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De mate waarin overgewicht de kans op kanker verhoogt is groter dan wetenschap-
pers tot nu hebben gedacht. Dat schrijft een team van kankeronderzoekers van het 
International Agency for Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldge-
zondheidsorganisatie WHO, in de New England Journal of Medicine. De 21 onderzoe-
kers baseren zich op meer dan duizend trials, epidemiologische studies, dierstudies 
en in vitro-studies die in de wetenschappelijke literatuur zijn verschenen. 

Handboek 
Het IARC verzamelt voor de WHO alle 
wetenschappelijke informatie over 
manieren waarop kanker kan worden 
voorkomen. Experts beoordelen de 
kwaliteit van de informatie, en vatten 
de beschikbare kennis samen in de IARC 
Handbooks of Cancer Prevention. De 
publicatie in de New England Journal of 
Medicine is gebaseerd op materiaal dat 
zal verschijnen als het zestiende hand-
boek. Het gaat over de rol van overge-
wicht bij het krijgen van kanker. 
In een vergelijkbare exercitie in 2002 
stelden de onderzoekers van het IARC 
vast dat overgewicht de kans verhoogt 
op kanker van de dikke darm, rectum, 
de slokdarm en de nieren, borstkanker 
en endometriumkanker. Nu komen daar 
nog eens maagkanker, leverkanker, gal-
blaaskanker, alvleesklierkanker, eier-
stokkanker, schildklierkanker en twee 
andere vormen van kanker bij. Het IARC  

 
 
concludeerde bovendien dat er aanwij-
zingen zijn dat overgewicht ook de kans 
op dodelijke vormen van prostaatkanker 
en borstkanker bij mannen verhoogt. 
 “Uit dit uitvoerige onderzoek blijkt maar 
weer eens hoe belangrijk een gezond 
lichaamsgewicht is als het gaat om de 
preventie van kanker”, zegt Béatrice 
Lauby-Secretan, de eerste auteur van 
de publicatie in de New England Journal 
of Medicine. 

Leefstijlfactoren 
Overgewicht is een groeiend probleem. 
Tussen 1975 is wereldwijd het aantal 
volwassen met obesitas (ziekelijk over-
gewicht) met een factor zes toegeno-
men. Het aantal kinderen en tieners met 
obesitas is in die periode verdubbeld. 
Van elke tien volwassen op deze planeet 
zijn er volgens cijfers van de WHO vier in 
meer of mindere mate te zwaar.  

Impact overgewicht
Weegt zwaarder op kanker dan gedacht
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“Dit onderzoek is zo zoveelste waar-
schuwing dat we meer aandacht moe-
ten geven aan onze gezondheid en onze 
voeding”, zegt de epidemioloog Graham 
Colditz van de Washington University 
School of Medicine, één van de auteurs 
van het nieuwe IARC Handbook. “Leef-
stijlfactoren hebben een significante 
impact op het kankerrisico. Een gezond 
lichaamsgewicht is zo’n leefstijlfactor, 
net als een goede voeding, lichaamsbe-
weging en niet-roken.” Colditz vind dat 
de overheid in voorlichting meer nadruk 
moet leggen op leefstijlfactoren waar-
mee mensen zelf hun kans op kanker 
kunnen verminderen. 

Niet iedereen die te zwaar is slaagt er 
volgens de statistieken in om weer een 
stabiel gezond gewicht te krijgen. Toch 
zijn ook voor die groep de bevindin-
gen van het IARC interessant, aldus Col-

ditz. “Deze mensen moeten beslist niet 
de strijd opgeven. Als het niet lukt om 
overtollig gewicht kwijt te raken, voor-
kom dan dat je nog zwaarder wordt.” 
Hoe overgewicht de kans op kanker ver-
hoogt, is nog niet helemaal duidelijk, 
maar onderzoekers hebben al wel een 
aantal verschillende mogelijke mecha-
nismen blootgelegd. Overgewicht kan 
bijvoorbeeld leiden tot een verhoogde 
concentratie van hormonen als insuline 
en estradiol, die de groei van potenti-
ele tumoren stimuleren. Daarnaast pro-
duceren vetweefsels die te groot zijn 
geworden eiwitten die ontstekingen 
bevorderen, en de groei en de versprei-
ding van kankercellen in de hand wer-
ken.  ∞
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Overgewicht kan niet alleen sommige vormen van kanker in de hand werken, maar 
is soms ook weer een gevolg van kanker. Tot die slotsom komen Amerikaanse epide-
miologen in een studie die binnenkort verschijnt in de Journal of Clinical Oncology. 
Hun bevindingen zijn vooral relevant voor leden van etnische minderheden. 
 
Overgewicht is een groeiend gezond-
heidsprobleem. De wereldgezond-
heidsorganisatie WHO voorspelt dat 
overgewicht uiteindelijk het grootste 
gezondheidsprobleem op deze planeet 
zal worden – groter dan infectieziekten, 
groter dan honger en ondervoeding. Eén 
van de redenen waarom overgewicht zo 
schadelijk is voor de gezondheid, is het 
verband tussen overgewicht en kanker. 
Oncologen van de universiteit van Texas 
becijferden enkele jaren geleden dat de 
kans op een dodelijke vorm van kan-
ker toeneemt met 10 procent met elke 
5 punten toename van de Body Mass 
Index (BMI).1 Daarnaast verhoogt over-
gewicht, los van het wel of niet hebben 
van kanker, ook het risico op andere 
potentieel dodelijke ziekten, zoals dia-
betes type-2 en hart- en vaatziekten. 
 
Heather Greenlee 
De Amerikaanse kankeronderzoeker en 
epidemioloog Heather Greenlee, verbon-
den aan Columbia University’s Mailman  

School of Public Health, bestudeert het 
verband tussen overgewicht en kanker 
vanuit haar overtuiging dat, naast de 
reguliere behandelmethoden, comple-
mentaire en niet-medische methoden 
een plaats hebben in de bestrijding en 
behandeling van kanker. Lichaamsbe-
weging en een gezond dieet vallen vol-
gens Greenlee ook onder de noemer van 
complementaire behandelmethoden. 
In een interview met de website Stat-
News.com vertelde Greenlee hoe haar 
interesse in de kankerbestrijding ont-
stond toen ze als jong meisje mee-
maakte hoe haar pleegvader overleed 
aan een hersentumor, waartegen de 
oncologen toentertijd machteloos ston-
den. Die ervaring leerde haar niet alleen 
hoeveel leed kanker in patiënten en hun 
directe omgeving veroorzaakt, maar ook 
hoe belangrijk het kan zijn voor patiën-
ten om naast medische methoden ook 
gebruik te kunnen maken van niet-medi-
sche en complementaire behandelings-
vormen. Na het behalen van haar graad 

Kanker en overgewicht
Een vicieuze cirkel 
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als epidemioloog en natuurarts zette 
ze zich in om complementaire en regu-
liere behandelingen dichter bij elkaar te 
brengen. Greenlee is daarbij van mening 
dat de complementaire en niet-me-
dische behandelingen alleen moeten 
worden toegepast als goed opgezette 
studies hun werkzaamheid en veiligheid 
hebben aangetoond. 
Acupunctuur is misschien zo’n methode, 
vermoedt Greenlee. Er zijn studies 
waarin die behandeling kankerpatiën-
ten kan helpen bij de pijnbestrijding. 
Daarnaast zijn er diverse body-mind-be-
naderingen die volgens trials stress, 
angst en onrust en depressie kunnen 
verminderen. 

Kritisch over voedingssupplementen 
Greenlee staat sceptisch tegenover het gebruik van supplementen door kankerpatiënten. Ze publi-
ceerde in 2007 een onderzoek waarin ze aftastte of vrouwen kruiden als Curcuma longa, Cynara 
scolymus, Rosmarinus officinalis, en Schisandra chinensis zouden kunnen gebruiken om hun estradiol-
spiegel te verlagen, en daarmee hun kans op borstkanker zouden kunnen reduceren.3 De resultaten 
waren zo teleurstellend dat het bij deze pilot-studie bleef. 
Binnenkort publiceert Greenlee in JAMA Oncology een andere, niet minder kritische, studie naar sup-
plementengebruik en kanker.4 In dat onderzoek bestudeerde Greenlee 659 Amerikaanse vrouwen, 
waarbij artsen recent een vroeg stadium van borstkanker hadden vastgesteld, en die ook buiten het 
reguliere medische circuit behandeling zochten. In negentig procent van de gevallen ging die niet-medi-
sche behandeling niet ten koste van de reguliere behandeling, maar in tien procent van de gevallen was 
dat anders. In die tien procent van de gevallen stelden de vrouwen hun reguliere behandeling uit, waar-
door hun perspectieven verslechterden. Toen Greenlee die problematische groep onder de loep nam, 
vond ze daarin geen vrouwen die hadden geopteerd voor yoga, meditatie of een andere body-mind-be-
nadering, maar wel vrouwen die supplementen gebruikten. 
Overigens publiceerde Greenlee ook studies naar supplementengebruik met een positievere strek-
king. Ze ontzenuwde bijvoorbeeld de angst dat suppletie met co-enzym Q10, een stof die misschien de 
cardiovasculaire bijwerkingen van het kankermedicijn doxorubicin kan verzachten, borstkankercellen 
minder kwetsbaar voor datzelfde medicijn maakt.5 In 2013 publiceerde ze een trial waaruit bleek dat 
suppletie met 1500 glucosamine en 1200 mg chondroïtine per dag pijn in de gewrichten vermindert bij 
borstkankerpatiënten die aromataseremmers gebruiken.6
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Voeding, beweging en overgewicht 
Sinds enkele jaren richt Greenlees 
onderzoek zich met name op de relatie 
tussen aan de ene kant de overlevings-
kansen van kankerpatiënten en andere 
kant gewichtsverlies en de verbetering 
van het dieet. Hoe relevant pogingen zijn 
om het dieet van mensen met kanker te 
verbeteren blijkt uit Greenlees onder-
zoek dat binnenkort verschijnt in de 
Journal of Clinical Oncology.7 Die studie 
is gebaseerd op de gegevens van meer 
dan half miljoen Amerikanen van 18-85 
jaar, die zijn verzameld in het kader van 
de US National Health Interview Survey 
tussen 1997 en 2014. In die periode kre-
gen een slordige dertigduizend deelne-
mers kanker. De meest voorkomende 
vormen van kanker waren borstkanker, 
prostaatkanker en darmkanker. 

In die groep kampte in 1997 22 procent 
met overgewicht. In 2014 liep dat op tot 
32 procent. Bij de overige studiedeelne-
mers, die geen kanker kregen, waren die 
percentages lager. Bij hen was in 1997 21 
procent obees, en liep dat percentage in 
2014 op tot 30 procent. 

Het onderzoek bevestigt wat kleinere 
studies al eerder rapporteerden: kanker 
werkt overgewicht in de hand. Mogelijk 

Overgewichtsjaren verhogen 
kankerrisico 
Hoe langer vrouwen rondlopen met 
overtollige kilo’s lichaamsvet, hoe 
groter is hun risico op endometri-
umkanker en borstkanker. Tot die 
slotsom komen Amerikaanse epi-
demiologen in een onderzoek dat 
is verschenen in PLoS One, en waar-
voor zij de gegevens van ruim zeven-
tigduizend vrouwen gebruikten die 
werden verzameld in de Women’s 
Health Initiative-studie. 
Elke tien jaar dat postmenopau-
zale vrouwen in hun leven hebben 
gekampt met overgewicht hebben 
neemt hun kans op borstkanker toe 
met 5 procent, en hun kans op endo-
metriumkanker met 17 procent.11

Het verband tussen kanker en het 
aantal jaren met overgewicht is 
vooral sterk bij vrouwen die na de 
overgang geen hormoonpreparaten 
hebben gebruikt. Dat doet vermoe-
den dat de overtollige vetweef-
sels de kans op kanker verhogen 
doordat ze oestrogene hormonen 
produceren. 

De studie is een pri-
meur. Hoewel het 
verband tussen kan-
ker en overgewicht 
uitvoerig is onder-
zocht, is dit de eerste 
studie die ook kijkt 
naar het aantal jaren 
dat mensen rondlo-
pen met een te hoge 
vetmassa. 
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is die toename een onbedoeld gevolg 
van de behandeling. Kankermedicijnen, 
en uiteraard de ziekte zelf, verminderen 
de spiermassa van patiënten en daar-
mee ook het energieverbruik van het 
lichaam. 

“Deze gegevens suggereren dat niet 
alleen het aantal mensen met een obe-
sitasgerelateerde vorm van kanker zal 
toenemen”, zei Greenlee in een persbe-
richt.8 “Overgewicht zal ook een steeds 
belangrijkere factor worden in de over-
leving van kankerpatiënten.” 
 
Overgewicht vermindert de overle-
vingskansen van kankerpatiënten. 
Overgewicht verhoogt immers niet 
alleen de kans op terugkeer van de 
kanker, maar ook de kans op overlij-
den door diabetes type-2 en hart- en 
vaatziekten. 
 
Volgens de onderzoeker moeten zorgin-
stellingen meer investeren in interven-
ties die de toename van overgewicht bij 
kankeroverlevers kunnen stoppen. Dat 
geldt dubbel en dwars voor mensen met 
darm- en borstkanker, en kankerover-
levers die tot een ethische minderheid 
behoren. Vooral in die groepen is de 
kans op overgewicht duidelijk verhoogd. 

Etniciteit 
Dat kankeroverlevers die tot een etni-
sche minderheid behoren een ver-
hoogde kans op overgewicht hebben 
verraste Greenlee allerminst. Ze was in 
eerdere studies al herhaaldelijk op dat 
verband gestuit. In 2013 publiceerde ze 
bijvoorbeeld een onderzoek waarin ze 
het lichaamsgewicht van zware Latino- 
en Afro-Amerikaanse vrouwen die waren 
behandeld voor borstkanker probeerde 
te verlagen met een gecombineerd fit-
ness- en dieetprogramma.9 De resultaten 
waren teleurstellend. In de zes maanden 
die het programma duurde boekten de 
vrouwen een bescheiden gewichtsver-
lies, maar nog eens zes maanden later 
was dat positieve effect nagenoeg vol-
ledig verdwenen. Toen Greenlee en haar 
collega-onderzoekers in een vervolgstu-
die analyseerden waarom de aanpak zo 
weinig zoden aan de dijk hadden gezet, 
ontdekten ze dat de vrouwen nauwelijks 
nog energie hadden voor lichaamsbe-
weging en voeding.10 Ze moesten zorgen 
voor kinderen, kleinkinderen en andere 
familieleden, ze hadden een baan, moes-
ten reizen en worstelden soms met een 
ziekte. De vrouwen moesten al vechten 
om hun gezin overeind te houden. Ook 
nog vechten voor hun gezondheid was 
teveel gevraagd.  ∞
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Overgewicht verhoogt de kans een flink aantal vormen van kanker. Bovendien geldt 
voor de meeste vormen van kanker dat patiënten met overgewicht minder goede 
prognoses hebben dan patiënten met een gezond gewicht. Er zijn echter uitzonderin-
gen; één daarvan is niercelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van nierkanker. 
Volgens onderzoekers van de universiteit van Harvard verhoogt overgewicht welis-
waar de kans op niercelcarcinoom, maar hebben patiënten met overgewicht juist 
meer kans op overleving dan patiënten met een gezond gewicht. 

De onderzoekers komen tot die slotsom 
in een epidemiologische studie die bin-
nenkort verschijnt in de Journal of Onco-
logy.1 Dat onderzoek is een reprise op 
een studie die in 2013 verscheen in de 
Journal of the National Cancer Institute, 
en waarin onderzoekers voor de eerste 
keer stuitten op een verhoogde kans op 
overleving bij te zware patiënten met 
niercelcarcinoom.2 In de studie uit 2013 
analyseerden de onderzoekers de gege-
vens van 2119 patiënten, in de meeste 
recente studie hadden de onderzoekers 
door koppeling van meerdere databa-
ses de beschikking over de gegevens van 
4657 patiënten. De gegevens waren ver-
zameld in de periode 2003-2013.  

De  patiënten met een BMI van minder dan 
25 overleefden 17 maanden, patiënten  

met een BMI van meer dan 25 over-
leefden 26 maanden. Wetenschappers 
bestempelen mensen met een nor-
male spiermassa als te zwaar als hun 
BMI hoger is dan 25. Van ziekelijk over-
gewicht (obesitas) is sprake bij een BMI 
van 30 of hoger. 

De onderzoekers konden aantonen dat 
bij de patiënten met een hogere BMI het 
gen voor het enzym fatty acid synthase 
(FAS) minder hard werkte. Dat enzym 
zet voedingsstoffen om in vetzuren. 
Veel kankerceltypes maken dat enzym 
in relatief grote hoeveelheden aan. Ze 
hebben het nodig voor hun groei. Als 
mensen te dik worden, zetten hun cel-
len automatisch de aanmaak van FAS 
een tandje lager. 

Overgewicht vergroot 
overlevingskans 
Bij de meest voorkomende vorm van nierkanker 
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De onderzoekers vermoeden dat over-
gewicht dan wel de kans op niercel-
carcinoom verhoogt, maar dat de 
nierceltumoren die in het lichaam van 
dikke mensen ontstaan, minder FAS 
produceren. Daardoor zijn ze minder 
agressief. 
Oncologen werken op dit moment aan 
een nieuwe groep veelbelovende kan-
kermedicijnen die werkt door de aan-
maak van FAS te blokkeren. “Binnenkort 

willen we FAS-remmers gaan uitprobe-
ren op proefdieren”, vertelt de oncoloog 
Toni Choueiri, één van de auteurs van de 
publicatie in de Journal of Oncology, in 
een interview met Medical News Today.3 
“Deze stoffen zouden wel eens interes-
sant kunnen zijn als middel tegen nier-
kanker.”  ∞
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