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Gevorderde prostaatkanker
Aangepaste krachttraining verhoogt de kwaliteit van leven

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

De meeste mannen die gevorderde en uitgezaaide prostaatkanker overleven, betalen 
daarvoor een hoge prijs. De medicijnen die hun ziekte onder controle houden, tasten 
ook hun idee van mannelijkheid aan, en verminderen de kwaliteit van leven. Aanpas-
sing aan die condities vergt van mannen grote inspanning. Recente studies suggere-
ren dat krachttraining hen daarbij kan helpen - op een manier die wetenschappers 
enkele jaren geleden nog voor onmogelijk hielden.

Eén op de zes Amerikaanse en Europese 
mannen krijgt in zijn leven te maken 
met prostaatkanker. Dat houdt in dat 
zeventien procent van alle mannen de 
diagnose ‘prostaatkanker’ zal krijgen. 
Dat toch al aanzienlijke percentage 
zal in nabije toekomst waarschijnlijk 
nog verder toenemen, als gevolg van 
verbeterde en gevoeligere detectie- 
methoden, van grootschalige screening 
van mannen en - last but not least - van 
de toenemende levensverwachting. 
Als pathologen mannelijke vijftigers 
onderzoeken, nadat deze bijvoorbeeld 
zijn omgekomen door een ongeluk, suï-
cide of een misdrijf, vinden ze bij twin-
tig procent van hen prostaatkanker. Bij 
mannelijke zeventigers heeft maar liefst 
de helft prostaatkanker. Waarschijn-
lijk krijgen bijna alle mannen prostaat- 
kanker, als ze maar oud genoeg wor-
den. In de meeste gevallen zal die kan-
ker zich niet openbaren, maar als de 
levensverwachting toeneemt en medici 
gerichter zullen gaan zoeken, is een toe-
name van de incidentie onvermijdelijk. 

 
Enkele decennia geleden betekende die 
diagnose bijna altijd dat mannen nog 
slechts enkele jaren te leven hadden, 
maar dankzij de vooruitgang van de 
medische technologie is dat perspec-
tief sterk verbeterd. Er zijn inmiddels 
zelfs enkele mannen met een uit- 
gezaaide vorm van prostaatkanker die, 
dankzij de medische wetenschap, een 
kwart eeuw hebben kunnen overleven. 

Anti-androgeen-therapie
De helft van alle vormen van pros-
taatkanker groeit onder invloed van 
het androgene mannelijke geslachts- 
hormoon testosteron. Uitschakeling 
van dat hormoon remt de groei van de 
tumor, en dus maakt toediening van 
anti-androgenen als flutamide, bicalu-
tamide en nilutamide, die de werking 
van testosteron in het lichaam onder-
graven, dikwijls deel uit van de behan-
deling van uitgezaaide vormen van 
prostaatkanker. Als die middelen niet 
goed genoeg werken, zetten artsen dik-
wijls ook medicijnen in als gosereline, 
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die de aanmaak van testosteron door 
het lichaam stopzetten. 
Vrijwel altijd is anti-androgeen-therapie  
permanent. Op het moment dat artsen 
prostaatkanker ontdekken hebben de 
prostaatkankercellen zich al door het 
lichaam verspreid en is het afremmen 
van hun groei door medicatie nood-
zakelijk. Zeker in de eerste stadia van 
androgeengevoelige vormen van pros-
taatkanker is die aanpak effectief, en 
kan die meer jaren aan de levensduur 
van mannen toevoegen. Op de langere 
termijn wordt anti-androgeen-therapie 
overigens minder effectief, doordat de 
prostaatkankercellen ‘leren’ hoe ze ook 
zonder testosteron kunnen groeien. 

Hoge prijs
De prijs die mannen voor die extra jaren 
moeten betalen is echter aanzienlijk. 
Het uitschakelen van testosteron remt 
niet alleen de groei van de kankercellen,  
maar vermindert ook klassieke man-
nelijke kenmerken. Anti-androgeen- 
therapie veroorzaakt spierverlies, ver-
mindert de spierkracht, stimuleert de 
groei van vetweefsels, verzwakt op de 
langere termijn de botten, bewerkstel-
ligt soms borstgroei, vermindert de 
energie, induceert impotentie en redu-
ceert de seksuele interesse. 
Die bijwerkingen liggen voor de hand. 
Het hormoon testosteron stimuleert 
niet alleen de groei van de prostaat – 
en dus ook van prostaatkankercellen 
– maar speelt ook een belangrijke rol 
bij spiergroei. In een recente studie, 
waarin onderzoekers prostaatkanker-
patiënten die anti-androgenen kregen 
33 maanden volgden, verloren de man-
nen anderhalve kilo spiermassa. Omdat 

spieren relatief veel energie verbrui-
ken, worden mannen in de regel ook 
dikker door anti-androgeen-therapie. 
In de hierboven geciteerde studie nam 
de vetmassa toe met tweeënhalve kilo. 
Testosteron is ook belangrijk voor de 
mannelijke seksualiteit, zowel voor 
de seksuele interesse als het vermo-
gen om een erectie te krijgen. Vooral 
de teloorgang van de seksualiteit is 
volgens psychologische en sociologi-
sche studies één van de moeilijkste 
aspecten van het leven van deze groep 
prostaatkankeroverlevers. 

Seksualiteit
Eén van de eerste studies naar dat aan-
passingsproces verscheen in 2001 in 
Cancer Practice.1 De onderzoeker laat 
daarin aan de hand van diepte-inter-
views zien dat mannen die leven met 
prostaatkanker hun seksualiteit blijven 
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missen als de jaren verstrijken, ook al 
voelen de mannen dat zij geen andere 
keuze hebben dan zich aan te passen. 
De sleutel tot dat pijnlijke aanpassings-
proces is het idee van mannelijkheid. 
Hoe beter mannen erin slagen zich een 
man te voelen, des te beter lukt dat 
aanpassingsproces. 
Andere studies laten zien hoe moeilijk 
dat proces is. Barbara Bokhour, verbon-
den aan Boston University School of 
Public Health, schetste in een kwalita-
tief onderzoek de worsteling van man-
nen met prostaatkanker die pas sinds 
een betrekkelijk korte periode impo-
tent waren.2 De mannen konden, nadat 
ze zich injecties met alprostadil in de 
penis hadden toegediend, soms nog 
seks hebben, maar ervoeren die seks 
als ‘onmannelijk’. “Het is extreem pijn-
lijk, en het werkt ook niet erg goed”, 
schetste een respondent. “Maar goed, 
sildenafil (de actieve stof in Viagra) 
doet helemaal niets. Dus ja, ik heb een 
seksleven, al is het onnatuurlijk. Maar 
goed, ik zal het ermee moeten doen.” 
Mannen vertellen in Bokhours publica-
tie hoe zij en hun partners vaak andere 
manieren konden vinden om seksu-

eel actief te zijn, waarbij zij zelfs een 
soort climax konden bereiken. Die seks 
was echter niet zonder meer een aan-
gename ervaring. De mannen voelden 
zich kwetsbaar, en nog maar een halve 
man. In een Zweedse sociologische stu-
die, die in 2012 verscheen in Qualita-
tive Health Research, concludeerden 
de onderzoekers dat prostaatkanker-
overlevers voelden dat ‘hun levense-
lixer was gestolen’.3 De essentie van 
wat het voor hen betekende om een 
man te zijn, was weg. 

Effect van krachttraining
Bewegingswetenschappers geloven 
dat krachttraining de negatieve effec-
ten van anti-androgeen-therapie op 
de lichaamssamenstelling en de spier-
kracht kan verminderen4, en mel-
den frequent positieve effecten van  
bewegingsprogramma’s. Een voor-
beeld is een kleine studie, die in 2010 
verscheen in de Journal of Clinical 
Oncology, waarin Australische bewe-
gingswetenschappers mannen die 
anti-androgeen-therapie ondergingen, 
twee keer per week lieten trainen in een 
fitnesscentrum.5 In de drie maanden 
dat het experiment duurde, wonnen 
de mannen een halve kilo spiermassa, 
en verloren ze enkele onsjes vetmassa. 
Een controlegroep van vergelijkbare 
mannen, die niet trainde, won geen 
spiermassa maar nam wel in omvang 
toe. Onderzoekers rapporteren der-
gelijke effecten ook als ze werken met 
mannen in gevorderde stadia van de 
ziekte, en waarin de kanker inmid-
dels is uitgezaaid naar het skelet.6 Als 
gezonde mannen trainen met gewich-
ten, kan hun testosteronspiegel daar-
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door stijgen. Een dergelijk effect zou bij 
mannen die anti-androgeen-therapie 
ondergaan uiteraard ongewenst zijn. 
Gelukkig doet het zich volgens een Aus-
tralische studie uit 2008 niet voor.7

Spieren zonder testosteron
In de meeste studies naar het effect 
van krachttraining op prostaatkanker-
overlevers gebruiken onderzoekers 
trainingsschema’s die niet wezenlijk 
verschillen van de schema’s die sporters 
in krachthonken en fitnesscentra han-
teren. Die schema’s zijn mogelijk niet 
optimaal voor mannen die anti-andro-
geen-therapie ondergaan. Toepassing 
van andere, afwijkende, trainingsprin-
cipes resulteert wellicht in betere resul-
taten. Dat suggereert een kleine studie 
van bewegingswetenschappers van de 
University of Maryland in de Verenigde 
Staten, die in 2013 verscheen.8

Training
De onderzoekers experimenteerden 
met 17 mannen, en lieten hen gedu-
rende 12 weken drie keer per week 
trainen met weerstandmachines. De 
mannen namen tijdens hun workouts 
met een half dozijn basisoefeningen 
hun belangrijkste spiergroepen in hun 
benen en torso onder handen. Normali-
ter trainen fitnessers of andere kracht-
sporters met een gewicht waarmee ze 
maximaal 8 tot 12 herhalingen kun-
nen maken. Na een serie herhalingen 
nemen sporters meestal één tot twee 
minuten rust. In dit geval trainden de 
mannen echter met een belasting waar-
mee slechts vier tot vijf herhalingen 
mogelijk waren. Hadden de mannen 
die herhalingen gemaakt, dan vermin-

derden ze de belasting enigszins, en 
maakten ze, zonder dat ze rust hadden 
genomen, nog eens zoveel herhalingen 
als maar mogelijk waren. Dat waren er 
één tot drie. Daarna verminderden ze 
de belasting nogmaals enigszins, en 
maakten, wederom zonder dat ze rust 
namen, nog eens één tot drie herha-
lingen. Zo gingen de mannen door tot-
dat ze in totaal 15 herhalingen hadden 
gemaakt. Op dat moment was de oefe-
ning afgerond, en trainden de mannen, 
na enige rust, een andere spiergroep. 

Resultaten
Hoewel testosteron in het lichaam 
van de mannen geen rol van beteke-
nis meer speelde, bouwden ze deson-
danks anderhalve kilo spiermassa op. 
Tegelijkertijd zakte hun vetpercen-
tage enkele punten. De effecten op de 
lichaamssamenstelling waren vergelijk-
baar met de effecten die onderzoekers 
rapporteren als ze experimenteren 
met gezonde mannen. Volgens fysiolo-
gische leerboeken is testosteron nood-
zakelijk voor spieropbouw, maar de 
studie van de University of Maryland 
doet vermoeden dat ook zonder dat 
hormoon spieren groter en sterker kun-
nen worden. 

De krachttraining verbeterde ook in 
deze studie de kwaliteit van leven. Alle-
daagse bezigheden zoals traplopen en 
opstaan uit een stoel gingen de man-
nen makkelijker af, en de mannen rap-
porteerden minder vermoeidheid en 
gevoelens van depressiviteit. Boven-
dien vonden ze dat ze sociaal en emo-
tioneel beter functioneerden. Mede 
door hun toegenomen spierkracht en 
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hun musculatuur herwonnen de man-
nen bovendien tot op zekere hoogte 
het gevoel dat ze een man waren. 

Kaatsu
Hoe de ongebruikelijke manier van 
krachttraining in de hierboven bespro-
ken studie tot dergelijke onverwachte 
resultaten kan leiden, wordt misschien 
duidelijk door het onderzoek naar 
de bizarre Kaatsu-trainingsmethode. 
Kaatsu heet ook wel ‘blood flow restric-
tion training’ of ‘blood flow restriction 
exercise’. Het is het geesteskind van de 
Japanse fysioloog en amateurgewicht-
heffer Yoshiaki Sato. Sato bedacht de 
methode in de jaren zestig van de vorige 
eeuw.9 Sato, toen nog een jongeman,  
bracht tijdens een Boedhistisch ritueel 
enkele uren door in kleermakerszit, en 
merkte na opstaan dat die houding de 
doorbloeding van zijn beenspieren had 
afgeklemd. De onderzoeker liep ver-
volgens enkele meters, en ontdekte 
dat die geringe inspanning in zijn been-
spieren een sensatie veroorzaakte die 
hem deed denken aan zijn met gewich-
ten verzwaarde trainingssessies in een 
krachthonk. 

Methode
Sato ontwikkelde daarop een trainings-
methode, waarbij atleten de bloed-
toevoer naar hun spieren met speciaal 
voor dit doel ontwikkelde cuffs afknij-
pen, en die spieren vervolgens trainen 
met een relatief geringe intensiteit. De 
combinatie van de verminderde bloed-
toevoer en milde trainingsprikkel zorgt 
voor een ongewoon krachtige stimulus 
voor de spieren om sterker en groter te 
worden. In experimenten toonden Sato 

en zijn medewerkers bijvoorbeeld aan 
dat de beenspieren van proefpersonen 
dankzij de Kaatsumethode op korte 
wandelingen hetzelfde reageren als op 
een krachttraining met zware gewich-
ten.10 In een andere studie bouwden 
gezonde proefpersonen met gewich-
ten, waarmee ze zonder mankeren 30 
herhalingen konden maken, ongeveer 
evenveel spiermassa op als met de veel 
zwaardere gewichten waarmee kracht-
sporters normaliter trainen.11,12

Inmiddels bestuderen bewegings- 
wetenschappers wereldwijd het door 
Sato ontdekte trainingsprincipe, in de 
hoop dat de methode uikomst biedt 
voor fragiele ouderen, mensen met een 
spierziekte en andere groepen voor wie 
krachttraining met zware gewichten 
niet geschikt is. De tientallen studies 
die inmiddels zijn verschenen sugge-
reren dat de methode waarschijnlijk 
werkt doordat hij in spiercellen zoveel 
metabole stress veroorzaakt, dat de 
spiercellen uit zichzelf gaan groeien. 
Hormonale factoren, zoals de aan-
wezigheid van het hormoon testos-
teron, bespoedigen het groeiproces,  
maar spelen een ondergeschikte rol. 
Bij spiergroei als gevolg van klas-
sieke vormen van krachttrainen is dat 
anders, en bepalen hormonen als tes-
tosteron, IGF-1 en estradiol in belang-
rijke mate de spiergroei. Dat maakt 
de Kaatsu-methode ook geschikt voor 
prostaatkankeroverlevers. 

Ondanks het groeiende enthousiasme  
onder bewegingswetenschapper over 
Kaatsu zijn de meeste trainers scep-
tisch over de methode. Zij vragen 
zich af of Kaatsu wel veilig is, en wij-
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zen op case-studies waarin toepassing 
van Kaatsu averechtse gevolgen heeft 
gehad.13 In de wandelgangen van sym-
posia en congressen vertellen bewe-
gingswetenschappers dat er inmiddels 
een bescheiden maar invloedrijke 
bedrijfstak rondom Kaatsu is ontstaan, 
die publicatie van negatieve berichten 
over Kaatsu tegengaat. Bewegingswe-
tenschappers rapporteren echter dat 
dezelfde principes die een sleutelrol 
spelen in de verrassende effectiviteit 
van Kaatsu ook een rol spelen bij andere 
afwijkende vormen van krachttraining. 
De trainingswijze waarmee de onder-
zoekers van de University of Maryland 
dergelijke veelbelovende resultaten 
boekten in de hierboven besproken 
studie is één van die trainingsvormen. 

Krachttraining en seksualiteit
Dankzij aangepaste vormen van 
krachttraining kunnen mannen 
met prostaatkanker, ondanks hun 
anti-androgeen-therapie gespierder, 
sterker en slanker worden. Tevens ver-
mindert krachttraining in deze groep 
gevoelens van vermoeidheid, en verbe-
tert krachttraining het dagelijks functio-
neren. Op zichzelf is dat al opmerkelijk, 
maar een recent gepubliceerde Austra-
lische studie maakt melding van een 
nog opmerkelijker effect.14 Volgens dat 
onderzoek, dat in 2013 verscheen in 
Prostate Cancer And Prostatic Diseases, 
kunnen mannen, die anti-androgenen 
moeten gebruiken, door krachttraining  
seksueel actief blijven. In die studie 
volgden onderzoekers van de Edith 
Cowan University in Australië een kleine 
zestig mannen met prostaatkanker  
twaalf weken. Bij de aanvang van de 

studie begonnen alle mannen met hun 
anti-androgeen-therapie. De helft van 
hen trainde twee keer per week een uur 
in een fitnesscentrum. Op de dagen dat 
de mannen niet in het fitnesscentrum 
actief waren, wandelden ze een half 
uur of deden ze thuis spierversterkende 
oefeningen. De andere helft van de man-
nen deed niet aan sport. De Australiërs 
constateerden dat de seksuele interesse 
en activiteit in de niet-actieve groep 
afnamen. Dat was conform de verwach-
tingen. Bij de mannen die waren gaan 
sporten, gebeurde dat niet. Bij hen ver-
minderden de seksuele belangstelling 
en seksuele activiteit niet, maar was 
zelfs sprake van een, overigens niet sta-
tistisch significante, toename.
In een overzichtsartikel speculeren 
de Australiërs dat de pro-seksuele 
effecten van krachttraining een indi-
rect gevolg zijn van diverse positieve 
gezondheidseffecten van krachttrai-
ning, zoals een verbeterde cardiovas-
culaire conditie, een afname van de 
vermoeidheid, een betere kwaliteit van 
leven, minder depressieve gevoelens - 
en uiteraard ook een positiever beeld 
van de eigen mannelijkheid.  ∞
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