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Taboes rond voeding en kanker

Niet willen zien, horen, zeggen.... en weten

Feiten 

Fabels



Verschillen in (>100) soorten kanker, stadia, therapie, 

terugkeer, overleving

Curatieve behandeling Palliatief traject

Dé kankerpatiënt bestaat niet!



Na curatieve behandeling 

én hogere kans op 
diabetes

door behandeling

én ongunstige 
verandering in spier & 
vetmassa



Voeding na curatieve behandeling

▪ Extreme moeheid
▪ Concentratieproblemen
▪ Pijn
▪ Stress
▪ Angst
▪ Slecht slapen
▪ Krachtverlies
▪ Geen zin om te eten/te 

koken
▪ Afvallen of aankomen



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



Voldoet u aan de richtlijnen voor kankerpreventie?

Body Mass Index ≤ 25 

Beweeg tenminste 30 minuten per dag

Vermijd energierijke voeding en dranken

Voornamelijk plantaardig voedsel (2x fruit/250g groenten/ 
volkoren producten)

Beperk inname van rood vlees (≤3x week) en geen bewerkt vlees 

Geen alcohol

Gebruik geen supplementen ter preventie van kanker



Literatuurstudie en meta-analyse

➢ 15.000 observationele studies

➢ 17 soorten kanker

➢ dier- en in vitro studies

➢ vertaling naar richtlijnen

➢ constant update: 

http://www.wcrf.org/cancer_research
/cup/

http://www.wcrf.org/cancer_research/cup/


Te veel lichaamsvet verhoogt het risico op 12 soorten kanker:

▪ Mond en keel 
▪ Slokdarm (adenocarcinoom)
▪ Maag (cardia)
▪ Pancreas
▪ Galblaas
▪ Lever
▪ Dikke darm
▪ Borst (post-menopausaal)
▪ Eierstokken
▪ Baarmoeder
▪ Prostaat (advanced)
▪ Nier 

Verkrijg of behoud een gezond lichaamsgewicht...

Veel kankerpatiënten met goede 
prognose zijn te zwaar bij diagnose en 

kunnen aankomen tijdens en na 
therapie 



Wat is nu een feit en wat is een fabel?







Feit of fabel: het ketogene dieet helpt

Ketogeen dieet helpt

Feit of fabel?Fabel



Ketogeen dieet?

14

11 studies met 102 deelnemers (34–87 jaar) 

Nog geen hard bewijs. Kwaliteit studies 
niet hoog genoeg. Deelnemers houden
zich niet aan het diet.



Feit: gezonde voeding helpt na kanker

117 studies

~210.000 mensen die kanker hebben gehad



Richtlijnen Goede Voeding: wat wel

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLuaPg96PJAhXDPg8KHbkSB_gQjRwIBw&url=http://www.funx.nl/news/omg/25770-dit-moet-je-voortaan-niet-eten&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNFjnkT7z0cRljBuE5UzgfRsJR4LNQ&ust=1448278401755435


Wie volgt de richtlijnen?



Niet de richtlijnen, maar wel 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


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



Niet de richtlijnen maar wel superfoods....

Nee! Supermarketing!!

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


Niet de richtlijnen, maar wel voedingssupplementen...



Overal waar ‘te’ voor staat...

Te weinig Te veel



Niet de richtlijnen, maar wel voedingssupplementen?

Nee! 
alleen bij tekorten 

en alleen in overleg met de behandelend arts



Van taboes naar het belang van de patiënt

Van ongepast en 
ongemakkelijk...

▪ Eigen schuld...? 

▪ Dat kun je toch niet 
zeggen...?

▪Wie doet er wat..?

Van gepast en gemakkelijk... in 
het belang van de patiënt!

▪ Kleine stapjes naar gezondere 
leefstijl

▪ Passend bij de persoon

▪ Leefstijlzorg op maat tijdens 
en na behandeling!



Kijk naar de persoon: op maat bewegen en gezond eten..



Ondervoeding: lagere respons of therapie, slechtere overleving

▪Gevorderd stadium

▪Specifieke tumoren:

● Pancreas

● Maag

● Slokdarm

● Ovarium

● Long

● Lever

● Hoofd-hals 



Bij afvallen of aankomen: 

raadpleeg een diëtist



Palliatief... Als eten niet meer kan..

moet het misschien niet meer..

Doorbreek het taboe en maak het 
bespreekbaar!



Maak het bespreekbaar!! 

Voedingenkankerinfo.nl

Vragen? 


