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Kanker en voeding:  
een nieuw jaar, nieuwe kansen

naar voeding ter preventie van 
kanker. Nu is het onderzoek naar 
voeding tijdens en na kankerthe-
rapie ook niet eenvoudig. Net 
als bij de preventie van kanker is 
het de uitdaging om de gebruike-
lijke en de, mogelijk door ziekte, 
aangepaste voedingsgewoonten 
goed in kaart te brengen. Daarbij 
komt dat we te maken hebben 
met meer dan 100 verschillende 
soorten kanker, met verschil-
lende stadia bij diagnose en ver-
schillende therapieën. Een extra 
uitdaging, maar niet onmogelijk. 
Bij kanker en voeding denken 
we vaak aan ondervoeding: de 
patiënt die moeite heeft met eten 
of slikken, door mucositis, mis-
selijkheid en braken. En we den-
ken aan metabole effecten van 
de tumor, leidend tot anorexia en 
cachexia, vooral bij kanker van 
de pancreas, long, keel en hals. 
Professionele ondersteuning van 
de diëtist is hierbij in een vroeg 
stadium onontbeerlijk. 
Maar wordt de diëtist wel inge-
schakeld bij de patiënt zonder 
(risico op) ondervoeding? En 
zou dat niet moeten?
Bij de meest voorkomende vor-
men van kanker, zoals borst- en 
dikke darmkanker speelt overge-
wicht een belangrijke rol bij de 
etiologie. Veel mensen hebben 
overgewicht bij diagnose, wat 
de prognose ongunstig blijkt 

het laatste woord

te beïnvloeden. Niet alleen het 
risico op terugkeer van de tumor 
is verhoogd, maar ook het risico 
op hart- en vaatziekten en diabe-
tes. Ook kan tijdens systemische 
therapie voor borstkanker het 
risico op sarcopenische obesitas 
toenemen. Deze toename van 
de vetmassa en afname van de 
spiermassa kan misschien door 
lichamelijke training en gezonde 
voeding worden geremd. 
In 2011 starten wij met het Alpe 
D’HuZes Consortium Kanker 
en Voeding vanuit Wageningen 
Universiteit, Vrije Universiteit 
Amsterdam en UMC St. Rad-
boud Nijmegen. We hopen dat 
veel wetenschappers, artsen, 
diëtisten en patiënten bij dit 
initiatief zullen aanhaken om 
tot bruikbare, wetenschappelijk 
onderbouwde aanbevelingen 
voor voeding te komen voor kan-
kerpatiënten. Om met de Alpe 
D’HuZes te spreken: ‘Opgeven is 
geen optie!’

ellen Kampman, hoogleraar voeding en KanKer, 
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Nieuwe kansen voor onderzoek 
naar kanker en voeding: Alpe 
D’HuZes gaat onderzoek naar 
kanker en voeding prioriteit 
geven de komende jaren. 
Dat is hard nodig! De hoeveel-
heid goed onderzoek gedaan op 
het gebied van voeding tijdens 
en na kanker, minder dan 100, 
staat namelijk in schril contrast 
met de meer dan 10.000 studies 
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