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Wat komt 
aan bod? � Wat weten we over voeding en kanker?

� Wat doet een oncologie diëtist?

� Wat kun je als oncologie fysiotherapeut doen?

� Waar vind je  antwoorden op voedingsvragen?
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IS HET VERSTANDIG 
OM VITAMINEPILLEN 

TE SLIKKEN? 

VERKLEINT 
VEGETARISCH 
ETEN DE KANS 

OP KANKER? 

MAG IK NOG WEL SOJAMELK 
DRINKEN ALS IK 

BORSTKANKER HEB? 

GROEIT EEN 
TUMOR 

SNELLER DOOR 
SUIKER? 

HOE KAN IK ZO FIT MOGELIJK AAN DE 
BEHANDELING VAN KANKER BEGINNEN? 

WAT KAN IK ZELF DOEN OM 
MIJN HERSTEL TE 

BEVORDEREN? 

WAT KAN IK DOEN OM HET RISICO 
OM OPNIEUW KANKER TE KRIJGEN 

TE VERKLEINEN? 

WAAR VIND IK 
ANTWOORDEN 

OP MIJN VRAGEN? 

KAN EEN KETOGEEN DIEET DE 
TUMORGROEI REMMEN? 

Vragen over voeding  



Wat weten we 
over Voeding en Kanker? 

� World Cancer Research Fund  (WCRF) / American 
Institute for Cancer Research (AICR)  

Ø> Wcrf.org/diet-and-cancer

ØInternationatol Agency for Research on Cancer IARC / 
WHO 

Ø> https://www.iarc.who.int

https://www.wcrf.org/diet-and-cancer/



Aanbevelingen
voor de 
preventie
van kanker

Bron: Wkof.nl



Richtlijnen voor voeding
na diagnose en bij
behandeling? 

Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2017;36:11e48; 
Muscaritoli et al. ESPEN practical guidline: Clinical Nutrition in cancer. (2021) Clinical Nutrition 40 (2021) 2898e2913

https://www.wcrf.org/diet-and-cancer/



Wat kun je met 
voeding doen 

na diagnose
& bij de 
behandeling? 



Casus

Mw. Visser, 56 jarige getrouwd, twee kinderen.
Diagnose: mammacarcinoom met positieve lymfeklier T2N1M0, ER+, HER2-neu 
positief. Postmenopauzaal. Werkt als receptionist en leidt naast haar zittend werk
een druk sociaal leven. Blanco voorgeschiedenis. 
Haar gewicht is 82 kg. Een maand geleden woog ze 84 kg. 
Haar medische behandeling bestaat uit: 
- Lumpectomie met okselkliertoilet gevolgd door radiotherapie
- Adjuvante chemotherapie 6 kuren (AC) en Herceptin
- Hormoontherapie met letrozole 5 jaar

De operatie en bestralingen verlopen zonder problemen. Tijdens de chemotherapie
is zij erg misselijk en heeft ze last van extreme vermoeidheid.



Kanker

• Cytokines van tumor
• Cytokines van immuunsysteem

metabole ontregeling: 
gestoorde stofwisseling
van eiwit, vet en koolhydraten

• Orgaanschade en functieverlies
• Pijn
• Psychische stressstoornissen
• Malaiseklachten, vermoeidheid
• Anti-tumorbehandelingen

• eetlust
• verzadiging

Gewichtsverlies
Spierverlies

Zwakte

minder 
bewegen

spierafbraak

minder 
eten



Ondervoeding met gewichts-
en spierverlies

� Alvleesklierkanker

� Eierstokkanker

� Hoofd-hals kanker

� Longkanker

� Leverkanker

� Maagkanker

� Slokdarmkanker

� Ver gevorderde kanker

Ondervoeding en gewichts-
toename

� Borstkanker

� Prostaatkanker

� Darmkanker

https://www.youtube.com/watch?v=IUV5_5YR7kQ

https://www.youtube.com/watch?v=IUV5_5YR7kQ


Gevolgen ondervoeding

Meer kans op infecties,
verminderde darmwerking

en verlaagde afweer

Ondervoeding

Verminderde reactie
op behandeling

Afname gewicht en spiermassa

Meer kans op complicaties
van operatie/Radio/Chemo

Afname kwaliteit van leven

Verminderde
wondgenezing/
toename kans
doorligwonden

Langere opnameduur

Hogere behandelingskosten

Hogere
sterfte

Bron: Vogel et al. Handboek voeding bij kanker (2016) 



Signaleren

Wie heeft 
voedingszorg nodig? 

Gewicht
• Verlies (> 5% in maand of 10% in 6 maanden) 
• Toename
• Verloop
• Lage BMI (<18,5, of <20 bij 65 jaar of ouder)

Weinig of minder eten (slechte eetlust)

Klachten

Functioneren
• ADL
• Vermoeidheid

Bron: Richtlijn Ondervoeding bij patiënten met kanker IKNL 2012



PG-SGA (short form*) -

Risico op 
ondervoeding?

*Door patiënt ingevuld
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• Gewicht 
• Klachten
• Voedingsinname 
• Activiteiten & functioneren 

Bron: https://pt-global.org/wp-content/uploads/2016/07/Dutch-Scored-PG-SGA_v3.7.pdf



Resultaat
screening

https://pt-global.org/pg-sga/?langId=1



Oncologie
diëtist

Oncologiediëtist
Doelen voedingsbehandeling  

� Zorgen dat de voeding
tegemoet komt aan de 
(individuele) 
voedingsbehoefte

� Voorkomen van ongewenst
gewichtsverlies

� Leren omgaan met klachten

� Medische behandeling zo 
goed mogelijk ondersteunen

Individueel - Op maat



Bron Ned Tijdschr voor Voeding&Dietetiek -2017;72(1)



Nutritional Assessment metingen 

Voedselinname                       &

� Voedingsanamnese -24 
recall  - Dietary History 

� Barières voedselinname –
somatisch, psychisch 
funtioneel

Verbruik / Verliezen

� Energie- en eiwitbehoefte –
formules – indirecte 
caloriemetrie -
Activietenmeter

� Verliezen (bijv. inflammatie en 
diarree) 

� Laboratoriumonderzoek 

Lichaamssamenstelling en 
nutriëntenreserves

� Veranderingen in gewicht / BMI 

� Veranderingen in omtrekmaten  
- huidplooien - Bio-
impedantiemeting (BIA) 

� DEXA, MRI, CT

� Laboratorium: vitaminestatus

Functionele parameters
� Navraag beweegpatroon, 

beperkingen, vermoeidheid
� Spierkracht – handknijpkracht 

of zit-sta-test
� Loopsnelheid, Short Physical 

Performance Battery (SPPB), 
timed up and go of looptest

� Hydratietoestand



Energie
behoefte 

https://zakboekdietetiek.nl/energiebehoefte-volwassenen/



Eiwit
behoefte

Berekening op basis van 

-VVM 

- lichaamsgewicht
(gecorrigeerd)

Bron: Dekker et al., Calculation of protein requirements; a comparison of calculations based on bodyweight
and fat free Mass. (2022)Clinical Nutrition ESPEN; https://zakboekdietetiek.nl/eiwitbehoefte-volwassenen/



Casus
Mw. Visser, 56 jarige getrouwd, twee kinderen.
Diagnose: mammacarcinoom met positieve lymfeklier T2N1M0, ER+, EHR2-neu 
positief. Postmenopauzaal. Werkt als receptionist en leidt naast haar zittend werk een
druk sociaal leven. Blanco voorgeschiedenis. 
Haar gewicht is 82 kg. Een maand geleden woog ze 84 kg. 
Haar medische behandeling bestaat uit: 
- Lumpectomie met okselkliertoilet gevolgd door radiotherapie
- Adjuvante chemotherapie 6 kuren (AC) en Herceptin
- Hormoontherapie met letrozole 5 jaar

De operatie en bestralingen verlopen zonder problemen. Tijdens de chemotherapie is zij
erg misselijk en heeft ze last van extreme vermoeidheid.



Casus - onderzoek, advies en interventie 
Diëtistisch onderzoek,
� Met o.a. verwachtingen, hulpvraag, motivatie, 

sociale en psychische factoren.
� Navragen voedingsgerelateerde klachten.
� Nutritional assessment: voedingsinname, -

verbruik en -verliezen, gewichtsverloop, 
lichaamssamenstelling, relevante
laboratoriumwaarden

� Navragen functionele parameters, beweging, 
activiteitenpatroon.

Berekenen voedingsbehoefte: 
� Energie: ruststofwisseling met toeslagen;
� Eiwitverrijkt: 1,3-1,9 gram eiwit/kilogram 

vetvrije massa;
� Overige voedingsstoffen volgens de algemene

aanbevellingen met suppletie Vit D 20 mcg. 

Inname onvoldoende
� Overleggen over energie- en eiwitrijke voeding
� Eventueel inzet medische voeding, zoals

eiwitpreparaat of drinkvoeding.
� Lichaamsbeweging stimuleren bij voorkeur onder

begeleiding van oncologiefysiotherapeut.

Misselijkheid
� Wanneer treedt de misselijkheid op? Braken?         

Anti-emetica?
� Bij nog geen anti-emetica overleg met arts of 

verpleegkundig specialist. 
� Adviezen o.a. over houding tijdens eten. Voldoende

vochtinname? Goede mondverzorging? 

Vermoeidheid
� Is de voeding volwaardig?,  Zijn er momenten dat ze 

minder moe is?, Hoe belemmert de vermoeidheid
haar? 

� Adviezen over makkelijk te bereiden maaltijden of 
adviseren hulp te vragen voor boodschappen doen of 
maaltijd bereiden. 

� Eventueel verwijzen naar ergotherapeut voor
energiemanagement.



Casus 
Follow up
diëtist
-
Evaluatie 

� Meestal na 2 tot 4 weken of

� Mogelijkheid om tussendoor benaderen, biijv. Als de misselijkheid
heel heftig wordt of het lukt niet met eten of om een andere
reden.

� Meting gewicht - bia-meting. 

� Evalueren - plan bijstellen

NB

� Vaak is de 3 uur uit de basisverzekering wel nodig. 

� 1e consult 60 minuten. 30 minuten uitwerktijd. 

� Vervolgen 30 minuten, geen uitwerktijd.



Voedings
Adviezen tijdens 
behandeling 

� Gericht op behoud voedingstoestand 
� Volwaardige voeding 
� Lichaamssamenstelling (afvallen & 

aankomen)

� Verminderen klachten

� Hoe voldoende energie binnen krijgen

� Hoe meer eiwitten eten 

� Hoe voldoende vitamines, minderalen, 
vezels en vocht eten

� Adviezen om klachten te verminderen

vVoedingstoestand verbeteren > fitter voelen
– behandeling beter aankunnen

Daarnaast:

Lichamelijke activiteit 

Psychische balans

Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2017;36:11e48; 
Muscaritoli et al. ESPEN practical guidline: Clinical Nutrition in cancer. (2021) Clinical Nutrition 40 (2021) 2898e2913



Adviezen na 
behandeling 

Gericht op fitter worden

Op lange termijn 
klachten

Preventie terugkeer van 
of nieuwe primaire
tumor

Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2017;36:11e48; 
Muscaritoli et al. ESPEN practical guidline: Clinical Nutrition in cancer. (2021) Clinical Nutrition 40 (2021) 2898e2913



Wat kun je zelf 
doen 
-
Eerste advies

www.voedingenkankerinfo.nl/advieswijzer



https://www.voedingenkankerinfo.nl/professionals/

Online Advieswijzer
Nagaan
ØGewichtsverlies
Ø Klachten

Eerste adviezen
v om te geven
v Om mee te geven

Tip:

Vraag visitekaartjes
aan om mee te geven
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IS HET VERSTANDIG 
OM VITAMINEPILLEN 

TE SLIKKEN? 

VERKLEINT 
VEGETARISCH 
ETEN DE KANS 

OP KANKER? 

MAG IK NOG WEL SOJAMELK 
DRINKEN ALS IK 

BORSTKANKER HEB? 

GROEIT EEN 
TUMOR 

SNELLER DOOR 
SUIKER? 

HOE KAN IK ZO FIT MOGELIJK AAN DE 
BEHANDELING VAN KANKER BEGINNEN? 

WAT KAN IK ZELF DOEN OM 
MIJN HERSTEL TE 

BEVORDEREN? 

WAT KAN IK DOEN OM HET RISICO 
OM OPNIEUW KANKER TE KRIJGEN 

TE VERKLEINEN? 

WAAR VIND IK 
ANTWOORDEN 

OP MIJN VRAGEN? 

KAN EEN KETOGEEN DIEET DE 
TUMORGROEI REMMEN? 

Vragen over voeding  



Antwoorden 
op vragen 

www.voedingenkankerinfo.nl

http://www.voedingenkankerinfo.n/


Aandacht 
voor 
voeding

& 

beweging/ 
training

� Zo fit mogelijk starten aan de behandeling

� Zo fit mogelijk blijven tijdens de behandeling

� Weer fitter worden na afloop van de behandeling

It takes two to tango 



Onderzoek 
� Tieland M, Dirks ML,  van der Zwaluw N et al. Protein supplementation 

increases muscle mass gain during prolonged resistance-type exercise 
training in frail elderly people: a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. J Am Med Dir Assoc. 2012 Oct;13(8):713-9. 

� Pennings B, Koopman R, Beelen M et al. Exercising before protein intake 
allows for greater use of dietary protein-derived amino acids for de novo 
muscle protein synthesis in both young and elderly men. Am J Clin Nutr
2011 Feb;93(2):322-31. 

� Cermak NM, Res PT, de Groot LCPGM et al. Protein supplementation 
augments the adaptive response of skeletal muscle to resistance-type 
exercise training: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012 Dec;96(6):1454-64. 

� Snijders T. , Trommelen J., Kouw I.W.K., Holwerda A.M., Verdijk L.B., van 
Loon L. (2019) The Impact of Pre-sleep Protein Ingestion on the Skeletal 
Muscle Adaptive Response to Exercise in Humans: An Update. Front. Nutr, 
6(17). doi: 10.3389/fnut.2019.00017

Extra eiwitten nodig 
om spieropbouw bij 
training mogeljk te 
maken. 

20-30 gram –
maaltijd & voor 
slapen



Onderzoek
Kanker

Voeding & 
Beweging

� Gillis C. et al. Effects of nutritional prehabilitation, with and 
without exercise, on outcomEs of patients who undergo colorectal 
surgery: a systematic review and meta-analysis. (2018) 

� Zanetti, M., Cappellari, G. G., Barazzoni, R., & Sanson, G. (2020). 
The impact of protein supplementation targeted at improving 
muscle mass on strength in cancer patients: A scoping review. 
Nutrients, 2020; 12(7), 1–16. https://doi.org/10.3390/nu12072099
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Bron: Gillis C. et al. Effects of nutritional prehabilitation, with and without exercise, on outcomEs of patients who 
undergo colorectal surgery: a systematic review and meta-analysis. (2018)

https://doi.org/10.3390/nu12072099


Samenwerking 
vormgeven 

Oncologie dietist  en Oncologie fysiotherapeut

� Zoek elkaar op

� Leer elkaars werkwijze kennen

� Maak samenwerkingsafspraken

� Wie doet wat?

� Screenen - waarop – methode?

� Wanneer doorverwijzen?

� Delen meetgegevens?

� Afstemming zorg  individuele patiënten ?



Samenwerking 
vormgeven
-
Zorg 
netwerken

Taskforce Cancer Survivorship Care 
� een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, 

onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun 
krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen 
met en na kanker mogelijk te maken.

Doelstelling:

Komen tot multidisciplinaire netwerken rondom thema Kanker & 
Leven in verbinding met Oncologienetwerken.

� Project ‘Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van 
kanker ’

1. Professionalisering oncologiezorgnetwerken 
2. Verbinding met oncologienetwerken

https://taskforcecancersurvivorshipcare.nl



Kwaliteit
• set van uniforme 

kwaliteitscriteria
• Verwijsgidskanker.nl

Landelijke dekking en 
zichtbaarheid
• Samen met ROS’sen
• Landingspagina + format sociale 

kaart

Bekostiging
• Pilot multidisciplinair 

behandelprogramma 1e lijn

Verbinding met  
oncologienetwerken
• In ontwikkeling
• Congres kanker en leven 2023

Vorming oncologie zorgnetwerken

https://iknl.nl/projecten/netwerkvorming-oncologie-ook-voor-de-gevolgen-van



Samenwerking 
vormgeven 

Oncologienetwerken: https://www.verwijsgidskanker.nl/zoek/oncologienetwerken



Samenwerking 
vormgeven 
-
Ondersteuning
vorming 
oncologie zorg
netwerken 

Zelf starten? 
• Neem contact op met de regionalen ROS (Radeleyn)
• Voor ondersteuning – toolkit 

Regionale transmurale 
afspraken

Website en sociale kaart

Ontwikkelen netwerk



• De voedingstoestand bepaalt mede het resultaat van behandeling en
risico’s op complicaties. 

• De voedingstoestand en de voedingsbehoefte verschillen per persoon

• De oncologie fysiotherapeut signaleert risico’s op basis van een screenining
van veranderingen in gewicht, inname van eten, klachten en problemen
met het uitvoeren van activiteiten en verwijst door naar een oncologie
diëtist voor een voedingsbehandling.

• Samenwerking tussen oncologie fysiotherapeuten en oncologie diëtisten is 
zinvol voor afstemming en om de kwaliteit van zorg te optimaliseren ; 

vZoek elkaar op, leer elkaars werkwijze kennen, maak 
samenwerkingsafspraken.

• Oncologie zorgnetwerken zijn in opkomst en geven vorm aan locale en
regionale samenwerking.

Take home



www.oncologiedietisten.nl

http://www.oncologiedietisten.nl/


VRAGEN ? � j.breedveld-peters@home.nl

mailto:j.breedveld-peters@home.nl

