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Sporten als medicijn tegen 
borstkanker 
Elke trainingssessie telt

Als lichaamsbeweging een medicijn zou zijn, dan waren oncologen er nu van over-
tuigd zijn dat het werkt, maar tastten zij nog in het duister over de juiste dosering 
en toedieningswijze. Deense wetenschappers, verbonden aan het universitaire zie-
kenhuis van Kopenhagen, zijn een stapje verder gekomen: lichaamsbeweging wordt 
volgens hun onderzoek effectiever naarmate de intensiteit hoger is en de frequentie 
hoger. 
 
De meeste kankerpatiënten krijgen het 
advies om, conform de algemene aan-
bevelingen, ten minste vijf dagen per 
week een half uur lang matig-inten-
sief te bewegen - en dan bijvoorbeeld 
te wandelen in een straf tempo. Epi-
demiologische studies laten zien dat 
kankerpatiënten die voldoen aan deze 
bewegingsnorm, 30 tot 50 procent min-
der kans hebben om te overlijden dan 
lotgenoten die de norm niet halen. 
Lichaamsbeweging bij kanker wordt gre-
tig onderzocht. In een review uit 2010 
onderscheiden de samenstellers al 60 
punten waarop lichaamsbeweging bij 
kankeroverlevers een positief effect kan 
hebben.1 Die effecten lopen uiteen van 
een afname van angst en vermoeidheid, 
een verbetering van het zelfbeeld, meer 
fitheid, het voorkomen van de afbraak 
van de spiermassa en last but not least 
de overlevingskansen. 

 
Verouderde theorie 
In een overzichtsartikel dat onlangs werd 
gepubliceerd in Breast Cancer Research 
and Treatment2 beschrijven Christine 
Dethlefsen, Katrine Seide Pedersen en 
Pernille Hojma dat de meeste weten-
schappers in dit veld nog steeds uitgaan 
van een tien jaar oude theorie, name-
lijk dat lichaamsbeweging de spiegel 
van hormonen en ontstekingseiwitten 
verlaagt die kankercellen nodig hebben 
voor hun groei.3

In het geval van borstkanker zou 
lichaamsbeweging bijvoorbeeld kunnen 
beschermen doordat het de concentra-
tie van estradiol verlaagt. Nederlandse 
onderzoekers rapporteerden in 2009 
bijvoorbeeld dat lichaamsbeweging bij 
postmenopauzale vrouwen de concen-
tratie ongebonden estradiol met 8 pro-
cent verminderde.4 Dat effect is positief, 
maar de Nederlanders ontdekten dat 
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het voornamelijk werd veroorzaakt 
doordat de vrouwen vetmassa verloren. 
Een succesvol afslankdieet zou dus wel-
licht hetzelfde effect hebben gehad. 
In een recente metastudie keken 
Zuid-Koreaanse wetenschappers bij 
vrouwen met borstkanker naar het effect 
van bewegingsprogramma’s op IGF-1, 
adiponectine, CRP en de insulinegevoe-
ligheid, maar vonden geen effect.5 Wel 
konden de onderzoekers concluderen 
dat beweging de nuchtere insulinespie-
gel licht verminderde, maar ook dat posi-
tieve effect was waarschijnlijk voor het 
gevolg van de afname van de vetmassa. 
 
Acute effecten van beweging 
De Denen vermoeden dat de meeste 
onderzoekers die beweging en kanker 
bestuderen, zich blindstaren op min-
der relevante aspecten van beweging. 
Een verlaging van de estradiolspiegel 
en de vetmassa zijn voor vrouwen met 
borstkanker weliswaar positief, maar de 
gemeten effecten lijken niet van door-
slaggevend belang voor borstkanker-
patiënten die hun overlevingskansen 
willen vergroten. Voor hen zijn de acute 
effecten van beweging relevanter. 

In 2016 publiceerden de Denen een 
studie waarin ze bij lichamelijk inac-
tieve vrouwen een bloedmonster afna-
men, en na zes maanden nog eens.6 In 
die periode hadden de vrouwen onder 
begeleiding enkele keren per week 
intensief gesport in een fitnesscentrum, 
en hadden aan cardio- en krachttraining 
gedaan. In de dagen die voorafgingen 
aan de bloedafname hadden de vrou-
wen zich niet fysiek ingespannen. 
Toen de onderzoekers hormoongevoe-
lige en hormoonongevoelige borst-
kankercellen blootstelden aan de 
bloedmonsters, zagen ze geen effect 
van de trainingsperiode op de vitaliteit 
van de kankercellen. De kankercellen 
deden het net zo goed in de monsters 
die waren afgenomen nadat de vrouwen 
een half jaar intensief hadden gesport 
als in de monsters die dateerden uit de 
periode daarvoor. 
De onderzoekers herhaalden het expe-
riment met bloed dat ze afnamen vlak 
voordat vrouwen anderhalf uur inten-
sief gingen sporten, en in bloed dat ze 
direct na de trainingssessie afnamen. 
En toen zagen de Denen ineens wel een 
effect: in het bloed dat was afgenomen 
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na de trainingssessie nam de vitaliteit 
van beide soorten borstkankercellen 
met 9 procent af. 
 
Adrenaline en interleukine-6 
In een dierstudie die zij in 2011 publi-
ceerden, hadden de Denen al het ver-
moedelijke mechanisme blootgelegd 
waarmee lichaamsbeweging kankercel-
len afremt.7 In dat onderzoek groeiden 
tumoren minder snel in proefdieren als 
die ook een tredmolentje in hun kooi 
hadden, waarin ze konden rennen als 
ze dat wilden. Het rennen verminderde 
de groei en de toename van het aantal 
tumoren met maar liefst 60 procent. 
De tumorremmende werking was voor-
namelijk het effect van het natuur-
lijke stimulerende hormoon adrenaline 
en het eiwit interleukine-6, konden de 
Denen aantonen. Interleukine-6 is een 
eiwit dat vrijkomt als spieren zich inten-
sief hebben ingespannen. De Denen 
ontdekten dat die twee stoffen Natural 
Killer-cellen stimuleerden om de tumor-
cellen aan te vallen. 
Na en tijdens lichamelijke inspanning 
kan de concentratie adrenaline en inter-
leukine-6 toenemen met respectievelijk 
een factor 108 en 20.9 De onderzoekers 
vermoeden dat spieren door fysieke 
inspanning nog meer hormoonach-
tige stoffen aanmaken die kankercellen 
afremmen.10

Elke trainingsessie telt
Het zijn waarschijnlijk vooral dit soort 
effecten, die direct tijdens en na 
lichaamsbeweging optreden, waardoor 
lichaamsbeweging kanker afremt, con-
cluderen de Denen. “Na elke inspanning 
neemt de hoeveelheid van allerlei bewe-
gingsgerelateerde signaalstoffen in het 
lichamelijk tijdelijk sterk toe”, schrijven 
ze. “Deze opeenvolgende reeks pulsen 
van krachtige kankerremmende stof-
fen kan op de langere termijn de kans 
op het ontstaan of de terugkeer van 
borstkanker verminderen. Elke training 
veroorzaakt dus een kleine afname van 
de groei van borstkankercellen. Op de 
langere termijn, als maanden achter-
een meerdere keren per week gebeurt, 
is het cumulatieve kankerremmende 
effect echter substantieel.” 
Dit inzicht is van belang voor weten-
schappers en begeleiders die de posi-
tieve impact van beweging bij kanker 
willen vergroten, besluiten de onder-
zoekers. Ze moeten niet naar bewe-
gingsvormen zoeken die een optimaal 
vetverlies bewerkstelligen, maar naar 
bewegingsvormen waarbij de afgifte van 
kankerremmende factoren als adrena-
line en interleukine-6 optimaal is. ∞
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