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Steeds meer Nederlanders overleven kanker. 

Voor een deel komt dat omdat steeds meer 

Nederlanders kanker krijgen. We worden 

nu eenmaal steeds ouder, en de prijs die we voor 

de almaar stijgende levensverwachting moeten 

betalen, is de toename van het risico op kanker. 

Van elke drie Nederlanders zal er eentje in zijn of 

haar leven kanker krijgen, vertellen de statistieken. 

Een positieve ontwikkeling is, dat de kans dat kan-

kerpatiënten hun ziekte zullen overleven elk jaar 

verder toeneemt. Dat komt voor een deel omdat 

artsen kanker in een steeds vroeger stadium 

ontdekken, waardoor de kans op genezing dus 

groter is. Voor een ander deel komt dat doordat 

de behandeling steeds effectiever wordt. In de 

vroege jaren negentig van de twintigste eeuw 

overleefde bijna de helft van alle kankerpatiënten 

de ziekte, nu is dat ongeveer zestig procent. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen is het aantal 

Nederlanders dat kanker heeft overleefd inmid-

dels opgelopen tot enkele honderdduizenden. 

Naar schatting leeft op dit moment vier procent 

van de bevolking ‘met’ of ‘na’  kanker. 

Nieuw onderzoeksveld
In andere ontwikkelde landen is de situatie niet 

anders. Wereldwijd groeit het aantal kankerover-

levers. Die groei heeft in de gezondheidsweten-

schappen geleid tot het ontstaan van een nieuw 

onderzoeksveld: de bestudering van leefstijl-

factoren die de kansen van ex-kankerpatiënten 

verbeteren.  

De krachtigste factor die uit dat onderzoek naar 

voren komt is lichaamsbeweging. Het  bescher-

mende effect van beweging is – voor een leef-

stijlfactor – zelfs buitengewoon sterk. Grofweg 

komt het er op neer, dat kankeroverlevers die veel 

bewegen hun overlevingskansen verdubbelen ten 

opzichte van overlevers die kiezen voor een licha-

melijk inactieve leefstijl. Een volslagen verras-

sing is dat niet. Al sinds de jaren negentig weten 

onderzoekers dat lichaamsbeweging bij gezonde 

mensen het risico op het krijgen van kanker ver-

mindert. Dus waarom zou lichaamsbeweging 

dat niet doen bij mensen die al kanker hebben 

gehad? Dat de kwaliteit van leven voor deze cate-

gorie verbetert, is eveneens gedocumenteerd; dit 

artikel gaat daarop echter niet nader in. 

World Cancer Research Fund
Dat lichaamsbeweging de overlevingskansen van 

kankerpatiënten verbetert, is sinds 2006 aan-

vaard in de wetenschappelijke gemeenschap. In 

dat jaar verscheen het rapport van het World 

Cancer Research Fund (WCRF): een lopend pro-

ject, waarin wetenschappers continu alle stu-

dies over kanker en leefstijl lezen, samenvatten 

en integreren tot bruikbare en gefundeerde 

adviezen, en dat op de website dietandcancerre-

port.org integraal publiceren.1  

Het grootste deel van het WCRF-advies voor kan-

keroverlevers zal de lezer bekend voorkomen. 

Ex-kankerpatiënten doen er volgens het WCRF 

verstandig aan zo slank mogelijk te blijven, en 
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inventariseerden in consensusdocumenten, tot 

eensluidende conclusies gekomen. “De aanwij-

zingen dat lichaamsbeweging goed is voor kanker-

patiënten en ex-kankerpatiënten zijn ongelooflijk 

sterk”, zegt de Amerikaanse kankeronderzoeker 

Rachel Ballard-Barbash bijvoorbeeld. “Zelfs in 

kankerpatiënten die elke dag een klein stukje wan-

delen zien we positieve effecten, als je ze vergelijkt 

met patiënten die niet bewegen.”  

Ballard-Barbash is één van de wetenschappers 

die in 2010 voor het American College of Sports 

Medicine de kennis over beweging voor kanker-

patiënten samenvatte.2 De groep experts conclu-

deert in dat document trouwens ook, dat bewe-

ging niet alleen nuttig is voor ex-kankerpatiënten, 

maar ook voor patiënten die op dat moment che-

motherapie of bestraling ondergaan.

Prostaatkanker
Als de eerste kleine, en methodologisch meestal 

imperfecte, studies gezondheidwetenschap-

pers op het spoor zetten van een nieuw ver-

band, dan raken wetenschappers daarover in 

eerste instantie vaak geënthousiasmeerd. Ze 

zijn er vol van en steken dat tijdens congressen 

en in interviews met de populaire media niet 

onder stoelen of banken. Dat enthousiasme slaat 

jammer genoeg vaak om in ontgoocheling, als 

grotere en beter opgezette studies het verband 

ontkrachten. De geschiedenis van de gezond-

heidswetenschap staat bol van dergelijke des-

illusies. In de voedingswetenschap neemt het 

verschijnsel inmiddels zodanige vormen aan dat 

het imago van de wetenschap daaronder lijdt, en 

consumenten hun vertrouwen aan het verliezen 

zijn. 

Het ziet er echter niet naar uit dat het bescher-

mende effect van beweging op kanker patiënten 

ook zal eindigen op de wetenschappelijke 

schroothoop van afgedankte theorieën. In 

recente grote studies blijft het positieve effect 

van beweging op mensen met kanker overeind.

vooral te voorkomen dat hun taille breder wordt. 

Zij kunnen beter geen junkfood eten, of andere 

intensief bewerkte voedingsmiddelen, zeker 

als die zijn gebaseerd op rood vlees. Zij doen er 

goed aan hun inname van rund- en varkensvlees, 

zetmeelhoudende levensmiddelen en andere 

calorierijke voedingsmiddelen te matigen, en 

in plaats daarvan bijvoorbeeld groenten of fruit 

te eten. Tenslotte zouden ze moeten bewegen. 

Het WCRF was daarbij niet kinderachtig en advi-

seerde dagelijks een uur matig-intensieve bewe-

ging, zoals wandelen in een stevig tempo, of een 

half uur intensieve beweging, zoals hardlopen of 

cardiofitness. 

Dat laatste is het meest verrassende van het 

rapport. Dat beweging beschermde tegen hart- 

en vaatziekten was bekend, maar dat beweging 

kankeroverlevers van nut kon zijn, was betrekke-

lijk nieuw. 

Na het verschijnen van het WCRF-rapport zijn 

onderzoekers uit andere disciplines, die op 

een vergelijkbare wijze de bestaande kennis 
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Zo publiceerden epidemiologen van Harvard in 

2011 een onderzoek waarin zij een kleine drie-

duizend mannen achttien jaar volgden, nadat 

artsen bij hen prostaatkanker hadden geconsta-

teerd.3 Ook in die studie beschermde beweging. 

Bewogen de mannen wekelijks drie uur inten-

sief, bijvoorbeeld in de vorm van hardlopen of 

wielrennen, dan halveerde hun sterfterisico ten 

opzichte van inactieve prostaatkankerpatiënten. 

Dagelijks anderhalf uur wandelen had even-

veel effect. Mannen die nog meer bewogen, en 

dagelijks twee uur en een kwartier wandelden, 

hadden nog maar een derde van het sterfterisico 

van de inactieve mannen. 

De richtlijnen van het WCRF voor een uur 

matig-intensieve beweging of een uur inten-

sieve beweging per dag zijn in het licht van de 

hier genoemde studie in het geval van pros-

taatkanker aan de conservatieve kant. Hoe meer 

beweging des te beter, lijkt het credo te zijn. 

Volgens een populaire theorie stimuleert bewe-

ging in het spierweefsel de opname van groei-

factoren zoals testosteron en IGF-1. Hoe 

meer iemand beweegt, des te meer groeifac-

toren zuigen de spiercellen uit het bloed. In 

spierweefsel prikkelen groeifactoren het herstel 

en de nieuwvorming, maar waarschijnlijk stimu-

leren diezelfde factoren de groei en de ontwik-

keling van prostaatkankercellen. IGF-1 onder-

graaft bijvoorbeeld zelfmoordmechanismen in 

prostaatkankercellen.4 Lichamelijke activiteit kan 

dus de blootstelling van kankercellen aan groei-

factoren reduceren. 

De wetenschappers die voor het American 

College of Sports Medicine de bestaande kennis 

samenvatten, merken op dat prostaatkankerpa-

tiënten die anti-androgenen krijgen, sneller bot-

breuken of blessures oplopen. Daarom zijn bles-

suregevoelige bewegingsvormen, zoals squash 

of contactsporten, voor deze groep minder 

geschikt. 

Darmkanker
Ook het onderzoek onder darmkankerpatiënten 

laat forse positieve effecten van beweging zien, 

en in dat onderzoek valt ook op dat, wat de 

dosering van beweging betreft, ‘meer’ synoniem 

lijkt te zijn voor ‘beter’. In één van de eerste stu-

dies, in 2006 verschenen in de Journal Of Clinical 

Oncology, volgden oncologen van Harvard 

Medical School enkele jaren achtereen bijvoor-

beeld zeshonderd vrouwen bij wie darmkanker 

was geconstateerd.5 Wandelden de vrouwen elke 

dag  een uur - of waren zij op een vergelijkbare 

wijze lichamelijk actief - dan verminderde hun 

sterfterisico met meer dan de helft. In de groep 

die wekelijks zes uur wandelde, was tien jaar na 

de diagnose nog 85 procent vrouwen in leven. In 

de groep die minder dan een uur per week wan-

delde leefde nog maar 65 procent. 

Dezelfde oncologen publiceerden in 2009 een 

studie naar de effecten van beweging onder 

ongeveer zevenhonderd mannen met darm-

kanker.6 Ook in dat onderzoek verminderde een 

royale hoeveelheid lichaamsbeweging het sterf-

terisico. Wandelden de mannen in die studie 

anderhalf uur per dag, zes dagen per week, dan 
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was hun risico op sterfte de helft minder dan 

die van mannen die wekelijks maximaal een 

uur bewogen. Van de mannen die wekelijks een 

uur of minder lichamelijk actief waren, was na 

twaalf jaar nog geen veertig procent in leven. 

Van de mannen die wekelijks negen uur of meer 

bewogen was daarentegen nog zestig procent 

in leven. 

Oncologen vermoeden dat lichaamsbeweging 

de activiteit van ontgiftende enzymen in het 

lichaam stimuleert. Die enzymen voorkomen dat 

agressieve stoffen in de voeding gezonde darm-

cellen veranderen in kankercellen. Als die the-

orie correct is, hebben ex-darmkankerpatiënten 

misschien meer aan langdurige en matig-inten-

sieve bewegingsvormen als wandelen, tuinieren 

en fietsen dan aan intensieve bewegingsvormen 

zoals hardlopen en krachttraining. Duitse onco-

logen van de Universität Heidelberg ontdekten 

in 2008 dat intensieve vormen van beweging in 

darmkankerpatiënten de schade aan het gene-

tisch materiaal van cellen verhoogt.7 Matig-

intensieve lichaamsbeweging vermindert juist 

de schade aan de cellen.

Borstkanker
Het verhaal wordt wellicht eentonig, maar ook in 

vrouwen die borstkanker hebben overleefd, ver-

hoogt lichaamsbeweging de overlevingskansen. 

Opvallend is dat in deze groep relatief weinig 

beweging al een aantoonbaar effect heeft.8

In 2008 publiceerden onderzoekers van het 

Amerikaanse Fred Hutchinson Cancer Research 

Center bijvoorbeeld een onderzoek waaraan meer 

dan vierduizend vrouwen meewerkten.9 De onder-

zoekers volgden de vrouwen maximaal zes jaar. 

Waren de vrouwen wekelijks één tot drie uur licha-

melijk actief met een matige intensiteit, dan ver-

minderde het sterfterisico met meer dan dertig 

procent. Bewogen de vrouwen meer dan zeven 

uur per week, dan verminderde hun sterfterisico 

met meer dan helft. Dat betekent dat vrouwen 

met borstkanker hun overlevingskans kunnen ver-

dubbelen als ze elke dag een uur wandelen. 

Over de manier waarop beweging ex-borstkan-

kerpatiënten beschermt, circuleren drie popu-

laire theorieën.10

•	 De ene theorie wil dat beweging de concen-

tratie IGF-1 in het lichaam vermindert, en dat 

daardoor kankercellen minder snel groeien en 

eerder zelfmoord plegen.

•	 Volgens een andere theorie nemen actieve 

spiercellen meer glucose uit het bloed op, 

zodat borstkankercellen minder energie toe-

gevoerd krijgen. Borstkankercellen gebruiken 

nu eenmaal bij voorkeur glucose als brand-

stof.

•	 Een derde theorie is tenslotte dat beweging 

de afbraak van estradiol in het lichaam ver-

snelt. Erg waarschijnlijk is die theorie niet. 

Ook bij borstkankertypes die niet hormoon-

gevoelig zijn, werkt beweging beschermend.

Uit studies was trouwens bekend dat borstkan-

kerpatiënten die bewegen tijdens hun behande-

ling minder bijwerkingen ondervinden dan inac-

tieve patiënten. Studies, zoals het in dit artikel 

besproken onderzoek, suggereren dat beweging 

meer doet dan dat, en zelfs het gewenste effect 

van de behandeling versterkt. 

De experts die voor het American College of 

Sports Medicine de kennis over de effecten van 

beweging na kanker inventariseerden, merken 

Bewegingsprogramma’s versterken 

het gewenste effect  

van de reguliere behandeling
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op dat de schouders van borstkankerpatiënten 

kwetsbaar zijn. Als lymfeklieren op die plek zijn 

verwijderd, functioneert het immuunsysteem 

minder goed en slijt het schoudergewricht 

sneller. Vrouwen die borstkanker overleefd 

hebben, moeten daarom enerzijds voorzichtig 

zijn met bewegingen die de schouderpartij 

belasten, en anderzijds juist oefeningen doen 

die het schoudergewricht stabiliseren. Zware 

krachttraining met belastende halteroefe-

ningen is voor deze groep dan ook niet geschikt. 

Krachttraining in de vorm van versterkende 

oefeningen voor de spieren rond het schouder-

gewricht is dat wel.

Dankbaar werk
Een gecertificeerde trainer die in haar fitnesscen-

trum regelmatig ex-borstkankerpatiënten bege-

leidt, is Marilyn McAllister uit het Amerikaanse 

Boise. Zij werkt nauw samen met lokale zieken-

huizen en heeft gemerkt dat artsen en verpleeg-

kundigen niet genoeg tijd hebben om patiënten 

goed te informeren over wat beweging voor hen 

kan betekenen. “Kankerpatiënten worden toch al 

overladen met informatie’, zegt ze in een inter-

view met het NCI Cancer Bulletin.12 Ze krijgen 

weliswaar een folder over yoga en sport uitge-

reikt, maar dat wil nog niet zeggen, dat ze ook 

iets met die informatie doen.”

Als die patiënten toch nog bij haar terecht-

komen, heeft McAllister hen gelukkig veel te 

bieden. “Dit is dankbaar werk”, zegt zij. ”Iedereen 

wordt gezonder door beweging, maar bij kan-

kerpatiënten of mensen die kanker hebben over-

leefd, zijn de resultaten dramatisch goed.”  <

Referenties
1.  Bekkering T, Beynon R, Davey Smith G, Davies A, e.a. (2006) 

A systematic review of RCTs investigating the effect of 
dietal and physical activity interventions on cancer survival, 
updated report. World Cancer Research. Integraal beschikbaar 
op http://www.dietandcancerreport.org.

2.  Schmitz KH, Courneya KS, Matthews C, Demark-Wahnefried 
W, e.a. American College of Sports Medicine roundtable 
on exercise guidelines for cancer survivors. Med Sci Sports 
Exerc. 2010 Jul;42(7):1409-26.

3.  Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci E, Chan JM. Physical 
activity and survival after prostate cancer diagnosis in the 
health professionals follow-up study. J Clin Oncol. 2011 Feb 
20;29(6):726-32.

4.  Leung PS, Aronson WJ, Ngo TH, Golding LA, e.a. Exercise alters 
the IGF axis in vivo and increases p53 protein in prostate 
tumor cells in vitro. J Appl Physiol. 2004 Feb;96(2):450-4.

5.  Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD, Chan AT, e.a. 
Physical activity and survival after colorectal cancer diagno-
sis. J Clin Oncol. 2006 Aug 1;24(22):3527-34.

6.  Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Ogino S, Kirkner GJ, e.a. Physi-
cal activity and male colorectal cancer survival. Arch Intern 
Med. 2009 Dec 14;169(22):2102-8.

7.  Allgayer H, Owen RW, Nair J, Spiegelhalder B, Streit J, e.a. 
Short-term moderate exercise programs reduce oxidative 
DNA damage as determined by high-performance liquid 
chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry 
in patients with colorectal carcinoma following primary tre-
atment. Scand J Gastroenterol. 2008 Aug;43(8):971-8.

8.  Barbaric M, Brooks E, Moore L, Cheifetz O. Effects of physical 
activity on cancer survival: a systematic review. Physiother 
Can. 2010 Winter;62(1):25-34.

9.  Holick CN, Newcomb PA, Trentham-Dietz A, Titus-Ernstoff 
L, e.a. Physical activity and survival after diagnosis of inva-
sive breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 
Feb;17(2):379-86.

10.  Ogunleye AA, Holmes MD. Physical activity and breast cancer 
survival. Breast Cancer Res. 2009;11(5):106.

11.  Rao R, Cruz V, Peng Y, Harker-Murray A, e.a. Bootcamp during 
neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: a randomized 
pilot trial. Breast Cancer (Auckl). 2012;6:39-46.

12.  Phillips C. Guidelines Urge Exercise for Cancer Patients, Survi-
vors. NCI Cancer Bulletin 2010 29 Jun; 7(13).

Opmerkelijke studie

Enkele maanden geleden verscheen een kleine, maar sensationele 

studie waarin kankeronderzoekers van de University of Texas een stap 

verder gingen dan in de andere genoemde onderzoeken. De onderzoe-

kers lieten vrouwen tijdens hun chemotherapie trainen in een fitness-

programma onder begeleiding van ervaren coaches.11 Het bewegings-

programma startte in dezelfde week als de chemotherapie en ging door 

totdat de chemotherapie was afgelopen. De vrouwen trainden drie keer 

per week. Ze verrichtten aërobe oefeningen en lichte krachttraining 

met elastische banden en gewichten tot drie kilo. De trainers lieten de 

vrouwen de grenzen van hun uithoudingsvermogen opzoeken, maar 

niet overschrijden. 

De onorthodoxe aanpak bleek vruchtbaar. Toen chirurgen de vrouwen 

opereerden en hun tumoren verwijderden, zagen ze dat de gezwellen 

kleiner waren dan verwijderde gezwellen in een controlegroep die niet 

had getraind. Bovendien was in de tumoren van alle vrouwen die het 

programma hadden gevolgd de concentratie van het eiwit Ki-67 afge-

nomen. Dat was niet het geval bij de vrouwen in de controlegroep. 

Ki-67 is een marker voor kanker. Hoe hoger de concentratie, des te 

harder groeien tumoren.
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