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THEMA: TCM
Acupunctuur tegen
vermoeidheid na kanker
Studies onderbouwen werkzaamheid

De vermoeidheid die bij veel kankerpatiënten tijdens of na de behandeling toeslaat
is anders dan gewone vermoeidheid. Hij is diffuser, strekt zich uit tot elke levenssfeer
- en reageert niet of nauwelijks op rust of slaap. Maar gelukkig wel op acupunctuur,
aldus dr. Gary Deng van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Eén van de meest voorkomende symptomen die kankerpatiënten rapporteren
is vermoeidheid. In studies loopt het
percentage van de patiënten tijdens de
behandeling met chemokuren, bestraling, immuuntherapie of antihormonen
dat melding maakt van vermoeidheid op
tot 90 procent. Daarnaast blijft 30 procent van alle kankerpatiënten, als de
behandeling is voltooid, last houden van
vermoeidheid.1
De vermoeidheid bij kanker, benadrukken oncologen, is van een andere orde
dan de vermoeidheid die gezonde mensen ervaren. Het is vaak een extreme
vermoeidheid, die niet verdwijnt of vermindert door rust of slaap, en die het
gevolg is van vermoeiende activiteit.
Het is een vermoeidheid die zowel lichamelijk als geestelijk van aard kan zijn, en
vaak patiënten niet alleen kluistert aan
hun bed of stoel, maar ook concentreren, herinneren of nieuwe informatie
opnemen bemoeilijkt.
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Acupunctuur is een optie
“Er is geen goede reguliere behandeling tegen kankergerelateerde vermoeidheid”, vertelde de Amerikaanse arts Gary
Deng, als specialist Integratieve Geneeskunde verbonden aan het Memorial
Sloan Kettering Cancer Center in New
York, op 4 februari 2017 tijdens het door
Supplement/OncoZorg georganiseerde
congres Medische acupunctuur en de
oncologische patiënt in Ede. “Daarom
staat de American Society for Clinical
Oncology, een organisatie voor oncologen, open voor complementaire behandelingen als yoga en acupunctuur.”
Deng weet uit ervaring dat sommige
kankerpatiënten hun vermoeidheidsklachten willen bestrijden met kruidenextracten met een stimulerende
werking, zoals Rhodiola rosea, Panax
ginseng, Withania somnifera (Ashwagandha) en Astragalus membranaceus.
Oncologen ontraden die experimenten
echter, omdat er aanwijzingen zijn dat
deze extracten de effecten van medica-

eskunde wordt gebruik gemaakt
en manuele therapie (tuina),
gsadvies en beweging (qigong).

Door: Willem Koert, redactie OncoZorg
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tie ondergraven of de bijwerkingen van
medicijnen kunnen versterken.
“Aan acupunctuur daarentegen kleven die mogelijke negatieve effecten
niet”, vertelde Deng. “Bovendien zijn
er in wetenschappelijke tijdschriften 7
gerandomiseerde onderzoeken met een
controlegroep (RCT) verschenen naar de
effectiviteit van acupunctuur tegen vermoeidheid. In 4 van die RCT’s bleek acupunctuur effectief.”

Drie trials
In één van die RCT’s, uitgevoerd door
onderzoekers van de universiteit van
Manchester in Engeland, kregen 227
vrouwen met borstkanker gedurende 6

weken, naast hun reguliere standaardbehandeling, 1 keer per week een acupunctuurbehandeling van 20 minuten.2
Vergeleken met een controlegroep die
alleen de standaardbehandeling kreeg,
rapporteerden de vrouwen in de acupunctuurgroep toen de 6 weken voorbij
waren significant minder bezorgdheid
en angst, minder somberte en depressie en minder vermoeidheid. Bovendien
gaven de vrouwen aan dat hun kwaliteit
van leven was verbeterd.
Dezelfde onderzoekers publiceerden in
2007 een kleine RCT die in ieder geval
op dat punt dichter bij de praktijk staat.3
In die trial kregen 15 kankerpatiënten na
hun laatste chemokuur in een periode
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De benadering in grote lijnen
1. Probeer de constitutie van de patiënt te versterken.
2. Veelgebruikte punten zijn ST36, SP6, KI3, CV4 en CV6
3. De behandeling kan in elke fase beginnen. Wachten
tot na de chemokuren is bijvoorbeeld niet nodig.
4. Meestal is één behandeling per week voldoende
prima.
5. Als de vermoeidheid chronisch is, zal de behandeling
meerdere weken moeten duren.
van 2 weken 6 acupunctuurbehandelingen van elk 20 minuten. Een vergelijkbare andere groep patiënten
behandelde zichzelf met acupressuur,
en een derde groep patiënten behandelde zichzelf met een ineffectieve,
voor dit onderzoek bedachte versie van
acupressuur. Toen de 2 weken voorbij
waren, rapporteerden de patiënten in
de acupunctuurgroep 35 procent minder vermoeidheid. Bij de patiënten in de
acupressuur- en namaakacupressuurgroep was de afname respectievelijk 19
en 0,6 procent.
In een kleine Australische RCT, uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Western Sydney, kregen
vrouwen met borstkanker gedurende
8 weken acupunctuurbehandelingen.4
De eerste weken kregen de vrouwen
meerdere sessies per week, daarna
verminderde de frequentie. Vergelijkbare vrouwen in controlegroepen kre-
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gen een placebobehandeling of geen
enkele behandeling. Na 2 weken waren
de vrouwen in de acupunctuurgroep significant minder vermoeid.

Metastudie
Tegenover de succesvolle trials zijn echter ook een paar RCT’s met minder mooie
resultaten. Om die reden, en omdat er
methodologisch wel het één en ander op
de RCT’s is aan te merken, concluderen
metastudies en reviews nog niet dat het
bewijs voor de werkzaamheid van acupunctuur bij kanker is geleverd.5
“Al met al is de wetenschappelijk onderbouwing van acupunctuur bij kankergerelateerde vermoeidheid niet goed,
maar wel redelijk”, concludeerde Deng.
“Hij is nog niet honderd procent overtuigend. Maar dat komt misschien nog.”

Integrale aanpak
Het is niet precies bekend waardoor de
extreme vermoeidheid bij kanker ontstaat. Een theorie is dat door de ziekte
zelf, en door de behandeling, de werking
van neurotransmitters en hormonen verstoord raakt. Een andere theorie, die de
eerstgenoemde theorie overigens niet
uitsluit, is dat bij kanker en de bestrijding daarvan de cellen van het lichaam
een overmaat aan ontstekingseiwitten
aanmaken. Die ontstekingsfactoren veroorzaken de vermoeidheid. “Het is een
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mogelijkheid dat acupunctuur hormonen, neurotransmitters en ontstekingsfactoren weer in evenwicht brengt”, zei
Deng. “Maar dat is speculatie.”
Niet speculatief is dat vermoeidheid bij
kanker ook andere, meer prozaïsche
oorzaken heeft. Veel kankerpatiënten
slapen slecht, eten ongezond en bewegen onvoldoende. Vaak hebben ze een
slechte conditie, en soms zijn ze depressief. Daarnaast kan die vermoeidheid
een gevolg zijn van door medicatie veroorzaakte bloedarmoede, hormonale
veranderingen of schade aan de harten bloedvaten.
Het multifactoriële karakter van vermoeidheid impliceert dat behandelaars
eerst mogelijke medische oorzaken van
vermoeidheid moeten elimineren, en
vervolgens moeten kiezen voor een op

maat gesneden multimodale aanpak –
waarvan acupunctuur deel kan uitmaken. Een verbetering van de leefstijl,
bijvoorbeeld door een vervanging van
junkfood door volwaardige en gezonde
voeding met meer vitamines en mineralen, meer beweging, ontspanningsoefeningen en acupunctuur kunnen allemaal
ertoe bijdragen dat kankerpatiënten
beter slapen, zich beter voelen en minder vermoeid zijn.
“Cruciaal in dat proces is de motivatie
van kankerpatiënten”, besloot Deng.
“Patiënten zullen zich moeten gaan
beseffen dat ze veel voor zichzelf kunnen doen. Zonder dat besef zal vrijwel
alles mislukken. Maar als dat besef er
wèl is, dan is er heel veel mogelijk.” ∞
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