
Het wordt tijd dat artsen 
terugkomen van hun stelling 

dat borstkankerpatiënten 
sojaproducten moeten 

vermijden
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Tamoxifen
Deze studies bevestigen ook dat soja de behandeling van borstkanker met Tamoxifen niet belemmert. In het 

verleden bestond er controverse over de vraag of soja de doeltreffendheid van Tamoxifen zou ondermijnen, maar 

de recente meta-analyse van Chi et al. toont aan dat de inname van soja geen invloed heeft op de behandeling.

American Institute for Cancer Research (AICR)  

•  Wetenschappers van het AICR hebben uitvoerig de bevindingen beoordeeld van laboratoriumonderzoek en 

studies bij mensen en dieren (november 2012). Het AICR stelt nadrukkelijk dat sojaproducten perfect veilig 

door vrouwen kunnen geconsumeerd, zowel voor- als nadat bij hen borstkanker is vastgesteld.

•  Wetenschappers van het AICR concludeerden dat sojaproducten geen nadelige effecten veroorzaken bij 

patiënten met borstkanker en zelfs een gunstige invloed kunnen hebben. Dit werd gepubliceerd in een rapport 

met de titel “Soy is safe for breast cancer survivors”. 

•  “Artsen en gezondheidswerkers kunnen hun patiënten met borstkanker informeren dat sojaproducten 

volledig veilig zijn en op lange termijn zelfs een beschermend effect kunnen hebben op de gezondheid”, zegt 

Karen Collins (voedingsdeskundige van het AICR).

Sojaproducten passen in een gezonde en evenwichtige voeding
Borstkankerpatiënten kunnen veilig kiezen voor een meer plantaardige voeding op basis van soja. Er is overtuigend 

wetenschappelijk bewijs dat sojaproducten de behandeling van borstkankerpatiënten niet belemmeren.

Artsen moeten sojaproducten beschouwen als onderdeel van een gezonde en evenwichtige voeding voor 

borstkankerpatiënten en -overlevers.
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Historiek
Al meer dan twee decennia wordt de invloed van sojaconsumptie op het risico op borstkanker intensief 

onderzocht, met name wegens de volgende vaststellingen:

•  In Aziatische landen (waar soja wordt geconsumeerd) is de incidentie van borstkanker veel lager dan in 

westerse landen. 

• Bij Japanse immigranten in de VS is er een verhoogd aantal gevallen van borstkanker vastgesteld.

•  Soja-isofl avonen worden soms geclassifi ceerd als fyto-oestrogenen.

Controverse
In het verleden bestond er enige bezorgdheid over de consumptie van sojaproducten door borstkankerpatiënten 

en overlevers, omdat sojaproducten isofl avonen bevatten die de werking van oestrogeen in zekere zin kunnen 

nabootsen.

•  Isofl avonen worden soms geclassifi ceerd als fyto-oestrogenen, omdat ze in bepaalde experimentele 

omstandigheden oestrogeenachtige effecten teweegbrengen, al binden ze zich minder sterk aan 

oestrogeenreceptoren (ER) dan oestradiol.

•  Belangrijker is dat isofl avonen zich bij voorkeur binden aan ERß dan aan ERα, terwijl oestrogeen zich met 

gelijke affi niteit aan beide receptoren bindt. De preferentiële  affi niteit bij isofl avonen is waarschijnlijk 

de reden voor hun weefselselectiviteit en waarom ze worden ingedeeld als SERM’s (selectieve 

oestrogeenreceptormodulatoren).   

•  Ondanks de indeling als SERM’s, hebben de oestrogene eigenschappen van isofl avonen echter geleid tot 

bezorgdheid over het gebruik van soja door borstkankerpatiënten.

•  Dierproeven hebben maar beperkte waarde wegens het verschil in farmacokinetiek tussen mensen en knaagdieren.

Epidemiologische gegevens
Er zijn intussen indrukwekkende epidemiologische gegevens beschikbaar die aantonen dat de prognose 

van borstkankerpatiënten niet wordt verslechterd door sojaproducten, maar juist kan worden verbeterd.

•  Shanghai Breast Cancer Survival Study: meer dan 5.042 borstkankerpatiënten werden gevolgd gedurende 

gemiddeld 3,9 jaar. De vrouwen in het vierde kwartiel (> 15,6 g soja-eiwitten) hadden 30% minder kans 

om te overlijden als gevolg van alle oorzaken en 30% minder kans op terugkeer van van borstkanker.

•  De bevindingen bij deze Chinese populatie zijn ook bevestigd bij blanke vrouwen. Twee studies in de VS:

 -  Women’s Healthy Eating and Living Study (WHEL) met 3.088 borstkankerpatiënten die werden 

gevolgd gedurende gemiddeld 7,3 jaar

 -  Life After Cancer Epidemiologic Study (LACE) met 1.954 borstkankeroverlevers die werden 

gevolgd gedurende gemiddeld 6,3 jaar

 -  In beide onderzoeken werd een hogere soja-inname geassocieerd met een verbetering van de 

prognose, zowel qua overleving als qua terugkeer van de ziekte

•  Uit een gepoolde analyse van deze 3 studies met 9.514 borstkankerpatiënten (half Aziatisch en half blank) 

en een gemiddelde opvolging van 7,4 jaar, bleek dat de consumptie van sojaproducten geen nadelige 

effecten had. Het was zelfs zo dat bij regelmatige consumptie van sojaproducten de kans bestond op 

verlaging van de mortaliteit en tumorterugval, ongeacht het type borstkanker (ER– of ER+). Vrouwen die 

dagelijks ongeveer 12 g soja-eiwitten innamen (equivalent van 400 ml sojadrank), liepen 25% minder 

risico op herval dan vrouwen die nooit soja aten. Dit gunstige effect bij kankeroverlevers werd vastgesteld 

bij patiënten die met en zonder Tamoxifen werden behandeld.

•  Onlangs nog voerde Chi et al. een meta-analyse uit van vijf studies (drie Aziatische en twee Amerikaanse) 

met 11,206 borstkankerpatiënten. Een dagelijkse inname van soja verhoogt de kans op overleving met 

29% en verlaagt het risico op terugval met 21%

 -  Uit deze analyse blijkt dat vrouwen die meer dan 13 g soja-eiwitten per dag consumeren 

(wat overeenkomt met twee glazen sojadrank), 29% minder kans hebben om te overlijden aan 

borstkanker dan vrouwen die geen of weinig soja eten (minder dan 2 g soja-eiwitten per dag). 

Bij dagelijkse inname van soja is het risico om op terugkeer van de ziekte 21% lager. 

 -  Soja biedt bescherming tegen beide types borstkanker (ER-negatief en ER-positief) en heeft 

zowel voor als na de menopauze een gunstig effect.
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BORSTKANKERPATIËNTEN MOETEN 
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