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Leefstijlfactoren tellen mee na 
de behandeling van kanker 
Oncologen roepen publiek op om resultaten 
‘in perspectief te blijven zien’ 

Het effect van leefstijl op de overlevingskansen van kankerpatiënten is significant. 
Het is zelfs zo significant dat Amerikaanse oncologen het publiek op het hart drukken 
om de berichtgeving over leefstijl en kanker in het juiste perspectief te blijven zien. 
Leefstijlverbetering is nuttig als aanvulling op de reguliere behandeling van kanker, 
maar leefstijl is geen vervanging van chemotherapie, radiotherapie en chirurgie. 

“Niemand wil graag chemotherapie 
ondergaan”, vertelde de Amerikaanse 
oncoloog Daniel Hayes in een interview  

 
met MedPage Today.1 “Dat begrijpen 
we volkomen. Maar chemotherapie 
redt levens. Het grote publiek moet dit 
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onderzoek niet opvatten als een signaal 
dat, als je maar gezond leeft, je de che-
mobehandeling die je oncoloog je advi-
seert niet nodig hebt.” 

Hayes is de voorzitter van de American 
Society of Clinical Oncology (ASCO), die 
in de voorzomer van 2017 in Chicago een 
jaarlijkse bijeenkomst organiseerde. De 
ASCO-conferentie is één van de groot-
ste wetenschappelijke oncologische 
congressen ter wereld. In 2017 kregen 
in ieder geval twee studies veel aan-
dacht van de massamedia, en die had-
den allebei betrekking op de effecten 
van leefstijlfactoren.  
 
Grotere overlevingskansen 
Eén van die studies was een interven-
tiestudie, waarin de Australische onder-
zoeker Sandra Hayes, verbonden aan 
Queensland University of Technology, 
iets meer dan tweehonderd vrouwen die 
voor een eerste keer in hun leven waren 
behandeld voor borstkanker dagelijks 
een half uur met een fiks tempo liet wan-
delen.2 Een controlegroep van ongeveer 
honderd vrouwen deed dat niet. 

Vervolgens volgde Hayes haar proefper-
sonen zo’n 8 jaar. Lichaamsbeweging 
verminderde de totale sterftekans met 
55 procent, en de kans op terugkeer van 
de borstkanker met 34 procent.  

Het positieve effect van beweging op de 
overlevingskansen bij kanker is al tien-
tallen keren aangetoond in epidemio-
logisch onderzoek. Het onderzoek van 
Sandra Hayes (die tussen twee haakjes 
geen familie van ASCO-voorzitter Daniel 
Hayes) is de eerste interventiestudie.  

Het onderzoek dat Erin Van Blarigan van 
de University of California San Francisco 
op de ASCO 2017 presenteerde was 
daarentegen een min of meer klassieke 
epidemiologische studie.3 Van Blarigan 
bepaalde van 992 darmkankerpatiën-
ten, die zes maanden eerder hun behan-
deling hadden afgesloten, hoe gezond 
hun leefstijl was aan de hand van hun 
lichaamsgewicht, de kwaliteit van hun 
voeding en hun dagelijkse hoeveelheid 
lichaamsbeweging.  

In de zeven jaar dat Van Blarigan de stu-
diedeelnemers volgde, kwam aan het 
licht dat de kans op overlijden en terug-
keer van de ziekte bij de meest gezonde 
patiënten respectievelijk 48 en 31 pro-
cent lager was dan bij de minst gezonde. 
 
Relativering 
De opmerkelijke uitkomsten van San-
dra Hayes en Erin Van Blarigan noop-
ten de organisatie van de ASCO tot 
enige relativerende woorden. “Dank-
zij veel werk en een respectabel aantal 
trials is de afgelopen dertig jaar de kans 
om nog niet gemetastaseerde vormen 
van darmkanker te overleven behoor-
lijk hoog geworden”, zei Daniel Hayes. 
De leefstijlstudies laten zien dat patiën-
ten hun perspectieven nog verder kun-
nen verbeteren als ze tijdens en na hun 
behandeling moeite en tijd investeren in 
een gezonde manier van leven. Maar die 
studies laten dus niet zien dat kankerpa-
tiënten het zonder die medische tech-
nologie zouden kunnen stellen. “Dat 
zou een levensgevaarlijke interpretatie 
zijn”, besluit Hayes. ∞
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