
Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker

Gezond eten, 
dat is vréselijk belangrijk!
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Borstkanker is een ingrijpende  
ziekte, die in ons land jaarlijks  
meer dan 11.000 vrouwen treft. 

Inleiding
Borstkanker is een vreselijke ziekte, die je hele leven 

totaal overhoop haalt. Van de ene op de andere dag 

ben je opeens patiënt. Angst, verdriet en wanhoop over-

spoelen je. De ziekte en de behandelingen die je onder-

gaat, meestal een combinatie van operatie en bestraling 

en/of chemotherapie, plegen een zware aanslag op je 

conditie. Na verloop van tijd voel je je dan ook flink ziek 

en vaak doodmoe. Het is belangrijk om juist in deze tijd 

goed voor jezelf te zorgen en zo gezond mogelijk te eten 

en te blijven eten, ook al heb je daar misschien helemaal 

geen zin in. Als je conditie goed is, kun je de strijd tegen 

de ziekte beter aan. Bovendien geneest de operatiewond 

sneller en doorsta je de bestraling en chemotherapie beter. 

Om je hierbij te helpen, krijg je in deze brochure adviezen 

over voeding in het algemeen en voeding bij kanker 

in het bijzonder. Daarnaast ook handige tips voor het 

oplossen van eetproblemen die tijdens de behandeling 

kunnen ontstaan. 
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Je lichaam is als een fabriek waarin dag en nacht wordt gewerkt. Om deze 
fabriek goed draaiende te houden, is een aantal zaken nodig, zoals zuurstof, 
water en voedingsstoffen. De aanvoer van zuurstof verloopt automatisch met 
de ademhaling, dus daar heb je in feite geen omkijken naar. Voor de aanvoer 
van voedingsstoffen, zoals brandstoffen (koolhydraten en vetten), bouwstof-
fen (eiwitten), vitaminen, mineralen en water moet je wel iets doen, namelijk 
gezond en gevarieerd eten en voldoende drinken. Door dit dagelijks te doen, 
voorkom je tekorten aan noodzakelijke voedingsstoffen en blijf je in een zo 
goed mogelijke conditie. 

Tips voor dagelijks gezonde voeding

Een goede voeding bestaat uit vier groepen voedingsmiddelen. Je hebt dagelijks, bij elke maaltijd, iets 
uit elke groep nodig:

Groep 1: brood, aardappelen, rijst, deegwaren, peulvruchten (onmisbaar voor zetmeel, eiwit, voe-
dingsvezels, vitamines en mineralen);

Groep 2: groente en fruit (onmisbaar voor vitamine C en voedingsvezels).

Groep 3: melk, melkproducten, kaas, vlees, vleeswaren, kip, vis of tahoe (onmisbaar voor eiwitten, 
vitamines, kalk en ijzer).

Groep 4: roomboter, margarine en olie (onmisbaar voor vetten en vitamines).

“Toen de ergste schrik voorbij was, heb 
ik mezelf voorgenomen er helemaal 
voor te gaan! Ik wilde weer beter 
worden! Om dat te bereiken moest ik 
gezonder gaan leven en eten. Ik ben 
meteen gestopt met roken en heb 
mijn koffieconsumptie teruggebracht 
van acht naar twee koppen per dag. 
Door mijn onregelmatige werk in de 
filmbusiness at ik onregelmatig en 
lang niet altijd gezond. Dat moest dus 
veranderen! In een natuurwinkel kocht 
ik onder andere muesli, honing, volko-
renbrood, groente en fruit en nam me 
voor om voortaan rustig te eten. Nu ik 
ziek was, had ik daar immers de tijd 
voor. Ik heb het flink voor mijn kiezen 
gekregen toen ik aan de chemo moest, 
maar ik ben altijd blijven eten. Ook 
al had ik geen trek; ik voelde dat het 
belangrijk was. Die donkere tijd ligt 
na alweer een paar jaar achter me, 
maar ik eet nog steeds gezond!” lacht 
Anneke van D. (45), visagiste bij film-
producties.

Eten en drinken
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Over voedingsstoffen
Brandstoffen: koolhydraten en vetten
Koolhydraten en vetten vormen samen een onmisbare energiebron voor je 
lichaam. Koolhydraten worden in je lichaam omgezet in glucose (suiker); 
onontbeerlijk voor sterke spieren en goed werkende hersenen. Vetten leveren 
energie en vetzuren die nodig zijn voor de aanmaak van lichaamscellen. Ook 
zijn vetten noodzakelijk voor de opname van in vetoplosbare vitaminen (A, D, 
E en K).

Bouwstoffen: eiwitten (proteïnen) 
Je lichaam is opgebouwd uit cellen die voor een deel uit eiwitten bestaan. 
Eiwitten zijn onmisbaar voor opbouw en onderhoud van spieren, botten en 
bloed. Je lichaam kan er geen voorraad van aanleggen, dus je hebt iedere dag 
eiwitten nodig. Sommige eiwitten maakt je lichaam zelf uit voedingsstoffen; 
andere moet je uit je voeding halen. Eiwitten zitten vooral in dierlijke produc-
ten zoals vlees, kaas, eieren, melk en melkproducten. Plantaardige eiwitleveran-
ciers zijn peulvruchten, tofu, pinda’s en noten. 

Vitamines en mineralen
Vitamines verhogen je weerstand. Er zijn veel verschillende vitaminen met elk 
een eigen functie. Vitamine A heb je bijvoorbeeld nodig voor je huid en een 

Voedingsstoffen



� �

Welke vitamines zitten waar in?

Vitamine A roomboter, margarine, lever, vis en eidooier

B-vitamines groente en fruit, aardappelen, brood en graanproducten

Vitamine B12 ei(geel), kaas, melk, vlees en vis

Vitamine C groente en fruit

Vitamine D maakt je lichaam zelf onder invloed van UV-straling in zonlicht; zit van nature 
in vlees, vis en volle melkproducten en is toegevoegd aan margarine en bak- en 
braadproducten;

Vitamine E brood, boter, zaden, groente, fruit en margarine

Vitamine K groene bladgroente, melkproducten, vlees, eieren, granen en fruit

goede werking van je ogen. De B-vitamines zorgen onder meer voor een goede 
werking van je hart en zenuwstelsel, de aanmaak van rode bloedcellen en het 
verwerken van eiwitten. Vitamine C is onontbeerlijk voor het verhogen van je 
weerstand, maar ook voor het gezond houden van botten, tanden en bloed-
vaten. Vitamine D zorgt voor stevige botten en tanden. Vitamine E is heel 
belangrijk voor de rode bloedcellen en celwanden van de weefsels in je lichaam. 
Vitamine K is nodig voor de bloedstolling. 
De meeste vitaminen moet je lichaam uit de voeding halen. 

Ook mineralen zijn onmisbaar voor je gezondheid. Er zijn heel veel verschil-
lende soorten mineralen, elk met een eigen werking. Enkele belangrijke voor-
beelden zijn: natrium, kalium, calcium, magnesium, selenium, zink en ijzer. 
Natrium zorgt voor evenwicht in de vochthuishouding. Samen met kalium is 
natrium belangrijk voor het doorgeven van prikkels via de zenuwen en voor het 
samentrekken van je spieren. Natrium zit in keukenzout. Er zit echter vol-
doende natrium in je voedsel, dus je hoeft in feite geen zout aan je eten toe te 
voegen. Het is zelfs beter dat je dit niet doet, want teveel zout is slecht voor je 
nieren en kan je bloeddruk verhogen. 
Kalium zit in groente, bananen, aardappelen, vlees, brood, melk en noten. 
Calcium (kalk) is onder meer nodig voor de opbouw en het onderhoud van 
botten en gebit. Calcium zit in melk(producten), kaas, groente, noten en peul-
vruchten. 
Magnesium is belangrijk voor een goede werking van zenuwen en spieren; ook 
het hart! Magnesium zit onder andere in groene bladgroente, citroenen, noten 
en zaden. 
Selenium is belangrijk voor een goede leverfunctie; het is onder andere te 
vinden in tomaten, peulvruchten, vlees en vis. 
Zink speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van je immuunsysteem. 
Zink zit onder andere in groente, zaden en volkoren producten. 
IJzer vervoert de zuurstof door je lichaam. IJzer zit voor een deel in vlees en 
vleeswaren en in brood, aardappelen en groente. 
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Meer eten als je kanker hebt
Gezond en gevarieerd eten is belangrijk en bovenstaande, algemene voedings-
adviezen gelden dus ook voor jou. Maar als je kanker hebt, zijn deze adviezen 
niet altijd afdoende. De meeste tumoren veranderen namelijk je stofwisseling, 
waardoor je lichaam meer energie verbrandt dan normaal. Dat is ook de reden 
waarom mensen met kanker nogal eens afvallen. Verlies je teveel gewicht, dan 
krijg je voedingstekorten en gaat je conditie achteruit. Het is dan ook zaak om 
die extra energie aan te leveren in de vorm van meer eten en drinken, anders ga 
je interen op je reserves en dat is in deze tijd al helemaal geen goed idee. Als je 
conditie goed is en blijft, doorsta je de operatie beter en geneest je wond sneller. 
Ook kun je de behandelingen beter aan en loop je minder risico op onaan-
gename complicaties. Redenen te over dus om je conditie op peil te houden. 
Voeding speelt daarbij een belangrijke rol en daarom zijn er speciale voedings-
richtlijnen opgesteld voor mensen met kanker. 

Meer eten“Ik ben altijd een kleine  
eter geweest en nu krijg ik 
van de diëtiste een lijst  
met dingen die ik dagelijks 
moet eten waar je U tegen 
zegt! Geen idee of me  
dat gaat lukken. Ze zegt 
dat het heel belangrijk is 
om meer te eten, omdat de 
kanker ook mee-eet. Ik moet 
dus meer eten om niet af 
te vallen en mijn voedings-
toestand op peil te houden. 
Ik denk dat ik maar wat meer 
makkelijk eetbare zaken  
ga gebruiken zoals vla en 
yoghurt, anders zit ik de  
hele dag te kauwen…,”  
zegt Els B. (42).



�0 ��

Tien regels voor gezond eten en drinken

1. Eet gevarieerd, dus zo afwisselend mogelijk. Op deze manier 
krijg je voldoende binnen van alle benodigde voedingsstoffen.

2. Let op vet. Eet zo min mogelijk verzadigd vet (in dierlijke 
producten als vlees, spek, roomboter, volle melk) en vervang dit 
vaker voor onverzadigd vet (in plantaardige olie, vis). Verzadigd 
vet wordt hard in de koelkast; onverzadigd vet blijft zacht.

3. Eet volop groente en fruit. Dagelijks minimaal 200 gram 
groente en twee stuks fruit.

4. Eet vezelrijk. Volkorenbrood, groente, fruit, aardappelen, 
zilvervliesrijst, volkorenpasta en peulvruchten zijn vezelrijk.

5. Drink voldoende vocht. Dagelijks ongeveer 1,5 tot 2 liter.

6. Wees zuinig met zout. Je lichaam heeft zout nodig, maar de 
benodigde hoeveelheid zit al van nature in voedingsmiddelen. 
Zout toevoegen aan eten is dus eigenlijk niet nodig.

7. Eet drie maaltijden per dag. Probeer niet vaak tussendoortjes 
te eten, want dit is slecht voor je gebit en het vergroot bovendien 
de kans op overgewicht. Dit geldt uiteraard niet als je juist vaker 
moet eten omdat je afvalt. Eet dan net zo vaak als je wilt.

8. Houd je lichaamsgewicht op peil. Overgewicht is een risicofac-
tor voor ernstige ziektes, ook voor kanker.

9. Ga zorgvuldig en hygiënisch met eten om. Was je handen voor 
het eten koken en voor je aan tafel gaat. Was groente en fruit 
goed en verhit vlees en vis door en door. 

10. Lees wat er op de verpakking staat. Hierop vind je nuttige 
informatie, onder andere over voedingswaarde en houdbaarheid. 
Eet geen voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is 
verstreken.

Volgens deze richtlijnen moet je dagelijks minimaal het volgende eten en drinken:
• 3 tot 4 sneetjes brood
• 2 plakken kaas (40 gram)
• 2 plakken vleeswaar (30 gram)
• 3 bekers of schaaltjes melk en melkproducten (yoghurt, vla en dergelijke)
• 2 stuks/porties vers fruit
• 100 gram vlees, vis, kip, ei of vegetarische vleesvervangers
• 3 middelgrote aardappelen of 3 opscheplepels pasta, rijst of peulvruchten
• 3 opscheplepels groente
• 30 gram of 30 ml boter, margarine of olie
• 1,5 tot 2 liter vocht per dag (10 tot 12 kopjes/glazen)
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Voedingsproblemen

Gezond eten dus, maar hoe doe je dat als je scheel ziet van vermoeidheid? Of 
wanneer de geur van eten je meteen braakneigingen bezorgt? Of je mond pijn 
doet omdat je slijmvliezen zijn opgezwollen? Of als je andere, vervelende klach-
ten hebt door je ziekte of door de behandeling? 

“Hondsberoerd was ik tijdens de chemokuur. Als ik alleen al aan eten dácht, 
ging ik spontaan over mijn nek,” zegt Lineke G. (61). “Op de dag van de 
chemo kon ik gewoon niets eten, maar ik probeerde wel zoveel mogelijk te 
drinken, want ik had gehoord dat je door veel te drinken de gifstoffen van de 
chemo weer af kon voeren. Een half glas water per keer; dat ging goed, maar 
dan wel elk uur. De dag na de chemo had ik meestal wel trek in fruit en mijn 
man was dan zo lief om heerlijke fruitsalades voor mij te maken. Daar knapte 
ik weer van op.”

Pijnlijke mond of keel
“Als gevolg van de chemo en de bestraling kreeg ik allerhande klachten: ik was 
vaak misselijk, had ontstoken tandvlees en was doodmoe. Eten stond me vrese-
lijk tegen en door mijn pijnlijke mond was het zeker geen pretje om iets te eten. 
Binnen twee maanden was ik zes kilo afgevallen! Dat ging dus helemaal niet 
goed, want doordat ik nauwelijks at, werd ik steeds vermoeider en apathischer. 
Op een gegeven ogenblik is mijn moeder bij me komen logeren, omdat ze vond 
dat het zo niet langer ging. We kunnen het prima vinden samen en eigenlijk 
vond ik het wel prettig dat zij het heft in handen nam. Ze kocht een blender 

Tips bij voedingsproblemen

Misselijkheid • Ben je tijdens een chemokuur steeds misselijk en moet je veel braken, forceer 
jezelf dan niet. Probeer wel kleine beetjes te eten en te drinken, want met een lege 
maag ben je sneller misselijk. Een paar droge crackertjes of een stukje appel willen 
nog wel eens helpen. Ook een tekort aan vocht kan je misselijkheid verergeren; 
probeer daarom voldoende te drinken. Gewoon (mineraal)water is vaak het best. 
Probeer tussen de kuren wat meer te eten dan anders om de schade in te halen.

• Ook door de bestraling kun je je misselijk voelen. Meestal zakt de misselijkheid 
na verloop van tijd af. Wacht tot ongeveer een uur na de bestraling met eten 
en drinken. Om toch voldoende te eten kun je ’s avonds nog een extra maaltijd 
nemen als je maag dat verdraagt.

• Ben je steeds misselijk, vraag de mammacareverpleegkundige of je arts dan 
naar medicijnen tegen misselijkheid. Deze helpen meestal goed.

• Eet vaker dan je gewend bent; liever zes kleine maaltijden per dag dan drie grote.

Gewichtsverlies • Eet zoveel je wilt en zo vaak je kunt; het liefst meer dan vier keer per dag.
• Neem extra tussendoortjes.
• Eet vooral calorierijke voedingsmiddelen.
• Smeer lekker dik roomboter op je brood en beleg je brood royaal.
• Als je van melk en yoghurt houdt, gebruik dan de volle variant.
• Voeg een klontje roomboter of room toe aan je groente.
• Als je ervan houdt, eet dan vaker pasta.
• Gebruik zoveel suiker als je lekker vindt; ook in je koffie, thee, pap en yoghurt.
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Recepten – Supergezonde shakes, boordevol energie en vitamines

Ananas/ 
bananen/ 
kiwi-shake

Nodig: 3 plakken ananas, 1 banaan en 2 kiwi’s.
Schil en snijd de vruchten in stukken en doe ze in de blender. Voeg 2 dl water toe 
en als je wilt een eetlepel honing. Op hoge snelheid kort mengen. Direct opdrinken. 
Voor een voedzamere variant kun je in plaats van water ook (volle) yoghurt nemen. 

Mokka-shake Meng in de blender 1 dl chocomel, 1 theelepel oploskoffie, ½ banaan, 2 dl melk en 
een paar ijsklontjes. Een echte oppepper!

Aardbei- 
milkshake

Meng in de blender 100 gram schoongemaakte aardbeien, een bolletjes roomijs en 
150 ml melk. Heerlijk en voedzaam!ª

Gebruik verder je eigen fantasie voor het maken van shakes. Je kunt er alle soorten fruit voor gebrui-
ken; vers of uit blik, al naar gelang het seizoen. Als je er yoghurt of ijs aan toevoegt, is je shake voed-
zamer. Er zijn boeken met geweldige shake-recepten te koop, bijvoorbeeld: ‘365 sappen & smoothies’ 
van Nathalie Savona. Ook op internet vind je recepten. Kijk op www.google.nl en tik in ‘shakes’.

en maakte elke dag een paar keer heerlijke drankjes voor me klaar van allerlei 
soorten fruit. Volgens haar zaten die boordevol vitamines en die had ik hard 
nodig! Ook maakte ze lekkere voedzame soepen die ik makkelijk kon eten. 
Na drie weken voelde ik me een stuk beter; minder moe en de misselijkheid 
was verdwenen. Ook was ik niet meer afgevallen. Toen ben ik steeds meer vast 
voedsel gaan eten. Het ergste had ik achter de rug,” aldus Esther B. (31).

Tips voor pijnlijke mond en keel

Probeer zoveel mogelijk irritatie te voorkomen door niet te heet te eten en te drinken: laat je eten en 
drinken afkoelen tot kamertemperatuur.

Eet geen scherp gekruid eten.

Drink geen alcohol en koolzuurhoudende dranken.

Eet ijs en drink koude drankjes als je dit prettig vindt.

Eet geen harde broodkorsten, noten of hard fruit.

Eet vooral fruit zoals banaan, meloen, perzik of peer. Citrusvruchten kunnen te scherp zijn.

Vermijd zout voedsel zoals chips, zoute drop, boerenkaas en gerookte vis.

Om ’s ochtends op gang te komen kun je bij de supermarkt een van de vele ontbijtdrankjes kopen die 
tegenwoordig op de markt zijn.

Zorg voor een goede mondhygiëne. Poets je tanden na elke maaltijd met een zachte tandenborstel.

Spoel je mond met lauw, zout water (1 theelepel zout op 250 ml water). Spoelen met chloorhexidine 
kan ook, maar dit is soms te pijnlijk. Naspoelen met lauw water. Er zijn ook vrouwen die baat hebben 
bij spoelen met een Molkosanoplossing (dr. Vogel).

Als je mond steeds droog is, drink dan regelmatig, liefst water. Thee en koffie versterken het gevoel 
van een droge mond juist. Zuigen op (suikervrije) zuurtjes of kauwen op suikervrije kauwgom kan 
helpen. Ook het zuigen op ijsklontjes geeft verlichting. Slaap je met je mond open, dan kan een verne-
velaar in je slaapkamer uitkomst bieden.

Smeer je lippen vaak in met cacaoboter of een andere lippenbalsem, om uitdroging te voorkomen.

Als eten heel moeilijk is, overleg dan met je arts of een diëtiste of vloeibaar voedsel iets voor je is. 
Drinkvoeding bevat in een kleine portie heel veel voedingsstoffen, ook vitamines en mineralen. Zes à 
zeven pakjes per dag leveren net zoveel voedingsstoffen als een normale dagvoeding. Er is ook drinkvoe-
ding die verrijkt is met EPA (visolie). Die is vooral geschikt als je veel gewicht verliest. Uit onderzoek is 
gebleken dat visolie gewichtsverlies kan tegengaan. Drinkvoeding met EPA smaakt trouwens niet vissig!

Koop een blender. Hiermee kun je heerlijke, voedzame drankjes maken.
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Andere smaak en reuk
“Weet je wat zo vreemd was? Dat ik zo’n rare smaak in mijn mond kreeg. Een 
soort blikkerige smaak; heel onaangenaam. Dat gebeurde altijd op de dag dat 
ik de medicijnen kreeg toegediend en duurde dan ongeveer een week. Hierdoor 
vond ik dingen die ik altijd lekker had gevonden, opeens helemaal niet lekker 
meer. Zo raar! Ik vond toen alleen een beetje fruit lekker. Michel en ik dronken 
’s avonds altijd een glaasje wijn, dat was een speciaal moment waarop we elkaar 
onze ervaringen van die dag vertelden. Dat moment wilden we allebei niet 
missen, maar ik vond (en vind!) wijn opeens niet lekker meer. Nu drink ik Spa, 
maar dat is toch anders…,” aldus Henriëtte M. (52). 

Tips bij veel slijm

Spoel je mond regelmatig met een zoutoplossing (2 theelepels zout op 1 liter lauw water)

Gewone melk geeft een plakkerig gevoel. Spoel je mond met wat lauw water na.  
Karnemelk en (drink)yoghurt geven een veel minder plakkerig gevoel.

Vers fruit en groente geven meestal minder klachten.

Gebruik een tongschraper of een lepel om aanslag van je tong te verwijderen.

Blijf je last houden van dik, taai speeksel, vraag dan je arts om raad.

Tips voor voeding bij smaak- en reukverandering

Eet niets dat je echt tegenstaat; hierdoor gaat eten je 
alleen maar tegenstaan.

Je smaak en reuk kunnen per dag verschillen. Luister 
naar je lichaam, dat geeft wel aan wat je wel en niet 
lekker vindt.

Eet extra brood en/of een salade als gekookt eten je 
tegenstaat.

Blijf uit de keuken als er wordt gekookt.

Zorg dat het eten er smakelijk uitziet.

Eet veel fruit, dat smaakt meestal wel goed. Ook frisse 
of zure producten als yoghurt, komkommer en haring 
doen het vaak goed.

Drink voldoende.

Kauw goed, dat bevordert het proeven, ook al ruik je minder.

Verzorg je gebit goed: poets na het eten je tanden met 
een zachte tandenborstel.
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Vermoeidheid
Tips bij vermoeidheid

Vraag of iemand anders boodschappen voor je wil doen en voor je wil koken.

Gebruik kant-en-klare maaltijden; die hoef je alleen maar op te warmen.

Ben je eigenlijk te moe om te kauwen, neem dan vloeibare producten zoals yoghurt, vla, pap of soep.

Probeer wel minstens drie keer per dag te eten; je lichaam heeft de energie uit het voedsel hard nodig.

Als je je een tijdje fit voelt, bereid dan extra porties eten. Die kun je invriezen en opwarmen als je erg 
moe bent.

Tips bij diarree

Blijf voldoende drinken, minstens twee liter per dag. Zet een volle en een halfvolle fles Spa blauw op je 
aanrecht en drink dat water verdeeld over de dag op.

Probeer gewoon te blijven eten. Ook al heb je het gevoel dat je niets binnenhoudt, je darmen nemen 
altijd wel wat voedingsstoffen op.

Eet vezelrijke producten zoals volkorenbrood, zilvervliesrijst, groente en fruit. De vezels binden het 
overtollige vocht in je ontlasting.

Eet rustig en kauw goed. Eet liever meerdere kleine maaltijden over de dag verdeeld dan drie grote.

Drink weinig koffie; neem liever slappe thee.

Drink geen koolzuurhoudende dranken.

Drink bouillon om het verlies aan zouten aan te vullen.

Neem eventueel O.R.S.-drankjes. Deze kun je in poedervorm bij de drogist kopen. O.R.S. bevat extra 
glucose en zouten ter aanvulling bij diarree.

Als je op bepaald voedsel reageert met heftige diarree, probeer dit dan te vermijden. Veel mensen 
hebben vooral last na het eten van vetrijke maaltijden en scherpe kruiden.

Blijf je voedingsproblemen houden, ga dan eens met een diëtiste praten. 
Diëtisten zijn onder meer werkzaam in ziekenhuizen of bij een thuiszorg-
organisatie. Er zijn ook diëtisten met een eigen praktijk. Zie voor adressen 
achterin of kijk in de Gouden Gids voor een diëtiste bij jou in de buurt.  
De mammacareverpleegkundige of je arts kunnen je ook doorverwijzen naar 
een diëtiste.

“Wat me het meest tegenviel, 
was die slópende vermoeid-
heid. Ik kreeg tegelijkertijd 
chemo én bestraling en na 
verloop van tijd kon ik geen 
voet meer voor de andere 
krijgen. Ik had letterlijk lood in 
mijn schoenen! Gelukkig heb ik 
een lieve man die me zo goed 
mogelijk verzorgde. Overdag, 
als hij naar zijn werk was, kwam 
er een vriendin die de bood-
schappen deed en eten voor 
me klaarmaakte. Zelf had ik 
daar absoluut de puf niet meer 
voor en eigenlijk interesseerde 
eten me niet meer. Maar dankzij 
de mensen om me heen ben 
ik toch vrij goed blijven eten. 
Er zijn momenten geweest dat 
ik dacht nooit meer zelf iets te 
kunnen, maar gelukkig bleek 
dat niet zo te zijn. Ik heb nog 
wel huishoudelijke hulp, maar ik 
doe alweer veel zelf,” zegt  
Alies van W. (58). 
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Leefstijl
Voeding, leefstijl en kanker
Jarenlang wordt er veel onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op het 
ontstaan van kanker. Al vijfentwintig jaar geleden uitten onderzoekers het 
vermoeden dat 35% van alle gevallen van kanker min of meer waren te wijten 
aan voeding. Om welke voedingsfactoren het precies ging, wist men nog niet. 
Lange tijd werd gedacht dat vet een boosdoener was, maar meer onderzoek 
heeft de relatie tussen veel vet eten en het krijgen van borstkanker niet kunnen 
aantonen. Ook is er geen duidelijke relatie tussen vet voedsel en andere soorten 
kanker. Tegenwoordig zijn wetenschappers, artsen en deskundigen het in grote 
lijnen met elkaar eens dat voeding een belangrijke rol speelt in het ontstaan 
van kanker. Maar over wat wel en niet kanker in de hand zou kunnen werken, 
is men het nog lang niet eens. Zo werd een tijdlang gedacht dat bètacaroteen 
(vitamine A) bescherming zou kunnen bieden tegen longkanker, totdat uit 
onderzoek bleek dat juist het tegendeel waar was. Nieuw onderzoek liet ook 
geen beschermend effect van bètacaroteen zien. Al met al moet er nog veel 
onderzoek plaatsvinden voordat artsen duidelijke richtlijnen kunnen geven 
voor wat je wel en niet moet eten om de kans op kanker zo klein mogelijk te 
maken. Er zijn echter wel zaken die inmiddels wel duidelijk zijn!

Roken
Roken is één van de grootste boosdoeners wat betreft kanker. Ruim 30% 
van de kankersterfte is te wijten aan roken. Hiermee is tabaksrook veruit de 
grootste veroorzaker van kanker die we op dit moment kennen. Niet doen dus! 
Vermijd rokerige ruimtes, want ook het ‘meeroken’ is ongezond. 



�� ��

“Nooit geweten dat mijn overgewicht iets te 
maken zou kunnen hebben met het krijgen 
van borstkanker,” zegt Marriët S. (55). “Ik wist 
wel dat ik daardoor een vergrote kans had 
op hart- en vaatziekten. Daarom probeerde 
ik ook steeds af te vallen, maar ik ben zo 
iemand die van water al dik wordt, snap je? 
Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat ik 
na een dag afzien me ’s avonds soms niet 
meer kon bedwingen en dan een flink stuk 
kaas of een zakje chips at. Allemaal onder 
het motto: ik mag mezelf toch best een beetje 
verwennen zo nu en dan? Stom natuurlijk. Vorig 
jaar kreeg ik borstkanker. Nou toen viel ik wel 
af en hoe! Moest ik opeens méér gaan eten. 
Mijn ziekte lijkt onder controle, ik ben nu redelijk 
op gewicht en heb me voorgenomen om dat 
zo te houden. Ik voel me goed en heb naar 
mijn idee weer een heel leven voor me…”

Alcohol

Te vaak en te diep in het glaasje kijken verhoogt de kans op kanker, met name 
in je mond, keel en slokdarm. Ook zou er een verband zijn tussen alcoholgebruik 
en het krijgen van borstkanker. In Nederland zou alcoholgebruik bij ongeveer 
7% van alle gevallen van borstkanker de oorzaak zijn. Matig drinken van alco-
hol leidt nauwelijks tot meer risico op borstkanker en kan juist bescherming 
bieden tegen hart- en vaatziekten en ouderdomsdiabetes. Matig drinken dus! 
Voor mannen betekent dit niet meer dan drie glazen per dag, voor vrouwen 
zijn dit er slechts twee per dag. Om te voorkomen dat je niet meer zònder 
kunt, is het verstandig om een paar dagen in de week helemaal geen alcohol te 
drinken. Wil je weten of je teveel drinkt? Doe dan de test op www.drinktest.nl.

Groente en fruit
De beschermende werking van groente en fruit is inmiddels duidelijk aange-
toond. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die veel groente en fruit eten 
minder risico lopen op long-, slokdarm-, maag-, mond- en keelholtekanker. 
Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan, maar je doet je lichaam een groot 
plezier door veel groente en fruit te eten. Vooral spruitjes en broccoli springen 
er in gunstige zin uit; ze schijnen veel kankerbeschermende stoffen te bevatten. 
De richtlijn ligt momenteel op minimaal 200 gram groente en twee stuks fruit 
per dag. Meer mag uiteraard ook. Veel van eten dus! Overigens moet je groene 
groente zoals spinazie, broccoli, paksoi, sla, andijvie en dergelijke kort koken en 
niet later nog eens opwarmen. Deze soorten groente bevatten van nature veel 
nitraat, dat bij het weer opwarmen wordt omgezet in nitriet. Nitriet is giftig en kan 
zich aan andere stoffen die zich in het lichaam bevinden, de zogenoemde aminen, 
binden tot nitrosaminen. Nitrosaminen zijn kankerverwekkend. Het is verstandig 
om niet vaker dan twee keer per week nitraatrijke groente te eten. Combineer deze 
groente niet met vis, omdat zich in je maag dan ook nitrosaminen kunnen vormen. 

Vlees en vis
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van vlees en vis op het krijgen 
van kanker. Tot nu toe is geen eensluidende conclusie naar voren gekomen, 
hoewel lange tijd werd gedacht dat er een duidelijk verband was tussen het eten 
van rood vlees en het ontstaan van darmkanker. Nederlands onderzoek heeft 
deze relatie niet aan het licht gebracht. Het eten van vis biedt wel bescherming 
tegen hart- en vaatziekten.
Je moet er wel op letten dat je vlees of vis niet aanbrandt, want daarbij ontstaan 
wel kankerbevorderende stoffen. Bak en braad vlees en vis dus niet te donker, 
maar zorg er wel voor dat het eten door en door gaar is. Snijd verbrande stuk-
ken altijd weg.
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Hoe gezond is je gewicht?

Met behulp van onderstaande tabel kun je zelf beoordelen of je gewicht gezond is.  
Deze tabel geldt voor mannen en vrouwen vanaf zestien jaar.

1. Zoek je lengte op de 
linker lijn. Zet daarbij 
een punt. 

1,57

Lengte in meters

voorbeeld

BMI

vetzucht;
duidelijk
verhoogd 
ricsico op
ziekten

30

overgewicht

25

aanbevolen
gewicht

18,5

te mager

gewicht
in kilo's

1,58

1,59

1,60

1,61

1,62

1,63

1,64

1,65

1,66

1,67

1,68

40 

42

44

46

48

52

56

60

64   

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

134

136

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,80

1,81

1,82

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

 1,89

1,90

2. Zoek je lichaamsge-
wicht op de middelste 
lijn. Zet daarbij ook 
een punt.

3. Verbind beide punten 
met een liniaal en trek 
een streep zoals in het 
voorbeeld is gedaan. 

4. Lees op de rechter 
balk af hoe je je 
lichaamsgewicht kunt 
beoordelen.

tegenover elkaar zoals voorheen het geval was. Nu worden er steeds meer 
pogingen gedaan om te kijken naar overeenkomsten en mogelijkheden om samen 
de behandeling van mensen met kanker te optimaliseren. Daarom wordt er 
tegenwoordig ook niet meer gesproken van alternatieve therapie, maar van  
aanvullende therapie. Dit houdt in dat je naast de reguliere behandeling, 
ondersteuning kunt zoeken bij een aanvullende therapie. Er is echter geen 
enkele reden om aan te nemen dat een aanvullende therapie de reguliere 
behandeling kan vervangen!
Wil je er meer over weten, kijk dan op een van de onderstaande websites.

Zuivelproducten

Het regelmatig eten en drinken van zuivelproducten lijkt een beschermende 
werking te hebben tegen darmkanker. Voor borstkanker is deze werking niet 
aangetoond.

Thee en koffie
De invloed van koffie en thee op kanker zijn uitgebreid onderzocht. Men ver-
moedde dat koffie de kans op kanker zou verhogen en thee die kans juist zou 
verlagen. Dit is tot op heden niet aangetoond. Wel lijkt zwarte thee bescher-
ming te bieden tegen blaaskanker. Tijdens een congres in Amerika zijn onlangs 
gegevens bekend gemaakt waaruit blijkt dat het drinken van groene thee 
inderdaad helpt bij het voorkomen van borstkanker.

Overgewicht
Het is alom bekend dat als je te zwaar bent, je meer kans hebt op hart- en 
vaatziekten en diabetes. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat ook de 
kans op kanker toeneemt bij overgewicht. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen die 
voor de overgang een beetje te zwaar zijn juist iets minder kans op borstkan-
ker hebben, maar dat het risico bij te zware vrouwen na de overgang juist veel 
groter is. Borstkanker komt veel meer voor na de overgang, dus is het belang-
rijk om overgewicht na de overgang te voorkómen.

Voedingssupplementen: vitamines en mineralen
Moet je een multivitaminepreparaat slikken om je te beschermen tegen kanker? 
Er wordt wereldwijd nog steeds veel onderzoek gedaan naar mogelijke kan-
kerbevorderende en kankerbeschermende stoffen in de voeding. De conclusies 
lopen nog steeds teveel uiteen voor een eensluidend advies. Wel zijn er diverse 
aanwijzingen dat foliumzuur de kans op darmkanker kan verlagen en dat sele-
nium een gunstige werking heeft op prostaatkanker.
Als je door de behandeling slecht eet, kan een voedingssupplement ervoor 
zorgen dat je geen tekorten aan belangrijke voedingsstoffen krijgt. Overleg met 
je arts of diëtiste.

Aanvullende therapieën
In het ‘alternatieve’ circuit wordt de nadruk bij de behandeling van kanker 
zwaarder gelegd op voeding dan bij de reguliere behandeling. Een goed voor-
beeld hiervan is het dieet van Moerman. Later deed ook het dieet van 
dr. Houtsmuller opgang. Hoewel mensen zeggen baat te hebben bij deze 
diëten, is de werking ervan niet wetenschappelijk aangetoond. Tegenwoordig 
staan behandelaars uit de reguliere en de alternatieve hoek niet meer lijnrecht 
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Nuttige adressen
Voor meer informatie over de verschillende onderwerpen kun je terecht bij 
onderstaande organisaties. 

www.borstkanker.nl
Patiëntenvereniging, voor informatie en lotgenotencontact. 
Borstkanker Vereniging Nederland
Postbus 8065
3503 RB Utrecht
tel: 030 - 291 72 22

www.levenmetborstkanker.nl/startpagina.html
Veel info en links naar allerlei wetenswaardigheden op het gebied van borstkanker.

www.kwfkankerbestrijding.nl
KWF Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Infolijn: 0800 022 66 22 (gratis)

www.de-amazones.nl
Website voor jonge vrouwen met borstkanker
Alleen virtueel te bereiken:
e-mail: deamazones@atlas-i-media.nl

Nuttige adressen
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http://borstkankertrefpunt.web-log.nl
Dé site voor mensen met borstkanker. Veel informatie, veel links, ervaringsverhalen 
en nieuws. 
e-mail: info@borstkankertrefpunt.nl

www.voedingscentrum.nl
Voor algemene informatie over voeding
Telefonische infolijn: 070 - 306 88 88 ; maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur

www.kankerenvoeding.nl
Veel info over voeding bij kanker

www.moermanvereniging.nl
Voor info over de Moermantherapie en adressen van artsen die een niet-toxische 
tumortherapie voorstaan.
Postbus 14
6674 ZG Herveld
Telefonische infolijn: 0900 6637 626 (44 cent per minuut) maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

www.nvdietist.nl
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
tel: 0412 624 543 (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur)
 
www.dietistencooperatie.nl
Diëtisten Coöperatie Nederland
tel: 06 532 107 00 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) 
 
www.aanvullendbijkanker.nl
Website met informatie en veel links van aanvullende therapieën bij kanker
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