
interview
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

12

|  
fe

b
r

u
a

r
i 2

00
8 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 2

  |

Bueno-de-Mesquita: 
'onderzoek naar preventie van kanker vraagt 
om lange adem'

Marianne van der Wooning

Onlangs verscheen het tweede internationale rapport van 
het World Cancer Research Fund over de rol van voeding, het 
voedselpatroon en lichaamsbeweging bij de preventie van kanker. 
Het is een uitgebreid en gedegen wetenschappelijk rapport 
gebaseerd op de resultaten van zeer vele studies. Een van die 
studies is de EPIC-studie (European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition), waaraan ook Nederland deelneemt. Bueno-
de-Mesquita werkt aan dit onderzoek vanuit het RIVM. Hij gaat in 
op het belang en de noodzaak van grootschalig onderzoek naar de 
preventie van kanker voor de volksgezondheid. 

‘Naar het WCRF-rapport is door veel onderzoekers reikhalzend uitge-
keken’, vertelt Bueno-de-Mesquita. ‘Het is het toonaangevende rapport 
in de wereld dat de huidige stand van zaken weergeeft over de invloed 
van voeding en beweging op het risico van diverse vormen van kanker. 
Het rapport, dat tien jaar geleden voor het eerst verscheen, baseert zijn 
conclusies op systematische, statistische analyses van alle beschikbare 
wetenschappelijke literatuur, waarbij zo'n 10.000 referenties zijn be-
oordeeld.’ Bueno-de-Mesquita was lid van de werkgroep methodologie 
en een van de beoordelaars van het hoofdstuk over alvleesklierkanker. 
‘Het rapport is van onschatbare waarde omdat iedereen graag wil weten 
hoe we onze leefstijl kunnen aanpassen om kanker te voorkomen. Extra 
mooi van dit rapport is, dat bij het opstellen van de aanbevelingen om 
kanker te voorkomen ook rekening is gehouden met de kennis over de 
preventie van hart- en vaatziekten.' 
Met de update van dit rapport en de nieuwe aanbevelingen zijn we er 
echter nog lang niet, benadrukt de onderzoeker. Er zijn nog veel vra-
gen onbeantwoord. 'Waar je uiteindelijk echt winst mee kunt behalen 
is als je in plaats van algemene adviezen voor de gehele bevolking ge-

richte leefstijladviezen kunt opstellen voor mensen met een verhoogd 
risico op een bepaalde vorm van kanker. Nu scheren we nog iedereen 
over een kam.' 
Om tot dit soort adviezen te komen, heb je grootschalige wetenschap-
pelijke onderzoeken nodig en veel geduld. Een goed voorbeeld om dat 
aan te tonen is de EPIC-studie waarvan de resultaten in belangrijke 
mate hebben bijgedragen aan de conclusies in het WCRF-rapport. 'De 
conclusie over de rol van rood vlees en vleeswaren bij het ontstaan 
van darmkanker steunt zelfs heel stevig op de resultaten van deze 
studie', zo weet Bueno-de-Mesquita. 'De EPIC-studie is groot (bevat 
veel deelnemers en veel typen kanker) en goed opgezet, wat positief 
bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten.'

EPIC  De EPIC-studie is een groot bevolkingsonderzoek (cohortstu-
die) in tien Europese landen, waarin prospectief onderzoek gedaan 
wordt naar de relatie tussen voeding, leefstijl en genetische factoren 
en de incidentie van kanker, maar ook van andere chronische ziekten 
(zie kader). Bueno-de-Mesquita is onder andere projectleider voor de 
bijdrage van het RIVM aan de EPIC-studie. In zijn onderzoeksgroep 
wordt voornamelijk gewerkt aan de rol van beschermende factoren in 
onze voeding, in het bijzonder bij het ontstaan van tumoren van het 
maagdarmkanaal.
Een cohortstudie houdt in dat een groep mensen, die aanvankelijk 
allemaal gezond zijn, jarenlang gevolgd wordt. Op het moment dat 
mensen in de groep kanker hebben gekregen, wordt teruggezocht 
in de gegevens die eerder over hen verzameld zijn. Deze gegevens 
worden vergeleken met de gegevens van de mensen die (nog) geen 
kanker hebben, om er zo achter te komen waarin zij verschillen en 
wat de risicofactoren voor het ontstaan van de kanker kunnen zijn. Dit 
vraagt om een lange adem van de onderzoekers, zij moeten namelijk 
maar afwachten wanneer mensen kanker krijgen en natuurlijk of ze 
het krijgen.
'Onderzoek naar de rol van voeding bij het ontstaan van kanker begint 
meestal met een analyse van de voedselinname', vervolgt Bueno-de-
Mesquita. 'Helaas is er nog steeds geen echt goede methode om die 
inname te meten. Het gebeurt nu door de deelnemers voedselfre-
quentievragenlijsten te laten invullen. Bij de EPIC-studie hebben we 
de betrouwbaarheid van deze methode kunnen verhogen door bij een 
klein deel van de deelnemers ook via een andere, meer intensieve 
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methode de voedselinname van de afgelopen 24 uur precies na te 
vragen. Deze resultaten zijn gematcht met die van de voedselfrequen-
tievragenlijsten waardoor we een betere schatting van de gebruikte 
voeding konden maken. Deze resultaten zijn vervolgens gebruikt om 
de resultaten van de complete onderzoeksgroep te verbeteren. Dit is 
uniek voor de EPIC-studie. Veel resultaten over de gevonden relaties 
tussen voedselinname en het risico op kanker zijn in de afgelopen 
jaren gepubliceerd, maar er zullen er nog vele volgen.’
‘Ook zijn er bij de deelnemers bloedmonsters afgenomen waarin 
biochemische analyses worden uitgevoerd', gaat Bueno-de-Mesquita 
verder. 'Op basis daarvan wordt gezocht naar associaties tussen 
diverse vormen van kanker en bloedspiegels van bijvoorbeeld anti-
oxidanten, vitamines, ijzer, lipiden en vetzuren. Deze extra informatie, 
die momenteel gepubliceerd wordt, is erg interessant en wordt verge-
leken met de eerdere bevindingen uit de voedselinname. Bijvoorbeeld: 
op basis van de berekende inname van vitamine C via de voeding was, 
in een relatief kleine studie, geen verband zichtbaar met het risico op 
maagkanker. Maar er was wel een zeer sterk risicoverhogend effect te 
zien van lage bloedspiegels van vitamine C en lage spiegels van enkele 
carotenoïden op de incidentie van maagkanker. De vraag is nu: wat 
is de kip en wat het ei? Zijn de lage bloedwaarden slechts het gevolg 
van een voorstadium van maagkanker of zijn ze een van de oorzaken 
voor het ontstaan van maagkanker? We moeten dus nog wachten 

tot er meer tijd is verstreken tussen het moment van afname van het 
bloedmonster en het moment van diagnose van de maagkanker voor-
dat er een conclusie kan worden getrokken over de rol van vitamine C 
bij het ontstaan van maagkanker.' Voordeel van de EPIC-studie is dat 
de monsters van de meeste deelnemers - inclusief die uit Nederland 
- zijn ingevroren bij de laagst mogelijke temperatuur. 'Hier bewijst 
zich de waarde daarvan', voegt Bueno-de-Mesquita toe. 'Wij kunnen 
nu nieuwe analyses maken van de bloedmonsters die we vele jaren 
eerder van de deelnemers hebben afgenomen en zo verder terugzoe-
ken naar risicofactoren.'

LEEfstIjL  In een later stadium van de EPIC-studie komen de 
resultaten naar buiten van het onderzoek naar de rol van genetische 
factoren en leefstijlfactoren bij het ontstaan van kanker. 'Waar ik 
benieuwd naar ben is of de invloed van genetische factoren en leef-
stijlfactoren met elkaar samenhangen, ofwel of er een relatie te vinden 
is tussen leefstijl en de genetische gevoeligheid voor kanker. Het on-
derzoek naar leefstijlfactoren is ontzettend belangrijk, maar niet een-
voudig', vervolgt Bueno-de-Mesquita. 'Slechts 5 tot 10 procent van het 
aantal kankergevallen is aangeboren, dat wil zeggen dat er een weef-
foutje bij de geboorte bestond, waardoor je kanker krijgt zonder dat 
de leefstijl er toe doet. Bij ruim 90 procent is dat dus niet het geval. 
Ongeveer eenderde daarvan wordt veroorzaakt door tabaksgebruik en 
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eenderde is gerelateerd aan alcohol, voeding en energiebalans (over-
gewicht en beweging). Een klein deel is dan nog te wijten aan beroep, 
straling en nog onbekende factoren. Bij het onderzoek naar de relatie 
tussen roken en longkanker hadden we geluk, die relatie blijkt een op 
een te zijn: roken verhoogt het risico, niet roken verlaagt het. Maar de 
rol van overgewicht is al een stuk gecompliceerder. Het lijkt erop dat 
niet alleen de BMI een rol speelt bij het ontstaan van bepaalde typen 
kanker, maar vooral ook het intra-abdominale buikvet. En nu bestaat 
er zelfs een vermoeden dat het risico van een te hoge BMI en veel 
buikvet deels weer te verminderen is door veel te bewegen. Onderzoek 
naar de rol van voeding is het meest ingewikkeld. Ik wil hiermee maar 
zeggen dat het bij chronische ziekten als kanker vaak gaat om een in-
gewikkeld samenspel tussen vele verschillende leefstijl- en biologische 
factoren en genetische gevoeligheid. Dit maakt ook wel duidelijk dat 
alleen zeer grootschalig onderzoek in staat is dit complexe proces van 
een combinatie van factoren te ontrafelen’.

HartstoCHtELIjk PLEIdooI  'Cohortstudies kunnen veel bruikba-
re gegevens opleveren maar hebben een dure infrastructuur', zegt Bu-
eno-de-Mesquita. 'Die infrastructuur moet allereerst langdurig in stand 
gehouden worden. Daarnaast zijn goede databases, die ook onderhou-
den en aangevuld worden, en banken om de bloedmonsters te bewaren 
een absolute noodzaak. Dit type onderzoek is niet te financieren via 
wetenschappelijke fondsen, er is extra geld nodig voor universiteiten 

en overheidsinstituten om het onderzoek uit te voeren. Daarom is het 
ontzettend belangrijk dat de overheid het belang van dit onderzoek in-
ziet. Ik maak me daar ernstige zorgen over. In mijn ogen is er te weinig 
aandacht voor het onderzoek naar de preventie van chronische ziekten, 
terwijl dat onderzoek ontzettend belangrijk is voor de volksgezondheid. 
Iedereen wacht op antwoorden over hoe je bijvoorbeeld Alzheimer, hart- 
en vaatziekten en kanker kunt voorkomen. Chronische ziekten veroor-
zaken een grote ziektelast, brengen veel kosten met zich mee en zorgen 
voor grote psychische ellende. De politiek denkt soms op kortere 
termijn en bovendien hebben sommigen het idee dat we alles al weten 
na het verschijnen van zo'n mooi WCRF-rapport. Maar dat bestrijd ik. 
Zo moeten we bijvoorbeeld het samenspel van allerlei genetische en 
leefstijlfactoren nog veel beter ontrafelen en op zoek gaan naar adviezen 
voor mensen met een verhoogd risico op kanker. Er gaat tegenwoordig 
veel geld naar interventies op het gedrag, maar er moet ook voldoende 
geld beschikbaar blijven voor primair preventief onderzoek. Daar zal ik 
mij met al mijn enthousiasme voor in blijven zetten.'

wat is de epic-studie?
de ePiC-studie, die mede gecoördineerd wordt door het internationale Kankerinstituut (iarC) van de Wereld gezond-
heidsorganisatie (WHo) in Lyon en het imperial College in Londen, omvat ruim een half miljoen deelnemers verdeeld 
over 23 centra in tien verschillende landen in europa. Twee van deze centra, het rivm en het universitair medisch 
Centrum utrecht (umCu), bevinden zich in nederland. deze twee centra onderzoeken twee cohorten: het rivm verza-
melt gegevens van 23.000 inwoners (mannen en vrouwen) woonachtig in amsterdam, doetinchem en maastricht en het 
umCu bestudeert een cohort van 17.000 vrouwen uit utrecht.
de ePiC-studie ging 17 jaar geleden van start. naast de ePiC Steering Committee, waarin het rivm en het umCu zit-
ting hebben, is er voor iedere vorm van kanker een aparte werkgroep samengesteld. ook zijn er ondermeer grootscha-
lige projecten voor de 100 000 ouderen (ePiC-elderly), voor 10 000 personen met suikerziekte (ePiC-interact), 10 000 
personen met hart- en vaatziekten (ePiC-Heart) en voor de determinanten van overgewicht (ePiC-PanaCea). 
er wordt internationaal veel samengewerkt in zogenaamde consortia waarin onderzoekers van verschillende studies 
met elkaar samenwerken bijvoorbeeld op het gebied van borst-, prostaat-, darm-, long-, en alvleesklierkanker. grote 
cohortstudies worden vooral gedaan in europa en de verenigde Staten. 
in honderden publicaties is inmiddels de rol van roken, overgewicht, lichamelijke activiteit, bloeddruk, alcohol, voe-
dingsmiddelen en voedingspatronen, en van hormonen en groeifactoren bij het ontstaan van vele vormen van kanker, 
goed in kaart gebracht. voor wat betreft de voeding sluiten de resultaten aan bij de conclusies van het WCrf-rapport. 
voedingsvezel beschermt bijvoorbeeld wel tegen darmkanker, maar het risicoverlagende effect van groenten en fruit 
op sommige vormen van kanker bleek bijvoorbeeld zwakker dan verwacht. ook heeft ePiC al bijgedragen aan het 
vinden van genetische varianten en zelfs nieuwe genen, die waarschijnlijk samenhangen met het ontstaan van borst-, 
prostaat-, darm- en longkanker. 
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