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Recepten van Sarena Solari, 
winnares Heel Holland Bakt 

Beweegt u al voldoende? 
Doe de test!

 “Sport, beweging en 
goed eten werken  
voor je gezondheid.” 
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Lezersvraag
Voor mijn werk zit ik bijna de hele 

dag, maar ik sport wel een keer 

per week en fiets altijd naar mijn 

werk. Beweeg ik zo voldoende?

 Anneke van der Steen uit Best

 Antwoord 

Het is al heel goed dat u een keer 
per week sport en op de fiets naar 
uw werk gaat. Het minimum aan 
lichaamsbeweging dat we iedere 
dag nodig hebben is 30 minuten. 
Als u dat haalt is dat al een mooi 
startpunt. Meer beweging is altijd 
beter, dus probeer ook tussen het 
werk door in beweging te zijn.  
U vertelt dat u voor uw werk veel 
zit. Hierdoor verbrandt u weinig 
calorieën. Dit beïnvloedt de 
stofwisseling en kan uiteindelijk 
leiden tot gewichtstoename.  
Las daarom tijdens het werk wat 
beweegmomenten in. Ga bijvoor-
beeld staand telefoneren of 
overleggen met collega’s, haal zelf 
koffie of thee, neem de trap in 
plaats van de lift en loop naar  
een collega toe in plaats van te 
mailen. 

Onderzoek naar een inactieve 
leefstijl is nog relatief nieuw. We 
weten nog niet precies vanaf 
welke duur zittende activiteiten 
schadelijk zijn en hoe vaak een 
zittende houding onderbroken 
moet worden. Het is belangrijk 
dat hier meer onderzoek naar 
komt. Voor nu kunt u als leidraad 
aanhouden elk half uur even uw 
benen te strekken en in ieder 
geval niet langer dan twee uur 
onafgebroken te zitten. 

De visie en missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is in Nederland al meer dan 20 jaar de autoriteit op het gebied van kanker- 
preventie door middel van gezonde voeding en leefstijl. Samen met u streeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden.

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.

Ren de Marathon Rotterdam

Mooie actie tijdens Wereld Kanker Dag
Wereld Kanker Dag (4 februari) is door de Union for International Cancer Control 
(UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de 
hele wereld stilstaan bij kanker. Onder het motto Wij kunnen. Ik kan. inspireert 
Wereld Kanker Dag ons om te onderzoeken hoe wij—samen en individueel—kun-
nen bijdragen aan het verlichten van de impact van kanker.

In Nederland hebben wij met een aantal organisaties, zoals KWF Kankerbestrijding, 
het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en IPSO ook aandacht gevraagd 
voor Wereld Kanker Dag. Samen hebben we een actie opgezet waarbij mensen 
die leven met kanker diegenen die belangrijk zijn (geweest) tijdens hun ziekte 
konden bedanken voor hun liefde, zorg en steun. Zo was het mogelijk om een 
speciaal Wereld Kanker Dag bloemboeket of een bon voor een wellnessarrange-
ment te geven. 

Partners, kinderen, familieleden en vrienden, zij zorgen en begeleiden vaak 
intensief, met veel liefde en geduld, maar ook met verdriet en onzekerheid. 
Daarom verdienden zij het om in het zonnetje te staan! De actie heeft meer 
bewustzijn gecreëerd rondom de enorme impact die kanker heeft op het leven 
van vele mensen en hun omgeving.

Nadia Ameyah 

Zondag 9 april 2017 is het zover. Dan staan onze lopers aan de start van  
de Marathon Rotterdam voor een wereld met minder kanker! 

Rent u ook mee en wilt u uw loop extra bijzonder maken? Laat u dan sponsoren 
door vrienden, familie en kennissen via onze actiewebsite inactietegenkanker.nl  
Of kent u iemand anders die meedoet? Laat hen dan weten dat zij met hun loop 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kunnen steunen. 

Door het inzetten van een sponsoractie kunnen wij meer onderzoek doen en 
voorlichting geven over voeding, leefstijl en kanker. Iedere euro telt in de strijd 
tegen kanker. Namens alle medewerkers van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
willen wij iedereen ontzettend bedanken voor hun steun. 

Wilt u meer weten over het starten van een sponsoractie? Neem contact op met 
Nuran Bozkurt via 020-344 95 96 of  inactietegenkanker@wkof.nl.

Bewegen door weer en wind

Bewegen is goed voor je lichaam en je geest. Iedere dag 

minimaal een half uurtje bewegen is het advies. Het lijkt zo 

makkelijk, maar toch haalt maar 55% van de mensen in 

Nederland deze richtlijn. Ik heb een zittend beroep, maar 

beweeg toch elke dag ruimschoots voldoende. Zo fiets ik 

altijd naar kantoor. Dat doe ik door weer en wind, want dan 

heb ik gelijk twee keer 45 minuten te pakken. Je kunt ook 

op andere manieren de gehele dag door actief zijn door 

bijvoorbeeld altijd de trap te nemen, te gaan wandelen 

tijdens je pauze of naar collega’s toe te lopen in plaats van 

te mailen of bellen.

Wie zich ook inzet om mensen in beweging te krijgen is Arie 

Boomsma. Wij zijn blij dat Arie in deze editie van Samen 

ons vertelt over de manier waarop hij mensen motiveert en 

inspireert gezonder te leven. Blader snel naar pagina 4 en 

5 en kom alvast in beweging! 

Nog een bekende Nederlander in deze editie van Samen is 

Sarena Solari. Zij won in 2015 het populaire tv-programma 

Heel Holland Bakt. Sarena heeft inmiddels een prachtig 

kookboek gemaakt vol met heerlijke bakrecepten. Speciaal 

voor u als lezer van Samen heeft Sarena een aantal bak- 

recepten uit dit kookboek geselecteerd. Ook leest u op 

pagina 6 een interview met haar 

waarin zij onder andere vertelt 

over haar passie voor bakken. 

Ik wens u veel leesplezier.

Nadia Ameyah

Directeur  

Wereld Kanker Onderzoek Fonds
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Arie Boomsma (43) groeide op binnen een dominees-
gezin op Marken. Sinds jaar en dag werkt Arie voor 
de televisie aan diverse programma’s met een 
maatschappelijk tintje. Zo presenteerde hij onder 
andere Overwinnaars, Uit de kast, Over de streep en 
recent Kitchen Impossible. Ook schrijft hij boeken 
over bezinning en zijn meest recente boek heet 
Beweeg waarmee hij mensen wil stimuleren meer  
te bewegen en gezond te eten. Hij runt twee 
sportscholen in Amsterdam.  
 
Meer over Arie vindt u op www.arieboomsma.nl

Arie Boomsma laat mensen graag de mogelijkheden 
zien hoe ze een gezond en gelukkig leven kunnen 
leiden. Dit doet hij in zijn diverse televisieprogramma’s, 
in zijn boeken en in zijn sportscholen. Wij hebben Arie 
een aantal vragen gesteld over het overwinnen van 
obstakels en stapsgewijs gezonder leven.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar  
een wereld waarin niemand een kanker krijgt die 
voorkomen kan worden. Wat vind jij van deze missie?

Het is een hoog streven om te hebben en het zou fantas-
tisch zijn om die missie te volbrengen. Maar ik merk ook om 
mij heen dat iedereen bang is voor de ziekte. Hierdoor gaan 
veel mensen ook niet naar de dokter voor controle. Angst 
bemoeilijkt openheid van zaken en daarmee naar mijn idee 
ook het voorkomen van kanker. 

Door onderzoek weten we dat ongeveer een derde 
van de meest voorkomende gevallen van kanker 
voorkomen kan worden door gezonder te eten, meer 
te bewegen en een gezond gewicht te behouden. 
Wist jij dat?

Dat is echt veel! Ik geloof dat sport, beweging en goed eten 
werken voor de fysieke en mentale gezondheid van de 
mens. Het is mooi dat je dat zelf kunt veranderen en in de 
hand hebt. Ik deel de missie van het Wereld Kanker Onder-
zoek Fonds om mensen in beweging te krijgen.  

Jij helpt zelf ook mensen in je programma's, boeken 
en sportscholen. Waar komt dat vandaan? 

Dat maatschappelijke heb ik van huis uit meegekregen. Mijn 
moeder haalde wel eens een zwerver in huis voor een paar 
weken. Dat vonden wij verschrikkelijk natuurlijk. Maar het 
heeft mijn blik op de samenleving zodanig gevormd dat ik 
niemand meer of minder waard vind dan een ander en dat 
iedereen verschillend is. In mijn werk ben ik trouwens niet 
degene die helpt, maar ik bied mensen een platform om zelf 
obstakels in hun leven weg te nemen. Ik geniet ervan om 
dat proces van iemand mee te maken en hen daarna 
gelukkiger te zien. 

Kinderen hebben tegenwoordig al vrij jong over- 
gewicht. Maak jij je daar zorgen over?

Ja, dat vind ik zorgwekkend. We hebben vanuit mijn sport-
school Vondelgym het programma Speelkwartier ontwikkeld. 
Op zo'n 20 scholen in Amsterdam organiseren we een 
alternatieve gymles voor jongeren vanaf 12 jaar oud. 
Jongeren bewegen te weinig. We leren hen weer plezier te 
krijgen in klimmen, stoeien en bewegen. Als een kind dat te 
zwaar is meer gaat bewegen, krijgt hij of zij een voldaan 
gevoel en groeit het zelfvertrouwen. Die opwaartse spiraal 
hoop ik bij hen aan te zwengelen.

Bij het overwinnen van obstakels komt ook  
gedragsverandering kijken. Hoe haal jij mensen  
tot actie over?
  
Dat lukt alleen door het goede voorbeeld te geven. Ik houd 
ervan om mensen op een enthousiaste en positieve manier 
te stimuleren. Niet de zweep erover maar zoeken naar een 
evenwicht waar iemand blij van wordt. Het gaat om willen, 
niet om moeten. 

In jouw boek ‘Beweeg’ staan diverse redenen  
en excuses om niet te kunnen sporten. Heb jij ze 
zelf ook? 

Ja, ik ervaar dit zelf ook. Nu ik vader ben, begrijp ik ouders 
beter die zeggen geen tijd te hebben voor sport. Maar je 
kunt ook bewegen door te wandelen tijdens de lunch, de 
trap te pakken en op de fiets te gaan in plaats van met het 
openbaar vervoer. 

Jij geeft als bekende Nederlander het voorbeeld in 
gezond leven. Je doet veel aan sport en stimuleert 
gezonde voeding. Is dat bij jou altijd al zo geweest?

Dat ik zelf heel bewust met mijn voeding bezig ben, is pas 
van de laatste tien jaar. Mijn moeder kookte wel altijd vers 
en gevarieerd. Wat ik nu doe, heb ik van haar meegekregen. 
Veel groente en weinig vlees. Ik heb nu al een maand 
helemaal geen vlees gegeten om te zien welk effect het op 
mij heeft. Het voelt rustiger aan mijn darmen en ik slaap 
beter. Je moet wel zorgen dat je genoeg vleesvervangende 
producten eet.

We hebben het over jongeren gehad. Maar wat 
zou je tegen iemand zeggen die denkt dat hij te 
oud is om te sporten?

Je bent nooit te oud om te sporten. Bij ons op de sport-
school komt een man van 68. Hij is arts en kwam twee jaar 
geleden bij ons vanwege hartklachten. Door het sporten is 
hij fysiek vitaler en mentaal veerkrachtiger geworden. Hij kan 
meer aan en laat stress makkelijker van zich afglijden. Mijn 
moeder is 74 en wandelt dagelijks nog twee uur in flinke 
pas. Soms houden we haar amper bij. Mijn vader van 75 
beweegt minder en heeft toch meer pijntjes en klachten. 

Tips van Arie voor een gezonde leefstijl

1.  Je hoeft niet per se een sport te beoefenen; wandelen  
  of fietsen kan ook. Wel stevig de pas erin natuurlijk.
2.  Neem beweging in je dagelijkse routine op. Net als  
  douchen, eten en slapen, hoort bewegen daar ook tussen.
3.  Niet denken dat je te moe bent om te sporten.  
  Van sporten krijg je juist energie.
4.  Houd een goed slaapritme aan. 
5.  Zet sport of beweging in je agenda. Dan houd je er  
  rekening mee.
6.  Doe je boodschappen niet op een lege maag. Anders is   
  de kans groter dat je meer koopt dan je nodig hebt.
7.  Verander in kleine stapjes en leg de lat niet direct te hoog.

In gesprek met Arie Boomsma
“Ik geloof dat sport, beweging en goed eten 
 werken voor de gezondheid van de mens.”

Arie Boomsma

Samen gezonder leven Samen gezonder leven

4 SamenKankerVoorkomen.nl Nummer 88 | Maart 2017 Nummer 88 | Maart 2017 SamenKankerVoorkomen.nl 5



Sarena's bakboek

Sarena heeft na het winnen van Heel Holland 

Bakt een eigen kookboek uitgebracht met 

heerlijke Italiaanse bakrecepten. 

Het Italiaanse bakboek van Sarena Solari 

ISBN 9789021561707 

Kosmos Uitgevers

€24,99

Fotografie: 

Harold Pereira

GRATIS
Gezond uit de oven 

Heeft u inspiratie nodig voor 
gezonde ovengerechten? Bestel 

dan dit kookboekje met 
11 heerlijke en gezonde 

recepten.

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet de tartelettevormpjes in met kokosolie. 

2. Maal voor het deeg het kokosschaafsel en de amandelen fijn in de keuken-

machine. Meng in een kom de kokosolie met de honing en voeg hier het 

gemalen kokos-amandelmengsel aan toe. Meng alles goed, verpak het deeg 

in plasticfolie en leg het minstens 1⁄2 uur in de koelkast. 

3. Haal het deeg uit de koelkast en verdeel het in zes gelijke delen. Maak hier 

bolletjes van en rol deze tussen twee vellen bakpapier of plasticfolie met een 

deegroller uit tot cirkels van ca. 5 mm dikte en ter grootte van de tartelette- 

vormpjes. Haal het bakpapier of de plasticfolie eraf en leg het deeg in de 

tartelettevormpjes. Druk het goed aan en snijd het langs de randen af. 

4. Leg een stukje bakpapier op de bodem van de vormpjes en verdeel hier de 

blindbakvulling over. Bak de taartbodempjes 15 minuten in de voorverwarmde 

oven. Haal de taartjes uit de oven, verwijder de blindbakvulling en het bak- 

papier en zet de taartjes nog 10 minuten in de oven tot ze beginnen te 

kleuren. Haal de taartbodempjes uit de oven en laat ze op een rooster 

helemaal afkoelen voordat je ze uit de vormpjes haalt. 

5. Verwarm voor de ganache de kokosmelk tot tegen de kook aan. Hak de 

chocolade in stukjes en doe deze in een kom. Giet hier de hete kokosmelk 

overheen en laat 1 minuut staan zodat de chocolade smelt. Roer goed door 

tot je een gladde ganache hebt. Laat die afkoelen tot kamertemperatuur. 

6. Verdeel de kokosganache over de taartbodempjes. Leg hier de bramen 

bovenop en bestrooi ze licht met poedersuiker. Laat de crostatine een half 

uur opstijven in de koelkast. 

Deeg
 • 50 g kokosschaafsel 

 • 230 g blanke amandelen 

 • 50 g kokosolie (kamertemperatuur) 

+ extra om in te vetten 

 • 30 g honing  

Kokosganache
 • 260 ml kokosmelk 

 • 340 g pure chocolade (minstens 

70% cacao- bestanddelen)  

 

Decoratie
 • 350 g bramen 

 • poedersuiker, om te bestrooien  

 

Overige
 • kleine vlaai- of tartelettevormpjes, 

keukenmachine, blindbakvulling,  

zoals keramische bonen of 

gedroogde peulvruchten.

Bakken met Italiaanse invloeden
Voor 6 personen

TAARTJES MET KOKOSGANACHE EN BRAMEN 

CROSTATINE CON GANACHE  AL COCCO E MORE 

Sarena is een combinatie van Hollandse nuchterheid en 
Italiaans temperament. Ondanks dat ze maar tot haar zesde 
jaar in Italië heeft gewoond, voelt zij zich nog erg met het land 
verbonden. Sarena: “Na onze verhuizing naar Nederland ging 
ik elk jaar minimaal zes weken naar Italië. Ik logeerde dan bij 
mijn oma. Zij was altijd bezig in de keuken en ik hielp haar 
met van alles. Dat vond ik toen al reuze interessant.”

Haar Italiaanse afkomst inspireert Sarena in haar bakrecep-
ten. “In Italië is iedereen veel meer bezig met goede verse 
basisproducten. Italiaanse gerechten zijn vaak simpel en 
vragen weinig bewerking van de producten. Het is daarom 
belangrijk om te werken met basisproducten van een goede 
kwaliteit en smaak. Ik gebruik in mijn recepten nooit kant-en-
klare producten en maak alles zelf. In Italië vind je ook veel 
minder pakjes en zakjes. Daar koopt niemand het, omdat de 
Italianen het belangrijk vinden om tijd te maken voor het 
koken en eten. Dat is een belangrijk onderdeel van de cultuur 
daar.”

Bakken staat meestal niet gelijk aan gezond. Sarena: “Bij 
bakken denk je aan lekkere taarten en ook aan boter en vet. 
Het wordt pas ongezond als je er teveel van eet. Maar als je 
het met mate eet is er niets mis met deze producten. Je kunt 
beter (volle) ingrediënten van een goede kwaliteit gebruiken. 
Daar geniet je meer van en dan heb je ook genoeg aan een 
klein stukje. In Italiaanse bakrecepten zit niet veel crème en 
room, maar ze zijn wat droger en bevatten jams. Het liefst 
zelfgemaakt zodat je een sterke fruitsmaak hebt en er niet 
zoveel suiker bij hoeft te doen.” 

AARDAPPELTAART 

TORTA DI PATATE
Mijn oma staat bekend om haar heerlijke aardappeltaart en 

met regelmaat vragen mensen haar dan ook om het recept. 

Ze maakt altijd een bakplaat vol zodat er voor iedereen die 

langskomt genoeg is.  

CROSTATA MET AMARETTI EN AMANDELSCHUIM  

CROSTATA CON  
AMARETTI E MANDORLE 
Deze taart maakte mijn oma altijd bij speciale gelegenheden. 

Het is de ‘luxe’ versie van de gewone crostata met jam. 

Bereidingswijze

Deze crostatine zijn door het gebruik van kokosolie en kokosmelk lactosevrij. 

Bovendien gebruik ik kokos- en amandelmeel en zijn ze dus ook nog glutenvrij. 

Om het helemaal af te maken heb ik de suiker vervangen door honing. De 

bodems worden hierdoor bros en kruimelig, wat ik lekker vind in combinatie 

met de romige kokosganache. Ik versier de taartjes met mooie donkere 

bramen, maar je kunt ook andere bosvruchten gebruiken. 

Sarena Solari is in 2015 uitgeroepen tot de beste thuisbakker van Nederland in het populaire  
tv-programma Heel Holland Bakt. Zij wist de jury te overtuigen met haar heerlijke baksels met 
Italiaanse invloeden.

Lees deze recepten op onze website  
wkof.nl/recepten 

Ingrediënten

Torta di patate Crostata met amaretti
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Minder dan 3 punten

TIJD OM IN ACTIE TE KOMEN!
Het zou goed voor u zijn om meer te bewegen.  
Begin rustig met elke dag 10 minuten beweging  

en bouw dit langzaam op naar 30 minuten. 

Er zijn veel manieren en momenten waarop u in beweging 
kunt komen. Maak bijvoorbeeld elke dag een lunch- 

wandeling met uw collega’s, doe uw boodschappen op 
de fiets of lopend en neem als het kan de trap. Na 

een tijdje zult u merken dat bewegen u steeds 
makkelijker af gaat. Dan is het tijd om de 

intensiteit en de duur van de beweeg-
momenten te verhogen. 

8 - 12 punten

U BENT GOED BEZIG!
U beweegt voldoende, dat is mooi! Als 

het u makkelijk lukt om iedere dag 30 

minuten te bewegen, breidt het aantal 

minuten beweging dan uit naar 60 minuten. 

Ook kunt u de intensiteit van de beweging 

verhogen. Dus ga in plaats van 

wandelen eens joggen of op een 

hoger tempo fietsen. 

3 - 7 punten

NIET SLECHT, MAAR  
HET KAN BETER

U beweegt al regelmatig, maar  

komt u aan de 30 minuten per dag? Bouw  

meer lichaamsbeweging in uw dagelijkse ritme. 

Wandelen of fietsen zijn simpele manieren om 

meer te bewegen. Het zou mooi zijn als u 

uiteindelijk 60 minuten beweging per  

dag haalt.  

GRATIS
Lees waarom 

lichaamsbeweging zo 
belangrijk is ter preventie 
van kanker. Bestel deze 

brochure.

Maar liefst 45% van de mensen in Nederland van  
12 jaar en ouder beweegt niet voldoende. Terwijl  
veel mensen wel denken dat ze genoeg bewegen. 
Hoe zit dat met u?

Doe de test om te ontdekken of u al voldoende beweegt. 

Omcirkel het antwoord dat van toepassing is. Tel nadat u alle 

vragen heeft beantwoord de punten in de rechterkolom bij 

elkaar op en lees daarna de uitslag. 

1. Hoe actief bent u tijdens uw werk  
 (of in het huishouden)?  
a. Niet zo actief, ik zit bijna de hele dag. 0

b. Ik heb geen actief werk, maar probeer tussendoor  1 

 zoveel mogelijk te bewegen. 

c. Heel actief, ik ben de hele tijd in beweging. 2

2. Hoe fit bent u? 
a. Ik heb op dit moment een slechte conditie. 0

b. Ik heb een gemiddelde conditie voor mijn leeftijd. 1

c. Ik ben in topvorm. 2

3. Als u de keuze heeft tussen de roltrap/lift  
 of de trap, dan kiest u:
a. Altijd de roltrap/lift. 0

b. De trap als ik geen haast heb. 1

c. Altijd de trap. 2

4. Hoe vaak doet u aan sport of aan een  
 actieve hobby als zwemmen, wandelen,  
 dansen, joggen, fietsen enzovoorts?
a. Bijna nooit. 0

b. Ongeveer één keer per week. 1

c. Meerdere keren per week.  2

5. Als u naar de winkel moet om bood- 
 schappen te doen, dan gaat u met
a. De auto of bus.  0

b. Bij mooi weer lopend of op de fiets. 1

c. Altijd lopend of op de fiets. 2

6. Wat doet u graag in uw vrije tijd?
a. Ik doe het rustig aan; lees, maak puzzels, kijk veel tv. 0

b. Ik doe ook veel klusjes en besteed veel tijd aan  1 

 mijn actieve hobby’s. 

c. Ik ben een bezige bij en altijd in de weer. Ik zit niet  2 

 veel stil. 

Uitslag

Beweegt u al voldoende? 

Doe de test!

• Doe oefeningen tijdens het televisiekijken.
• Sta op tijdens tv-reclames en loop rondjes  
 door het huis of een paar keer de trap op en neer.
• Sta regelmatig op van uw werkplek en loop naar  
 collega’s toe om iets te vragen.
• Ga wandelen tijdens de lunch.
• Doe uw boodschappen op de fiets.
• Stap een halte eerder uit de bus of tram.
• Beweeg samen met familie of vrienden.  
 Dat werkt motiverend en is bovendien gezellig. 
• U hoeft niet een aaneengesloten periode te  
 bewegen. Drie keer 10 minuten is ook goed. 

Tips om meer te bewegen

Regelmatige lichaamsbeweging helpt mensen van alle 

leeftijden om een actief, gezond leven te leiden. Fit blijven  

is een belangrijke investering in uw gezondheid. Als u 

voldoende varieert in het soort lichaamsbeweging verveelt 

het niet. Moedig ook vrienden en familie aan om samen met 

u een nieuwe, actieve hobby te beginnen. Niet onbelangrijk; 

lichaamsbeweging verlaagt de kans op verschillende 

soorten kanker.



Dr. Sandra Beijer, diëtist en senior onderzoeker bij het 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en één van 

de initiatiefnemers van voedingenkankerinfo.nl:  

“Wij zijn erg blij dat de website voedingenkankerinfo.nl  

is ondergebracht bij het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds, de organisatie gespecialiseerd in de belangrijke 

rol van voeding en leefstijl bij kanker. Alle betrokken 

experts kijken uit om samen voedingenkankerinfo.nl 

goed te waarborgen om iedereen die met kanker is 

geconfronteerd te voorzien van betrouwbaar advies.”

COLOFON

Samen is een publicatie van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Het fonds is een onafhankelijke 
stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 41213794. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds is lid van het internationale 
World Cancer Research Fund netwerk. 

Contactgegevens
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam
Postadres: Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam
Tel. 020-344 95 95
Website: www.wkof.nl
E-mail: informatie@wkof.nl
Bankrekening (IBAN) NL51 ABNA 0424356309

Redactie: Nadia Ameyah, Germund Daal  
en Jessica Meijs 
Ontwerp & productie: Jessica Meijs, Nicole de Waal, 
Nuran Bozkurt, Paul Willemse en Living the Brand

Onze informatie over gezonde voeding en leefstijl richt 
zich op de Nederlandse bevolking in het algemeen en is 
niet bedoeld als advies voor personen die een dieet op 
doktersvoorschrift volgen. Wij geven geen medisch 
advies, schakel daarvoor uw dokter in.

Uw persoonsgegevens
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt uw 
gegevens vast met het doel u in de toekomst te kunnen 
informeren over de activiteiten van de organisatie en 
kankerpreventie. Uw persoonsgegevens worden niet aan 
derden ter beschikking gesteld. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds is gehouden aan de privacywetgeving.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds is geregis-
tereerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende 
regels). 

Nieuw onderzoek in 2017 Voedingenkankerinfo.nl  
Nu onderdeel van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
De website voedingenkankerinfo.nl is sinds 2013 een vertrouwde plek voor (ex)patiënten, hun naasten en zorgprofes-
sionals. Nu is het Wereld Kanker Onderzoek Fonds niet alleen de bron van informatie en advies over een gezonde 
voeding en leefstijl om de kans op kanker te verkleinen, maar ook over voeding en leefstijl tijdens en na kanker. 

Lichaamsbeweging en de 
kwaliteit van leven bij hoofd- 
en halskanker
Hoofdonderzoeker: Dr. Anne May

Onderzoeksinstituut: UMC Utrecht, 

Nederland

De behandeling van hoofd- en halskanker heeft grote fysieke 

impact en patiënten kampen vaak met ernstige vermoeidheid. 

Interventies om deze vermoeidheid tegen te gaan zijn er nog 

niet, maar zijn wel hard nodig. Dit onderzoek wil achterhalen of 

beweeginterventies bij (ex-)patiënten met een hoofd- of 

nektumor haalbaar zijn.

Lichaamsbeweging en het 
terugdringen van vermoeidheid 
bij kanker
Hoofdonderzoeker: Prof. Karin Nordin

Onderzoeksinstituut: Uppsala Universiteit, 

Zweden

Vermoeidheid bij kanker komt zeer veel voor en het beïnvloedt de 

kwaliteit van leven van de kankerpatiënt. Onderzoek heeft al 

eerder aangetoond dat lichaamsbeweging vermoeidheid kan 

verminderen, maar meer kennis is nodig over de hoeveelheid en 

manier van beweging. Op basis van resultaten van dit onder-

zoek kunnen optimale beweegprogramma’s opgezet worden.

 

Overgewicht en obesitas en 
de overleving van kanker
Hoofdonderzoeker: Dr. Isabelle Soerjo-

mataram

Onderzoeksinstituut: International 

Agency of Research on Cancer (IARC), 

Frankrijk

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risicofactoren voor 

veel kankersoorten. Onderzoek heeft ook aangetoond dat 

kankerpatiënten met overgewicht een slechtere overlevings-

kans hebben. Onderzoekers willen nu weten in hoeverre het 

aantal jaren dat iemand overgewicht heeft voor de diagnose 

kanker van invloed is op de overleving. 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de autoriteit in Neder-

land op het gebied van voeding, leefstijl en kanker. Al meer dan 

20 jaar bouwt de stichting aan de kennis over hoe we de kans 

op kanker kunnen verkleinen. Zo weten we vandaag de dag dat 

ongeveer een derde van de meest voorkomende gevallen van 

kanker voorkomen kan worden door gezonder te eten, meer te 

bewegen en een gezond gewicht te behouden.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vindt het erg belangrijk dat 

er ook meer kennis is over de rol van voeding en leefstijl tijdens 

en na kanker. (Ex)patiënten en hun naasten hebben veel vragen 

over voeding tijdens en na behandeling, en het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds vindt het haar taak om hierbij te helpen zodat 

mensen sterker staan tegen kanker. Binnenkort leest u meer 

hierover in Samen.

Risicofactoren voor 
slokdarmkanker
Hoofdonderzoeker: Dr. Paul Brennan

Onderzoeksinstituut: International 

Agency for Research on Cancer (IACR), 

Frankrijk

De kans op overleving van slokdarmkanker is nog steeds klein, 

vandaar dat preventie erg belangrijk is. Bekende risicofactoren 

voor slokdarmkanker zijn roken en alcohol. Dit onderzoek richt 

zich op de rol van andere risicofactoren zoals voeding.

De biologische mechanismen 
bij sedentair gedrag en 
lichaamsbeweging bij 
vermoeidheid onder (ex)-
darmkankerpatiënten
Hoofdonderzoeker: Prof. Matty Weijenberg

Onderzoeksinstituut: GROW School for 

Oncology, Maastricht University, Nederland

1 op de 2 darmkankerpatiënten kampt met ernstige vermoeid-

heid. Dit onderzoek richt zich op de mechanismen in ons 

lichaam die de relatie tussen lichamelijke activiteit en vermoeid-

heid bij darmkankerpatiënten kunnen verklaren.

Lichaamsbeweging en 
eierstokkanker
Hoofdonderzoeker: Prof. Sandra Hayes

Onderzoeksinstituut: University of 

Queensland, Australië 

Welke effecten heeft lichaamsbeweging tijdens de chemotherapie 

bij patiënten met eierstokkanker? Onderzoek bij andere 

kankersoorten wijst uit dat beweging tijdens de chemo de 

negatieve bijwerkingen van de therapie kan verminderen en de 

kwaliteit van leven kan verbeteren.  

Dankzij uw steun kunnen wij ieder jaar nieuw onderzoek naar de preventie en overleving van kanker financieren. 
Begin 2017 zijn een aantal nieuwe onderzoeken van start gegaan. Hieronder leest u in het kort waar de onder-
zoeken over gaan. Een uitgebreidere beschrijving kunt u vinden op onze website wkof.nl/onderzoek

Dr. Sandra Beijer

Over voedingenkankerinfo.nl
Voedingenkankerinfo.nl is in 2013 opgezet als een samen-

werking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland 

(IKNL), Wageningen University en de Landelijke Werkgroep 

Diëtisten Oncologie, met een subsidie van Alpe D’huzes en 

KWF Kankerbestrijding. Het doel van dit platform is de 

voedingszorg bij patiënten met kanker en bij mensen die 

kanker hebben gehad te verbeteren. Achter de site zit een 

wetenschappelijk team bestaande uit onder andere prof. 

Voeding en Ziekte Ellen Kampman, diëtist en senior onder-

zoeker dr. Sandra Beijer en diëtist en voedingswetenschapper 

ir. Merel van Veen.
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Samen meer onderzoeken Nieuws en standpunten



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt aan een wereld waarin niemand een kanker krijgt 
die voorkomen kan worden. Ook u heeft het vermogen om ons daarbij te helpen. Een gift uit 
uw nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een mooie toekomst met 
minder kanker.

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en doelen. De gids bevat tevens 
praktische informatie over nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor uzelf over-
zichtelijk in kaart te brengen. 

Bestel de gids nu. Gebruik hiervoor bijgevoegde antwoordkaart.

Samen werken we aan een toekomst met minder kanker


