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Koolhydraatarme voeding bij kanker
De herontdekking van het Warburg-effect

Door: Willem Koert 

In de eerste helft van de vorige eeuw ontdekte de Duitse biochemicus en Nobelprijswinnaar Otto Heinrich 
Warburg (1883-1970) dat de meeste kankercellen,  om in leven te blijven, aangewezen zijn op een constante 
toevoer van glucose. Die ontdekking maakte de PET-scan mogelijk. Nu, bijna een eeuw later, is de wetenschap 
rijp voor de toepassing van dat inzicht op de voeding van kankerpatiënten. 

De theorie over kanker die Otto Warburg formuleerde, 
staat nog steeds overeind. Niet alle, maar wel veel, agres-
sieve kankercellen hebben een energiehuishouding die 
afwijkt van die van gezonde cellen, ontdekte Warburg.1 
Gewone cellen kunnen vetzuren of ketonen (energiehou-
dende moleculen die vrijkomen als het lichaam vet als 
energiebron gebruikt) verbranden. De meeste kankercel-
len kunnen dat maar mondjesmaat. Gewone cellen kunnen 
glucose verbranden, maar ook daar hebben veel kankercel-
len het moeilijk mee. Kankercellen zetten glucose direct 
om in energie. De wetenschappelijke naam voor dit pro-
ces is ‘non-oxidatieve glycolyse’. Onderzoekers noemden 
de bevindingen van de Nobelprijswinnaar het ‘Warburg-
effect’. Warburg was van mening dat zijn ontdekking dui-
delijk maakte dat voeding een hulpmiddel kon zijn tegen 
kanker. Een voedingspatroon met minder suiker en zetmeel 
zou er toe kunnen leiden dat kankercellen verhongerden. 
Halverwege de twintigste eeuw probeerden onderzoekers 
die voedingsaanpak uit, maar stuitten al snel op een prak-
tisch probleem: de hoeveelheid glucose in het bloed is nooit 
helemaal nul. Zelfs bij een extreem dieet, dat nauwelijks 
nog suiker, zetmeel of andere koolhydraten levert, zit glu-
cose in het bloed. Het lichaam maakt die glucose aan door 
het omzetten van eiwitten. Kankercellen uithongeren door 

een koolhydraatarm dieet was helaas niet mogelijk, conclu-
deerden de onderzoekers. Ze verlegden hun aandacht naar 
kankerverwekkende stoffen in het milieu en naar virussen 
die het genoom veranderden.

Warburg was teleurgesteld en was van mening dat de 
gekozen weg niet zou leiden tot een nuttige therapie. Hij zag 
meer heil in de activiteiten van sommige complementaire 
behandelaars die koolhydraatarme diëten voor kankerpa-
tiënten samenstelden en verdedigde sommigen van hen in 
rechtszaken. 

PET-scans
Medici maakten desondanks dankbaar gebruik van 

Warburgs ideeën. Zij ontdekten dat ze tumoren in het 
lichaam konden bespieden met PET-scans. Daarbij dienden 
ze patiënten een stof als 18F-fludeoxyglucos (18F-FDG) toe. 
Het 18F-FDG-molecuul lijkt op glucose, maar cellen kun-
nen hem niet als energie gebruiken. Daarom hoopt de stof 
zich op in kankercellen. De aanwezigheid van een radioac-
tieve groep in 18F-FDG maakt de moleculen - en dus ook 
de tumoren - zichtbaar op een scan. De technologie is goed 
bruikbaar bij ongeveer tachtig procent van de bekende kan-
kertypes zoals de meeste vormen van longkanker, dikke 

darmkanker en borstkanker. Minder effectief is de tech-
nologie bij het bestuderen van kankertypes waarbij het 
Warburg-effect ontbreekt, omdat de kankercellen hebben 
geleerd hoe ze voor hun energievoorziening niet afhanke-
lijk van glucose kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
tachtig procent van de bekende vormen van prostaatkanker. 

Moleculaire aanpak
Recente wetenschappelijke ontwikkelingen hebben War-

burgs theorieën over de relatie tussen voeding die rijk is aan 
koolhydraten en kanker nieuw leven ingeblazen. Eén daarvan 
ligt op het gebied van de epidemiologie, die telkens vindt dat 
een voeding met veel geraffineerde koolhydraten het risico 
op een aantal vormen van kanker verhoogt. Een andere ont-
wikkeling ligt binnen de moleculaire oncologie: men bestu-
deert hoe kankercellen zich ontwikkelen en in het lichaam 
overleven. Die kennis probeert men vervolgens te gebruiken 
in de bestrijding van kanker.2

Door dat laatste onderzoek weten we dat kankercellen in 
fases ontstaan. Waarschijnlijk veranderen  continu cellen in 
ons lichaam in potentiële kankercellen. Meestal sterven ze 
af, al dan niet dankzij het immuunsysteem. Als de potenti-
ele kankercellen niet afsterven, evolueren ze. Hoe langer ze 
kunnen evolueren, des te groter is de kans dat ze zich ont-
wikkelen tot een celtype dat gevaarlijke tumoren kan laten 
ontstaan. Een dergelijke gevaarlijke cel produceert bijvoor-
beeld veel van het hormoon VEGF, dat bloedvaten kan laten 
groeien en tumoren van voedingsstoffen kan voorzien. Het 
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maakt ook veel van de signaalmoleculen mTOR en PI3K/
Akt aan, waardoor de cel snel groeit en zich kan delen. 

Tot zover is die moleculaire kennis verhelderend, maar 
niet erg nuttig. Ook gezonde cellen maken eiwitten als 
VEGFR, mTOR en PI3K/Akt aan. Het blokkeren daar-
van met medicijnen die de werkzame stoffen bevacizumab 
en wortmannin bevatten, pakt kankercellen aan, maar ook 
gezonde cellen en zorgt dus voor ernstige bijwerkingen. 
Onderzoekers ontdekten echter ook dat kankercellen, vooral 
als ze nog niet helemaal zijn uitontwikkeld, extra gevoelig 
zijn voor hormonen als insuline en insuline-achtige groeifac-
toren. Die hormonen helpen de cellen bij de opname van glu-
cose. Het verlagen van de insuline- en IGF-1-spiegel is prima 
mogelijk en wel door een dieet met weinig koolhydraten. 
Een dieet met veel koolhydraten en dan vooral met de snel 
opneembare koolhydraten zoals die in industriële voedings-
middelen zitten, jaagt de insulinespiegel omhoog (zie kader). 
Chronische blootstelling aan een dergelijk dieet verhoogt het 
risico op diabetes type-2 en ook op een fors aantal vormen 

van kanker. Dat komt waarschijnlijk doordat veel potentiële 
kankercellen bijzonder gevoelig zijn voor insuline en het hor-
moon gebruiken om glucose op te nemen. Een hoge insuli-
nespiegel kan dus de overlevingskansen van potentiële kan-
kercellen verhogen en geeft ze meer kans om te evolueren tot 
een kwaadaardige tumor.

Dierstudies
Dankzij de moleculaire kennis over kankercellen kwam 

het gebruiken van de door Warburg gesuggereerde koolhy-
draatarme diëten weer in beeld bij oncologen. Opvallend 
vaak waren het radiologen die gingen experimenteren met 
koolhydraatarme diëten. Tientallen dierstudies lijken de 
werkzaamheid van laagcalorische diëten te bevestigen. In 
2008 publiceerden onderzoekers van Durham VA Medical 
Center bijvoorbeeld een onderzoek waarin ze ratten injec-
teerden met agressieve prostaatkanker.3 De onderzoekers 
verdeelden de ratten in verschillende groepen en gaven de 

ene groep voer met veel koolhydraten en de andere groep 
voer met extreem weinig koolhydraten. De tumoren groei-
den sneller in de groep met het koolhydraatrijke voer en 
langzamer in de groep met het koolhydraatarme voer. In 
de koolhydraatarme groep overleefden de ratten bovendien 
langer. 

Overigens wijzen niet alle dierstudies in dezelfde rich-
ting. Er zijn ook dierstudies waarin proefdieren na injec-
tie met kankercellen even ziek werden als ze koolhydraat-
arm voer kregen of als ze gewoon voer kregen.4 Daar staat 
tegenover dat er ook dierstudies zijn waarin een enkele rat 
of muis van een injectie met kankercellen genas dankzij een 
koolhydraatarm dieet.5

Humane studies
•	 In de jaren negentig van de vorige eeuw gaf de Ameri-

kaanse kankeronderzoeker Linda Nebeling twee kinde-
ren met een agressieve hersentumor een koolhydraat-
arm dieet. Veel epilepsiepatiënten reageren positief op 
een dergelijk dieet; het volhouden ervan is overigens erg 
moeilijk.
 Nebelings proefpersonen kregen een dieet waarbij 
de energie voor slechts tien procent uit koolhydraten 
kwam, voor twintig procent uit eiwit en voor de overige 
zeventig procent uit vet.6 De kinderen verdroegen het 
dieet goed. Scans toonden bovendien aan dat de kan-
kercellen door het dieet eenentwintig procent minder 
glucose konden opnemen.7 Eén van de twee kinderen 
overleed een jaar na een experiment; het andere kind 
bleek tien jaar later nog in leven te zijn. 

•	 Een grotere studie verscheen in 2011 en is afkomstig van 
het Universitätsklinikum Würzburg, Duitsland.8 In dat 
onderzoek, strikt genomen een pilot-studie,  beschrijft 
de eerste auteur Melanie Schmidt een experiment waar-
aan zestien ernstig zieke kankerpatiënten, met verschil-
lende vormen van kanker, meewerkten. Ongeveer de 

Relatie industriële voeding en kanker
In ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zal volgens de statistieken iets meer dan de 

helft van alle mannen vroeg of laat de diagnose ‘kanker’ krijgen. Bij vrouwen is dat iets minder dan de helft. Officieel zijn 
die cijfers het gevolg van vergrijzing en een verbeterde detectie, maar een groeiende groep wetenschappers vermoedt 
dat ook het westerse dieet een rol speelt. We eten te veel en we eten vooral te veel ongezonde koolhydraten.

Volgens Amerikaanse surveys komt de energie van de voeding van de gemiddelde Amerikaan voor de helft uit koolhy-
draten. Voedingswetenschappers betitelen die koolhydraten voor negentig procent als ‘ongezond’. Het zijn snel opneem-
bare eenvoudige koolhydraten, zoals glucose en fructose in frisdrank en snoep en het geraffineerde zetmeel in de vorm 
van witbrood, pasta en aardappelproducten. “Op die voeding is ons lichaam niet berekend”, zegt de oncologisch radioloog 
Eugene Fine van het Albert Einstein College of Medicine in New York, die onderzoek deed naar het effect van koolhydraat-
arme voeding op kankerpatiënten. “De mens heeft anderhalf miljoen jaar geleefd van de jacht en van in de natuur verza-
melde knollen, noten en fruit. Die voeding leverde nauwelijks snel opneembare koolhydraten en vooral vet en eiwitten. 
We zijn tienduizend jaar geleden landbouw gaan bedrijven en granen en peulvruchten gaan eten, en zijn ons pas sinds de 
laatste dertig jaar gaan voeden met industrieel geproduceerde voedingsmiddelen op basis van ongezonde koolhydraten. 
Dat dieet verandert ons lichaam waarschijnlijk in een milieu waar kankercellen alle kansen krijgen.”
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helft van hen kreeg een koolhydraatarm dieet, de andere 
helft niet. Schmidt werkte overigens niet alleen met 
koolhydraatarme maaltijd vervangers, maar ook met 
algemeen verkrijgbare levensmiddelen.  
 De uitval in de studie was groot, niet alleen door sterfte, 
maar ook doordat niet alle patiënten het koolhydraat-
arme dieet volhielden. Desondanks waren Schmidts 
resultaten hoopvol. In de patiënten die de studie 
afmaakten, stabiliseerde het koolhydraatarme dieet de 
progressie van de tumoren. In de patiënten in de con-
trolegroep groeiden de tumoren door. 

De Fine-studie
In de zomer van 2012 publiceerde Nutrition op haar 

website een humane studie waarvan wetenschapshisto-
rici over een kwart eeuw zullen zeggen dat die de meer-
waarde van het koolhydraatarme dieet weer op de agenda 
van het kankeronderzoek zette.9 Het is een kleine en ver-
kennende studie met slechts tien proefpersonen. Deson-
danks kostte het de eerste auteur, de oncologisch radioloog 
Eugene Fine, vier jaar om zijn deelnemers te verzamelen. 
Alle patiënten leden aan verschillende soorten kanker en 
waren onder behandeling. De kankers waren wel allemaal 
glucose-afhankelijk. 

In de periode dat Fine zijn 28 dagen durende experi-
ment uitvoerde, ondergingen de patiënten een chemokuur. 
Fine voerde zijn experiment uit tussen twee chemobehan-
delingen in en gaf de deelnemers een dieet waarin slechts 
vijf procent van de energie afkomstig was uit koolhydraten. 

Fine’s onderzoek was bedoeld om te achterhalen of de 
proefpersonen een koolhydraatarm dieet goed konden 
verdragen. Dat was inderdaad het geval, al verminderde 
bij bijna alle patiënten het lichaamsgewicht. Gewichtsver-
lies bij koolhydraatarme diëten is niet ongewoon, maar bij 
kankerpatiënten is het van groot belang om op gewicht te 
blijven. Het gewicht van de proefpersonen nam met vijf 

procent af. Om op gewicht te blijven, hadden ze ongeveer 
de helft meer moeten eten, zo berekende Fine.

De vijf procent gewichtsverlies viel nog mee. In een Ita-
liaanse gevalsstudie beschrijven radiologen een 65-jarige 
kankerpatiënt met glioblastoma multiforme, een agressieve 
vorm van kanker in de hersenen.10 De oncologen behande-
len de vrouw met chemotherapie, bestraling en een kool-
hydraatarm dieet, waardoor ze maar liefst twintig procent 
van haar gewicht verloor. De behandeling was overigens 
wel succesvol. Na afloop konden scans geen tumoren meer 
vinden. De vrouw overleefde. 

Fine’s resultaten waren minder dramatisch. De ene 
helft van zijn proefpersonen reageerde redelijk positief op 
het koolhydraatarme dieet. Scans lieten zien dat bij hen de 
tumorgroei stabiliseerde. Bij de andere helft groeiden de 
tumoren door. Analyses van het bloed lieten zien welke 
factoren het dieet deden aanslaan: in de proefpersonen 
die vet als voornaamste brandstof zijn gaan gebruiken 
en waarbij de concentratie ketonen in het bloed fors was 
gestegen, werkte het koolhydraatarme dieet. In de patiën-
ten bij wie dat niet was gebeurd, werkte het dieet niet. Een 
andere factor is insuline: hoe meer de insulinespiegel was 
gezakt, des te beter werkte het dieet. 

Vervolgonderzoek
De volgende stap is een grotere trial, vertelde Fine in 

2012 op het jaarlijkse symposium van de Ancestral Health 
Society in Cambridge. “Bij voorkeur onderzoeken we dit 
dieet niet als monotherapie maar in combinatie met behan-
delingen als chemotherapie of bestraling”, zei Fine. Dat wil 
niet zeggen dat hij niet in de werking van een koolhydraat-
arm dieet gelooft, benadrukte hij, maar omdat er in de kan-
kerbestrijding nu eenmaal geen medicijnen of behande-
lingen zijn die op zichzelf de ziekte kunnen terugdringen, 
vertragen of genezen. “In het gevecht tegen kanker helpt 

niets op zichzelf. Alles werkt in combinatie met iets anders. 
Het koolhydraatarme dieet zou voor een aantal vormen van 
kanker een aanvullend middel kunnen zijn.”
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