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WCrF-rapport versterkt de geloofwaardig-
heid van de voedingswetenschappen 

De conclusies van het rapport 
strekken verder dan alleen die 
op het terrein van de voeding. 
Het voedingspatroon is een 
onderdeel van een leefpatroon. 
Het is verheugend dat voor 
het eerst de invloed van 
leefstijlfactoren als bijvoorbeeld 
lichamelijke activiteit op het 
handhaven van een gezond 
gewicht, in het onderzoek 
betrokken zijn. Met betrekking 
tot het risico voor het krijgen 
van bepaalde vormen van 
kanker zijn duidelijke relaties 
aangetoond op het niveau 
van zowel voedingsstoffen als 
voedingsmiddelen. Ook hierin 
is vooruitgang geboekt. Ter 
illustratie drie voorbeelden:
1. De beschermende werking 

van groente en fruit valt 
nu in de categorieën 
‘probable’ verminderd 
risico (bijvoorbeeld voedsel 
met voedingsvezels 
en een verminderd 
risico voor colorectaal 
kanker) of een ‘limited 
suggestive’ verminderd 
risico (bijvoorbeeld voor 
fruit en dezelfde vorm van 
darmkanker).

2. Het verband tussen 
alcoholgebruik en het 
risico voor borstkanker 
en slokdarmkanker wordt 
nu, in vergelijk met het 
vorige rapport, als sterker 
beschouwd en wordt 
omschreven als ‘overtuigend’ 
verhoogd risico. 

3. De rol van overgewicht in 

het laatste woord

de vorm van lichaamsvet 
wordt voor diverse vormen 
van kanker als overtuigend 
beoordeeld, bijvoorbeeld 
voor kanker van de slokdarm, 
alvleesklier, rectum en 
borstklier. De wetenschap is 
tot de ontdekking gekomen 
dat het vetweefsel niet inert 
is, maar een hormonale 
functie heeft die van invloed 
is op tal van fysiologische 
processen.

De voedingswetenschap 
wordt gekenmerkt door een 
intrinsieke moeilijkheidsgraad. 
Deze heeft veel weg van één 
vergelijking (op zoek naar de 
relatie voeding en kanker) met 
meerdere onbekenden (vele 
voedingsstoffen, uiteenlopende 
leefpatronen, etc.). Daarnaast 
worden in (voedings)rapporten 
bij het opstellen van 
de eindconclusies vaak 
expertmeningen betrokken. Deze 
persoonsgebonden meningen 
zijn van nature onderhevig 
aan een zekere bias. Het stemt 
daarom tot tevredenheid dat 
de conclusies uit meerdere 
internationale rapporten, 
waaronder bijvoorbeeld de 
Richtlijnen Goede Voeding 
van de Nederlandse 
Gezondheidsraad, met elkaar 
in overeenstemming zijn. Dit 
komt de geloofwaardigheid van 
de voedingswetenschappen ten 
goede.  

Theo ockhuizen,SecreTariS nederlandSe academie van 

voedingSweTenSchappen

Het rapport van het World 
Cancer Research Fund 
International, dat afgelopen 
jaar uitkwam, met een overzicht 
van de relaties tussen voedsel, 
voeding, lichamelijke activiteit en 
het voorkómen van kanker, is om 
meerdere redenen een belangrijk 
rapport. De wetenschappelijke 
ontwikkelingen gaan zo snel 
dat het, bij een zo’n belangrijke 
vraag als naar de relatie tussen 
voeding en kanker, een must 
is om eens in de tien jaar een 
update te geven van de stand 
van de wetenschap.
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