcopenie die wordt
gekenmerkt door een hoge vetmassa en (ernstig) overgewicht en gepaard gaat met verlies van
spiermassa. Sarcopene obesitas en sarcopenie kunnen optreden bij een aantal vormen van kanker

Dit document werd opgesteld door het Antikankerfonds. De informatie in dit document is louter informatief en vervangt
geen medische consultatie. Het document is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkele manier worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van het Antikankerfonds of verspreid worden zonder het Antikankerfonds als
bron te erkennen. (jan 2015)

22

VOEDING EN FYSIEKE ACTIVITEIT BIJ KANKER

EEN GIDS VOOR PATIENTEN

Verzadigde vetzuren
Vetten waarvan de chemische structuur geheel of gedeeltelijk verzadigd is met waterstofatomen.
Verzadigde vetzuren worden vooral gevonden in dierlijke producten zoals roomboter, kaas en
melkproducten, vet rundvlees en chocolade. Ook in sommige plantaardige vetten komen veel
verzadigde vetten voor, zoals cacaoboter, palmolie en kokosvet. Verzadigde vetten zijn bij
kamertemperatuur meestal gestold (hard). Ze verhogen het cholesterolgehalte in het bloed. Een
hoog cholesterolgehalte kan als gevolg hebben dat er vet op de wanden van de bloedvaten wordt
afgezet en dat zo de bloedvaten dicht kunnen slibben. Door het dichtslibben van de bloedvaten, heb
je een hogere kans op hart- en vaatziekten.
Vetzuur
Een belangrijk bestanddeel van vetten dat het lichaam energie levert en door het lichaam wordt
gebruikt om weefsels te vormen.
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