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Wie moeten we geloven?



Arjen Lubach op zondag





Hoe weten we wat (on)gezond is?
Deze nieuwe studie zegt
ja, maar meer dan 120 
studies zeggen nee..... Horen jullie dat

mensen? Het 
antwoord is ja!!!!

Goed en voldoende

wetenschappelijk onderzoek



Onderzoek in cellen en dieren



Onderzoek bij mensen
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WCRF Rapport: een systematisch 
literatuur review

Beschrijvende studies

Ecologische studies

Migrantenstudies

Patiënt-controle studies

Cohort studies

Randomized
controlled
trials

In-vitro/ Dierstudies



Definitie sterk bewijs

Overtuigend Waarschijnlijk
Sterk bewijs en onwaarschijnlijk 
dat het in de toekomst verandert

Geen onverklaarde heterogeniteit
>1 studietype
³2 onafhankelijke cohortstudies

³2 onafhankelijke cohortstudies / 
³5 patiënt-controle onderzoeken

Studies van goede kwaliteit die corrigeren voor fouten
Dosis-respons relatie
Sterk en plausibel experimenteel 
bewijs (mensen, dieren)

Bewijs voor biologische 
plausibiliteit





Aanbevelingen WKOF

1. Blijf op een gezond gewicht
2. Kom in beweging
3. Eet veel volkorenproducten, groente, fruit en 

peulvruchten
4. Eet zo min mogelijk fastfood en ander 

voorbewerkt voedsel waar veel vet, zetmeel 
of suiker in zit

5. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees
6. Drink zo min mogelijk dranken met 

toegevoegde suikers
7. Drink zo min mogelijk alcohol
8. Gebruik geen voedingssupplementen voor 

de preventie van kanker



Kennis van risicofactoren voor kanker
• 969 deelnemers met niet-

spier-invasieve blaaskanker



Kennis van risicofactoren voor kanker



Voldoen aan richtlijnen kankerpreventie
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Waarom is eten belangrijk?

• Om geen tekorten te krijgen

• Omdat het lekker is

• Omdat het gezellig is 



De invloed van kanker(therapie) op 
voeding en vice versa

Maligne
tumor en/of 

therapie

Verstoorde stofwisseling van 
eiwit, vetten, koolhydraten Veranderde eetlust, 

misselijkheid, braken,
mucositis, diarree

Geur-en smaak
veranderingen

Veranderde
voedselvoorkeuren

Minder eten door kauw-en 
slikproblemen

Functieverlies

Moeheid



Ongewenst gewichtsverlies

• Door minder eten

• Door de ziekte zelf



(Risico op) verslechterde
voedingstoestand
• Gewichtsverlies

• > 3 kg in 1 maand

• > 6 kg in 6 maanden

• De voedinginname is langer dan een week minder dan 

normaal



Negatieve invloed slechte
voedingstoestand
• Reactie op behandeling

• Complicaties na operatie

• Complicaties tijdens en na radiotherapie en 

chemotherapie

• Kwaliteit van leven



Adviezen bij ongewenst gewichtsverlies
• Vaker kleine maaltijden of tussendoortjes

• Energie
• Volle zuivelproducten
• Slagroom toevoegen aan vla, pap, puree, groenten
• Margarine ipv halvarine, ruim margarine op brood
• Geen light producten

• Eiwit
• Ruim eiwitrijke producten (dubbel beleg op brood, kaas/worst 

uit het vuistje



Best-practice based

Raadpleeg een diëtist!

http://www.oncoline.nl 

Richtlijn ondervoeding bij kanker
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Tijd (jaren)

Veel (bewerkt) rood vlees

Weinig (bewerkt) rood vlees

Cohort studie
terugkeer kanker

geen terugkeer 
kanker

kankerpatiënten

terugkeer kanker

geen terugkeer 
kanker



117 studies, 209.597 kankeroverlevers

Voeding, terugkeer en overleving



Nog weinig onderzoek bij blaaskanker



Study design
• prospectief cohort onderzoek in 22 ziekenhuizen

• >1,000 Ta, T1, Tis blaaskankerpatiënten gediagnosticeerd vanaf 2014

• geïdentificeerd in Nederlandse Kanker Registratie binnen 4 wk na diagnose

 



Dataverzameling

Diagnose

6 weken 3 maanden 15 maanden

voeding, leefstijl, 
medische factoren,
HRQOL

EDTA plasma
Heparin plasma
DNA, biomarkers

terugkeer tumor
progressie

51 maanden
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Voedingenkankerinfo.nl



Helpt cranberrysap tegen het ontstaan 
van blaaskanker?
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Helpt cranberrysap tegen het ontstaan 
van blaaskanker?
• Geen wetenschappelijk bewijs

• Mogelijk remmend effect op ontwikkeling kanker bij cel- en 
dierstudies

• Geen effect op DNA schade in witte bloedcellen na 2 weken 
cranberrysap (750 ml/dag) bij gezonde mensen

• Iets minder blaasontsteking na 6 weken cranberrysap (2x/dag) / 
cranberrycapsules bij mensen bij wie de blaas bestraald werd



Kan suiker de tumorgroei bevorderen?



• Geen wetenschappelijk bewijs

• Consumptie van (producten met) suiker kan wel leiden tot 
overgewicht

Kan suiker de tumorgroei bevorderen?



Vertraagt een ketogeen dieet de 
tumorgroei?



Vertraagt een ketogeen dieet de 
tumorgroei?
• Onduidelijk

• Cel- en dieronderzoek: in eerste instantie vermindering 
tumorgroei en versterking effect therapie, maar tumorcellen 
kunnen veranderen in meer kwaadaardige variant

• Slechts kleine studies bij kankerpatiënten, dieet moeilijk vol te 
houden, onduidelijke effecten

• Alleen in overleg met behandelend arts / 
diëtist 



Zinvol om tijdens behandeling kanker 
voedingssupplementen te slikken?



• Geen voedingssupplementen tijdens behandeling

• Kan gevaarlijk zijn omdat deze werking bestraling en/of 
chemotherapie kunnen tegengaan

• Alleen in samenspraak met behandelend arts

• Mogelijk alleen bij deficiënties wanneer alleen 
voedingsadvies niet voldoende is
(max. 100% ADH)

https://www.nutriprofiel.nl/

Zinvol om tijdens behandeling kanker 
voedingssupplementen te slikken?



Ondersteunt Kurkuma de behandeling 
van kanker?



Ondersteunt Kurkuma de behandeling 
van kanker?
• Onduidelijk: niet gebruiken als medebehandeling tumor

• In onderzoek met cellijnen en bij proefdieren: kurkuma lijkt de 
groei van kankercellen te remmen

• Cellijnen à direct contact met tumorcel

• Proefdieren à hoge doseringen direct in tumor ingespoten

• Curcumine (de werkzame stof van kurkuma) 
wordt in het lichaam van de mens snel 
inactief gemaakt



Abrikozenpitten om tumorgroei tegen 
te gaan?
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Abrikozenpitten om tumorgroei tegen 
te gaan?
• Nee: consumptie wordt ten zeerste afgeraden

• Abrikozenpitten (maar ook appelpitten, kersenpitten, perzikpitten 
en bittere amandelen) bevatten amygladine (vitamine B17)

• Amygladine à bevat giftige cyanide (blauwzuur)

• Dierstudies: geen gunstig effect. Wel vergiftigingsreacties, al bij 
lage doseringen
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Vragen?

www.voedingenkankerinfo.nl
www.wkof.nl

http://www.voedingenkankerinfo.nl/
http://www.wkof.nl/

