Lichaamsbeweging en voeding
Wanneer een patiënt met een revalidatieprogramma begint,
is het belangrijk dat zijn voeding wordt aangepast aan zijn
veranderd fysieke activiteitsniveau. Daarbij moet er rekening
gehouden worden met twee zaken: de calorie-inname
(hoeveelheid), en de kwaliteit van de voeding. De hoeveelheid
calorieën moet in verhouding zijn tot het niveau van de fysieke
activiteit. Als het niveau van lichamelijke activiteit stijgt/daalt,
moet de hoeveelheid calorieën worden aangepast. Als een
vrouw met kanker bijvoorbeeld nooit eerder lichamelijk actief
was en een revalidatieprogramma start, dan moet ze haar
calorieverbruik verhogen. Met betrekking tot de kwaliteit van
voedsel is het noodzakelijk om een gezond en evenwichtig
voedingspatroon te volgen, vooral als het gaat om het verhogen
van de calorie-inname.

In de herstelfase, zoals dat ook het geval is na borstkanker,
zijn eiwitten heel belangrijk. Maar de hoeveelheid eiwitten is
bij heel wat patiënten vaak te laag. In dat geval is het zaak
om de eiwitinname te verhogen. "De aanbevolen doses
bedragen vandaag 0,8 g eiwit/kg lichaamsgewicht per dag en
in deze bijzondere omstandigheden kan de dagelijkse dosis
worden verhoogd tot 1,5-2 g/kg lichaamsgewicht, vooral bij
een spieropbouwend programma, omdat de patiënt eiwitten
en aminozuren uit eiwitten nodig heeft om het herstel te
optimaliseren.”
Een ander aspect waarmee men rekening moet houden bij
patiënten met kanker is het risico op overgewicht. “Wanneer
patiënten de diagnose ‘kanker’ krijgen, dan denken ze
vaak aan beelden van uitgemergelde mensen, mensen met
cachexie. Dat kan ertoe leiden dat ze meer gaan eten en
minder bewegen. Hun lichaamsgewicht kan dan stabiel zijn,
maar ze verliezen spiermassa en krijgen extra lichaamsvet.
Dit is wat men sarcopene obesitas noemt en het maakt het
belang van een revalidatieprogramma en voedingsadvies
alleen maar groter.”
In die context is het gebruik van soja in de voeding geen
probleem. “Soja biedt zelfs voordelen door het gunstige
vetprofiel (weinig verzadigd vet) en nutritioneel hoogwaardig
eiwit. Het is een gezond voedingsmiddel dat een goed
alternatief kan zijn voor andere eiwitbronnen.”
Professor van Breda besluit als volgt: “Het belang van een
multidisciplinaire aanpak kan niet genoeg benadrukt worden.
De oncoloog, de fysiotherapeut en de diëtist moeten overtuigd
zijn van het belang van lifestyle coaching (lichaamsbeweging en
voeding). Ze moeten dezelfde visie delen om de patiënt te kunnen
helpen. Het een en ander moet veranderen in de toekomst. Er
moeten meer richtlijnen komen voor de hulp aan patiënten met
kanker, in casu borstkanker, om hen een zo goed mogelijke
toekomst te kunnen bezorgen. Vandaag zijn er helemaal geen
richtlijnen. U kunt tien fysiotherapeuten raadplegen en tien
verschillende adviezen voor lichaamsbeweging krijgen, en
hetzelfde geldt voor diëtisten en voedingsadvies. Het invoeren
van richtlijnen voor lichaamsbeweging in combinatie met
een gepersonaliseerde medische behandeling zijn een mooi
streefdoel voor de toekomst.”
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Lifestyle coaching bij borstkanker
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij
vrouwen. In België worden jaarlijks 10.500 nieuwe
gevallen van borstkanker geregistreerd. Mannen
worden niet gespaard, maar de incidentie bij
mannen is lager dan bij vrouwen, met ongeveer
80 nieuwe gevallen per jaar.

Vandaag schat men dat één op de negen vrouwen ooit borstkanker
zal krijgen. Dankzij de vooruitgang in het onderzoek, overleeft
meer dan 80% van de patiënten meer dan vijf jaar na de ziekte.
Het is dan ook belangrijk om de impact van de levensstijl (voeding,
lichaamsbeweging) van patiënten tijdens de ziekte en bij herstel
beter te begrijpen voor een betere levenskwaliteit.
Er is algemene overeenstemming dat levensstijl, inclusief
voeding, een invloed heeft op het risico op kanker. Hoe groot

die invloed is, hangt echter in grote mate af van het specifiek
soort kanker. Dat is wellicht deels te wijten aan het feit dat kanker
niet één ziekte is; het gaat immers om verschillende vormen met
verschillende etiologieën met evenveel verschillende korte- en
langetermijn bijwerkingen.
Het best beschikbaar wetenschappelijk bewijs met betrekking tot
voeding, lichaamsbeweging en kanker komt van het World Cancer
Research Fund (WCRF). Het WCRF is een wereldwijde autoriteit
op het gebied van kankerpreventieonderzoek in verband met
levensstijl. Medio 2018 publiceerde het een 10-puntenplan van
gezonde levensstijlkeuzes. Volgens de WCRF-experts zijn er
steeds meer aanwijzingen dat niet roken, een gezond gewicht
behouden, een meer plantaardig voedingspatroon en voldoende
beweging allemaal helpen om het risico op kanker te verlagen
(https://www.wcrf.org/dietandcancer).
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Het belang van voeding bij borstkanker
Interview met
Prof. François Duhoux
(Cliniques universitaires Saint Luc)

De WCRF-experts zijn het erover eens dat de algemene
aanbevelingen voor kankerpreventie eveneens relevant zijn
voor kankerpatiënten. De WCRF-experts hebben specifiek voor
borstkankerpatiënten de literatuur geëvalueerd.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er verbanden bestaan tussen
een betere prognose na borstkanker en verschillende levensstijlkeuzes, meer bepaald (https://www.wcrf.org/dietandcancer/
breast-cancer-survivors):

•

Een gezond lichaamsgewicht behouden

•

Voldoende lichaamsbeweging

•

Vezelrijke voeding

•

Sojaproducten

•

Minder vet en in het bijzonder minder
verzadigd vet

Sojaproducten maken deel uit van een gezond, evenwichtig
voedingspatroon. Soja-eiwit is een nutritioneel hoogwaardig
eiwit. De meeste sojaproducten hebben een gunstig
vetzuurprofiel: weinig verzadigd vet en veel onverzadigde
vetzuren. Soja is ook bekend om zijn isoflavonen. Isoflavonen
zijn van nature aanwezig in soja en andere peulvruchten zoals
kikkererwten en linzen.
Volgens professor Duhoux hebben de isoflavonen in
sojabonen een chemische structuur die sterke gelijkenissen
vertoont met het vrouwelijk oestrogeen en met endoxifen,
de actieve metaboliet van tamoxifen. “Dat leidde tot de
bezorgdheid over een mogelijke impact van de isoflavonen op
borstkankerprognose en de hypothese dat er een mogelijke
interactie is tussen isoflavonen en endoxifen. Inmiddels werd
aangetoond dat isoflavonen zich selectief binden op de
B-oestrogeenreceptor. Oestrogeen bindt zich zowel op de aals op de B-receptor. Endoxifen richt zich op de a-receptor.”

Soja en borstkankerpatiënten
Verschillende studies hebben aangetoond dat vrouwen
enerzijds minder vatbaar zijn voor borstkanker in Aziatische
landen dan in westerse landen. Maar anderzijds kon men ook
aantonen dat vrouwen van Aziatische afkomst die naar westerse
landen emigreerden, na één generatie hetzelfde algemene
risico hebben op borstkanker als vrouwen uit westerse landen.
Dat suggereert dat de verklaring niet genetisch is, maar eerder

gerelateerd aan de levensstijl. Er zijn verschillende factoren die
kunnen verklaren waarom vrouwen in Azië beter beschermd
zijn tegen borstkanker. “Een van de mogelijke verklaringen
is dat het krijgen van kinderen op jonge leeftijd een relatieve
bescherming biedt tegen borstkanker en in Azië krijgen
vrouwen doorgaans op jongere leeftijd kinderen dan in het
Westen. Borstvoeding kan ook een rol spelen: moeders die lang
borstvoeding geven, genieten ook een zekere bescherming en
ook op dat vlak is er een verschil tussen Azië en de Westerse
landen. En wellicht speelt ook de voeding een rol. Het is een
feit dat er meer sojaproducten geconsumeerd worden in
Aziatische landen dan in westerse landen”, aldus professor
Duhoux. “Wat zo complex is bij borstkanker is dat het een
ziekte is waarvan de oorzaken multifactorieel zijn. Er zijn veel
mogelijke oorzaken en het is moeilijk om een enkele oorzaak
aan te duiden. Er zijn een aantal hypothesen, maar die werden
nog niet onderbouwd.”
In het verleden bestond er enige bezorgdheid over het gebruik
van sojaproducten bij borstkankerpatiënten. Vandaag tonen
diverse studies het tegendeel aan. “Er werden meta-analyses
uitgevoerd, zowel in de Verenigde Staten als in Azië, met
een heel lange follow-up, 7,5 jaar- die aantonen dat bij meer
dan 9.500 patiënten de consumptie van sojaproducten geen
risico opleverde voor een recidief of op het overlijden door
borstkanker”, aldus professor Duhoux. “We kunnen vandaag
nog niet stellen dat men soja moet consumeren om het risico op
recidieven of mortaliteit te verlagen, maar men kan wel stellen
dat soja deel uitmaakt van een gezonde en evenwichtige
voeding (a rato van twee a drie porties per dag) en dat de
consumptie van soja bij borstkanker geen enkel risico inhoudt.”

De impact van lichaamsbeweging
op borstkanker
Interview met
Prof. Eric van Breda
(Universiteit Antwerpen)

Borstkanker is een multifactoriële aandoening. Een aantal
risicofactoren is vandaag gekend, maar er zijn nog twijfels over
de implicatie en het belang van een aantal van die risicofactoren.
Risicofactoren voor borstkanker waarop men kan ingrijpen zijn
roken, overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging.
Lichaamsbeweging, een aspect dat direct gecorreleerd is
met voeding, is essentieel voor de algemene gezondheid van
een patiënt en nog belangrijker in het kader van herstel na
borstkanker. Men kan vandaag niet zeggen wat de precieze
impact is van lichaamsbeweging op de mortaliteit van
borstkankerpatiënten, maar men stelt wel een verband vast
tussen lichaamsbeweging en bepaalde comorbiditeiten zoals
bijvoorbeeld vermoeidheid. “Men kon aantonen dat vrouwen
met borstkanker die een revalidatieprogramma volgen een
minder groot vermoeidheidsgevoel hebben. Ze lijken ook meer
levenskwaliteit te hebben; ze kunnen bijvoorbeeld zelf voor hun
kinderen zorgen of het huishouden doen. Die zelfredzaamheid
kan bescheiden lijken, maar ze is wel heel belangrijk voor
de levenskwaliteit van patiënten of ex-patiënten. Mogelijke

spelbrekers zijn vermoeidheid, een tekort aan energie en
de minder goede algemene conditie van de patiënt”, zegt
professor van Breda.
Revalidatieprogramma’s beginnen meestal na het einde van
de behandeling. Dat is te laat, aldus professor van Breda en
zijn team. Bij een behandeling met chemotherapie raden de
meeste artsen de patiënten aan om te rusten wanneer ze moe
zijn. Maar door het gebrek aan lichaamsbeweging, kampen
heel wat patiënten met een slinkende spiermassa. Het is dan
ook belangrijk om te blijven bewegen, maar dan wel liefst in het
kader van een aangepast programma op maat van de patiënt
en in functie van de behandelingen. De keuze voor een fysieke
activiteit moet bijvoorbeeld gemaakt worden bij het begin van
het revalidatieprogramma. Men zal patiënten na een periode van
inactiviteit aanraden om te beginnen met een aantal oefeningen
om de spiermassa te versterken en meer energie te krijgen.
“De behandeling van kanker wordt hoe langer hoe meer
gepersonaliseerd en volgens mij moet hetzelfde gebeuren met
de revalidatie. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het
gesteld was met de conditie van de patiënt voor het opstarten van
de medische behandeling. De huidige revalidatieprogramma’s
zijn behoorlijk gestandaardiseerd. Patiënten komen in een groep
terecht waarin iedereen een aantal oefeningen doet op hetzelfde
niveau, maar elke vrouw en man heeft een eigen fysiologie,
constitutie en kracht. Net zoals bij de medische behandeling,
met de revalidatie gepersonaliseerd worden. En dat geldt ook
voor een adequate voeding.”

