
5/17/2018

1

Disclosure 1

Disclosure José Breedveld-Peters

• (potentiële) belangenverstrengeling
• Tevens werkzaam bij het WCRF-

NL, Amsterdam

• Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

• Geen

 Sponsoring of onderzoeksgeld

 Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding

 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

• Mede-aanvrager recent 
toegekend project WCRF

• Geen 
• Geen
• Geen 

Het belang van voeding voor 
de preventie en de gevolgen 
van kanker

José Breedveld-Peters
Department of Epidemiology
jose.breedveld@maastrichtuniversity.nl

17 mei 2018

Inhoud

• Leefstijl en de preventie van kanker – Wat is bekend?

• Voeding en de gevolgen van kanker

• Wat betekent dit voor de zorg?

Inhoud 3 Preventie 4

http://www.wcrf.org
http://www.wkof.nl

Spel 5

Spel

Je voldoet Je blijft
aan de staan !
richtlijn

Je voldoet
NIET aan Je gaat
de richtlijn zitten !

Spel 6

Zorg voor een
gezond gewicht

(BMI tussen 18 en 25)

Gezond gewicht 

Overgewicht of
ondergewicht

mailto:jose.breedveld@maastrichtuniversity.nl
http://www.wcrf.org/
http://www.wkof.nl/


5/17/2018

2

Preventie 7

Beweeg per dag
minstens 30 minuten

Beweeg 30 minuten 
of meer 

Beweeg minder 
dan 30 minuten

Preventie 8

Drink per dag maximaal 
1 glas frisdrank/sap

1 glas of minder

Meer dan 1 glas 

Preventie 9

Eet per dag minstens 
400 gram groenten & fruit

400 gram of meer

Minder dan 400 gram

Preventie 10

Eet per week maximaal
500 gram rood vlees en
liefst geen bewerkt vlees 

500 gram of minder 
rood vlees
én 
weinig (niet dagelijks)
bewerkt vlees 

Méér dan 500 gram 
en/of
vaker (dagelijks)
bewerkt vlees

Preventie 11

Drink per dag maximaal
1 glas      / 2 glazen 
drank met alcohol

1 glas     / 2 glazen
of minder

Méér dan 
1 glas     / 2 glazen

Preventie 12

Kook vers en gebruik 
weinig zout en producten
waar veel zout in zit

Weinig zout en 
zoutrijke producten

Ruim zout en 
zoutrijke producten



5/17/2018

3

Preventie 13

Voorzie in behoeften 
aan voedingsstoffen
door gewone voeding

Geen 
voedingssupplementen

Wel 
voedingssupplementen

Nederlandse bevolking 14

+ 50% heeft overgewicht

+ 44% beweegt te weinig

+ 75% eet te weinig groenten & fruit

+ 65% eet te veel rood vlees

+ 90% gebruik te veel zout

Bron:  Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 29-3-2018

Leefstijladviezen

Op gewicht Kom in beweging Beperk calorierijke
voeding en dranken

Eet veel groenten 
en fruit

Eet minder vlees Drink geen alcohol Eet minder zout Voedingsstoffen 
uit voeding 
niet uit 
supplementen

Geef 
borstvoeding

Na kanker: volg 
preventie richtlijnen

http://www.wcrf.org
http://www.wkof.nl

Overgewicht en Obesitas

Cancer Increment
RR of increased body fatness 
(95% CI)

Report date

Colorectal 5 kg/m2 1.05 (1.03-1.07) 2017

Breast cancer 
(postmenopausal)

5 kg/m2 1.12 (1.09-1.15) 2017

Oesophageal 
(adenocarcinoma)

5 kg/m2 1.48 (1.35-1.62) 2016

Stomach cardia 5 kg/m2 1.23 (1.07-1.40) 2016

Kidney 5 kg/m2 1.30 (1.25-1.35) 2015

Gallbladder 5 kg/m2 1.25 (1.15-1.37) 2015

Liver 5 kg/m2 1.30 (1.16-1.46) 2015

Advanced prostate cancer5 kg/m2 1.08 (1.04-1.12) 2014

Ovarian 5 kg/m2 1.06 (1.02-1.11) 2014

Endometrial 5 kg/m2 1.50 (1.42-1.59) 2013

Pancreatic 5 kg/m2 1.10 (1.07-1.14) 2012

http://www.wcrf.org

Op gewicht
Beperk calorierijke
voeding en dranken

http://www.wcrf.org/colorectal-cancer-2017

Volkoren granen

http://www.wcrf.org

http://www.wcrf.org/
http://www.wkof.nl/
http://www.wcrf.org/
http://www.wcrf.org/colorectal-cancer-2017
http://www.wcrf.org/
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http://www.wcrf.org
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Evidence based leefstijl aanbevelingen  

Survival – tijdens behandeling 21 Survival – behandeling 22

Arends et al., Clinical Nurition 36 (2017) 11-48

www.oncologiedietisten.nl

Richtlijnen oncologische zorg:  
http://www.oncoline.nl/

Survival – behandeling 24Evidence practice based leefstijl aanbevelingen  

www.voedingenkankerinfo.nl

http://www.wcrf.org/
http://www.wkof.nl/
http://www.oncologiedietisten.nl/
http://www.oncoline.nl/
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Bron: IKNL, Cijfers over kanker , htps://cijfersoverkanker.nl  

Survival

2005

300.000
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Aantallen↑
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In 2017 leven 579.781 mensen met de diagnose kanker

Prevalentie alle tumoren Leefstijladviezen

Op gewicht Kom in beweging Beperk calorierijke
voeding en dranken

Eet veel groenten 
en fruit

Eet minder vlees Drink geen alcohol Eet minder zout Voedingsstoffen 
uit voeding 
niet uit 
supplementen

Geef 
borstvoeding

Na kanker: volg 
preventie richtlijnen

Survival - adviezen

GROW – School for Oncology & Developmental Biology | Department of Epidemiology

• Méér survivors
- Langdurige problemen
- Impact op sociale participatie en 

kwaliteit van leven

• Rol van leefstijl factoren onbekend
- Moment van diagnose en behandeling  

leermoment voor gedragsverandering

• Geen leefstijladviezen voor patiënten na de 
behandeling  van kanker

Survival – na afloop van de behandeling

Colorectal cancer survivorship research at MUMC+

Example of colorectal cancer survivorship research 29

The EnCoRe study Energy for life after ColoRectal cancer Gestart in 2012

Hoe beïnvloeden leefstijl (o.a. voeding en 
beweging) de kwaliteit van leven van 
patiënten met stadium I-III dikkedarmkanker 
tot 10 jaar na de diagnose?

GROW – School for Oncology & Developmental Biology | Department of Epidemiology

6w 1y 5y½y 10y
stage I-III 

CRC
CRC 

treatment

PROSPECTIVE COHORT STUDY CROSS-SECTIONAL STUDY

Repeated measurements pre- / post-treatment Single measurement

Cross-section of 2-10y CRC survivors

Inclusion ongoing since 2012 
Recruitment in 3 hospitals 
(November 2017: N=440)

Study completed
(N=155)

Encore-studie: http://encorestudie

2y

Example of colorectal cancer survivorship research

http://encorestudie/
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GROW – School for Oncology & Developmental Biology | Department of Epidemiology

Population characteristics (N=155) Mean (SD)

Leeftijd, jaren 69.8 (8.7)

Tijd sinds diagnosd, jaren 5.7 (1.8)

Body mass index, kg/m2 27.7 (4.3)

n (%)

Geslacht (vrouwen) 57 (38%)

Locatie tumor (colon) 80 (53%)

CRC stadium  

I 42 (29%)

II 52 (36%)

III 49 (34%)

Comorbiditeiten

0          37 (25%)

1 37 (25%)

2 76 (50%)

Cross-sectional study

96% chirurgie
53% chemotherapie

39% radiotherapie

74% overgewicht/obees (BMI>25)

75% ten minste  1 comorbiditeit

Populatie

GROW – School for Oncology & Developmental Biology | Department of Epidemiology

Voldoen CRC survivors aan richtlijnen WCRF?

Breedveld et al, Br. Journ. Nutr., 2018, doi: 10.1017/S00071114518000661

Resultaten

N=145

Voldoen aan leefstijlrichtlijnen

beter lichamelijk functioneren

minder vermoeidheid

Resultaten

Breedveld et al, Br. Journ. Nutr., 2018, doi: 10.1017/S00071114518000661

Survival – na afloop van de behandeling 34

Self-reported dietary habits (N=151) n (%)

Dietary changes 54 (36%)

Dietary advice received 31 (21%)

Dietary supplement use 65 (43%)

Many CRC survivors change their dietary habits after diagnosis

Many CRC survivors use dietary supplements

35

Mayer D. Lancet Oncol 2017; e11–18

Verandering in focus van zorg 
op basis van behoeften van cancer survivors

Wat betekent dit voor de zorg? 

NRC, 3 april 2018

3

6

Erken 'leefstijlgeneeskunde' als medisch 

specialisme, dat is in het belang van patiënt 

én premiebetaler.

Wat betekent dit voor de zorg? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=poppetje+patient&source=images&cd=&cad=rja&docid=7b3qm07jNcd9AM&tbnid=HN-oO0MQeDGOxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deelgenoot.nl/actueel/1094.html&ei=Wz-oUfidGcab0wW_soGIAQ&psig=AFQjCNElvF3yMnqqL3jFyc8BoNejzWSUAA&ust=1370067143348285
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Survival – na afloop van de behandeling 37

Van Veen, Nutrition and cancer, 2018Koutoukidis, BMJ Open, April 2018, 
Van Veen, Oncology nursing forum, July 2017

38Wat betekent dit voor de zorg? 

39Conclusie

• Leefstijlfactoren zijn belangrijk voor de preventie van kanker

• Leefstijladviezen na behandeling van kanker zijn nog gelijk aan
die voor de preventie van kanker

• Onderzoek om specifieke leefstijladviezen voor survivors te
ontwikkelen.

• Gericht op relatie van  leefstijlfactoren met overleving,  maar 
ook met kwaliteit van leven na behandeling voor kanker.

• Er is nog veel winst te behalen met gestructureerde aandacht
voor voeding en leefstijl ter preventie van kanker, bij en na
kanker.

Het belang van voeding voor de preventie en de gevolgen van kanker –
Nascholing Oncologiecentrum MUMC+

Vragen ?


