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Inhoud

Wereld Kanker Onderzoek Fonds
• Wie zijn wij en wat doen wij?

Voeding en kanker
• Voeding en kanker – wat is bekend?

• Voedingenkankerinfo.nl;                                  
vragen & antwoorden

Tot slot
• Kanker.nl & Voedingenkankerinfo.nl

• Zelf vragen stellen?

https://www.youtube.com/watch?v=AFFMb5t61_M

www.voedingenkankerinfo.nl

https://www.youtube.com/watch?v=AFFMb5t61_M
http://www.voedingenkankerinfo.n/


Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
onderdeel van 

World Cancer Research Fund Netwerk

Filmpje op youtube ‘Wij zijn het Wereld Kanker Onderzoek Fonds’: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFFMb5t61_M

https://www.youtube.com/watch?v=AFFMb5t61_M


Soorten onderzoek - Niveau van bewijs

RCT
Cohort studies

Case-control studies
Case series
Case reports
Dieronderzoek

Laboratoriumonderzoek

5

Systematische reviews 
en Meta-analyses

Gerandomiseerde gecontroleerde
dubbel geblindeerde studies



– Voedingsonderzoek relatief nieuw en 
nog volop in ontwikkeling    

– Inzichten ontwikkelen zich dus ook!

– Media willen nieuws brengen 
• Let op type onderzoek!

Voeding en kanker – wat weten we nu? 

Kanker.nl 16 september 2021



2018

Onderzoek naar voeding en kanker



v Ondersteunend 

v Verschilt per fase van ziekte:
– Voorafgaand aan behandeling
– Tijdens behandeling
– Na afloop van behandeling 

v Soorten kanker hebben verschillende 
effecten op voeding: 

– Gewichtsverlies
– Gewichtsafname
– Klachten die met voeding 

samenhangen

Rol van voeding bij kanker
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Vragen en antwoorden gebaseerd op 
wat bekend is vanuit onderzoek:
www.Voedingenkankerinfo.nl

Voeding en kanker – wat weten we? 

• Kanker.nl 16 september 2021

http://www.voedingenkankerinfo.nl/


• (Onbedoelde) gewichtsafname
• (Onbedoelde) gewichtstoename
• Klachten die met eten en drinken

samenhangen

Voedingsadvies op maat:
• oncologiediëtist te vinden via 

www.verwijsgidskanker.nl

Advies van oncologiediëtist nodig bij:  
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http://www.verwijsgidskanker.nl/


Veelgestelde vragen
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• Wat zijn voedingstips bij diarree?
• Wat kan ik het beste eten en drinken als ik misselijk

ben?
• Wat kan ik doen als ik last heb van slijmvorming? 
• Wat kun je doen om zuurbranden te verminderen?
• Waar zitten eiwitten in?
• Wat kan ik het eten tijdens de behandeling
• Wat is goed om te eten bij botontkalking?
• Wat kan ik doen bij smaakverandering?
• Mag ik vlees eten nu ik kanker heb? 



Verandering van smaak komt vaak voor

Klachten bij verandering van smaak:
• Niets of weinig proeven

• Eten smaakt anders 
Andere smaakvoorkeur
Onprettige smaak
Versterkte smaak

• Eten voelt anders aan in de mond 

• Afkeer van eten en geuren

Vraag:
Wat kan ik doen aan smaakverandering bij chemotherapie?
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https://youtu.be/Q1FtheAXa9c

https://youtu.be/Q1FtheAXa9c


Hoe veranderde smaak
beïnvloeden?

Verzamelde adviezen:

Smaakverandering bij kanker
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Bij smaakverstoring smaak 
verbeteren:

• Smaakvol koken
• Achterhalen wat 

smaakvoorkeur is 



https://www.voedingenkankerinfo.nl/smaaksturing/



Materialen

https://www.wkof.nl/nl/kanker-voorkomen/professionals

https://www.voedingenkankerinfo.nl/smaak/



Vraag: Mag ik vlees eten nu ik kanker heb? 

: www.voedingenkankerinfo.nl/mag-ik-vlees-eten-als-ik-kanker-heb-of-heb-gehad/

Ja, dat mag, maar eet niet te veel rood ven bewerkt vlees. 

Algemeen advies (onderzoek naar de preventie van kanker):
Eet niet meer dan 350-500 gram rood vlees per week , zoals zoals rund-, 
varkens- en lamsvlees. 
Eet zo min mogelijk bewerkt vlees

• Vlees bevat veel eiwittten en belangrijke vitamines en mineralen zoals ijzer
• Rood vlees verhoogt het risico op dikkedarmkanker
• Bewerkt vlees verhoogt het risico op dikkedarmkanker. 

Onderzoek na de diagnose kanker
• Werd er geen verschil in overleving gezien tussen mensen die veel of weinig

vlees aten na de diagnose.
• Ook werd er geen verschil gezien op de overleving als mensen minder vlees

gingen eten na de diagnose.



Preventie van kanker
Wkof.nl Voedingenkankerinfo.nl

Na een kankerdiagnose

vragen@wkof.nl
Social media



Voorlichting over voeding en kanker

https://www.wkof.nl/nl/kanker-voorkomen/publicaties/brochures



Digitale nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief is 
mogelijk via:

https://www.wkof.nl/nl/leven-
met-kanker/over-leven-met-
kanker/nieuws-over-leven-met-
kanker

https://www.wkof.nl/nl/leven-met-kanker/over-leven-met-kanker/nieuws-over-leven-met-kanker


voeding.prinsesmaximacentrum.nl
voeding@prinsesmaximacentrum.nl

Informatie over Voeding en Kinderkanker 

mailto:voeding@prinsesmaximacentrum.nl


• Moderatoren op kanker.nl van de 
voedingsgroep

• Samenwerking met kanker.nl voor
voedingsinhoud op kanker.nl

• Kijk op Voedingenkankerinfo.nl voor alle
antwoorden op vragen die daar al worden
gegeven.

• Heb je zelf vragen, mail ons op 
vragen@wkof.nl

• Team Over leven met kanker: 
Merel van Veen - Wagensveld
Annemiek van Kessel 
José Breedveld-Peters

Kanker.nl en Voedingenkankerinfo.nl
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mailto:vragen@wkof.nl


…er is zoveel te bereiken

vragen@wkof.nlVragen? 

Team Over leven met kanker: 
Merel van Veen - Wagensveld, Annemiek van Kessel, José Breedveld-Peters

mailto:vragen@wkof.nl


Waardoor kan kanker ontstaan?



Na de behandeling


