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Vragen?



De vragen op voedingenkankerinfo.nl

• Is aangebrande en verkoolde voeding
kankerverwekkend?

• Is zuivel gevaarlijk
• Kan ik beter geen suiker eten?
• Kan ik sojaproducten gebruiken?
• Beter voedingssupplementen?
• Helpt geelwortel?
• Is wietolie goed?
• Wel of niet visolie tijdens therapie?
• Kunnen abrikozen-pitten helpen?
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In 2018 ~120.000 nieuwe diagnoses

~800.000 Nederlanders
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Kans op overleving stijgt
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60-70%



Klachten na kanker

• Moe
• Concentratieproblemen
• Pijn
• Depressiviteit
• Stress
• Angst
• Slecht slapen
• Geen zin om te eten
• Krachtverlies
• Afvallen of aankomen

ongezondere
voedingsgewoonten

& 

minder beweging



Gezonde voeding helpt na kanker

117 studies

~210.000 mensen die kanker hebben gehad



Wat is nu gezond?
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Arjen Lubach op zondag



 Roken: nee!

 Lichamelijk actief: 30 minuten per dag of meer

 Vlees: minder dan 5x per week varkens/rundvlees
(incl. vleeswaren)

 Gewicht: BMI < 25, weinig vet op de buik

 Fruit: 2x per dag of meer

 Groenten: 2 groentenlepels per dag of meer

 Alcohol: niet

 Voedingssupplementen om kanker te voorkomen: 
nee

Wie blijft staan....???



Richtlijnen Goede Voeding: wat wel
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Leefstijl adviezen na diagnose

American Cancer Society 2012

• Verkrijg en behoud een gezond
lichaamsgewicht

• Beweeg regelmatig zsm na diagnose, 150 min 
per week, inclusief tenminste 2x 
krachttraining

• Volg de richtlijnen voor kankerpreventie



Voeding tijdens en na kanker?

Hoog eiwit



Afname van spiermassa door ziekte en 

behandeling

Inflammatie
Metabole 
ontregeling

Eiwitafbraak

Verlies van spiermassa/spierkracht bij
gelijkblijvende of toename van vetmassa



→ Spier
→ Vet in de spier
→ Onderhuids vet
→ Visceraal vet

Afname spier, toename vet



It takes two to tango

eiwitrijk

beweging



Feit of fabel?



Koeiemelk of sojamelk bij borstkanker?

• Sojamelk niet beter/slechter

• Let wel op calcium (kalk)



Eiwitrijk + bewegen



Versterken van de therapie
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Vasten?



Ketogeen dieet?
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Géén 
• brood
• pasta
• suiker
• melk
• mais
• bonen 
• rijst

11 studies met 102 deelnemers (34–87 jaar) 

Nog geen hard bewijs. Kwaliteit studies 
niet hoog genoeg. Lage compliance



Biologische producten zijn gezonder

dan gangbare

FEIT OF FABEL?



Kunstmatige zoetstoffen en e-nummers

veroorzaken kanker bij de mens



Superfoods!!

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.therealthingonline.co.za/the-real-thing-veggie-superfoods-powder-300g.html&ei=KgnnVIvsBsXUOef0gYgK&psig=AFQjCNFZjdp7XJtVVTykKHd7KnFwuF8M6w&ust=1424513474410534


Abrikozenpitten om tumorgroei 

tegen te gaan?

• Abrikozenpitten (maar ook appelpitten, 

kersenpitten, perzikpitten en bittere amandelen) 

bevatten amygladine (vitamine B17)

• Amygladine  bevat giftige cyanide (blauwzuur)

• Dierstudies gedaan: geen gunstig effect. Wel 

vergiftigingsreacties, al bij lage doseringen



Ondersteunt Kurkuma de behandeling 

van kanker?

• In onderzoek met cellijnen en bij proefdieren lijkt 

kurkuma de groei van kankercellen te remmen

• Cellijnen  direct contact met tumorcel

• Proefdieren  hoge doseringen direct in tumor 

ingespoten

• Curcumine (de werkzame stof van kurkuma) wordt in 

het lichaam van de mens snel inactief gemaakt



Hennepolie tijdens chemotherapie

Renger Witkamp

WU Hoogleraar

Voeding en 

Farmacologie

• Veel verschillende soorten
• Geen kwaliteitscontrole!
• Goede olie: hoge concentratie aan

cannabidiol (CBD)
• Niet goed (vaak via internet): veel THC

• Goede kwaliteit kan gunstige effecten op de darm
hebben

• Alleen proefdier en celkweek onderzoek
• Mogelijke effecten op chemotherapie onbekend
• Daarom niet 24 voor en na chemotherapie



Superfoods!!

Supermarketing!!
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Voedingssupplementen

Alleen bij tekorten!



Wat is (on)gezond?

Te weinig Te veel



Anti-oxidanten versnellen longkanker progressie

in een muismodel



Tekorten?

https://www.nutriprofiel.nl/



Tekorten aan voedingsstoffen: vitamine D?



Vitamine D supplementen of zonlicht?



Supplementen tijdens behandeling

Kan therapie tegenwerken
In overleg met de arts!



Ondervoeding: lagere respons of therapie, 

slechtere overleving

 Gevorderd stadium

 Specifieke tumoren:

● Pancreas

● Maag

● Slokdarm

● Ovarium

● Long

● Lever

● Hoofd-hals 



Vroege signalering zeer belangrijk!

LESA ondervoeding

Ondervoeding > 5% gewichtsverlies in de laatste maand
> 10% in het afgelopen half jaar

BMI < 18,5 (> 65 jaar: BMI < 20)

Risico op 
ondervoeding

gewichtsverlies tussen 5 en 10% in het
afgelopen half jaar

3 dagen (vrijwel) niet gegeten 
1 week < normaal gegeten
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• voedselaversies

• tijdelijk

• smaak

belangrijkst

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161: D748

Geur en smaakveranderingen



Geur en smaakveranderingen

www.beleefjesmaak.nl



Bij afvallen of aankomen: 

raadpleeg een diëtist



Kortom: zo gezond mogelijk leven..



Wie volgt de richtlijnen?





Vragen? 

Voedingenkankerinfo.nl

https://www.wkof.nl/


