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De meeste mensen worden passief nadat ze hebben gehoord dat ze kanker hebben, 
en dragen de regie over hun leefstijl in ieder geval tijdelijk over aan de medische ma-
chinerie, die hopelijk hun ziekte zal genezen. Een ruime minderheid reageert echter 
anders en neemt graag zelf zo veel mogelijk de touwtjes in handen. Een gezondere 
leefstijl verbetert hun perspectieven, denkt die minderheid. Op zich is dat correct, 
volgens studies, maar niet als die verandering van leefstijl vooral neerkomt op het 
gebruik van supplementen. Oncologen spreken hun bezorgdheid hierover uit. 

Die minderheid wil gezonder gaan 
leven om daarmee de kansen op gene-
zing zoveel mogelijk te vergroten. Eén 
van de mogelijke veranderingen in de 
leefstijl is het gebruik van voedingssup-
plementen. Vooral kankeroverlevers 
van jonge of middelbare leeftijd, vrou-
wen of overlevers met een hoge oplei-
ding gebruiken volgens een onderzoek 
van de University of Washington sup-
plementen.1 Multivitamines zijn favo-
riet, op een gedeelde tweede plaats 
komen supplementen met extra cal-
cium en vitamine en supplementen met 
antioxidanten. 

Ook gezonde mensen gebruiken sup-
plementen. Volgens surveys gebruikt 
in Nederland ongeveer eenderde van 
de volwassen één of meer supplemen-
ten, in Angelsaksische landen is dat 
tweederde. Als mensen ervaren dat ze 
kanker hebben, neemt dat gebruik eer-
der toe dan af, suggereert onderzoek.  

In een studie van de universiteit van 
Columbia in de Verenigde Staten 
gebruikt meer dan tachtig procent van 
de vrouwen, die recent zijn gediagnos-
ticeerd met borstkanker, supplemen-
ten.2 Vlak voor de diagnose was het 
gebruikspercentage identiek. De diag-
nose veranderde echter de aard van 
het gebruik: ongeveer veertig procent 
van de vrouwen stopte met het slikken 
van één of meer enkele producten, ter-
wijl zestig procent van de vrouwen juist 
meer supplementen ging gebruiken. 

Bezorgdheid bij oncologen 
Oncologen maken zich zorgen over het 
supplementengebruik van hun patiën-
ten. In medische wetenschappelijke 
tijdschriften verschijnen met zekere 
regelmaat in vitro- en in vivo-studies 
(dierstudies) die doen vermoeden dat 
het gebruik van supplementen wel eens 
precies het tegenovergestelde zou kun-
nen doen dan kankeroverlevers hopen. 

Voedingssupplementen na kanker 
Niet suppletie maar gezondere leefstijl verbetert 
overlevingskansen 
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In die verontrustende studies vermin-
deren hoge concentraties vitamine 
C bijvoorbeeld de groeiremmende 
werking van het borstkankermedi-
cijn tamoxifen op kankercellen.3 Vita-
mine C ondermijnt het effect van het 
cytostaticum doxorubicine.4 Qercetine 
saboteert de werking van de cytosta-
tica cisplatine, paclitaxel, pirarubicine 
en 5-fluorouracil.5 Er zijn overigens  
ook in vitro- en in vivo-studies waarin 
vitamine C de werking van die mid-
delen juist versterkt. Of en in hoe-
verre supplementengebruik ook 
daadwerkelijk de overlevingskansen 
van kankerpatiënten verslechtert, is 
niet duidelijk. Zoals de fundamentele 
studies elkaar tegenspreken, zo doen 
de humane studies dat ook. Er zijn bij-
voorbeeld studies waarin vrouwen 
die, nadat ze met borstkanker werden  
gediagnosticeerd, supplementen met 
de anti-oxidante vitamine C gebruik-
ten een verlaagd sterfterisico hadden.6 
In weer andere studies naar borstkan-
keroverlevers vergroot suppletie met 
de anti-oxidant bètacaroteen juist het 
sterfterisico.7

Hoewel er nog geen duidelijkheid 
is, zijn steeds meer oncologen van 
mening dat kankerpatiënten en kanker- 
overlevers beter geen supplementen 
kunnen gebruiken. De meeste opinie-
bijdragen of reviews in de literatuur 
verwijzen naar metastudies die geen 
positief effect laten zien van suppletie 
met anti-oxidante vitamines op het kan-
kerrisico bij de gehele populatie. Metas-
tudies over suppletie met antioxidanten 
zoals bètacaroteen, vitamine A en vita-
mine E laten zien dat het sterfterisico 
zelfs met enkele procenten toeneemt.7 

Prostaatkanker als voorbeeld
Er zijn inmiddels honderden stu-
dies gepubliceerd over het effect van  
voedingssupplementen op kanker. 
Omwille van de overzichtelijkheid con-
centreert dit artikel zich op prostaat-
kanker.  Hieronder vatten we samen 
wat bekend is over de effecten van sup-
pletie op de perspectieven van mannen 
met prostaatkanker. 

Multivitamines
In grote epidemiologische studies ver-
hoogt het gebruikt van multivitami-
nes het risico op prostaatkanker met 
enkele tientallen procenten. Onder-
zoekers van het Amerikaanse National 
Cancer Institute volgden driehonderd-
duizend mannen gedurende vijf jaar, 
en ontdekten dat het gebruik van mul-
tivitamines het risico op een dodelijke 
vorm van prostaatkanker met 32 pro-
cent verhoogde.9 Een andere grote 
Amerikaanse epidemiologische stu-
die, waarin onderzoekers een kleine 
vijfhonderdduizend mannen 18 jaar 
volgden, kwam tot een eensluidende 
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conclusie.10 In dat onderzoek ver-
hoogde het gebruik van multivitamines 
het risico op dodelijke en niet-dode-
lijke vormen van prostaatkanker met 
nog geen tien procent, een geringe toe-
name. Ter vergelijking: roken verhoogt 
het risico op longkanker met ongeveer 
2500 procent. In combinatie met een 
hoge inname van alcohol kan dat risico 
nog verder toenemen. 

Selenium
Ook supplementen met forse doses 
vitamine E en selenium11 verhogen het 
risico op het krijgen van en het over-
lijden aan prostaatkanker met enkele 
procenten. Suppletie met bètacaro-
teen verhoogt dat risico niet, maar wel 
als mannen daarbij ook nog andere sup-
plementen met vitamines en mineralen 
gebruiken.12

Selenium was en is nog steeds een stof 
waarvan onderzoekers hopen dat sup-
pletie prostaatkanker kan helpen voor-
komen. Die hoop is gebaseerd op een 
indrukwekkende stapel epidemiolo-
gische studies, waarin een dieet met 
relatief veel selenium of een hoge  
seleniumspiegel in het bloed het pros-
taatkankerrisico vermindert. Maas-
trichtse voedingswetenschappers 
publiceerden bijvoorbeeld in 2013 een 
onderzoek waarin mannen met verhou-
dingsgewijs veel selenium in teennagels 
bescherming genoten tegen dodelijke 
vormen van prostaatkanker.13 Onder-
zoekers vermoeden dat veel Europe-
anen - en dus ook wij Nederlanders 
- eigenlijk niet genoeg selenium via hun 
reguliere voeding binnenkrijgen, en dat 
hun lichaam daarom onvoldoende ont-
giftende enzymen, zoals glutathion-
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peroxidase en selenoproteïne P, kan 
aanmaken. Die enzymen op hun beurt 
verminderen de kans dat de gezonde 
cellen in kankercellen veranderen.  
Conform die theorie krijgen in som-
mige epidemiologische studies mannen 
met een verhoogde PSA-spiegel inder-
daad minder vaak prostaatkanker als ze 
ook relatief veel selenium in hun bloed 
hebben.14

Suppletie met selenium vermindert 
bij mannen het risico op prostaatkan-
ker niet.
• In een Canadese trial van het Laval Uni-

versity Cancer Research Center had 
jarenlange suppletie met vitamine 
C, vitamine E, bètacaroteen, sele-
nium en zink geen effect op het wel 
of niet krijgen van prostaatkanker.15  
Toen de Canadezen de mannen die 
meededen aan de trial aan de hand 
van hun PSA-waarde in twee groe-
pen verdeelden, zagen ze dat het 
supplement bij de mannen met een 
hoge PSA-waarde het prostaatkan-
kerrisico zelfs met 54 procent deed 
toenemen. 

• Kennelijk gedraagt selenium dat 
mannen via een supplement binnen-
krijgen zich in het lichaam anders 
dan selenium uit reguliere voedings-
middelen. Dat suggereert tenminste 
een epidemiologische studie van de 
University of California in San Fran-
cisco, waarin onderzoekers 4500 
mannen 12 jaar volgden, nadat zij 
met prostaatkanker waren gediag-
nosticeerd.16 Hoe meer selenium de 
mannen in supplementvorm binnen-
kregen, des te groter was hun kans 
op overlijden. Het sterfterisico van 

mannen die dagelijks meer dan 140 
microgram selenium via supplemen-
ten binnenkregen was 2,6 groter dan 
die van mannen die geen supplemen-
ten gebruikten. Een vuistregel in de 
epidemiologie is dat onderzoekers 
mogelijk een interessant verband op 
het spoor zijn als het risico op ziekte 
met een factor twee of meer toe-
neemt, of evenredig veel afneemt. 
Dat is hier dus het geval. 

Tweede generatie supplementen
Het onderzoek naar het effect van sup-
pletie is al met al teleurstellend verlo-
pen. Of het nu gaat om zink, vitamine 
C of vitamine D, tegenover alle stu-
dies die een bescheiden positief effect 
laten zien, staan evenveel studies 
waarin suppletie averechts uitpakt. 
Soms, zoals in het onderzoek naar sele-
nium, is de omvang van het negatieve 
effect zelfs zorgwekkend. Hoewel de 
meeste kankeronderzoekers de hoop 
hebben opgegeven dat suppletie met 
extra mineralen en vitamines positieve 
effecten heeft op kankerpatiënten, 
gaat het onderzoek naar supplementen 
door. Het richt zich nu vooral op sup-
plementen met veelbelovende secun-
daire plantaardige metabolieten, zoals 
groene thee, granaatappel, kurkuma en 
mariadistel.17

Of die tweede generatie supplementen 
wel een positief effect heeft op kan-
ker is nog allerminst zeker. Vooral nu 
de resultaten van het onderzoek naar 
de eerste generatie supplementen 
teleurstellend en soms verontrustend 
zijn, ontraden onderzoekers en onco-
logen daarom ook het gebruik van de 
supplementen van de tweede genera-
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tie. Zolang er nog geen duidelijkheid is 
over de effectiviteit en veiligheid van 
supplementen kunnen patiënten en 
overlevers beter het zekere voor het 
onzekere nemen, is het credo.

Voeding
Vergeleken met de meeste andere vor-
men van kanker lijkt prostaatkanker 
zich weinig aan te trekken van leefstijl-
factoren. Dat betekent volgens gezond-
heidswetenschappers niet, dat mannen 
met prostaatkanker helemaal niets 
kunnen doen om hun perspectieven 
te verbeteren. Zo blijkt uit epidemio-
logisch onderzoek onder mannen met 
een nog niet uitgezaaide prostaatkan-
ker dat het vervangen van dierlijke vet-
ten, zoals in rundvlees, varkensvlees, 
kip en eieren, door plantaardige vet-
ten, zoals in noten en olijfolie, de over-
levingskansen verhoogt.18 Dat geldt 
ook voor het vervangen van (bij voor-
keur geraffineerde) koolhydraten door 
plantaardige vetten. Door elke tien pro-
cent dierlijke vetten en koolhydraten te 
vervangen door plantaardig vetten zou 
het sterfterisico met bijna een kwart 
verminderen.
• Dat effect heeft misschien te maken 

met de verbetering van de choles-
terolhuishouding. Een hoge concen-
tratie van het ‘slechte cholesterol’ 
LDL in het bloed verslechtert de 
perspectieven van mannen met 
prostaatkanker. Mogelijk groeien 
prostaatkankercellen sneller naar-

mate ze meer cholesterol kunnen 
opnemen. Die theorie kan verkla-
ren waarom prostaatkankeroverle-
vers bij wie de prostaat is verwijderd, 
fors minder kans hebben op terug-
keer van de ziekte als ze cholesterol- 
verlagende statines gebruiken.19

• Een andere voedingsfactor is de 
inname van groenten. In veel stu-
dies beschermt een hoge inname van 
groenten mannen tegen prostaatkan-
ker. Bij mannen bij wie artsen in een 
vroeg stadium prostaatkanker hebben 
geconstateerd, verbetert een hoge 
inname van vooral koolgroenten de 
perspectieven. In een onderzoek dat 
in 2012 verscheen in de International 
Journal of Cancer verminderde een 
relatief hoge inname van koolgroen-
ten het risico op de progressie van de 
ziekte met zestig procent.20

• In al wat oudere epidemiologische 
studies vergroot regelmatige inname 
van intensief bereide tomatenpro-
ducten, zoals tomatensap, tomaten-
puree en tomatensaus, de gunstige 
vooruitzichten van mannen met 
prostaatkanker.21

Voeding in het algemeen is al met al in 
recente studies een redelijk sterke fac-
tor in de strijd tegen prostaatkanker. 
In een epidemiologisch onderzoek, dat 
onderzoekers van de universiteit van 
Harvard onlangs publiceerden in Can-
cer Prevention Research, bleek een 
dieet met relatief veel groenten, fruit, 
volle granen, plantaardige vetten en vis 
de overlevingskansen van mannen met 
prostaatkanker fors te verhogen.22 De 
onderzoekers volgden ruim negenhon-
derd mannen 14 jaar nadat ze waren 
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gediagnosticeerd met prostaatkanker,  
en ontdekten dat een gezond dieet 
de sterftekans halveerde ten opzichte 
van een ongezond dieet; een dieet met 
veel intensief bewerkte vleesproduc-
ten, geraffineerde zuivel en volvette 
zuivelproducten.

Lichaamsgewicht
Een aan voeding gerelateerde leef-
stijlfactor is lichaamsgewicht. Meer 
mannen overlijden aan hun ziekte naar-
mate ze dikker zijn. Volgens een studie 
die in 2008 verscheen in Lancet Onco-
logy vergroot overgewicht het risico 
op sterfte bij prostaatkankerpatiënten 
met 47 procent.23 Bij mannen met obe-
sitas, en bij wie de BMI groter is dan 
30, is het sterfterisico zelfs 266 procent 
hoger dan bij mannen met een gezond 
gewicht. Een minder voor de hand lig-
gende leefstijlfactor is roken. Mannen 
die roken verdubbelen hun risico op een 
dodelijke prostaatkanker.24 Bij mannen 
die zijn behandeld voor prostaatkanker 
en die roken, neemt het risico op terug-
keer van de ziekte en het risico op een 
dodelijk afloop daarvan met meerdere 
tientallen procenten toe.25

Lichaamsbeweging
Tenslotte blijkt uit steeds meer stu-
dies dat lichaamsbeweging een belang-
rijke positieve invloed kan hebben op 
de overlevingskansen van mannen met 
prostaatkanker. Onderzoekers van de 
universiteit van Harvard rapporteer-
den in 2011 dat mannen met pros-
taatkanker, die dagelijks ongeveer een 
half uur intensief bewogen, hun over-
levingskansen meer dan verdubbe-
len ten opzichte van mannen die dat 

niet deden.26 Anderhalf uur per dag 
matig-intensief bewegen heeft een-
zelfde effect.

Onevenredige aandacht voor  
supplementen
Bewegen, niet roken, een gezond 
lichaamsgewicht en goede voeding 
hebben een sterker positief effect op 
de overlevingskansen van mannen met 
prostaatkanker dan supplementen. 
Hoewel een gezonde leefstijl uiteraard 
geen garantie op genezing of overleving 
van kanker biedt, is volgens onderzoek 
het effect van die traditionele leefstijl-
factoren meer solide en standvastiger 
dan het effect van supplementen. 

De discussie of voedingssupplemen-
ten nu wel of niet schadelijk zijn voor 
kankeroverlevers is voor zorgverle-
ners en patiënten misschien niet zo 
interessant. De studies spreken elkaar 
op dat punt tegen, en zowel de posi-
tieve als de negatieve effecten zijn in 
negentig procent van de gevallen klein.  
Interessanter is de constatering dat er 
wel degelijk leefstijlfactoren zijn die de 
perspectieven van kankeroverlevers 
verbeteren. De effecten van de leef-
stijlfactoren waarvan onomstotelijk 
vaststaat dat ze de overlevingskansen 
significant kunnen verhogen, dreigen in 
de wetenschap, de populaire media, de 
medische praktijk en in het bewustzijn 
van kankeroverlevers ondergesneeuwd 
te raken door de onevenredige aan-
dacht voor voedingssupplementen. En 
dat is misschien wel de gevaarlijkste bij-
werking van supplementen. ∞
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