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Leefstijlmodificatie na 
borstkanker
Zeven wetenschappelijk onderbouwde suggesties

Canadese oncologen, verbonden aan de universiteit van Toronto, hebben in de Cana-
dian Medical Association Journal (CMAJ) een overzichtsstudie gepubliceerd, waarin 
ze op een rij zetten met welke veranderingen van hun leefstijl vrouwen die borst-
kanker hebben overleefd het risico op recidive kunnen verminderen, en hun kans op 
overleving kunnen verhogen. Beweging is daarvan de belangrijkste. 

Negentig procent van de vrouwen waar-
bij artsen borstkanker diagnostice-
ren is nog in een vroeg stadium van de 
ziekte. De kans op genezing is dan nog 
aanzienlijk. Desondanks overlijdt een 
kwart van de borstkankerpatiënten als 
gevolg van gemetastaseerde borstkan-
ker. Die cijfers, en de behoefte van veel 
patiënten om meer grip op hun leven en 
ziekte te krijgen, noopten Julia Hamer 
en Ellen Warner tot de overzichtsstudie1 
die in het voorjaar van 2016 in CMAJ 
verscheen.

Voor dat overzicht analyseerden Hamer 
en Warner een kleine zeventig weten-
schappelijke studies naar het effect 
van leefstijl op de perspectieven van 
borstkankerpatiënten. 

1. Beweging 
Onderzoeksleider Ellen Warner 
beschouwt beweging als de belang-
rijkste, sterkste en best onderbouwde 
beschermende leefstijlfactor bij borst-
kanker. Dat vertelde de onderzoeker in 
een persbericht naar aanleiding van de 

De overzichtsstudie van Julia Hamer 
en Ellen Langer staat integraal op de 
website van de Canadian Medical 
Association Journal. 

Website: http://tinyurl.com/
borstkanker-leefstijl. 
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overzichtsstudie.2 De waarde van bewe-
ging is in 2015 bevestigd door een meta-
studie, waarvoor Engelse onderzoekers 
de uitkomsten van 22 eerder gepu-
bliceerde studies bijeenvoegden en 
opnieuw analyseerden. De Britten ont-
dekten dat borstkankerpatiënten die na 
de diagnose veel bewogen 40 procent 
minder kans hadden om aan hun ziekte 
te overlijden dan vrouwen die niet of 
weinig bewogen.3

De Canadian Cancer Society en de Ame-
rican Cancer Society adviseren kanker-
patiënten, op basis van onderzoek,4 om 
vijf dagen per week minstens 30 minu-
ten matig-intensief te bewegen (door 
bijvoorbeeld te wandelen in een stevig 
tempo). Een alternatief daarvoor is een 
uur en een kwartier intensieve fysieke 
inspanning per week, aangevuld met 2 
tot 3 fitness- of krachttrainingen. Meer 
bewegen mag ook, en brengt alleen 
maar nog meer bescherming met zich 
mee.5

Hoewel de sterke positieve effecten van 
beweging inmiddels goed zijn onder-
bouwd, doen de meeste vrouwen met 
borstkanker niets met deze kennis. Als 
ze hun diagnose krijgen, beweegt 87 
procent van hen minder dan 30 minuten 
per dag die wetenschappers aanbeve-
len. In de jaren na de diagnose loopt dat, 
toch al hoge, percentage nog verder op.6

2. Gezond gewicht 
Gemiddeld worden borstkankerpatiën-
ten tijdens en na hun behandeling 2 tot 5 
kilo zwaarder, en het is niet uitzonderlijk 
dat patiënten 10 of meer kilo’s zwaarder 
worden. Worden vrouwen meer dan 10 
procent zwaarder, dan neemt hun sterf-
tekans significant toe.7 Dat geldt voor 
zowel de kans op sterfte door de ziekte, 
voor de kans op sterfte door andere oor-
zaken. “Ook een minder dramatische 
toename van het lichaamsgewicht is 
ongewenst”, schrijven Warner en Hamer. 
“Gewichtstoename maakt dat vrouwen 
zich minder goed voelen, en een minder 
positief lichaamsbeeld hebben.” 

Het is nog niet zeker of vrouwen die 
eigenlijk al te dik zijn hun perspectieven 
verbeteren als ze overtollig lichaams-
vet verliezen. In een onderzoek waarin 
borstkankerpatiënten na hun behan-
deling in een periode van 5 jaar gemid-
deld 2 tot 3 kilo afvielen verminderde de 
kans op terugkeer van de ziekte met een 
kwart,8 maar het is niet zeker of dit werd 
veroorzaakt door het gewichtsverlies. 
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De vrouwen gingen in die periode niet 
alleen minder, maar ook gezonder eten. 
 
3. Minder alcohol 

Borstkankerpatiënten die meer dan één 
glas alcoholhoudende drank per dag 
drinken vergroten hun overlevingskan-
sen als ze hun alcoholinname terug-
schroeven. In een onderzoek onder 
vrouwen met een estradiolgevoelige 
vorm van borstkanker vergrootte een 
leefstijl met meer dan één glas per dag 
de kans dat de kanker binnen 5 jaar 
terugkeerde met 28 procent.9

Wetenschappers tasten nog in het duis-
ter omtrent de effecten van een con-
sumptiepatronen waarbij vrouwen 
bijvoorbeeld één keer per week meer-
dere glazen alcohol drinken, maar onder 
het gemiddelde van 1 glas per dag blij-
ven. Biochemici vrezen echter dat ook 
zo’n leefstijl de kans op terugkeer van 
de ziekte vergroot. 

4. Stoppen met roken 
Rokende borstkankerpatiënten die na 
de diagnose de sigaretten afzweren, ver-
minderen de kans om aan hun ziekte te 
overlijden met 33 procent, en hun kans 
om te overlijden aan longkanker of een 
andere aandoening van de luchtwegen 
met 61 procent.10

5. Eet gezonder 
Een gezonde voeding bestaat uit relatief 
veel groenten en fruit, volle graanpro-
ducten in plaats van geraffineerde kool-
hydraten, vetarme in plaats van volvette 
zuivelproducten, en kip en vis in plaats 
van rood en intensief bewerkt vlees. 
Zo’n voedingspatroon verlaagt, volgens 
een studie waarbij onderzoekers vrou-
wen met borstkanker tien jaar volgden, 
de kans op sterfte door borstkanker 
niet of nauwelijks.11 Desalniettemin ver-
laagde datzelfde voedingspatroon wel 
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de kans op sterfte door andere oorza-
ken. In het betreffende onderzoek ver-
laagde een gezond voedingspatroon de 
kans op sterfte met 26 procent. 

6. Voeg sojaproducten toe 
Anders dan sommige websites vertel-
len, passen sojaproducten als sojamelk, 
tahoe en tempeh in een gezond dieet - 
ook in een gezond dieet voor vrouwen 
die borstkanker hebben overleefd. Stu-
dies laten zelfs zien dat een voedings-
patroon met eiwitrijke sojaproducten 
de kans op terugkeer van de ziekte 
met 16 procent verlaagt.12 De bescher-
mende werking van soja beperkt zich 
echter tot vrouwen met een estradiol-
gevoelige vorm van borstkanker. Zolang 
die vrouwen tamoxifen gebruiken is 
het beschermende effect van soja ver-
waarloosbaar.13 Dat komt waarschijnlijk 
doordat soja en tamoxifen beschermen 
via eenzelfde werkingsmechanisme. 

7. Zorg voor voldoende vitamine D 
Zonlicht, voeding met veel zalm en sar-
dines en supplementen met vitamine 
D3 zorgen voor een adequate vitamine 
D-status. In Noordelijke landen hebben 
tientallen procenten van de bevolking 

minder vitamine D in het bloed dan voe-
dingswetenschappers optimaal achten. 
Vrouwen met borstkanker waarbij dit 
bij de diagnose het geval is, hebben 40 
procent meer kans om te overlijden dan 
vrouwen die wel voldoende vitamine D 
in hun bloed hebben.14 Het is dus goed 
mogelijk dat suppletie met vitamine 
D de overlevingskansen van borstkan-
kerpatiënten vergroot, maar helemaal 
zeker is het nog niet. Er zijn nog geen 
studies gepubliceerd waarin vitamine 
D-supplementen het verloop van borst-
kanker ook daadwerkelijk positief heb-
ben beïnvloed. 

Slot 
“De meeste vrouwen waarbij artsen 
borstkanker diagnosticeren zullen niet 
aan hun ziekte overlijden”, schrijven 
Hamer en Warner. “Desondanks bete-
kent het moment van hun diagnose 
een leermoment, waarop ze ontvan-
kelijk zijn voor suggesties om gezonder 
te gaan leven. En hoewel we niet van 
alle voorgestelde verbeteringen zeker 
weten of ze invloed zullen hebben op 
het verloop van hun ziekte, weten we 
wel vrijwel zeker dat ze hun gezondheid 
in het algemeen zullen verbeteren.” ∞
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