Vasten tijdens de chemotherapie
Korte vastenkuur bestrijdt bijwerkingen
Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

In het voetspoor van de Amerikaanse biogerontoloog Valter Longo bestuderen oncologen wereldwijd de effecten van korte vastenkuren tijdens de chemo. Volgens
dierstudies en in vitro-studies verminderen vastenkuren van enkele dagen niet alleen de bijwerkingen van chemobehandelingen, maar ze maken de chemokuren
ook effectiever.
In de zomer van 2015 publiceerden
onderzoekers van Erasmus Universiteit
een dierstudie die veel aandacht kreeg in
de wetenschapsbijlagen van kranten en
gezondheidsgerelateerde nieuwsbrieven
en websites. De Rotterdammers hadden
aangetoond dat een driedaagse vastenkuur de bijwerkingen van een hoge dosis
van het cytostaticum irinotecan fors
verminderde.1
De onderzoekers gebruikten een type
muis dat spontaan tumoren ontwikkelt.
Toediening van irinotecan remde de
tumorgroei en veroorzaakte gewichtsverlies, diaree en een afname van het
aantal immuuncellen. Lieten de onderzoekers hun proefdieren een dag vóór
en een dag na de toediening van het kankermedicijn een dag vasten, dan bleven
die bijwerkingen vrijwel volledig achterwege. De muizen die alleen het kankermedicijn hadden gekregen, bewogen
weinig en hun pels zag er verfomfaaid
uit. De dieren die hadden gevast tijdens
de toediening van het medicijn bewogen
daarentegen nog evenveel als voor de
toediening, en hadden een gezonde pels.
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Onderzoek Erasmus Universiteit
“Je zou verwachten dat als er geen bijwerkingen zijn, de antikankerwerking
van het medicijn ook minder is”, zegt
onderzoeksleider dr. Ron de Bruin op
13 juli 2015 in een persbericht van de
Erasmus Universiteit. “Maar dat bleek
niet het geval. Nadat we muizen op
dieet hadden gezet, waren de bijwerkingen van het antikankermedicijn nihil.
De concentraties van het medicijn in de
tumor en de antikankerwerking waren
daarentegen optimaal.”
De Rotterdammers vermoeden dat een
korte periode van vasten de lichaamseigen aanmaak van beschermende stoffen stimuleert. “We denken dat deze
beschermende reactie is ontstaan in de
historie, in tijden van voedselschaarste”,
vertelt De Bruin. “Het lichaam is zichzelf
toen gaan beschermen als het te weinig voedsel kreeg, en dat doet het nog
steeds.”
In de Nederlandse media kregen de
Rotterdamse onderzoeksbevindingen
zoveel aandacht dat de redactie van
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de website voedingenkankerinfo.nl,
een initiatief van onder meer Wageningen Universiteit en het Integraal Kankercentrum Nederland, het raadzaam
vond kankerpatiënten te ontraden om
te experimenten met vasten tijdens de
chemokuur. “Humane studies zijn nodig
om vast te stellen of vasten ook veilig is bij mensen en of hetzelfde effect
bereikt wordt”, berichtte de website op
17 juli 2015. Die studies zijn er nog niet.
Wel bestuderen oncologen van de Erasmus Universiteit momenteel of vasten
de bijwerkingen van de chemobehandeling bij vrouwen met borstkanker kan
verminderen.

Onderzoeksbevindingen van Valter
Longo
Dierstudies naar het effect van vasten
op kanker en de effecten van chemobehandelingen zijn er wel. Het zijn er
tientallen, en ze zijn vrijwel zonder uitzondering hoopgevend. Een naam die in
die studies telkens weer terugkomt, als
auteur of als auteur van een geciteerde
studie, is die van de Amerikaanse biogerontoloog en celbioloog Valter Longo.
Longo is als hoogleraar verbonden aan
University of Southern California Davis
School of Gerontology en directeur van
het University of Southern California
Longevity Institute. Hij is één van de
weinige wetenschappers die zoveel aandacht van de media heeft gekregen dat
hij geldt als een celebrity. Hij trad in 2011
op in de BBC-documentaire Eat, fast
and live longer, en was in hetzelfde jaar
te zien in de Amerikaanse populair-wetenschappelijke TV-serie Through the
Wormhole (2011). Op YouTube staan
tientallen interviews met hem.

Insuline en IGF-1 activiteit
Sinds zijn promotie in 1997 is Longo
op zoek naar universele anti-verouderingsmechanismen, die uiteenlopende
organismen als gistcellen, wormpjes,
insecten, proefdieren en mensen met
elkaar delen. Hij hoopte dat hij daarbij
stuitte op een strategie die de levensduur kan verlengen en het risico op
ziekten als kanker en diabetes kan verminderen. Een strategie is misschien
het verminderen van de activiteit van
de hormonen insuline en IGF-1 in het
lichaam, ontdekte hij in de jaren negentig van de vorige eeuw.2
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• Insuline en IGF-1 zijn onontbeerlijk
voor groeiprocessen, maar versnellen
ook veroudering. “IGF-1 is een katalysator van cellulaire activiteit, ook
als dat niet nodig is”, vertelde Longo
op 16 april 2014 in een interview met
de website thehealthsciencesacademy.org. “En cellulaire hyperactiviteit kan vervolgens weer oxidatieve
stress en beschadiging van het DNA
veroorzaken.”
• Proefdieren die geen IGF-1 kunnen
aanmaken zijn weliswaar kleiner dan
hun soortgenoten met een normale
hormoonhuishouding, maar leven
enkele tientallen procenten langer.3
In epidemiologische studies vond
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Longo bevestiging dat IGF-1 eenzelfde
rol speelt bij mensen. In mensen bij
wie door een genetisch defect IGF-1
gedeeltelijk buiten spel staat, komen
diabetes en kanker minder vaak voor
en lijkt het tempo van veroudering
minder te zijn dan bij mensen zonder
de genetische afwijking.4

Vastenkuren
Vasten verlaagt de concentratie insuline en IGF-1 in het lichaam, en verhoogt
tegelijkertijd de activiteit van genen door Longo antiverouderingsgenen
genoemd - die cellen repareren.5
De onderzoeker ontdekte dat vasten dit
effect alleen heeft in gezonde cellen en
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niet in kankercellen. Kankercellen worden door vasten in de regel juist minder
vitaal - en dat betekent dat vasten kankercellen dus gevoeliger maakt voor de
medicijnen waarmee oncologen kanker
bestrijden.6,7

In proefdieren waarbij Longo glioma
had geïmplanteerd maakte vasten de
tumoren gevoeliger voor bestraling en
chemobehandelingen.13 Bovendien verlengden vastenkuren het aantal weken
dat de proefdieren in leven bleven.

Gevoeligheid cellen

Deeltijdvasten

Dat geldt trouwens niet voor alle soorten kankercellen; sommige kankerceltypes reageren niet op een afname van de
insuline- en IGF-1-spiegel.8 In een reeks
in vitro-studies waarin Longo en zijn
medewerkers 17 kankerceltypes blootstelden aan de cytostatica doxorubicine en cisplatine bleek dat 15 daarvan
gevoeliger werden voor het medicijn
door een vastenkuur van enkele dagen,
twee ervan werden niet gevoeliger.9 In
dierstudies lijken vastenkuren ook interessant te zijn voor de bestrijding van
kankercellen die resistent tegen medicijnen waren geworden.10

Veel culturen kennen vasten als zuiveringsritueel en als methode om de
gezondheid te beschermen. Dergelijke vastenkuren kunnen meer weken
in beslag nemen, maar Longo en zijn
medewerkers richten zich uitsluitend op korte vastenkuren die slechts
enkele dagen duren. Ze wijzen er op
dat bij gezonde mensen een langdurige vermindering van de inname van
kilocalorieën leidt tot een aanzienlijk
gewichtsverlies.14 Dat is ongewenst voor
kankerpatiënten, die juist zijn gebaat bij
een stabiel lichaamsgewicht. In dierstudies zorgt een langdurige vermindering
van de inname van kilocalorieën voor
een afname van wondheling15 en weerstand tegen infectieziekten.16

Verlaging van de IGF-1-, insuline- en
glucosespiegel maakt gezonde cellen
daarentegen juist beter bestand tegen
kankermedicijnen. In een dierstudie
kon Longo bijvoorbeeld aantonen dat
een vastenkuur hartcellen beschermt
tegen een hoge dosis van het cytostaticum doxorubicine.11 Doxorubicine heeft
als bijwerking dat het hartcellen kan
beschadigen. Ongeveer de helft van de
kankerpatiënten, bij wie doxorubicine
zoveel hartcellen heeft aangetast dat
hartfalen ontstaat, zal daardoor overlijden.12 Bij een dosis waarbij alle proefdieren door doxorubicin overleden als
ze gewoon aten, overleefde zestig procent als ze het medicijn tijdens een vastenkuur kregen toegediend.

De vastenkuren die Longo en zijn collega’s bestuderen, duren daarentegen tot
twee tot vijf dagen. “Wij richten ons op
deeltijdvasten”, vertelde Longo op 26
december 2014 in een interview met
michelsonmedical.org, de website van
de Michelson Medical Research Foundation. “We zetten mensen liever niet
langdurig op een dieet met allerlei restricties. We hebben meer vertrouwen
in kortdurende interventies die mensen
verschillende keren kunnen herhalen.“
De toediening van de cytostatica vindt
plaats na minstens één dag vasten.
Optimaal zouden vastenkuren van vier
tot vijf dagen zijn, omdat uit onderzoek
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blijkt dat het lichaam die tijd nodig heeft
om de insuline- en IGF-1-spiegel optimaal te verlagen, maar ook vastenkuren
van twee tot drie dagen zijn waarschijnlijk effectief.
• Die korte vastenkuren leiden in experimenten met gezonde proefpersonen tot een tijdelijk en bescheiden
gewichtsverlies, maar activeren op de
wat langere termijn compenserende
mechanismen waardoor het lichaamsgewicht verassend snel herstelt.16 Bij
gezonde mensen neemt de vetvrije
massa - waaronder de spieren en de
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botmassa - door dergelijke kortdurende vastenkuren op de wat langere
termijn zelfs enigszins toe. In sommige
dierstudies beperken kortdurende
vastenkuren juist het gewichtverlies
bij muizen en ratten met kanker die
cytostatica krijgen toegediend.
• Dergelijke kortdurende vastenkuren
vergen aanvankelijk enige wilskracht,
vertelde Longo op 16 april in een
interview met de website thehealthsciencesacademy.org. Het vasten
wordt echter makkelijker op de derde
dag. Daarnaast worden korte vasten-
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kuren makkelijker en minder veeleisend naarmate iemand er al meer
ervaring mee heeft.

Waarschuwing
Longo drukt kankerpatiënten op het
hart alleen te vasten in overleg en onder
begeleiding van hun behandelende artsen. Vasten is niet voor alle kankerpatiënten geschikt. Voor patiënten die slecht
gevoed zijn of ondergewicht hebben, is
vasten waarschijnlijk niet verstandig.
Tijdens een vastenkuur moeten patiënten uiteraard wel voldoende vocht
blijven innemen. In de vorm van voedingsmiddelen als bouillon of groentesap en mogen patiënten een beetje
kilocalorieën
blijven
consumeren,
zolang hun dagelijkse energie-inname
maar onder de 200 kilocalorieën blijft. In
zijn recentere publicaties is Longo ruimhartiger, en laat hij zijn proefpersonen
tijdens de vastenkuur 725 kilocalorieën
per dag gebruiken. Hij gebruikt daarvoor
een dieet en voedingsmiddelen die hij
zelf heeft ontwikkeld. Bewegen tijdens
vastenkuren is uitstekend, maar intensieve bewegingsvormen als hardlopen,
zwaar lichamelijk werk en veeleisende
vormen van fitness en krachttraining zijn
niet geschikt.

Patiëntervaringen
Hoewel nog veel oncologen hun bedenkingen hebben bij het gebruik van vastenkuren tijdens de chemobehandeling,
zijn er wereldwijd al duizenden kankeroverlevers die experimenteren met
vastenkuren. Zij rapporteren goede
resultaten. “Op de vijfde dag na mijn chemokuur stond ik weer op de golfbaan”,
vertelt één van hen, de 66-jarige Tho-

mas Cravy, in een interview met een verslaggever van Science.17 Cravy heeft een
uitgezaaide vorm van prostaatkanker,
die alleen nog met chemobehandelingen is af te remmen. Aanvankelijk zag
Cravy daar geen heil in, uit angst voor
de bijwerkingen. Nu hij in de vorm van
de vastenkuren een instrument in handen heeft, waarmee hij die bijwerkingen
kan beperken, heeft hij die vrees kunnen overwinnen.

Humane studies
Er zijn nog geen deugdelijke humane studies verschenen waarin onderzoekers
het effect en de veiligheid van vasten
tijdens chemokuren zorgvuldig hebben
bestudeerd. Wel publiceerden Longo en
zijn medewerkers in 2009 een half dozijn
case studies van kankerpatiënten die tijdens hun chemobehandelingen met
vastenkuren de bijwerkingen van hun
medicatie probeerden te bestrijden.18
De studies hadden betrekking op patiënten van 48 tot 78 jaar met borstkanker,
maagkanker, prostaatkanker en longkanker. Alle patiënten leken goed op de
vastenkuren te reageren. Ze waren minder vermoeid, hadden minder last van
spierzwakte, van diaree en van een pijnlijke of droge mond. De vastenkuren stabiliseerden daarnaast de concentratie
witte bloedcellen, rode bloedcellen en
bloedplaatjes in het bloed.
Case studies zijn nog geen echte studies.
Op 26 december 2014 vertelde Longo in
een interview met de website michelsonmedical.org dat deze wel in de pijplijn zitten. “We staan op het punt een
paar klinische trials af te ronden”, aldus
de onderzoeker. “De resultaten zijn bij∞
zonder veelbelovend. ”

∙ December 2015 ∙ Pagina 25

Referenties
Jongvolwassenen met kanker in Nederland
(pagina 4)
∞∞ 1. Cijfers over kanker. 2015. Available: http://www.cijfersoverkanker.nl. Accessed 13 October 2015.
∞∞ 2. Zebrack BJ. Psychological, social, and behavioral issues for young adults with cancer. Cancer.
2011;117(10 Suppl):2289-94.

GRIP op leven met kanker project (pagina 10)
∞∞ www.kanker.nl
∞∞ www.kanker.nl\kiesgerust
∞∞ www.oncokompas.nl
∞∞ www.kanker.nl\gripopleven

∞∞ 3. Larouche SS, Chin-Peuckert L. Changes in body
image experienced by adolescents with cancer. Journal of pediatric oncology nursing. 2006;23(4):200-9.

Vasten tijdens de chemotherapie (pagina 20)

∞∞ 4. Mattsson E, Ringner A, Ljungman G, von Essen L.
Positive and negative consequences with regard to
cancer during adolescence. Experiences two years
after diagnosis. Psycho-oncology. 2007;16(11):1003-9.

∞∞ 1. Huisman SA, Bijman-Lagcher W, IJzermans JN e.a.
Fasting protects against the side effects of irinotecan
but preserves its anti-tumor effect in Apc15lox mutant
mice. Cell Cycle. 2015;14(14):2333-9.

∞∞ 5. Barakat LP, Galtieri LR, Szalda D, Schwartz LA. Assessing the psychosocial needs and program preferences
of adolescents and young adults with cancer. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 2015.

∞∞ 2. Longo VD, Fabrizio P. Regulation of longevity and
stress resistance: a molecular strategy conserved from yeast to humans? Cell Mol Life Sci. 2002
Jun;59(6):903-8.

∞∞ 6. Zebrack B, Isaacson S. Psychosocial care of adolescent and young adult patients with cancer and survivors. Journal of clinical oncology. 2012;30(11):1221-6.
∞∞ 7. Ferrari A, Thomas D, Franklin AR, Hayes-Lattin BM,
Mascarin M, van der Graaf W, et al. Starting an adolescent and young adult program: some success stories
and some obstacles to overcome. Journal of clinical
oncology : official journal of the American Society of
Clinical Oncology. 2010;28(32):4850-7.
∞∞ 8. Kaal SEJ, van der Graaf WTA. De kracht van het
delen: online support community voor jongvolwassenen met kanker. Spectrum. 2012;90(3):133-4.
∞∞ 9. Smith AW, Parsons HM, Kent EE, Bellizzi K, Zebrack
BJ, Keel G, et al. Unmet Support Service Needs and
Health-Related Quality of Life among Adolescents and
Young Adults with Cancer: The AYA HOPE Study. Frontiers in oncology. 2013;3:75.
∞∞ 10. Stark D, Bielack S, Brugieres L, Dirksen U, Duarte X,
Dunn S, et al. Teenagers and young adults with cancer
in Europe: from national programmes to a European
integrated coordinated project. European journal of
cancer care. 2015. doi: 10.1111/ecc.12365.

∞∞ 3. Longo VD, Finch CE. Evolutionary medicine: from
dwarf model systems to healthy centenarians? Science. 2003 Feb 28;299(5611):1342-6.
∞∞ 4. Guevara-Aguirre J, Balasubramanian P, Guevara-Aguirre M e.a. Growth hormone receptor deficiency is associated with a major reduction in pro-aging
signaling, cancer, and diabetes in humans. Sci Transl
Med. 2011 Feb 16;3(70):70ra13.
∞∞ 5. Longo VD. Linking sirtuins, IGF-I signaling, and starvation. Exp Gerontol. 2009 Jan-Feb;44(1-2):70-4.
∞∞ 6. Lee C, Raffaghello L, Brandhorst S, e.a. Fasting
cycles retard growth of tumors and sensitize a range
of cancer cell types to chemotherapy. Sci Transl Med.
2012 Mar 7;4(124):124ra27.
∞∞ 7. Lee C, Safdie FM, Raffaghello L e.a. Reduced levels
of IGF-I mediate differential protection of normal
and cancer cells in response to fasting and improve
chemotherapeutic index. Cancer Res. 2010 Feb
15;70(4):1564-72.
∞∞ 8. Kalaany NY, Sabatini DM. Tumours with PI3K activation are resistant to dietary restriction. Nature 2009;
458:725-31.

∞∞ 11. Roberts CS, Piper L, Denny J, Cuddeback G.
A support group intervention to facilitate young
adults’ adjustment to cancer. Health & social work.
1997;22(2):133-41.

∞∞ 9. Lee C, Raffaghello L, Brandhorst S, e.a. Fasting
cycles retard growth of tumors and sensitize a range
of cancer cell types to chemotherapy. Sci Transl Med.
2012 Mar 7;4(124):124ra27.

∞∞ 12. Stichting Jongeren en Kanker. Omdenken in de
zorg. JK: magazine over jongeren en kanke. 2015;
2:15-17.

∞∞ 10. Lee Ce, Raffaghello L, Longo VD. Starvation, detoxification, and multidrug resistance in cancer therapy.
Drug Resist Updat. 2012 Feb-Apr;15(1-2):114-22.

∞∞ 11. Lee C, Safdie FM, Raffaghello L e.a.. Reduced levels
of IGF-I mediate differential protection of normal and
cancer cells in response to fasting and improve chemotherapeutic index. Cancer Res 2010; 70:1564-72.
∞∞ 12. Chatterjee K, Zhang J, Honbo N, e.a. Doxorubicin
cardiomyopathy. Cardiology. 2010;115(2):155-62.
∞∞ 13. Safdie F, Brandhorst S, Wei M e.a. Fasting enhances the response of glioma to chemo- and radiotherapy. PLoS One. 2012;7(9):e44603.
∞∞ 13. Racette SB, Weiss EP, Villareal DT, e.a.. One year
of caloric restriction in humans: feasibility and effects
on body composition and abdominal adipose tissue. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006; 61:943-50.
∞∞ 14. Reed MJ, Penn PE, Li Y, Birnbaum Re.a. Enhanced
cell proliferation and biosynthesis mediate improved
wound repair in refed, caloric-restricted mice. Mech
Ageing Dev 1996; 89:21-43.
∞∞ 15. Kristan DM. Calorie restriction and susceptibility
to intact pathogens. Age (Dordr) 2008; 30:147-56.
∞∞ 16. Brandhorst S, Choi IY, Wei M, e.a. A Periodic Diet
that Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive Performance, and
Healthspan. Cell Metab. 2015 Jul 7;22(1):86-99.
∞∞ 17. Couzin J. Cancer research. Can fasting blunt chemotherapy’s debilitating side effects? Science 2008;
321:1146-7.
∞∞ 18. Safdie FM, Dorff T, Quinn D e.a. Fasting and cancer treatment in humans: A case series report. Aging
(Albany NY). 2009 Dec 31;1(12):988-1007.

Melanoom (pagina 26)
∞∞ Antioxidants can increase melanoma metastasis in
mice, Martin Bergö et al., Science Translational Medicine, doi: 10.1126/scitranslmed.aad3740, published
online 7 October 2015, abstract.
University of Gothenburg news release, accessed 9
October 2015 via AlphaGalileo.
Additional source: American Cancer Society, Melanoma skin cancer, accessed 9 October 2015.
Additional source: MedlinePlus, Antioxidants, accessed 9 October 2015.
∞∞ http://stm.sciencemag.org/content/7/308/308re8.
abstract
∞∞ www.kanker.nl/
∞∞ https://organisaties/
stichting-melanoom/1099-over-ons

Cimicifuga (pagina 31)
∞∞ 1. Fritz H, Seely D, McGowan J, et al. Black cohosh
and breast cancer: a systematic review. Integr Cancer
Ther. 2014 Jan;13(1):12-29.
∞∞ 2. Foster S. Black Cohosh: A Literature Review. HerbalGram. 1999; 45:35-50.
∞∞ 3. Wuttke W, Gorkow C, Seidlova-Wuttke D. Effects
of black cohosh (Cimicifuga racemosa) on bone turnover, vaginal mucosa, and various blood parameters
in postmenopausal women: a double-blind, placebo-controlled, and conjugated estrogens-controlled
study. Menopause 2006; 13(2):185-96.
∞∞ 4. Chan BY, Lau KS, Jiang B, Kennelly EJ, Kronenberg
F, Kung AW. Ethanolic extract of Actaea racemosa
(black cohosh) potentiates bone nodule formation in MC3T3-E1 preosteoblast cells. Bone. 2008
Sep;43(3):567-73.
∞∞ 5. Liske E, et al. Physiological investigation of a unique
extract of black cohosh (Cimicifugae racemosae rhizoma): a 6-month clinical study demonstrates no systemic estrogenic effect. J Women Health Gend Based
Med 2002;11:163-74.
∞∞ 6. Oktem M, Eroglu D, Karahan HB, et al. Black cohosh
and fluoxetine in the treatment of postmenopausal
symptoms: a prospective, randomized trial. Adv Ther.
Mar-Apr 2007;24(2):448-461.
∞∞ 7. Briese V, Stammwitz U, Friede M, Henneicke-von
Zepelin HH. Black cohosh with or without St. John’s
wort for symptom-specific climacteric treatment—
results of a large-scale, controlled, observational
study. Maturitas. Aug 20 2007;57(4):405-414.
∞∞ 8. Shams T, Setia MS, Hemmings R, et al. Efficacy of
black cohosh-containing preparations on menopausal
symptoms: a meta-analysis. Altern Ther Health Med.
2010 Jan-Feb;16(1):36-44.
∞∞ 9. Leach MJ, Moore V. Black cohosh (Cimicifuga spp.)
for menopausal symptoms. Cochrane Database Syst
Rev. 2012 Sep 12;9:CD007244.
∞∞ 10. Hernandez Munoz G, Pluchino S. Cimicifuga racemosa for the treatment of hot flushes in women surviving breast cancer. Maturitas. 2003 Mar 14;44 Suppl
1:S59-65.
∞∞ 11. Jacobson JS, Troxel AB, Evans J, et al. Randomized
trial of black cohosh for the treatment of hot flashes
among women with a history of breast cancer. J Clin
Oncol 2001;19:2739-45.
∞∞ 12. Pockaj BA, Gallagher JG, Loprinzi CL, et al. Phase
III Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled
Crossover Trial of Black Cohosh in the Management

