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Vier decennia onderzoek rond voeding en 
kanker 

Ellen Kampman Wageningen Universiteit, Sandra Bausch-Goldbohm, 
TNO Kwaliteit van Leven Leiden, Piet van den Brandt, Universiteit 
Maastricht

Heeft voeding iets met het ontstaan van kanker te maken? Heeft 
het epidemiologisch onderzoek naar voeding en kanker in de 
afgelopen 40 jaar iets opgeleverd? Of zijn zowel het kankerproces 
als onze voedingsgewoonten te complex om te kunnen bestuderen 
in epidemiologische studies? Vragen waar sommigen al een 
antwoord op lijken te hebben, terwijl anderen nog steeds zoekend 
zijn naar de rol die voeding speelt bij het ontstaan en de progressie 
van kanker. In dit artikel komen een aantal antwoorden op deze 
vragen naar voren. 

In 1981 schatten de epidemiologen Doll en Peto (1) het aandeel van 
voedingsfactoren in het vermijden van kankersterfte tussen de 10 en 
70 procent. Het was destijds nog niet duidelijk om welke voedings-
gewoonten het ging. Dit prikkelde een aantal Wageningse afgestu-
deerden Humane Voeding, zoals de studie Voeding en Gezondheid 
destijds genoemd werd, om zich op dit vakgebied te begeven. Omdat 
dit in Nederland toen nog niet mogelijk was, werd door hen, met 
financiële ondersteuning van KWF Kankerbestrijding, een aanvullende 
MSc op het gebied van de epidemiologie gevolgd aan de Harvard 
School of Public Health. Dit was de tijd dat veel epidemiologische stu-
dies, patiënt-controleonderzoek en prospectieve cohortstudies, naar 
voeding en kanker wereldwijd werden opgestart. In Nederland betrof 
dit, wat cohortstudies betreft, onder andere de Nederlandse Cohort 
Studie naar Voeding en Kanker en het Nederlandse gedeelte van de 
European Prospective Investigation into Diet and Cancer (EPIC). 
Inmiddels zijn meer dan 7000 epidemiologische studies uitgevoerd 
naar de rol van voeding, nutriënten en lichamelijke activiteit bij het 
ontstaan van kanker. De meest recent uitgevoerde systematische lite-
ratuurstudie, inclusief meta-analyses, door het World Cancer Research 
Fund (Wereld Kanker Onderzoek Fonds) in samenwerking met het 
American Institute for Cancer Research (2), geeft een samenvatting 
van de resultaten tot midden 2007. Hierbij zijn eveneens de resulta-
ten van dierexperimenteel onderzoek en in-vitro studies meegewogen. 
Belangrijkste conclusie van dit rapport was dat 30 tot 40 procent van 
alle gevallen van kanker kan worden voorkomen door een gezonde 

leefstijl (gezonde voedingsgewoonten, voorkómen van overgewicht en 
genoeg bewegen). 
De belangrijkste aan het ontstaan van kanker gerelateerde voeding (en 
leefstijl)gewoonten zijn: 
1.  Voedingsgewoonten die leiden tot overgewicht (al dan niet in 

combinatie met weinig bewegen), waarvoor er relaties zijn met 
onder andere borst- (na de menopauze), dikke darm-, pancreas-, 
slokdarm- (adenocarcinoom), nier-  en endometriumkanker.

2. Alcoholgebruik voor mond-, keel-, slokdarm-, dikke darm- en borst-
kanker.

3.  Hoge consumptie van vleeswaren voor dikke darmkanker.
4.  Lage consumptie van groenten en/of fruit voor mond-, keel-, slok-

darm, long- en maagkanker.
Tevens blijkt uit observationeel onderzoek en gerandomiseerde, dub-
belblinde trials dat het gebruik van vitaminesupplementen gezonde 
voedingsgewoonten niet kan vervangen wat betreft de bescherming 
tegen kanker.
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(On)mOgelijkheden  De afgelopen decennia hebben ons ook 
duidelijk gemaakt dat het niet eenvoudig is om de verbanden die 
bestaan tussen kanker en bepaalde voedingsmiddelen of voedings-
stoffen te ontrafelen. De gevonden verbanden zijn niet zo sterk als 
die tussen roken en longkanker (3) of tussen voedingsgewoonten en 
hart- en vaatziekten of diabetes. Tevens zijn de resultaten niet eendui-
dig: vergelijkbare onderzoeken met dezelfde onderzoeksvraag laten 
soms inconsistente resultaten zien. Deze zwakke en niet consistente 
verbanden kunnen verklaard worden door zowel de complexiteit van 
het kankerproces zelf als door de complexiteit van ons voedsel. Kan-
ker kent vele vormen met verschillende onderliggende genetische en 
epigenetische veranderingen. Het is veelal een proces van tientallen 
jaren voordat de eerste symptomen zich openbaren. Dit maakt het 
vaststellen van voedingsgewoonten ten tijde van het ontstaan van de 
tumor in humaan onderzoek niet eenvoudig. 
De zoektocht naar intermediaire eindpunten - zoals een verhoogd 
cholesterol voor hart-en vaatziekten - heeft voor kanker nog niet veel 
bruikbaars opgeleverd. In de afgelopen jaren zijn we de methodolo-

gische uitdagingen die het onderzoek naar voeding en kanker bieden 
echter zeker niet uit de weg gegaan. Veel aandacht is besteed aan het 
vinden van geschikte merkers voor inname van verschillende voe-
dingscomponenten, waarbij onder andere het foliumzuurgehalte in 
erythrocyten, selenium in teennagels en vetzuurpatronen in choles-
terylesters mogelijkheden blijken te bieden als merkers van blootstel-
ling gedurende relatief langere tijd. Inmiddels zijn grote consortia 
bezig met de pooling van gegevens van cohortstudies waardoor 
grotere variatie in voedingsgewoonten ontstaat. Ook wordt aandacht 
besteed aan intermediaire merkers van het kankerproces. Dit is op dit 
moment met name gericht op de rol die voeding speelt in epigeneti-
sche processen, zoals DNA-methylering leidend tot inactivering van 
tumorsuppressor en DNA-repair genen. 
Hoewel de belangrijkste voedingsgewoonten die een rol spelen bij 
het ontstaan van kanker in kaart zijn gebracht, is nog veel onbekend 
over de onderliggende werkingsmechanismen. Hiervoor zullen meer 
interventieonderzoeken met intermediaire eindpunten en kleinere, 
kortdurende challenge studies gebruikmakend van ‘omics-technieken’ 
waaronder gen-expressie arrays, uitgevoerd moeten worden. Ook zul-
len we meer aandacht besteden aan mogelijke effecten van voeding in 
de jeugd op groei en ontwikkeling en de invloed daarvan op kanker-
risico.

VOeding bij de OVerleVing Van kanker Door vergrijzing 
en vroege screening zullen steeds meer mensen worden gediagnosti-
seerd met kanker, en steeds meer mensen zullen, door eerdere diag-
nose en verbeterde therapie, kanker overleven. In tegenstelling tot het 
grote aantal studies dat is uitgevoerd naar voeding bij het ontstaan 
van kanker is er slechts een tiental studies uitgevoerd naar gezonde 
voedingsgewoonten om de overleving na kanker te bevorderen. Een 
aantal Amerikaanse studies laat zien dat overgewicht bij diagnose en 
na therapie het risico op het terugkeren van tumoren en daarmee de 
overleving ongunstig beinvloedt (2). Gezien het feit dat veel kanker-
patiënten gebruikmaken van alternatieve voedingstherapieën en voe-
dingssupplementen wordt het tijd om meer onderzoek te doen naar 
de rol van voeding en beweging na de diagnose van kanker. Dit zal, 
gezien de verschillende tumorstadia en de variatie in therapieën, geen 
eenvoudige opgave zijn, maar we zullen de vragen die patiënten zelf 
stellen over voeding bij kanker moeten proberen te beantwoorden.
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