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groente & fruit en  
chronische ziekten in ePiC

H.B. Bueno-de-Mesquita, F.J.B. van Duijnhoven, EPIC-NL Stuurgroep

Groente en fruit zijn belangrijke bronnen van vitamines, 
mineralen, vezels en vele andere stoffen die onze lichaamsfuncties 
kunnen beïnvloeden. Uit tal van studies blijkt dat het eten van 
groenten en fruit het risico op ziekten verlaagt. Vermindert het 
eten van groenten en fruit de kans op het krijgen van kanker en 
andere chronische ziekten? Volgens resultaten van de EPIC-studie 
kan dat zeker het geval zijn. 

Groenten en fruit verlagen de kans op een aantal kankers, maar niet 
op alle soorten kanker*. Vooralsnog is de beschermende werking van 
groente en fruit niet toe te schrijven aan één bepaalde soort groente 
of fruit of aan één specifiek bestanddeel daarin. Mogelijk gaat het om 
een combinatie-effect, waarbij groenten en fruit een mix leveren van 
stoffen die elk op eigen wijze en in interactie met elkaar een bescher-
mend effect hebben. Het eten van 200 gram extra groente en fruit per 
dag verlaagt de kans op kanker met 4%. Voor alle vormen van kanker 
die door roken worden veroorzaakt (long, nier, bovenste luchtwegen, 
slokdarm, lever, maag, alvleesklier en blaas) is deze kans 8% lager, 
maar voor alle vormen van kanker die door het drinken van alcohol 
worden veroorzaakt (bovenste luchtwegen, slokdarm, borst, lever en 
darm), is de kans 3% lager. Een dergelijke geringe verlaging van het 
risico gebiedt voorzichtigheid met de betekenis die hieraan gegeven 
wordt (1).

Plaveiselcelkanker Iedere toename van 80 gram groente en 
fruit per dag verlaagt de kans op plaveiselcelkankers van de mond- en 
keelholte en de slokdarm met 9% (2). Voorlopige resultaten laten zien 
dat ook een grotere variëteit in groenten en fruit de kans op plaveisel-
celkanker van de slokdarm kan verlagen.

longkanker Het eten van meer groenten en fruit zou de kans op 
longkanker bij rokers iets kunnen verlagen. Iedere toename van 100 
gram groente en fruit per dag verlaagt bij rokers de kans op longkan-
ker met gemiddeld 7% (3). Iedere toename van 100 gram fruit per dag 
zorgt bij rokers voor een daling van 3% en iedere toename van 100 
gram groente per dag voor een daling van 11%. 
De resultaten verschillen per soort longkanker (3). Een op de 4 long-
kankers ontstaat uit plaveiselcellen. Als rokers 100 gram per dag meer 
groente en fruit consumeren wordt de kans op plaveiselcelkanker 
van de longen met 15% verlaagd; dit geldt zowel voor 100 gram per 
dag meer fruit (13%) als voor 100 gram per dag meer groente (15%). 
Voor de andere vormen van longkanker wordt bij rokers geen duidelijk 
verband gevonden. Onafhankelijk van de hoeveelheid neemt de kans 
op longkanker bij rokers ook af als er meer verschillende soorten 
groenten en fruit worden gegeten (4).
De resultaten verschillen ook per soort groenten of fruit. De kans op 
longkanker is vooral lager bij een hoge consumptie van bladgroenten, 
koolsoorten en bessen. Bij rokers verlaagt 25 gram per dag meer ci-
trusfruit de kans op longkanker met 9%. Het blijft echter mogelijk dat 
sommige bevindingen door het rookgedrag verklaard kunnen worden.
Foliumzuur is een van de vele stoffen in groente en fruit die mogelijk 
tegen kanker kunnen beschermen. Bij de stofwisseling van foliumzuur 
zijn ook andere B-vitamines en een aantal aminozuren betrokken. 
Deze stoffen zijn van groot belang bij de productie en het aflezen van 
DNA en dus bij het ontstaan van kanker. Het gehalte foliumzuur in 
het bloed bleek niet samen te hangen met de kans op longkanker. Ho-
gere bloedspiegels van vitamine B6 en methionine verlagen de kans 
op longkanker wel (5).

‘Het eten van 200 gram extra 
groente en fruit per dag verlaagt de 

kans op kanker met 4%’*Op de website zijn in de digitale versie van Voeding Nu 1/2 twee 
tabellen geplaatst waar een overzicht wordt gegeven van onder-
zoeken die relaties leggen tussen verschillende vormen van kanker 
en effecten van groente en fruit. www.voedingnu.nl.
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Maagkanker Groente en fruit hebben waarschijnlijk een geringe 
beschermende rol bij het ontstaan van maagkanker en adenocarci-
nomen van de slokdarm. Voor het intestinale type maagkanker, dat 
ongeveer de helft van alle maagkankers uitmaakt, is het beschermen-
de effect van groente sterker (6). Voorlopige resultaten laten zien dat 
meer soorten groenten en fruit mogelijk ook de kans op deze vorm 
van maagkanker kunnen verlagen. Voor vezels uit groenten en fruit is 
tot nu toe geen verband gevonden met de kans op maagkanker. Wel 
kunnen vezels uit graanproducten het risico waarschijnlijk verlagen 
op de diffuse vorm van maagkanker, die ongeveer de andere helft 
uitmaakt van alle maagkankers. 
De gehaltes β-caroteen, vitamine A, E en C gemeten in de voeding 
verlagen de kans op maagkanker niet, terwijl hogere waarden van deze 
stoffen in het bloed het risico op maagkanker wel aanzienlijk verlagen 
(7, 8). Het verlaagde risico voor hogere vitamine C-gehaltes komt 
vooral voor bij diegenen die meer rood vlees en vleeswaren eten(8).
Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten kunnen wijzen op de 
beperkingen in het navragen van de voeding in de EPIC-studie via een 
vragenlijst. De waarden in het bloed zijn echter niet alleen afhankelijk 
van wat we eten maar ook van vele stofwisselingsprocessen, die be-

palen hoeveel uit het maagdarmkanaal wordt opgenomen en hoeveel 
wordt uitgescheiden. 
De concentratie van foliumzuur in het bloed is niet geassocieerd met 
het risico op maagkanker (9). Lagere bloedspiegels van vitamines B2 
en B6, en vitamine B12 verhogen de kans op maagkanker (10). Maar 
het kan zijn dat dit komt door de chronische maagontsteking die aan 
maagkanker vooraf kan gaan en de opname van deze stoffen remt en 
niet omdat de inname met de voeding van deze B-vitamines te laag is.

DarMkanker Darmkanker kan in de dikke darm of de endeldarm 
voorkomen. Het verdubbelen van de vezelconsumptie kan – vooral als 
er weinig vezels worden gegeten – de kans op darmkanker met 40% 
verlagen (11, 12). Dit geldt met name voor het linker, dalende deel van 
de dikke darm. Hierbij maakt het niet uit of deze vezels uit groenten, 
fruit of volkoren graanproducten komen. Voor endeldarmkanker 
bestaat dit effect niet.
Iedere toename van 100 gram groenten en fruit verlaagt de kans op 
darmkanker met 4%. De kans op darmkanker is alleen verlaagd bij 
mensen die niet of niet meer roken. Meer groenten en fruit verlagen 
vooral de kans op dikkedarmkanker. Verder onderzoek toont aan dat 
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het eten van veel noten en zaden mogelijk tegen dikkedarmkanker bij 
vrouwen kan beschermen. Het is onduidelijk waarom een dergelijk 
effect niet ook bij mannen werd gevonden (13).
Het foliumzuurgehalte in het bloed hangt niet duidelijk samen met de 
kans op darmkanker (14). Hogere concentraties in het bloed van de 
vitamines B2 en B6 verlagen de kans op darmkanker wel (in review) is 
nu verschenen (15). 
Plasma vitamins B2, B6, and B12, and related genetic variants as pre-
dictors of colorectal cancer risk. Eussen SJ, Vollset SE, Hustad S, et al.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Oct;19(10):2549-61. Epub 
2010 Sep 2.

Groenten en fruit beschermen niet tegen alle vormen van kanker. Er is 
geen bescherming aangetoond tegen blaaskanker, alvleesklierkanker, 
lymfeklierkanker, nierkanker, ovariumkanker, borstkanker en prostaat-
kanker.

Diabetes Deelnemers die bij het begin van de EPIC-studie diabe-
tes hadden en 80 gram per dag extra groente, peulvruchten en fruit 
aten, bleken 6% minder kans te hebben om te overlijden (16). Dit 
resultaat ondersteunt de opvatting dat patiënten met diabetes type 2 
baat kunnen hebben bij een voeding rijk aan groenten en fruit. Welke 
rol groenten en fruit spelen bij het ontstaan van diabetes wordt op dit 
moment onderzocht (17). 

ten slotte De gebruikte vragenlijsten bij EPIC hebben de gebrui-
kelijke inname van groenten en fruit onvoldoende in beeld gebracht. 
Dit kan een reden zijn voor de zwakke verbanden, die gevonden zijn 
voor sommige vormen van kanker. We moeten ons echter bedenken 
dat bijna iedereen groenten en fruit eet. Als iedereen meer groenten 
en fruit zou gaan eten, kan zelfs bij het bestaan van zwakke verbanden 
toch een aanzienlijk aantal gevallen van kanker en andere chronische 
ziekten in de bevolking worden voorkomen. Tegelijkertijd wordt er op 
dit moment intensief nagedacht over het ontwikkelen van een betere 
manier om de inname van voeding in kaart te brengen. 
Verder grootschalig (inter)nationaal onderzoek naar de beschermende 
rol van groenten en fruit bij het ontstaan en bij de prognose van 
kanker en andere chronische ziekten is nodig. Dit onderzoek zal zich 
meer moeten richten op de verschillende soorten groenten en fruit en 
de variatie daarin. Gezien de beperkingen in de tot nu toe gehanteerde 
methode om de voeding na te vragen, is ook verder onderzoek naar 
de rol van stoffen in het bloed van groot belang; ook voor die kankers 
waar geen verband met de voedingsinname is gevonden. Bij dergelijk 
onderzoek zullen ook de genetische verschillen in de stofwisseling van 

deze stoffen betrokken moeten worden. Volksgezondheidsmaatrege-
len om de consumptie van groenten en fruit te verhogen blijven van 
groot belang, ook voor de preventie van sommige vormen van kanker.

Dankbetuiging: E.M. den Hoedt, voor redactionele aanbevelingen.

referenties
 1. Willett WC. Fruits, vegetables, and cancer prevention: turmoil in the produce section. J 

Natl Cancer Inst. 2010 Apr 21;102(8):510-1.
2. Boeing H, Dietrich T, Hoffmann K, Pischon T, Ferrari P, Lahmann PH, et al. Intake of 

fruits and vegetables and risk of cancer of the upper aero-digestive tract: the prospec-
tive EPIC-study. Cancer Causes Control. 2006 2006;17(7):957-69.

3.  Buchner FL, Bueno-de-Mesquita HB, Linseisen J, Boshuizen HC, Kiemeney LA, Ros 
MM, et al. Fruits and vegetables consumption and the risk of histological subtypes 
of lung cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 
(EPIC). Cancer Causes Control. 2010 Mar;21(3):357-71.

4.   Büchner FL, Bueno-de-Mesquita, H.B., Ros, M.M., et al. Variety in fruit and vegetable 
consumption and the risk of lung cancer in the European Prospective Investiga-
tion into Cancer and Nutrition (EPIC). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 
Sep;19(9):2278-86. Epub 2010 Aug 31.

5. Johansson M, Relton C, Ueland PM, et al. Serum B vitamin levels and risk of lung 
cancer. JAMA. 2010 Jun 16;303(23):2377-85.

6. Gonzalez CA, Pera G, Agudo A, Bueno-de-Mesquita HB, Ceroti M, Boeing H, et al. 
Fruit and vegetable intake and the risk of stomach and oesophagus adenocarcinoma 
in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-EURGAST). 
Int J Cancer. 2006 2006;118(10):2559-66.

7.   Jenab M, Riboli E, Ferrari P, Friesen M, Sabate J, Norat T, et al. Plasma and dietary 
carotenoid, retinol and tocopherol levels and the risk of gastric adenocarcinomas in 
the European prospective investigation into cancer and nutrition. Br J Cancer. 2006 
2006;95(3):406-15.

8.  Jenab M, Riboli E, Ferrari P, Sabate J, Slimani N, Norat T, et al. Plasma and dietary vita-
min C levels and risk of gastric cancer in the European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC-EURGAST). Carcinogenesis. 2006 2006;27(11):2250-7.

9. Vollset SE, Igland J, Jenab M, Fredriksen A, Meyer K, Eussen S, et al. The association 
of gastric cancer risk with plasma folate, cobalamin, and methylenetetrahydrofolate 
reductase polymorphisms in the European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007 2007;16(11):2416-24.

10. Eussen SJ, Vollset SE, Hustad S, Midttun O, Meyer K, Fredriksen A, et al. Vitamins B2 
and B6 and genetic polymorphisms related to one-carbon metabolism as risk factors 
for gastric adenocarcinoma in the European prospective investigation into cancer and 
nutrition. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Jan;19(1):28-38.

11.  Bingham SA, Day NE, Luben R, Ferrari P, Slimani N, Norat T, et al. Dietary fibre in 
food and protection against colorectal cancer in the European Prospective Inves-
tigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study. Lancet. 2003 
2003;361(9368):1496-501.

12.  Bingham SA, Norat T, Moskal A, Ferrari P, Slimani N, Clavel-Chapelon F, et al. Is the 
association with fiber from foods in colorectal cancer confounded by folate intake? 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005 2005;14(6):1552-6.

13. Jenab M, Ferrari P, Slimani N, Norat T, Casagrande C, Overad K, et al. Association 
of nut and seed intake with colorectal cancer risk in the European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 
2004;13(10):1595-603.

14. Eussen SJ, Vollset SE, Igland J, Meyer K, Fredriksen A, Ueland PM, et al. Plasma folate, 
related genetic variants, and colorectal cancer risk in EPIC. Cancer Epidemiol Biomar-
kers Prev. 2010 May;19(5):1328-40.

16.  Nothlings U, Schulze MB, Weikert C, Boeing H, van der Schouw YT, Bamia C, et al. 
Intake of vegetables, legumes, and fruit, and risk for all-cause, cardiovascular, and 
cancer mortality in a European diabetic population. J Nutr. 2008 2008;138(4):775-81.

17.  EPIC-InterAct. Available from: http://www.inter-act.eu/.

‘Als iedereen meer groenten en fruit zou gaan eten, kan toch een 
aanzienlijk aantal gevallen van kanker en andere chronische ziekten 

worden voorkomen’ 
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