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Over het  
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Onze visie
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
streeft naar een wereld waarin niemand 
een kanker krijgt die voorkomen kan 
worden.

Onze missie
Wij sturen, stimuleren en financieren 
innovatief en vooraanstaand 
wetenschappelijk onderzoek wereldwijd 
gericht op de preventie en overleving van 
kanker door middel van voeding, gewicht 
en lichaamsbeweging en helpen mensen 
keuzes te maken in hun leefstijl die het 
risico op kanker kunnen verlagen.

Het internationale World  
Cancer Research Fund netwerk
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is lid 
van het internationale World Cancer 
Research Fund (WCRF) netwerk. Dit 
netwerk is een internationaal 
samenwerkingsverband van charitatieve 
instellingen die zich richten op de 
preventie van kanker door een gezonde 
voeding en leefstijl.

Steun ons werk
Ons werk wordt uitsluitend mogelijk 
gemaakt door giften van het publiek. Wij 
ontvangen geen overheidsgelden en zijn 
geheel zelfstandig. Wij zijn door de 
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Wilt u het werk van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds steunen? Word dan 
donateur of steun ons met een eenmalige 
bijdrage via www.wkof.nl. Alvast hartelijk 
dank!

Meer informatie over het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
vindt u op www.wkof.nl.
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Wat we eten heeft invloed op ons 
risico op kanker. Gezonde 
voeding, voldoende lichaams-
beweging en een gezond gewicht 
kunnen ons risico op kanker  
verlagen. 

Een gezond voedingspatroon is vooral 

plantaardig en bestaat uit veel groente, 

fruit, peulvruchten en volkorenproducten. 

Deze producten zitten boordevol 

gezonde voedingsstoffen zoals vezels, 

vitaminen en mineralen, en bevatten  

slechts weinig calorieën. 

Dit kunt u aanvullen met kleine hoeveel-

heden dierlijke producten, zoals zuivel, 

vlees en vis. Zo krijgt u alle benodigde 

voedingsstoffen binnen. Van rood vlees, 

zoals rund- en varkensvlees, kunt u 

echter beter niet te veel eten. Bewerkte 

vleeswaren, zoals ham of salami, kunt u 

het beste helemaal laten staan. 

Te veel rood en bewerkt vlees verhogen 

het risico op darmkanker.

Eet daarnaast niet te veel calorierijke 

producten. Want als u meer calorieën 

binnenkrijgt dan u verbrandt kunt u 

aankomen. Overgewicht is een van de 

belangrijkste risicofactoren voor kanker.

ZelF KOKen

Veel producten in de supermarkt zijn 

op de een of andere manier bewerkt, 

bijvoorbeeld om ze aantrekkelijker, 

sneller te bereiden of langer houdbaar 

te maken. Door de bewerking verliest 

voedsel echter vaak veel gezonde 

voedingsstoffen, terwijl er juist extra 

suiker, vet of zout wordt toegevoegd. 

Vet en suiker verhogen niet direct het 

risico op kanker, maar bevatten wel veel 

calorieën en verhogen zo het risico op 

overgewicht. Te veel zout kan wel uw 

risico op maagkanker verhogen.

eet gezond  
en verklein uw kans op kanker

Bereid uw eten daarom zo veel mogelijk zelf met verse ingrediënten. 
dan heeft u ook zelf in de hand hoeveel zout, vet en suiker erin 
zit en kunt u extra veel gezonde ingrediënten, zoals groente, 
fruit, peulvruchten en volkorenproducten gebruiken. Met de serie 
kookboekjes ‘Samen gezond koken’ helpt het Wereld kanker 
onderzoek Fonds u lekker én gezond te eten.
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Gezond snacken
Naast het ontbijt, lunch en 
avondmaaltijd eten veel mensen 
regelmatig een snack tussen de 
maaltijden door. Snacks zijn er 
in vele soorten en maten: van 
zoetigheden tot hartige hapjes. 

Veel kant-en-klare snacks, zoals koek, 

chips of bitterballen bevatten veel vet, 

zout en/of suiker, maar nauwelijks ge-

zonde voedingsstoffen. 

Maar niet alle snacks zijn ongezond. 

Groente en fruit zijn altijd een gezonde 

keuze om tussendoor te eten. Het 

Wereld Kanker Onderzoek Fonds raadt 

aan om elke dag ten minste 5 porties 

groente en fruit te eten. Tussendoortjes 

kunnen hieraan bijdragen. Gezonde 

tussendoortjes kunnen u helpen 

om iedere dag voldoende vitaminen, 

mineralen en voedingsvezels binnen te 

krijgen. 

 

TipS vOOr SNelle GezONde SNacKS
 y Neem fruit mee voor onderweg, 

bijvoorbeeld een appel, banaan of 

mandarijntjes. Zo eet u makkelijk een 

extra portie fruit. 

 y Snijd wat groente in reepjes, bijvoor-

beeld paprika, komkommer of wortel. 

Dit is ook lekker als u trek heeft in 

iets hartigs. 

 y Zorg dat u altijd makkelijk te pakken 

soorten groente en fruit in huis heeft.

 y Een klein bakje magere yoghurt 

met gesneden fruit zit vol calcium 

en eiwitten. Door het fruit wordt de 

yoghurt gezoet en heeft u geen suiker 

nodig.

 y Stevige trek? Beleg een volkoren 

cracker of beschuit met wat magere 

kaas en rauwkost.

 y Gedroogd fruit, zoals abrikozen 

of rozijnen, telt ook mee voor uw 

dagelijkse 5 porties groente en fruit. 

 y Noten en zaden zijn gezond vanwege 

de omega-3-vetzuren, maar ook 

calorierijk. Neem daarom kleine 

porties (een eetlepel) hiervan.

Heeft u wat meer tijd of wilt u een snack maken voor een bijzondere 
gelegenheid? de recepten voor gezonde snacks op de volgende 
pagina’s zijn heerlijk en zitten boordevol vitaminen, mineralen en 
vezels. 
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Wrap met groentevulling

een verrassend en  
gezond borrelhapje waar 
u iedereen een plezier 
mee zult doen! 

Meng de zuivelspread met de 

koriander, komijn en het chilipoeder.

Besmeer de tortillawraps met de 

gekruide zuivelspread.

Beleg de wraps vervolgens met de sla, 

paprika en komkommer en rol ze op. 

Snijd de wraps schuin doormidden 

en zet elk stukje vast met  

een cocktailprikker.

1

2

3

4

Ingrediënten

•  •  •  voor 4 porties • •  • 

2 eetlepels magere
 zuivelspread

1 eetlepel verse koriander, 

fijngesneden

snufje gemalen komijn

chilipoeder naar smaak

2 kleine tortillawraps

2 bladeren ijsbergsla

½ rode paprika, 

in dunne reepjes gesneden

¼ komkommer, 

in dunne plakjes gesneden

4 cocktailprikkers TIP!
ook leuk om mee te nemen 
naar een picknick.

EEN pORTIE BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD

15 minuten 80 kcal 1 gram vezels 0,5 portie groente
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Mueslirepen met fruit

Handig voor onderweg! 
Overgebleven kruimels 
kunt u door de yoghurt 
doen.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Smelt de margarine in een pannetje en roer 

dan de pindakaas en honing erdoor. 

Meng de andere ingrediënten goed door het 

margarine-mengsel. 

Bedek een ovenschaal (van ongeveer 20 bij 

20 cm) met bakpapier. Lepel het mengsel 

erop en druk het goed aan.

Bak het geheel 20 tot 25 minuten totdat de 

bovenkant goudbruin kleurt.

Haal de schaal uit de oven. Laat de koek 

helemaal afkoelen en snijd hem in 16 repen. 

1

2

3

4

5

6

Ingrediënten

•  •  •  voor 16 repen • •  • 

50 gram margarine

2 eetlepels pindakaas

100 ml honing

150 gram havermoutvlokken

50 gram volkorenmeel

100 gram gedroogd fruit  

(bv rozijnen, cranberries,  

 of kleingesneden abrikozen)

TIP!
Leg stukjes bakpapier tussen de mueslirepen 
als u ze wilt bewaren. zo voorkomt u dat ze 
aan elkaar plakken.

EEN MuESLIREEp BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD

10 minuten ( + 20 min. oven)120 kcal 1,5 gram vezels
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Fruitsaté met yoghurtdip

Fruit is van zichzelf al 
lekker, maar met deze 
frisse dips toch weer 
even anders. 

Rijg de stukken fruit aan 10 satéprikkers.

Rasp 1 eetlepel schil van de sinaasappel 

en pers de sinaasappel uit. 

Meng de magere yoghurt met de sinaas- 

appelschil, het sinaasappelsap en de 

stukjes mandarijn.

Doe de Bulgaarse/Griekse yoghurt met de 

honing en de munt in een blender en meng 

goed door elkaar.

Serveer de fruitsaté op een schaal met de 

twee smaken yoghurtdip in bakjes erbij.

1

2

3

4

5

Ingrediënten

•  •  •  voor 10 porties • •  • 

800 gram fruit, in stukken

bijvoorbeeld:
1 appel

1 banaan
10 aardbeien

¼ meloen
  trosje druiven
2 mandarijnen

 
voor de citrusdip:

100 ml magere yoghurt

1 sinaasappel

1 mandarijn, partjes in kleine 

stukjes gesneden

voor de muntdip:

100 ml magere

 Bulgaarse of Griekse yoghurt

1 eetlepel honing

handvol muntbladeren

65 kcal

EEN pORTIE BEVAT CIRCA

1 gram vezels 1 portie fruit

BEREIDINGSTIjD

15 minuten
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Volkorenpannenkoek 
met abrikozencompote

Heerlijk als uitgebreid 
tussendoortje, maar 
ook als ontbijt of bij de 
lunch! 

Verwarm in een steelpannetje het appelsap 

en voeg de abrikozenstukjes toe. Laat dit 20 

minuten koken onder af en toe roeren. Laat 

dan afkoelen.

Meng ondertussen in een kom het volkoren-

meel, ei, de melk en het zout tot een glad 

beslag.

Verhit steeds een halve eetlepel margarine 

in een koekenpan en schep er een soeplepel 

beslag in. Bak de pannenkoeken aan twee 

kanten lichtbruin.

Vul de pannenkoeken met de abrikozen- 

compote. u kunt dit warm of koud serveren.

1

2

3

4

Ingrediënten

•  •  •  voor 4 porties • •  • 

50 ml appelsap

400 gram abrikozen, 

in stukjes gesneden

50 gram volkorenmeel

½ ei, geklutst

100 ml halfvolle melk

snufje zout

2 eetlepels vloeibare 
margarine

TIP!
neemt u deze pannenkoeken mee, bijvoorbeeld naar een 
picknick? neem de compote dan apart mee in een goed 
afgesloten bakje en vul de pannenkoeken pas ter plekke.

EEN pORTIE BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD

30 minuten150 kcal 3 gram vezels 1 portie fruit
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koolsalade

voor de hartige trek. de 
stevige groente zorgen 
snel en langdurig voor 
een verzadigd gevoel. Ook 
geschikt als bijgerecht, 
bijvoorbeeld bij een buffet.

Meng in een kom de kool,

wortel, rozijnen en peterselie.

Meng in een ander 

kommetje alle ingrediënten 

voor de dressing.

Giet de dressing over  

de salade.

1

2

3

Ingrediënten

•  •  •  voor 4 porties • •  • 

200 gram
fijngesneden witte kool

100 gram 
fijngesneden wortel

2 eetlepels rozijnen

2 eetlepels verse peterselie, 

grofgesneden

voor de dressing:

1 eetlepel magere slasaus

1 eetlepel magere yoghurt

sap van een halve citroen

gedroogde Italiaanse 
kruiden

versgemalen peper naar 
smaak

TIP!
ook lekker om mee te nemen 
voor onderweg, in een goed 
afgesloten bakje.

50 kcal

EEN pORTIE BEVAT CIRCA

2,5 gram vezels 1 portie groente en fruit

BEREIDINGSTIjD

10 minuten
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Volkoren appelcake

deze smeuïge cake is een 
heerlijke traktatie en een 
stuk gezonder dan een 
traditionele appeltaart!

Rasp 4 appels en meng deze met de kaneel, de 

haverzemelen en de suiker in een kom. 

Snijd de 5e appel in dunne plakjes.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet 

een cakevorm in met wat olie of vloeibare 

margarine.

Zeef boven een kom het volkorenmeel en het 

bakpoeder. Voeg de olie, de eieren en een 

snufje zout toe en mix alles door elkaar tot er 

een glad beslag ontstaat. Voeg eventueel een 

scheutje melk toe als het beslag te dik blijft.

Schep het appel-haverzemelenmengsel door 

het beslag. Schenk alles in de ingevette 

cakevorm en verdeel de plakjes appel over 

de cake.

Zet de cake ca. 50 minuten in de oven tot deze 

goed gerezen is. Laat de cake goed afkoelen 

voordat u hem uit de cakevorm haalt.

1

2

3

4

5

6

Ingrediënten

•  •  •   voor 20 pl ak jes cake  •  •  • 

5 appels, geschild

1 eetlepel kaneel

70 g haverzemelen

40 gram basterdsuiker

1 eetlepel olie of  

vloeibare margarine

250 g volkorenmeel 

½ zakje bakpoeder

60 ml zonnebloemolie

3 eieren

snufje zout

scheutje melk

EEN pLAKjE CAKE BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD

20 minuten ( + 50 min. oven)115 kcal 2,5 gram vezels
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Torentjes van gegrilde groenten

Wilt u een warme snack? 
deze torentjes zijn nog 
eens wat anders dan  
hapjes uit de frituurpan. 
Ook lekker als voorgerecht 
bij een italiaanse maaltijd.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Meng in een kommetje de olie, azijn  

en 1 eetlepel oregano en bestrijk de 

plakken groente hiermee aan

beide kanten.

Verhit een grillpan en grill de 

aubergineplakken aan beide zijden tot  

er lichtbruine streepjes ontstaan.

Maak in een ovenschaal torentjes van 

de groente en mozzarella (aubergine, 

tomaat, mozzarella, tomaat, aubergine, 

tomaat, mozzarella, aubergine). Leg er 

af en toe wat blaadjes basilicum tussen.

Bestrooi met de rest van de oregano 

en zet de torentjes 10 minuten in 

de oven zodat de mozzarella 

een beetje zacht wordt.

1

2

3

4

5

Ingrediënten

•  •  •  voor 4 porties • •  • 

1 aubergine

in 12 plakken gesneden

3 tomaten

ieder in 6 plakken gesneden

1 bol mozzarella (125 gram)

in 8 plakken gesneden

1 eetlepel olijfolie

1 eetlepel balsamicoazijn

2 eetlepels 
gedroogde oregano

2 handjes verse basilicum

20 minuten ( + 10 min. oven)125 kcal 2 gram vezels 1 portie groente

EEN pORTIE BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD
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Bruschetta met tomatensalsa

Simpel om te maken  
en erg lekker! Maak 
deze bruschetta’s eens 
in plaats van toastjes 
met kaas.

Snijd de cherrytomaatjes klein en meng 

dit met de basilicum.

Meng de knoflook door de olijfolie en 

bestrijk de sneetjes brood dun met de 

knoflookolie.

Bak het brood aan beide kanten 

knapperig in een koekenpan.

Verdeel de tomatenmix over de sneetjes 

brood en breng op smaak met peper.

1

2

3

4

Ingrediënten

•  •  •  voor 4 porties • •  • 

250 gram cherrytomaatjes

handvol verse basilicum- 

blaadjes, gescheurd

2 eetlepels olijfolie

2 tenen knoflook, geperst

8 sneetjes ciabattabrood

versgemalen peper 
naar smaak

15 minuten145 kcal 2,5 gram vezels 0,5 portie groente

EEN pORTIE BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD
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Groenteglaasje met houmous

een feestelijke verrassing 
voor groot en klein! 
Maak een extra schaaltje 
groentesticks voor wie 
nog wat houmous over 
heeft in zijn glaasje. 

Doe de kikkererwten, de tahin, de knoflook 

en het citroensap in de blender en meng 

het geheel tot een gladde pasta. Breng de 

houmous op smaak met peper.

Snijd de wortelen doormidden en elke 

helft in de lengte in vieren.

Snijd de stengels bleekselderij in  

vier stukken.

Breek de soepstengels voorzichtig  

in 4 stukken.

Verdeel de houmous over 8 kleine 

glaasjes en steek in elk glaasje 2 stukken 

wortel, 2 stukken bleekselderij en een 

stukje soepstengel. 

1

2

3

4

5

Ingrediënten

•  •  •  voor 8 gl a asjes • •  • 

200 gram kikkererwten 

(uit blik of pot), uitgelekt

1 eetlepel tahin  

(pasta van sesam)

1 teen knoflook, gepeld

sap van een halve citroen

versgemalen peper naar 
smaak

2 wortelen

4 stengels bleekselderij

2 soepstengels

15 minuten50 kcal 3 gram vezels 2 porties groente

TIP!
ook lekker met bijvoorbeeld 

komkommer of paprika. 

EEN GLAASjE BEVAT CIRCA BEREIDINGSTIjD
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pureer de paprika’s, olijven en 

kappertjes tot een gladde puree.

Breng op smaak met peper.

Doe alle ingrediënten in 

een blender en vermaal 

tot een gladde spread. 

1
1

2

Ingrediënten

2 gegrilde paprika’s 

(uit een pot)

5 groene olijven (zonder pit)

1 eetlepel kappertjes

versgemalen peper 

naar smaak 
 

Ingrediënten
200 gram verse spinazie

2 teentjes knoflook, gepeld
1 eetlepel hüttenkäse 

knoflook-spinaziespreadPaprikaspread

deze heerlijke spreads zijn makkelijk te maken en weer eens  
wat anders dan wat u in de winkel koopt. lekker op stokbrood  
als tussendoortje, maar ook bijvoorbeeld bij de lunch. 

Sandwich-
spreads      

65 kcal 4 gram vezels 2 porties groente

DEZE SpREAD BEVAT IN TOTAAL CIRCA BEREIDINGSTIjD

5 minuten43 kcal 3,5 gram vezels 2 porties groente

DEZE SpREAD BEVAT IN TOTAAL CIRCA BEREIDINGSTIjD

5 minuten
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zwarte-bonenspread avocado-spread

Snijd de avocado doormidden, 

verwijder de pit en lepel het  

vruchtvlees eruit.

prak de avocado fijn in een diep 

bord en meng het citroensap 

erdoor. 

Breng op smaak met peper.

Doe alle ingrediënten in 

een blender en vermaal tot 

een gladde puree. 

Breng op smaak met 

peper.

1

1
2

2
3

Ingrediënten
1 rijpe avocado

1 eetlepel citroensap
versgemalen peper naar smaak

Ingrediënten

100 gram zwarte bonen 

(uit pot of blik)

1 teentje knoflook

1 eetlepel gemalen kurkuma

½ eetlepel gemalen 
koriander

1 eetlepel citroensap

versgemalen peper 
naar smaak 

5 minuten215 kcal 14 gram vezels 1 portie groente

DEZE SpREAD BEVAT IN TOTAAL CIRCA BEREIDINGSTIjD

5 minuten360 kcal 7,5 gram vezels 2 porties fruit

DEZE SpREAD BEVAT IN TOTAAL CIRCA BEREIDINGSTIjD
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Het Cup bouwt voort op ons baanbrekende 
wetenschappelijke rapport Food, Nutrition, 
Physical Activity, and the Prevention of Cancer: 
a Global Perspective uit 2007 van het 
internationale World Cancer Research Fund 
(WCRF) netwerk. Het rapport was en is nog 
steeds de meest gezaghebbende bron op het 
gebied van kankerpreventie. Verder worden 
onze brochures regelmatig geactualiseerd en 
gecontroleerd door deskundigen.

Onze informatie over kankerpreventie richt 
zich op de Nederlandse bevolking in het 
algemeen. De informatie is niet bedoeld voor 
personen die op doktersvoorschrift een dieet 
volgen of speciale behoeften hebben op het 
gebied van voeding en leefstijl. Wij geven 
geen medisch advies; schakel hiervoor uw 
arts in.

de wetenschap achter onze 
aanbevelingen
de informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest uitgebreide analyse van 
wetenschappelijk onderzoek naar de preventie van kanker die ooit is gedaan. 
Wij houden deze informatie actueel aan de hand van de resultaten van ons continuous 
Update project (cUp). in dit project analyseren we nieuw onderzoek continu.

Meer informatie voor (voormalige) 
kankerpatiënten 
Vanuit ons Continuous update project 
publiceren wij regelmatig onderzoeksrappor-
ten over bepaalde kankersoorten. Zo hebben 
we recent een rapport gepubliceerd over de 
overleving van borstkanker. Met de publicatie 
van dit rapport hebben we een belangrijke 
mijlpaal bereikt. De onderzoeksmethoden die 
voor het rapport zijn gebruikt, kunnen we nu 
ook toepassen bij onderzoek naar de 
overleving van andere kankersoorten. We 
zouden hierdoor in de toekomst specifieke 
aanbevelingen voor voeding en leefstijl 
kunnen opstellen voor (voormalige) kanker-
patiënten. 

Heeft u een vraag over de informatie in deze 
brochure, over voeding en leefstijl na kanker 
of over ons werk? Neem dan contact met ons 
op via informatie@wkof.nl of 020 344 95 95.

Lees meer over ons 
wetenschappelijk onderzoek 
op www.wkof.nl/onderzoek

Onze 10 aanbevelingen voor het verkleinen  
van de kans op kanker.

Zorg voor een zo 
laag mogelijk gezond 
gewicht.

1 Drink geen alcohol. Als u 
wel alcohol wilt drinken, 
beperk dit dan tot 1 glas 
per dag (voor vrouwen) of 
2 glazen (voor mannen).

6

Beweeg minimaal 30 
minuten per dag en 
zit minder lang achter 
elkaar.

2 Eet weinig zout en 
producten waar veel 
zout in zit.

7

Eet minder calorierijk 
voedsel en drink weinig 
suikerrijke dranken.

3 Eet gezond in plaats 
van te vertrouwen op 
voedingssupplementen 
om u tegen kanker te 
beschermen.

8

Eet veel 
volkorenproducten, 
groente, fruit en 
peulvruchten en 
varieer zoveel mogelijk.

4 Geef uw baby, indien 
mogelijk, de eerste zes 
maanden uitsluitend 
borstvoeding. Geef 
daarna aanvullende 
voeding.

9

Eet niet meer dan 
500 gram rood vlees 
per week, zoals rund- 
en varkensvlees en 
eet liever geen bewerkt 
vlees, zoals ham en 
salami.

5 Als u kanker heeft gehad 
en de behandeling is 
beëindigd, volg dan 
de aanbevelingen ter 
preventie van kanker op. 
Overleg dit met uw arts. 

10

En natuurlijk… niet roken.
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Tussendoortjes zijn vaak ongezond, maar dat hoeft niet! Door gezond te snacken 
kunt u zelfs makkelijker uw dagelijkse vijf porties groente en fruit halen. Probeer 
daarom eens de recepten uit dit kookboekje. Lekker én gezond voor iedere dag, 
of voor bijzondere gelegenheden. 

samen kanker voorkomen
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