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Reflexologie vermindert vermoeid-
heid en pijn bij radiotherapie
Borstkankerpatiënten hebben baat bij reflexzonetherapie

Vrouwen met borstkanker hebben minder last van pijn, vermoeidheid en slaappro-
blemen als ze naast hun radiotherapie ook een voetreflexologische behandeling 
krijgen. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Tel Aviv in Israël door 
een experimentele studie waaraan 54 vrouwen met borstkanker meewerkten. Hun 
onderzoek is verschenen in de Journal of Alternative and Complementary Medicine. 
 
De meeste biomedische wetenschap-
pers hebben geen hoge dunk van voetre-
flexologie of, zoals de behandeling ook 
wel heet, reflexologie of reflexzonethe-
rapie. De behandelmethode, die oor-
spronkelijk uit China komt, gaat ervan 
uit dat door massage van specifieke 
zones op de voetzool organen beter 
kunnen functioneren en biologische 
processen soepeler verlopen. Volgens 
strenge criteria opgezette meta-ana-
lyses hebben tot dusver niet een aan-
wijsbaar effect van reflexologie kunnen 
aantonen – maar ook geen schadelijke 
nevenwerkingen.2 
 
Reflexologie bij kanker 
De Israëlische neuroloog Ricardo Tar-
rasch, die in het verleden onder meer 
de effecten van mindfulness heeft 
bestudeerd, wil reflexologie echter nog 
niet afschrijven. Eén van de redenen 
is dat, hoewel het niet duidelijk is hoe 
reflexologie precies zou moeten wer-
ken, de filosofie achter reflexologie wel  

 
overeenkomsten heeft met die van acu-
punctuur en sommige vormen van mas-
sage - en die behandelingen lijken wel 
degelijk sommige bijwerkingen van 
reguliere oncologische therapieën te 
kunnen verzachten. Bovendien sugge-
reren de praktijkervaringen van artsen, 
behandelaars en patiënten dat reflexo-
logie bij diverse aandoeningen wel 
degelijk vermoeidheid en slaapproble-
men kan verminderen. Tarrasch vroeg 
zich dan ook af of reflexologie iets kan 
betekenen voor borstkankerpatiënten 
die tijdens de radiotherapie vaak wor-
den geconfronteerd een combinatie 
van chronische vermoeidheid, pijn en 
slaapproblemen. 

Tarrasch’ proefpersonen werden gedu-
rende 6 weken 5 dagen per week 
bestraald. In de eerste week van de radi-
otherapie begon bij 34 vrouwen in de 
experimentele groep ook de reflexolo-
gische behandeling. De vrouwen kregen 
die van een gediplomeerde en ervaren 
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reflexoloog, die de voeten van de vrou-
wen één keer per week gedurende 20 
minuten masseerde. 

De overige 20 vrouwen in de controle-
groep kregen geen reflexologie. 
 
Positieve resultaten 
In de controlegroep verergerde de ver-
moeid tijdens de radiotherapie met 
ongeveer 40 procent, in de experimen-
tele groep bleef de mate van vermoeid-
heid constant. De serieuze pijnklachten 
verdubbelden in de controlegroep, 
maar bleven in de experimentele groep 
constant. In de controlegroep rappor-
teerden de vrouwen een lichte afname 
van de kwaliteit van de slaap, maar in de 
experimentele groep was zelfs sprake 

van een kleine, maar wel statistisch sig-
nificante toename van de slaapkwaliteit. 
Tarrasch is vooral te spreken over het 
effect op de vermoeidheid. “Zonder een 
adequate behandeling kunnen chroni-
sche vermoeidheidsklachten de levens-
kwaliteit van kankerpatiënten niet 
alleen drastisch verminderen, maar ook 
de reguliere behandeling zelf in gevaar 
brengen”, concludeert de neuroloog. 
“Om die reden is er behoefte aan metho-
den of behandelingen die vermoeidheid 
bij deze groep bestrijden. We hebben 
dringend gerandomiseerde gecontro-
leerde trials nodig naar aanvullende en 
niet-medische benaderingen als acu-
punctuur, yoga, massage – en reflexolo-
gie.” ∞
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