THEMA: TCM
Yoga ondersteunt behandeling
borstkanker
Metastudie toont toegevoegde waarde aan

Vrouwen met borstkanker kunnen yoga als een complementaire behandeling beschouwen, waarmee ze de kwaliteit van hun leven en hun mentale gezondheid
kunnen verbeteren. Die gevolgtrekking maken artsen van de universiteit van Duisburg-Essen in een metastudie, waarvoor ze de uitkomsten van 23 eerder gepubliceerde trials bijeenvoegden en opnieuw analyseerden.
Lang niet alle studies die de Duitsers
konden opsporen waren in methodologisch opzicht van goede of redelijke
kwaliteit. Volgens de studies waarin de
onderzoekers wel enig vertrouwen hebben kan yoga ervoor zorgen dat patiënten beter slapen, minder vermoeid zijn
en hun levenskwaliteit beter beoordelen
dan patiënten die niet aan yoga doen.
De onderzoekers konden daarnaast aantonen dat yoga waarschijnlijk meer bijdraagt aan het beteugelen van depressie,
angst en vermoeidheid dan gesprekken
met therapeuten of verpleegkundigen.
Los van de methodologische imperfecties in de tot nu toe gepubliceerde trials,
wijzen de onderzoekers ook op een aantal opmerkelijke hiaten in de studies. Zo
maken de gepubliceerde studies nauwelijks woorden vuil aan de mogelijke bijwerkingen van yoga, hoewel uit ander
onderzoek blijkt dat die er waarschijnlijk wel zijn.
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Japanse onderzoekers rapporteerden
in 2015 dat bijna een derde van alle
yoga-beoefenaars wel eens last had
gehad van – vrijwel altijd onschuldige
– bijwerkingen van yogasessies, zoals
spierpijn, pijn in de gewrichten, kramp
of tijdelijke gevoelloosheid in delen
van het lichaam door het afknellen van
zenuwbanen.2
Een ander hiaat is dat alle beschikbare
gegevens betrekking hebben op patiënten die de afgelopen vijf jaar zijn gediagnosticeerd. 
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