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Bewegen tegen kanker 
Lichaamsbeweging verbetert kansen kankerpatiënten

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

Bijna iedereen die kanker heeft overleefd, vraagt zich af of de ziekte zal terugkeren. 
Veel ex-patiënten willen weten of er een manier is waarop ze dat kunnen voorko-
men. Volgens wetenschappers is dat inderdaad mogelijk. Lichaamsbeweging ver-
mindert de kans op terugkeer van kanker met een factor twee. Dit artikel vat de 
uitkomsten van recente studies samen. Het accent ligt daarbij op het onderzoek naar 
borstkanker, prostaatkanker en darmkanker.

Steeds meer Nederlanders overleven 
kanker. Voor een deel komt dat omdat 
steeds meer Nederlanders kanker krij-
gen. We worden nu eenmaal steeds 
ouder, en de prijs die we voor de almaar 
stijgende levensverwachting moeten 
betalen, is de toename van het risico 
op kanker. Van elke drie Nederlanders 
zal er eentje in zijn of haar leven kanker 
krijgen, vertellen de statistieken. 
Een positieve ontwikkeling is, dat de 
kans dat kankerpatiënten hun ziekte 
zullen overleven elk jaar verder toe-
neemt. Dat komt voor een deel omdat 
artsen kanker in een steeds vroeger sta-
dium ontdekken, waardoor de kans op 
genezing dus groter is. Voor een ander 
deel komt dat doordat de behandeling 
steeds effectiever wordt. In de vroege 
jaren negentig van de twintigste eeuw 
overleefde bijna de helft van alle kan-
kerpatiënten de ziekte, nu is dat onge-
veer zestig procent. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen is het aantal Neder-
landers dat kanker heeft overleefd 
inmiddels opgelopen tot enkele hon 

 
derdduizenden. Naar schatting leeft op 
dit moment vier procent van de bevol-
king ‘met’ of ‘na’ kanker. 

Nieuw onderzoeksveld
In andere ontwikkelde landen is de 
situatie niet anders. Wereldwijd groeit 
het aantal kankeroverlevers. Die groei 
heeft in de gezondheidswetenschap-
pen geleid tot het ontstaan van een 
nieuw onderzoeksveld: de bestude-
ring van leefstijlfactoren die de kansen 
van ex-kankerpatiënten verbeteren. De 
krachtigste factor die uit dat onder-
zoek naar voren komt is lichaamsbe-
weging. Het beschermende effect van 
beweging is – voor een leefstijlfactor 
– zelfs buitengewoon sterk. Grofweg 
komt het er op neer, dat kankeroverle-
vers die veel bewegen hun overlevings-
kansen verdubbelen ten opzichte van 
overlevers die kiezen voor een licha-
melijk inactieve leefstijl. Een volsla-
gen verrassing is dat niet. Al sinds de 
jaren negentig weten onderzoekers dat 
lichaamsbeweging bij gezonde mensen 
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het risico op het krijgen van kanker ver-
mindert. Dus waarom zou lichaamsbe-
weging dat niet doen bij mensen die al 
kanker hebben gehad? Dat de kwaliteit 
van leven voor deze categorie verbe-
tert, is eveneens gedocumenteerd; dit 
artikel gaat daarop echter niet nader in. 

World Cancer Research Fund
Dat lichaamsbeweging de overlevings-
kansen van kankerpatiënten verbetert, 
is sinds 2006 aanvaard in de weten-
schappelijke gemeenschap. In dat jaar 
verscheen het rapport van het World 
Cancer Research Fund (WCRF): een 
lopend project, waarin wetenschap-
pers continu alle studies over kanker 
en leefstijl lezen, samenvatten en inte-
greren tot bruikbare en gefundeerde 
adviezen, en dat op de website die-
tandcancerreport.org integraal publi-
ceren.1 Het grootste deel van het 
WCRF-advies voor kankeroverlevers zal 
de lezer bekend voorkomen. Ex-kan-
kerpatiënten doen er volgens het 

WCRF verstandig aan zo slank moge-
lijk te blijven, en vooral te voorkomen 
dat hun taille breder wordt. Zij kunnen 
beter geen junkfood eten, of andere 
intensief bewerkte voedingsmiddelen, 
zeker als die zijn gebaseerd op rood 
vlees. Zij doen er goed aan hun inname 
van rund- en varkensvlees, zetmeel-
houdende levensmiddelen en andere 
calorierijke voedingsmiddelen te mati-
gen, en in plaats daarvan bijvoorbeeld 
groenten of fruit te eten. Tenslotte zou-
den ze moeten bewegen. Het WCRF 
was daarbij niet kinderachtig, en advi-
seerde dagelijks een uur matig-inten-
sieve beweging, zoals wandelen in een 
stevig tempo, of een half uur intensieve 
beweging, zoals hardlopen of cardiofit-
ness. Dat laatste is het meest verras-
sende van het rapport. Dat beweging 
beschermde tegen hart- en vaatziek-
ten was bekend, maar dat beweging 
kankeroverlevers van nut kon zijn was 
betrekkelijk nieuw. 
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Na het verschijnen van het WCRF-rap-
port zijn onderzoekers uit andere dis-
ciplines, die op een vergelijkbare wijze 
de bestaande kennis inventariseerden 
in consensusdocumenten, tot eenslui-
dende conclusies gekomen. “De aan-
wijzingen dat lichaamsbeweging goed 
is voor kankerpatiënten en ex-kanker-
patiënten zijn ongelooflijk sterk”, zegt 
de Amerikaanse kankeronderzoeker 
Rachel Ballard-Barbash bijvoorbeeld. 
“Zelfs in kankerpatiënten die elke 
dag een klein stukje wandelen zien 
we positieve effecten, als je ze verge-
lijkt met patiënten die niet bewegen.” 
Ballard-Barbash is één van de weten-

schappers die in 2010 voor het Ame-
rican College of Sports Medicine de 
kennis over beweging voor kankerpati-
enten samenvatte.2 De groep experts 
concludeert in dat document trouwens 
ook, dat beweging niet alleen nuttig 
is voor ex-kankerpatiënten, maar ook 
voor patiënten die op dat moment che-
motherapie of bestraling ondergaan.

Prostaatkanker
Als de eerste kleine, en methodo-
logisch meestal imperfecte, studies 
gezondheidwetenschappers op het 
spoor zetten van een nieuw verband, 
dan raken wetenschappers daarover 
in eerste instantie vaak geënthousias-
meerd. Ze zijn er vol van en steken dat 
tijdens congressen en in interviews met 
de populaire media niet onder stoelen 
of banken. Dat enthousiasme slaat jam-
mer genoeg vaak om in ontgoocheling, 
als grotere en beter opgezette studies 
het verband ontkrachten. De geschie-
denis van de gezondheidswetenschap 
staat bol van dergelijke desillusies. In 
de voedingswetenschap neemt het 
verschijnsel inmiddels zodanige vor-
men aan dat het imago van de weten-
schap daaronder lijdt, en consumenten 
hun vertrouwen aan het verliezen zijn. 
Het ziet er echter niet naar uit dat het 
beschermende effect van beweging op 
kankerpatiënten ook zal eindigen op de 
wetenschappelijke schroothoop van 
afgedankte theorieën. In recente grote 
studies blijft positieve effect van bewe-
ging op mensen met kanker overeind.
Zo publiceerden epidemiologen van 
Harvard in 2011 een onderzoek waarin 
zij een kleine drieduizend mannen 
achttien jaar volgden, nadat artsen bij 
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hen prostaatkanker hadden geconsta-
teerd.3 Ook in die studie beschermde 
beweging. Bewogen de mannen weke-
lijks drie uur intensief, bijvoorbeeld in 
de vorm van hardlopen of wielrennen, 
dan halveerde hun sterfterisico ten 
opzichte van inactieve prostaatkanker-
patiënten. Dagelijks anderhalf uur wan-
delen had evenveel effect. Mannen die 
nog meer bewogen, en dagelijks twee 
uur en een kwartier wandelden, had-
den nog maar een derde van het sterf-
terisico van de inactieve mannen. 

De richtlijnen van het WCRF voor een 
uur matig-intensieve beweging of een 
uur intensieve beweging per dag zijn in 
het licht van de hier genoemde studie 
in het geval van prostaatkanker aan de 
conservatieve kant. Hoe meer bewe-
ging des te beter, lijkt het credo te zijn. 
Volgens een populaire theorie stimu-
leert beweging in het spierweefsel de 
opname van groeifactoren zoals tes-
tosteron en IGF-1. Hoe meer iemand 
beweegt, des te meer groeifactoren 
zuigen de spiercellen uit het bloed. In 
spierweefsel prikkelen groeifactoren 
het herstel en de nieuwvorming, maar 
waarschijnlijk stimuleren diezelfde fac-
toren de groei en de ontwikkeling van 
prostaatkankercellen. IGF-1 onder-
graaft bijvoorbeeld zelfmoordme-
chanismen in prostaatkankercellen.4 
Lichamelijke activiteit kan dus de bloot-
stelling van kankercellen aan groeifac-
toren reduceren. De wetenschappers 
die voor het American College of Sports 
Medicine de bestaande kennis samen-
vatten, merken op dat prostaatkanker-
patiënten die anti-androgenen krijgen, 
sneller botbreuken of blessures oplo-

pen. Daarom zijn blessuregevoelige 
bewegingsvormen, zoals squash of 
contactsporten, voor deze groep min-
der geschikt. 

Darmkanker
Ook het onderzoek onder darmkanker-
patiënten laat forse positieve effecten 
van beweging zien, en ook in dat onder-
zoek valt op dat, wat de dosering van 
beweging betreft, ‘meer’ synoniem lijkt 
te zijn voor ‘beter’. In één van de eer-
ste studies, in 2006 verschenen in de 
Journal Of Clinical Oncology, volgden 
oncologen van Harvard Medical School 
enkele jaren achtereen bijvoorbeeld 
zeshonderd vrouwen bij wie darmkan-
ker was geconstateerd.5 Wandelden de 
vrouwen elke dag een uur - of waren zij 
op een vergelijkbare wijze lichamelijk 
actief - dan verminderde hun sterfteri-
sico met meer dan de helft. In de groep 
die wekelijks zes uur wandelde, was 
tien jaar na de diagnose nog 85 procent 
vrouwen in leven. In de groep die min-
der dan een uur per week wandelde, 
leefde nog maar 65 procent. 
Dezelfde oncologen publiceerden in 
2009 een studie naar de effecten van 
beweging onder ongeveer zevenhon-
derd mannen met darmkanker.6 Ook 
in dat onderzoek verminderde een 
royale hoeveelheid lichaamsbeweging 
het sterfterisico. Wandelden de man-
nen in die studie anderhalf uur per 
dag, zes dagen per week, dan was hun 
risico op sterfte de helft minder dan 
die van mannen die wekelijks maxi-
maal een uur bewogen. Van de mannen 
die wekelijks een uur of minder licha-
melijk actief waren was na twaalf jaar 
nog geen veertig procent in leven. Van 
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de mannen die wekelijks negen uur of 
meer bewogen was daarentegen nog 
zestig procent in leven. 

Oncologen vermoeden dat lichaams-
beweging de activiteit van ontgiftende 
enzymen in het lichaam stimuleert. 
Die enzymen voorkomen dat agres-
sieve stoffen in de voeding gezonde 
darmcellen veranderen in kankercel-
len. Als die theorie correct is, hebben 
ex-darmkankerpatiënten misschien 
meer aan langdurige en matig-inten-
sieve bewegingsvormen als wandelen, 
tuinieren en fietsen dan aan intensieve 
bewegingsvormen zoals hardlopen en 
krachttraining. Duitse oncologen van 

de University of Heidelberg ontdek-
ten in 2008 dat intensieve vormen van 
beweging in darmkankerpatiënten de 
schade aan het genetisch materiaal 
van cellen verhoogt.7 Matig-intensieve 
lichaamsbeweging vermindert juist de 
schade aan de cellen.

Borstkanker
Het verhaal wordt wellicht eentonig, 
maar ook in vrouwen die borstkanker 
hebben overleefd, verhoogt lichaams-
beweging de overlevingskansen. Opval-
lend is dat in deze groep relatief weinig 
beweging al een aantoonbaar effect 
heeft.8

In 2008 publiceerden onderzoekers van 
het Amerikaanse Fred Hutchinson Can-
cer Research Center bijvoorbeeld een 
onderzoek waaraan meer dan vierdui-
zend vrouwen meewerkten.9 De onder-
zoekers volgden de vrouwen maximaal 
zes jaar. Waren de vrouwen wekelijks 
één tot drie uur lichamelijk actief met 
een matige intensiteit, dan vermin-
derde het sterfterisico met meer dan 
dertig procent. Bewogen de vrouwen 
meer dan zeven uur per week, dan ver-
minderde hun sterftekans met meer 
dan helft. Dat betekent dat vrouwen 
met borstkanker hun overlevingskans 
kunnen verdubbelen als ze elke dag een 
uur wandelen. 

Over de manier waarop beweging 
ex-borstkankerpatiënten beschermt, 
circuleren drie populaire theorieën.10

De ene theorie wil dat beweging de 
concentratie IGF-1 in het lichaam ver-
mindert, en dat daardoor kankercellen 
minder snel groeien en eerder zelf-
moord plegen. Volgens een andere 

Opmerkelijke studie
Enkele maanden geleden verscheen een kleine, maar sensa-
tionele studie waarin kankeronderzoekers van de University 
of Texas een stap verder gingen dan in de andere genoemde 
onderzoeken. De onderzoekers lieten vrouwen tijdens hun 
chemotherapie trainen in een fitnessprogramma onder bege-
leiding van ervaren coaches.11 Het bewegingsprogramma 
startte in dezelfde week als de chemotherapie en ging door 
totdat de chemotherapie was afgelopen. De vrouwen train-
den drie keer per week. Ze verrichtten aërobe oefeningen en 
lichte krachttraining met elastische banden en gewichten tot 
drie kilo. De trainers lieten de vrouwen de grenzen van hun uit-
houdingsvermogen opzoeken, maar niet overschrijden. 
De onorthodoxe aanpak bleek vruchtbaar. Toen chirurgen de 
vrouwen opereerden en hun tumoren verwijderden, zagen 
ze dat de gezwellen kleiner waren dan verwijderde gezwel-
len in een controlegroep die niet had getraind. Bovendien was 
in de tumoren van alle vrouwen die het programma hadden 
gevolgd de concentratie van het eiwit Ki-67 afgenomen. Dat 
was niet het geval bij de vrouwen in de controlegroep. Ki-67 is 
een marker voor kanker. Hoe hoger de concentratie, des te har-
der groeien tumoren. 
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theorie nemen actieve spiercellen 
meer glucose uit het bloed op, zodat 
borstkankercellen minder energie 
toegevoerd krijgen. Borstkankercel-
len gebruiken nu eenmaal bij voorkeur 
glucose als brandstof. Een derde theo-
rie is tenslotte dat beweging de afbraak 
van estradiol in het lichaam versnelt. 
Erg waarschijnlijk is die theorie niet. 
Ook bij borstkankertypes die niet hor-
moongevoelig zijn, werkt beweging 
beschermend.

Uit studies was trouwens bekend dat 
borstkankerpatiënten die bewegen 
tijdens hun behandeling minder bij-
werkingen ondervinden dan inactieve 
patiënten. Studies, zoals het in dit arti-
kel besproken onderzoek, suggere-
ren dat beweging meer doet dan dat, 
en zelfs het gewenste effect van de 
behandeling versterkt. De experts die 
voor het American College of Sports 
Medicine de kennis over de effecten 
van beweging na kanker inventariseer-
den, merken op dat de schouders van 
borstkankerpatiënten kwetsbaar zijn. 
Als lymfeklieren op die plek zijn verwij-
derd, functioneert het immuunsysteem 
minder goed en slijt het schouderge-
wricht sneller. Vrouwen die borstkan-
ker overleefd hebben, moeten daarom 
enerzijds voorzichtig zijn met bewe-
gingen die de schouderpartij belasten, 
en anderzijds juist oefeningen doen 
die het schoudergewricht stabiliseren. 
Zware krachttraining met belastende 
halteroefeningen is voor deze groep 
dan ook niet geschikt. Krachttraining in 
de vorm van versterkende oefeningen 
voor de spieren rond het schouderge-
wricht is dat wel.

Dankbaar werk
Een gecertificeerde trainer die in haar 
fitnesscentrum regelmatig ex-borst-
kankerpatiënten begeleidt, is Marilyn 
McAllister uit het Amerikaanse Boise. 
Zij werkt nauw samen met lokale zie-
kenhuizen en heeft gemerkt dat artsen 
en verpleegkundigen niet genoeg tijd 
hebben om patiënten goed te informe-
ren over wat beweging voor hen kan 
betekenen. “Kankerpatiënten worden 
toch al overladen met informatie’, zegt 
ze in een interview met het NCI Cancer 
Bulletin.”12 ”Ze krijgen weliswaar een 
folder over yoga en sport uitgereikt, 
maar dat wil nog niet zeggen, dat ze ook 
iets met die informatie doen.”
Als die patiënten toch nog bij haar 
terechtkomen, heeft McAllister hen 
gelukkig veel te bieden. “Dit is dank-
baar werk”, zegt zij. ”Iedereen wordt 
gezonder door beweging, maar bij kan-
kerpatiënten of mensen die kanker 
hebben overleefd, zijn de resultaten 
dramatisch goed.” ∞
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