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Vasten tijdens de chemotherapie
Korte vastenkuur bestrijdt bijwerkingen 

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

In het voetspoor van de Amerikaanse biogerontoloog Valter Longo bestuderen on-
cologen wereldwijd de effecten van korte vastenkuren tijdens de chemo. Volgens 
dierstudies en in vitro-studies verminderen vastenkuren van enkele dagen niet al-
leen de bijwerkingen van chemobehandelingen, maar ze maken de chemokuren 
ook effectiever. 

In de zomer van 2015 publiceerden 
onderzoekers van Erasmus Universiteit 
een dierstudie die veel aandacht kreeg in 
de wetenschapsbijlagen van kranten en 
gezondheidsgerelateerde nieuwsbrieven 
en websites. De Rotterdammers hadden 
aangetoond dat een driedaagse vasten-
kuur de bijwerkingen van een hoge dosis 
van het cytostaticum irinotecan fors 
verminderde.1

De onderzoekers gebruikten een type 
muis dat spontaan tumoren ontwikkelt. 
Toediening van irinotecan remde de 
tumorgroei en veroorzaakte gewichts-
verlies, diaree en een afname van het 
aantal immuuncellen. Lieten de onder-
zoekers hun proefdieren een dag vóór 
en een dag na de toediening van het kan-
kermedicijn een dag vasten, dan bleven 
die bijwerkingen vrijwel volledig achter-
wege. De muizen die alleen het kanker-
medicijn hadden gekregen, bewogen 
weinig en hun pels zag er verfomfaaid 
uit. De dieren die hadden gevast tijdens 
de toediening van het medicijn bewogen 
daarentegen nog evenveel als voor de 
toediening, en hadden een gezonde pels.

Onderzoek Erasmus Universiteit
“Je zou verwachten dat als er geen bij-
werkingen zijn, de antikankerwerking 
van het medicijn ook minder is”, zegt 
onderzoeksleider dr. Ron de Bruin op 
13 juli 2015 in een persbericht van de 
Erasmus Universiteit. “Maar dat bleek 
niet het geval. Nadat we muizen op 
dieet hadden gezet, waren de bijwer-
kingen van het antikankermedicijn nihil. 
De concentraties van het medicijn in de 
tumor en de antikankerwerking waren 
daarentegen optimaal.”
De Rotterdammers vermoeden dat een 
korte periode van vasten de lichaams-
eigen aanmaak van beschermende stof-
fen stimuleert. “We denken dat deze 
beschermende reactie is ontstaan in de 
historie, in tijden van voedselschaarste”, 
vertelt De Bruin. “Het lichaam is zichzelf 
toen gaan beschermen als het te wei-
nig voedsel kreeg, en dat doet het nog 
steeds.”

In de Nederlandse media kregen de 
Rotterdamse onderzoeksbevindingen 
zoveel aandacht dat de redactie van 
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de website voedingenkankerinfo.nl, 
een initiatief van onder meer Wagenin-
gen Universiteit en het Integraal Kan-
kercentrum Nederland, het raadzaam 
vond kankerpatiënten te ontraden om 
te experimenten met vasten tijdens de 
chemokuur. “Humane studies zijn nodig 
om vast te stellen of vasten ook vei-
lig is bij mensen en of hetzelfde effect 
bereikt wordt”, berichtte de website op 
17 juli 2015. Die studies zijn er nog niet. 
Wel bestuderen oncologen van de Eras-
mus Universiteit momenteel of vasten 
de bijwerkingen van de chemobehan-
deling bij vrouwen met borstkanker kan 
verminderen.

Onderzoeksbevindingen van Valter 
Longo
Dierstudies naar het effect van vasten 
op kanker en de effecten van chemo-
behandelingen zijn er wel. Het zijn er 
tientallen, en ze zijn vrijwel zonder uit-
zondering hoopgevend. Een naam die in 
die studies telkens weer terugkomt, als 
auteur of als auteur van een geciteerde 
studie, is die van de Amerikaanse bioge-
rontoloog en celbioloog Valter Longo. 
Longo is als hoogleraar verbonden aan 
University of Southern California Davis 
School of Gerontology en directeur van 
het  University of Southern California 
Longevity Institute. Hij is één van de 
weinige wetenschappers die zoveel aan-
dacht van de media heeft gekregen dat 
hij geldt als een celebrity. Hij trad in 2011 
op in de BBC-documentaire Eat, fast 
and live longer, en was in hetzelfde jaar 
te zien in de Amerikaanse populair-we-
tenschappelijke TV-serie Through the 
Wormhole (2011). Op YouTube staan 
tientallen interviews met hem. 

Insuline en IGF1 activiteit
Sinds zijn promotie in 1997 is Longo 
op zoek naar universele anti-veroude-
ringsmechanismen, die uiteenlopende 
organismen als gistcellen, wormpjes, 
insecten, proefdieren en mensen met 
elkaar delen. Hij hoopte dat hij daarbij 
stuitte op een strategie die de levens-
duur kan verlengen en het risico op 
ziekten als kanker en diabetes kan ver-
minderen. Een strategie is misschien 
het verminderen van de activiteit van 
de hormonen insuline en IGF-1 in het 
lichaam, ontdekte hij in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw.2
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• Insuline en IGF-1 zijn onontbeerlijk 
voor groeiprocessen, maar versnellen 
ook veroudering. “IGF-1 is een kata-
lysator van cellulaire activiteit, ook 
als dat niet nodig is”, vertelde Longo 
op 16 april 2014 in een interview met 
de website thehealthsciencesaca-
demy.org. “En cellulaire hyperactivi-
teit kan vervolgens weer oxidatieve 
stress en beschadiging van het DNA 
veroorzaken.”

• Proefdieren die geen IGF-1 kunnen 
aanmaken zijn weliswaar kleiner dan 
hun soortgenoten met een normale 
hormoonhuishouding, maar leven 
enkele tientallen procenten langer.3 
In epidemiologische studies vond 

Longo bevestiging dat IGF-1 eenzelfde 
rol speelt bij mensen. In mensen bij 
wie door een genetisch defect IGF-1 
gedeeltelijk buiten spel staat, komen 
diabetes en kanker minder vaak voor 
en lijkt het tempo van veroudering 
minder te zijn dan bij mensen zonder 
de genetische afwijking.4

Vastenkuren
Vasten verlaagt de concentratie insu-
line en IGF-1 in het lichaam, en verhoogt 
tegelijkertijd de activiteit van genen  - 
door Longo antiverouderingsgenen 
genoemd - die cellen repareren.5

De onderzoeker ontdekte dat vasten dit 
effect alleen heeft in gezonde cellen en 
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niet in kankercellen. Kankercellen wor-
den door vasten in de regel juist minder 
vitaal - en dat betekent dat vasten kan-
kercellen dus gevoeliger maakt voor de 
medicijnen waarmee oncologen kanker 
bestrijden.6,7

Gevoeligheid cellen
Dat geldt trouwens niet voor alle soor-
ten kankercellen; sommige kankercelty-
pes reageren niet op een afname van de 
insuline- en IGF-1-spiegel.8 In een reeks 
in vitro-studies waarin Longo en zijn 
medewerkers 17 kankerceltypes bloot-
stelden aan de cytostatica doxorubi-
cine en cisplatine bleek dat 15 daarvan 
gevoeliger werden voor het medicijn 
door een vastenkuur van enkele dagen, 
twee ervan werden niet gevoeliger.9 In 
dierstudies lijken vastenkuren ook inte-
ressant te zijn voor de bestrijding van 
kankercellen die resistent tegen medi-
cijnen waren geworden.10

Verlaging van de IGF-1-, insuline- en 
glucosespiegel maakt gezonde cellen 
daarentegen juist beter bestand tegen 
kankermedicijnen. In een dierstudie 
kon Longo bijvoorbeeld aantonen dat 
een vastenkuur hartcellen beschermt 
tegen een hoge dosis van het cytostati-
cum doxorubicine.11 Doxorubicine heeft 
als bijwerking dat het hartcellen kan 
beschadigen. Ongeveer de helft van de 
kankerpatiënten, bij wie doxorubicine 
zoveel hartcellen heeft aangetast dat 
hartfalen ontstaat, zal daardoor over-
lijden.12 Bij een dosis waarbij alle proef-
dieren door doxorubicin overleden als 
ze gewoon aten, overleefde zestig pro-
cent als ze het medicijn tijdens een vas-
tenkuur kregen toegediend. 

In proefdieren waarbij Longo glioma 
had geïmplanteerd maakte vasten de 
tumoren gevoeliger voor bestraling en 
chemobehandelingen.13 Bovendien ver-
lengden vastenkuren het aantal weken 
dat de proefdieren in leven bleven. 

Deeltijdvasten
Veel culturen kennen vasten als zui-
veringsritueel en als methode om de 
gezondheid te beschermen. Derge-
lijke vastenkuren kunnen meer weken 
in beslag nemen, maar Longo en zijn 
medewerkers richten zich uitslui-
tend  op korte vastenkuren die slechts 
enkele dagen duren. Ze wijzen er op 
dat bij gezonde mensen een langdu-
rige vermindering van de inname van 
kilocalorieën leidt tot een aanzienlijk 
gewichtsverlies.14 Dat is ongewenst voor 
kankerpatiënten, die juist zijn gebaat bij 
een stabiel lichaamsgewicht. In dierstu-
dies zorgt een langdurige vermindering 
van de inname van kilocalorieën voor 
een afname van wondheling15 en weer-
stand tegen infectieziekten.16

De vastenkuren die Longo en zijn colle-
ga’s bestuderen, duren daarentegen tot 
twee tot vijf dagen. “Wij richten ons op 
deeltijdvasten”, vertelde Longo op 26 
december 2014 in een interview met 
michelsonmedical.org, de website van 
de Michelson Medical Research Foun-
dation. “We zetten mensen liever niet 
langdurig op een dieet met allerlei res-
tricties. We hebben meer vertrouwen 
in kortdurende interventies die mensen 
verschillende keren kunnen herhalen.“ 
De toediening van de cytostatica vindt 
plaats na minstens één dag vasten. 
Optimaal zouden vastenkuren van vier 
tot vijf dagen zijn, omdat uit onderzoek 
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blijkt dat het lichaam die tijd nodig heeft 
om de insuline- en IGF-1-spiegel opti-
maal te verlagen, maar ook vastenkuren 
van twee tot drie  dagen zijn waarschijn-
lijk effectief. 
• Die korte vastenkuren leiden in expe-

rimenten met gezonde proefperso-
nen tot een tijdelijk en bescheiden 
gewichtsverlies, maar activeren op de 
wat langere termijn compenserende 
mechanismen waardoor het lichaams-
gewicht verassend snel herstelt.16 Bij 
gezonde mensen neemt de vetvrije 
massa - waaronder de spieren en de 

botmassa - door dergelijke kortdu-
rende vastenkuren op de wat langere 
termijn zelfs enigszins toe. In sommige 
dierstudies beperken kortdurende 
vastenkuren juist het gewichtverlies 
bij muizen en ratten met kanker die 
cytostatica krijgen toegediend.

• Dergelijke kortdurende vastenkuren 
vergen aanvankelijk enige wilskracht, 
vertelde Longo op 16 april in een 
interview met de website thehealths-
ciencesacademy.org. Het vasten 
wordt echter makkelijker op de derde 
dag. Daarnaast worden korte vasten-
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kuren makkelijker en minder veel-
eisend naarmate iemand er al meer 
ervaring mee heeft. 

Waarschuwing
Longo drukt kankerpatiënten op het 
hart alleen te vasten in overleg en onder 
begeleiding van hun behandelende art-
sen. Vasten is niet voor alle kankerpati-
enten geschikt. Voor patiënten die slecht 
gevoed zijn of ondergewicht hebben, is 
vasten waarschijnlijk niet verstandig. 
Tijdens een vastenkuur moeten pati-
enten uiteraard wel voldoende vocht 
blijven innemen. In de vorm van voe-
dingsmiddelen als bouillon of groente-
sap en mogen patiënten een beetje 
kilocalorieën blijven consumeren, 
zolang hun dagelijkse energie-inname 
maar onder de 200 kilocalorieën blijft. In 
zijn recentere publicaties is Longo ruim-
hartiger, en laat hij zijn proefpersonen 
tijdens de vastenkuur 725 kilocalorieën 
per dag gebruiken. Hij gebruikt daarvoor 
een dieet en voedingsmiddelen die hij 
zelf heeft ontwikkeld. Bewegen tijdens 
vastenkuren is uitstekend, maar inten-
sieve bewegingsvormen als hardlopen, 
zwaar lichamelijk werk en veeleisende 
vormen van fitness en krachttraining zijn 
niet geschikt.

Patiëntervaringen 
Hoewel nog veel oncologen hun beden-
kingen hebben bij het gebruik van vas-
tenkuren tijdens de chemobehandeling, 
zijn er wereldwijd al duizenden kan-
keroverlevers die experimenteren met 
vastenkuren. Zij rapporteren goede 
resultaten. “Op de vijfde dag na mijn che-
mokuur stond ik weer op de golfbaan”, 
vertelt één van hen, de 66-jarige Tho-

mas Cravy, in een interview met een ver-
slaggever van Science.17 Cravy heeft een 
uitgezaaide vorm van prostaat kanker, 
die alleen nog met chemobehandelin-
gen is af te remmen. Aanvankelijk zag 
Cravy daar geen heil in, uit angst voor 
de bijwerkingen. Nu hij in de vorm van 
de vastenkuren een instrument in han-
den heeft, waarmee hij die bijwerkingen 
kan  beperken, heeft hij die vrees kun-
nen overwinnen. 

Humane studies
Er zijn nog geen deugdelijke humane stu-
dies verschenen waarin onderzoekers  
het effect en de veiligheid van vasten 
tijdens chemokuren zorgvuldig hebben 
bestudeerd. Wel publiceerden Longo en 
zijn medewerkers in 2009 een half dozijn 
case studies van kankerpatiënten die tij-
dens hun chemobehandelingen met 
vastenkuren de bijwerkingen van hun 
medicatie probeerden te bestrijden.18 
De studies hadden betrekking op patiën-
ten van 48 tot 78 jaar met borstkanker, 
maagkanker, prostaatkanker en long-
kanker. Alle patiënten leken goed op de 
vastenkuren te reageren. Ze waren min-
der vermoeid, hadden minder last van 
spierzwakte, van diaree en van een pijn-
lijke of droge mond. De vastenkuren sta-
biliseerden daarnaast de concentratie 
witte bloedcellen, rode bloedcellen en 
bloedplaatjes in het bloed. 
Case studies zijn nog geen echte studies. 
Op 26 december 2014 vertelde Longo in 
een interview met de website michel-
sonmedical.org dat deze wel in de pijp-
lijn zitten. “We staan op het punt een 
paar klinische trials af te ronden”, aldus 
de onderzoeker. “De resultaten zijn bij-
zonder veelbelovend. ” ∞
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