
Gratis aanbiedingen
Zie bijgevoegde antwoordkaart

Nieuw onderzoek: 
risicofactoren borstkanker

 “Ik vind het prachtig om bij 
te dragen aan een wereld 
zonder kanker.”

— Nadia Ameyah
Directeur WKOF 

Kinderen en groente!
Heerlijke recepten waar ze  
van gaan watertanden
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Lezersvraag
Op een dag drink ik vooral koffie, 

thee of water. Maar de hele dag 

hetzelfde drinken vind ik een 

beetje saai. Ik vind een glaasje 

fris of sap op z’n tijd best lekker, 

maar ik weet dat dit niet heel 

gezond is. Hoe kan ik voldoende 

drinken zonder dat het saai wordt 

en het toch gezond blijft? 

 Sjaak Visscher uit Naarden

 

Antwoord 

Smaak is ook een kwestie van 
gewenning. Als u gewend bent  
om dagelijks zoete dranken te 
drinken dan kan water inderdaad 
wat saai zijn. Om een start te 
maken met minder suikerrijke 
dranken is het nodig om de  
zoete gewenning af te bouwen. 
Maak voor uzelf een goed 
onderscheid in smaak en 
zoetigheid. Mix bijvoorbeeld uw 
frisdrank of vruchtensap met 
water of koolzuurhoudend water. 
Daardoor ontstaat een frisse 
drank met minder calorieën. 
Naarmate u langer volhoudt, zal 
u merken dat u minder behoefte 
heeft aan het zoete en meer op 
zoek bent naar smaak. Water 
een smaakje geven is ook een 
goede tip voor het verder 
ontwikkelen van deze gewoonte. 
Voeg bijvoorbeeld een schijfje 
citroen, muntblaadjes, komkom-
mer of een stukje sinaasappel 
toe aan uw glas water.

Nadia Ameyah 

Op zondag 17 september rent een gepassioneerd team van hardlopers de 
Dam tot Damloop voor een wereld met minder kanker. Ieder met z’n eigen 
verhaal. Zo zijn de gedachten van renner Anneloes van der Dussen bij 
haar nichtje en schoonvader die aan kanker overleden:

 "Naast mijn nichtje die op 5 jarige 

leeftijd overleed heb ik ook mijn 

schoonvader verloren aan 

longkanker. Hij overleed vier 

dagen na de geboorte van onze 

zoon, zijn eerste kleinzoon. Met 

de wensambulance heb ik met 

mijn zoontje opa Rob bezocht vlak 

na de geboorte. Dit was zowel emotioneel als lichamelijk erg zwaar, omdat de 

kleine man met een keizersnede ter wereld is gekomen. Wat had ik graag gewild 

dat mijn schoonvader zijn kleinzoon zou hebben zien opgroeien. Met deze actie 

hoop ik dat anderen dit verdriet bespaard blijft."

Kom net als Anneloes ook in actie! Steun haar of een andere sportieveling voor 

een wereld met minder kanker via inactietegenkanker.nl.

Als dank voor uw steun hebben wij speciale kortingsacties voor u als 
donateur geregeld. 

• Magazine Op Pad voor outdoorliefhebbers 
In magazine Op Pad vindt u inspirerende verhalen van andere buitensporters, 
sfeerreportages over de mooiste wandel- en fietstochten in binnen- en 
buitenland en onafhankelijke tests van outdoor materialen. Onze donateurs 
krijgen flinke korting op een jaarabonnement. U betaalt slechts € 17,50 
i.p.v. € 37,95. Meer info: www.oppad.nl/magazine

•  Hotelovernachting in hartje Amsterdam 
Een nachtje doorbrengen in een van de meest bruisende wijken van onze 
hoofdstad? Hotel Zoku biedt onze donateurs 10% korting op een overnach-
ting. Het hotel is gevestigd aan de Weesperstraat met volop bedrijvigheid, 
cultuur en ontspanning op loopafstand. Meer info: www.livezoku.com.

Ga naar www.wkof.nl/donateurskaart en ontvang uw korting vandaag nog!

Winnaar fruitkistje Denksport woordzoeker

In juli viel er bij u een brief op de mat met een Denksport woordzoeker.  
De winnaar van de fruitkist is: mevrouw Van de Heide Klinkhamer. Gefeliciteerd!

Gezond opgroeien

Kinderen groeien tegenwoordig op in een omgeving 

waarin het makkelijk is om overgewicht te krijgen. 

Voedsel is namelijk altijd en overal beschikbaar en 

ongezonde voeding wordt aantrekkelijk gemaakt.  

Zo prijken tekenfilmkarakters en idolen op de verpakking 

van veel ongezonde producten. Dit maakt het een uit- 

daging om als ouder samen met kinderen boodschappen 

te doen. Ook ik ondervind dit aan den lijve; mijn kinderen 

krijsen soms hartstochtelijk op de supermarktvloer 

omdat ze Woezel en Pip snoepjes willen. Alleen vanwege 

het plaatje, vaak weten ze niet eens wat er in zit. 

Vooral het wachten bij de kassa zorgt voor uitdagingen. 

Dan moet je als ouder heel sterk in je schoenen staan. 

Daarom zijn wij partner van de Alliantie Stop kindermar-

keting ongezonde voeding. Wij maken ons hard om 

kinderen te beschermen tegen marketing van ongezonde 

producten. Op pagina 6 leest u handige tips voor een 

gezonde leefstijl voor kinderen. Op pagina 11 leest u 

meer over onze activiteiten op het gebied van beleids-

beïnvloeding met als doel gezonde voeding en leefstijl 

voor een toekomst zonder kanker. Want onze leefom-

geving zou de gezonde keuzes makkelijker moeten 

maken, niet moeilijker.

Ik wens u veel leesplezier.

Nadia Ameyah, 

Directeur 
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Kortingsacties voor onze donateurs

De visie en missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Onze droom en ambitie is een wereld zonder kanker. Wij helpen mensen keuzes te maken in hun voeding en 
leefstijl om sterker te staan tegenover kanker.

� Wij stimuleren en financieren wetenschappelijk onder-
zoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon, 
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.

�	Wij analyseren en interpreteren al het beschikbare 
wetenschappelijk bewijs op dit gebied.

�	Wij geven voorlichting over de keuzes die mensen  
kunnen maken in hun voeding en leefstijl om sterker te 
staan tegenover kanker.

�	Wij beïnvloeden beleid om de gezonde keuzes de 
makkelijke keuzes te maken.

Wereld Kanker Onderzoek Fonds
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Je werkt nu ruim 8 jaar voor het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Wat drijft je in je werk?
 “Het is niet moeilijk om passie voor dit werk te vinden. Ik vind 
het prachtig om bij te dragen aan een wereld zonder kanker. 
Ik weet dat wanneer je je voeding en leefstijl aanpast je je 
risico op kanker kunt verlagen. Ik heb in het verleden ook 
voor commerciële organisaties gewerkt en ontdekte dat 
werken voor een maatschappelijk doel mij veel meer 
voldoening geeft.”

Heb je zelf met kanker te maken gehad in je 
omgeving?
 “Lange tijd kwam deze vreselijke ziekte niet in mijn directe 
omgeving voor. De heftigheid ervan drong wel tot me door 
via persoonlijke verhalen van collega’s en vrienden, maar 
sinds mijn moeder vorig jaar de diagnose darmkanker kreeg, 
merk ik pas echt voor welke uitdagingen je komt te staan.  
Je belandt in een achtbaan van emoties, angsten en onzeker-
heden. Er is veel onduidelijkheid, machteloosheid en je moet 
maar afwachten hoe het afloopt. Ik vind het daarom erg 
belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar kanker 
en draag daar graag m’n steentje aan bij.”

Hoe ziet een gemiddelde doordeweekse dag er 
voor jou uit?

 “Ik sta rond 6 uur op en begin met wat huishoude-
lijke klusjes. Daarna help ik mijn kinderen bij het 
aankleden, wat regelmatig behoorlijk wat voeten 
in de aarde heeft. We ontbijten met z’n allen aan 
tafel met volkorenbrood met olijfolie, verse 
fruitshakes die mijn oudste dochter Sarah voor 
iedereen maakt en gebakken of gekookte eieren. 

Het ontbijt is een belangrijk moment met het 
gezin. Na het ontbijt breng ik de kinderen op de 
fiets naar school en de opvang en fiets ik door 

naar kantoor. Het is een half uur fietsen, maar voor mij  
erg belangrijk ter ontspanning.

Op sommige dagen start ik direct met overleg als ik op 
kantoor aankom. Ik vind dit een belangrijk onderdeel van 
mijn werk, omdat ik graag van alles op de hoogte ben. Dit is 
een uitdaging, vooral nu de organisatie groeit. Verder denk 
ik graag met collega’s mee en volg ik de voortgang van alle 
plannen. Ik stuur bij waar nodig, houd contact met het 
toezichthoudend bestuur, bewaak de financiële gezondheid 
van de organisatie, volg de veranderingen in de sector en 
uiteraard manage ik het team van collega’s. Alle functies 
binnen de organisatie zijn van waarde. Ik vind het belangrijk om 
alle werknemers te motiveren en te waarderen voor hun inzet.  

Aan het einde van de werkdag stap ik weer op de fiets; fijn 
om even te schakelen. Na schooltijd zijn de kinderen bij 
familie waar mijn man ze ophaalt. Hij werkt parttime als 
docent Engels op een middelbare school en is daardoor 
iets flexibeler. Per dag verschilt het programma van de 
kinderen, maar met z’n allen aan tafel eten is voor ons een 
belangrijk onderdeel van de dag. Mijn man en ik verdelen 
de huishoudelijke taken afhankelijk van wie er tijd voor 
heeft. ’s Avonds komt het regelmatig voor dat m’n man en 
ik nog aan het werk zijn of sporten. Een avondje niksen is 
bij ons zeldzaam.” 

Wat zijn je uitdagingen bij het combineren van 
een druk werk- en gezinsleven?
 “Een van de grootste uitdagingen voor mijn man en mij is 
het tijd vrij maken voor elkaar. De kinderen zijn onze 
prioriteit. Alle programmaonderdelen van het gezin stem-
men we zo goed mogelijk op elkaar af inclusief buffertijd, 
want te strak plannen werkt niet (met kleine kinderen gaat 
er nog weleens iets niet volgens planning). Ook ben ik 
graag betrokken bij de schoolloopbaan van de kinderen.  
Ik was bijvoorbeeld lange tijd ‘voorleesmoeder’ op school. 

We voeden onze kinderen tweetalig (Nederlands en 
Arabisch) op. Daarom gaan ze in het weekend naar Arabi-
sche les. We houden wel in de gaten dat iedereen plezier 
heeft in alle activiteiten en dat mijn man en ik het ook leuk 
blijven vinden om overal mee naar toe te gaan. Alleen op 
die manier werkt het.”

Hoe belangrijk is beweging binnen je gezin? 
 “Een actieve leefstijl vinden wij belangrijk; we doen bijna 
alles op de fiets of lopend. We stimuleren buitenspelen, 
zitten zo min mogelijk voor de buis en gaan er regelmatig 
met het hele gezin wandelend of fietsend op uit. Alle 
kinderen zitten op een sport. De oudste is fanatiek 
wedstrijdzwemmer, de middelste zit op zwemles voor haar 
C-diploma en de jongste doet aan peutervoetbal. Hoe 
vroeger ze beginnen met sporten, hoe beter. Mijn man 
voetbalt zelf ook. Voor mij is het wel een uitdaging om 
naast alle huishoudelijke taken, mijn werk en het pro-
gramma van het gezin een vast tijdstip te vinden om te 
sporten. Ik probeer wel regelmatig gebruik te maken van 
onze fitnessapparaten thuis.”

In hoeverre speelt gezonde voeding thuis een rol?
 “Naast bewegen is gezonde voeding voor ons essentieel. 
‘Goede voeding is lekkere voeding’, geven we onze kinde-
ren mee. Naar school geef ik ze gezonde dingen mee en 
thuis eten we veel groente, fruit en volkorenproducten. We 
snoepen ook af en toe hoor, maar doen dit bij uitzondering. 
De basis moet gewoon gezond zijn. Het is met de kinderen 
af en toe wel een uitdaging moet ik bekennen, want op een 
bepaalde leeftijd is ‘lust ik niet’ de favoriete zin aan tafel. 
De kunst is om geen alternatieven te bieden. Eten wat de 
pot schaft. En volhouden. Onze middelste zit nu al een 
tijdje in de ‘lust-ik-niet-fase’, maar de oudste heeft nu wel 
een smaakvoorkeur ontwikkeld waarin ik de dingen die we 
haar hebben aangeleerd zie terugkomen. Als mijn kinderen 
een bepaald ingrediënt niet lekker vinden, combineer ik het 
met iets wat ze wel lusten waardoor ze het toch gaan 
waarderen. 

De basis voor gezond gedrag wordt al in de kinderjaren 
gelegd en daarom vind ik het belangrijk om mijn kinderen 
zo gezond en actief mogelijk op te voeden. Zo kunnen zij 
opgroeien tot volwassenen waarbij zij hun gezonde eet- en 
leefgedrag voortzetten.”

“Mijn baan als directeur met een 
druk gezin combineren is soms  
een uitdaging, maar het geeft  

ook veel voldoening”

“Fietsen naar en van m’n werk
 is het ontspanningsmomentje  
 van de dag”

Nadia werkt sinds 2009 bij het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds als directeur. 
Naast haar baan heeft ze ook een druk 
gezinsleven. Zo is ze getrouwd en moeder 
van drie kinderen: Sarah (10 jaar), Liena  
(5 jaar) en Safouan (2,5 jaar). Ze zorgt 
ervoor dat een gezonde leefstijl in haar 
gezin voorop blijft staan. 

Nadia Ameyah

Sarah SafouanLiena

Samen gezonder leven Samen gezonder leven

4 WereldKankerOnderzoekFonds.nl  Nummer 90 | September 2017 Nummer 90 | September 2017  WereldKankerOnderzoekFonds.nl 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen gezonder leven

 Winactie!
We geven aan de lezers van Samen twee 

kookboeken Chef het Samen met tomaat 

weg. Wilt u hier kans op maken? Mail dan 

voor 11 september 2017 uw naam en 

adresgegevens naar informatie@wkof.nl 

onder vermelding van ‘Chef het Samen’. 

De winnaars krijgen van ons in dezelfde 

week een bericht.

Hoe laat je kinderen genieten van groente?
Kinderen en groente: het blijft een lastige 
combinatie. Het is vaak een groot frustratie-
punt van veel (groot)ouders om kinderen 
voldoende groente te laten eten. Van nature 
houden kinderen van zoete smaken en  
hebben ze een afkeer van zuur en bitter.  
Om ze toch die smaken te leren waarderen,  
is het goed om ze vaak een bepaalde smaak 
of product te laten proeven. 

Laura Emmelkamp, auteur van kinderkookboeken 

zoals Keet Smakelijk en Chef het Samen met tomaat* 

heeft als missie om kinderen meer groente te laten 

eten en bovenal hier ook plezier aan te laten beleven! 

Laura: “Het begon als een uitdaging om mijn eigen 

kinderen meer groenten te laten eten. Wortel en 

komkommer lukte nog wel, maar bij asperges, cham-

pignons en rucola gingen de kindermondjes op slot. 

Totdat we ontdekten dat we geen groenten moesten 

verkopen, maar een goed verhaal, zo is broccoli bijvoorbeeld 

groente met afrohaar! In mijn nieuwste boek staat de tomaat 

centraal. In dit boek dagen we kinderen, de chefs van de 

toekomst, uit om simpele, maar ook vrij uitgebreide recepten 

bomvol groenten te maken.” 

*Het kookboek is onlangs uitgeroepen tot beste kinderkook-

boek van de wereld!

Ingrediënten
 • 150 gram volkorenmeel

 • 1 theelepel zout

 • 2 theelepels bakpoeder

 • 6 eieren

 • 1 dl melk

 • 100 gram jonge kaas, geraspt

 • 150 gram doperwten (diepvries)

 • 100 gram zongedroogde tomaten  

op basis van olie

 • 6 cherrytomaten, voor de garnering

 • Papieren muffinvormpjes

Hartige muffins
Voor 12 muffins | Bereidingstijd: 15 min. & 20 min. oven

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

2. Pak twee mengkommen. Doe in de een 

de eieren en de melk en in de andere het meel, zout en 

het bakpoeder. Meng de ingrediënten in beide kommen goed door elkaar.

3. Knip of snijd de zongedroogde tomaten in stukjes.

4. Doe de stukjes tomaat en de doperwten in de kom bij de geklutste eieren. 

Doe de geraspte kaas erbij. Roer alles goed door elkaar zodat er geen klont 

bevroren doperwten in zit. 

5. Doe het meel in de kom met het eimengsel en meng alles goed door elkaar. 

6. Zet de papieren muffinvormpjes op de bakplaat (of in de speciale muffinbak-

plaat) en vul ze met het muffinmengsel. 

7. Zet de muffins ca. 20 minuten in de oven.

8. Haal ze uit de oven en laat ze een half uurtje afkoelen. Serveer met een 

halve cherrytomaat erop. 

Dit recept  
komt uit

 Chef het Samen 
met tomaat!

10 tips voor een gezonde leefstijl 
voor kinderen 

Geef ze de hele dag groente en fruit
Bied bij elk eetmoment groente en/of fruit aan.  
Dus niet alleen bij de warme maaltijd, maar ook 

als tussendoortje en op brood bij de lunch. Denk aan 
plakjes tomaat, komkommer, radijs en aardbei op brood of 
stukjes paprika en rauwe wortel zo uit het vuistje. Voeg ook 
fruit en groente toe bij het ontbijt en het dessert. Kinderen 
leren hiermee dat het eten van groente en fruit de hele dag 
door kan!

Kies volkoren
Volkoren is gezond! In volkorenproducten zoals 
volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst 

zitten meer voedingsvezels en andere gezonde stoffen dan 
in de witte of blanke variant. Door altijd voor volkoren te 
kiezen, wennen kinderen aan de smaak en vinden ze de 
andere varianten misschien zelfs smakeloos. 

Laat ze proeven
Laat kinderen van kleins af aan verschillende 
smaken proeven. Zo worden ze makkelijkere 

eters en zijn ze minder huiverig voor nieuwe producten en 
ingrediënten. Kinderen moeten vaak wel tien keer proeven 
voordat ze aan de smaak van iets nieuws gewend zijn en 
het lekker vinden. Geef het daarom niet meteen op als ze 
iets nieuws de eerste keer niet lusten. Combineer bijvoor-
beeld met ingrediënten die ze wel lekker vinden. 

Kook samen
Als kinderen meehelpen in de keuken,  
leren ze spelenderwijs wat er komt kijken bij  

het zelf bereiden van de maaltijd en hoe makkelijk en leuk 
het kan zijn om iets gezonds (en lekkers!) op tafel te 
zetten. Zo vallen ze minder snel terug op kant-en-klaar-
maaltijden als ze een keer alleen thuis zijn of als ze later op 
zichzelf wonen.  

Eet samen
Maak van de maaltijd een gezellig 
moment van de dag door samen aan 

tafel te eten. Als uw (klein)kind eten associeert 
met gezelligheid zal het makkelijker alles eten. 
Laat bovendien zien hoe u zelf geniet van het 
eten, dat straalt u ook uit op uw kinderen. Dek 
samen de tafel en maak van het eten een 
ontspanningsmoment. Zorg bijvoorbeeld ook dat 
elektronische apparatuur uit staat tijdens het 
eten zodat het echt om het samen eten draait. 
Kinderen nemen gewoontes later vaak over. 

        Lees verder op pag. 9

Gewoontes die we als kind hebben aangeleerd, beïnvloeden de keuzes de we vandaag de dag maken.  
Met name als het gaat om wat we eten en hoeveel we bewegen. Daarom is het goed om kinderen al van jongs 
af aan te laten wennen aan gezonde keuzes. Wij zetten tien tips voor u op een rijtje:   

GRATIS 

groenteproefkaart!

Bestel de groenteproefkaart 

en ga samen met je (klein)kind 

op smaakavontuur! Bij iedere 

keer dat ze groente hebben 

gegeten, verdienen ze  

een sticker.

Samen gezond eten

Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!
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Samen gezonder leven

Voor 4 personen | Bereidingstijd: 15 min.

Loempia light

Ingrediënten
 • 14 vellen filodeeg

 • 150 gram geraspte wortel 

(kant-en-klaar of zelfgeraspt)

 • 250 gram taugé

 • 1 lente-ui

 • 3 eetlepels sesamzaad

 • olie om in te vetten (kool-

zaadolie of zonnebloemolie) 

Bereidingswijze
1. Haal het filodeeg een half uur van tevoren uit de vriezer, 

laat het in de verpakking ontdooien.

2. Verwarm de oven voor op 200 graden.

3. Spoel de taugé af en laat goed uitlekken.  

Snijd de lente-ui in dunne plakjes.

4. Doe de geraspte wortel in een grote kom en meng het met de lente-ui en de taugé.

5. Doe het sesamzaad erbij.

6. Trek voorzichtig een vel filodeeg los van de rest en leg het op een snijplank. 

7. Leg een bergje van het groentemengsel in het midden van het filodeeg en maak de rand een 

beetje nat met een kwastje (mag ook met schone vingers). 

8. Rol het filodeeg op. Start met het naar binnen vouwen van de 2 uiteinden zodat de inhoud er 

niet uit valt. Het resultaat is een soort lange kussensloop. 

9. Bestrijk de loempia met een dun laagje olie en doe dit ook aan de andere kant. 

10. Maak op dezelfde manier de overige loempia’s en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. 

11. Zet ze in de oven en draai na tien minuten om. Bak ze vervolgens nog 10 minuten totdat ze aan 

beide kanten goudbruin zijn.

Dit recept  
komt uit

 Chef het Samen 
met tomaat!

Verantwoord snoepen
Af en toe een koekje of snoepje mag natuurlijk 
best. Zorg er dan wel voor dat het een kleine 

portie is die past bij de leeftijd. Een goede richtlijn die het 
Voedingscentrum hierbij geeft is minder dan 75 kcal per 
koekje/snoepje. Let op dat u koek en snoep niet gebruikt 
als beloning of troost. Zo kunnen kinderen namelijk 
denken dat ze hun verdriet met ongezonde snacks 
kunnen weg eten.

Geef water
Geef kinderen voornamelijk water en thee 
zonder suiker. Bij het ontbijt en de lunch kan 

ook een klein glaasje vers vruchtensap of een glas melk. 
Water en thee bevatten geen calorieën en beschadigen 
het gebit niet. 

Door kinderen te laten wennen aan het drinken van water, 
zullen ze dat later ook als gewoonte doen. Ook heel 
lekker: water met bijvoorbeeld schijfjes citroen en takjes 
munt erin voor een lekkere frisse smaak.

Bewegen als routine
Maak van bewegen een dagelijkse gewoonte. 
Breng de kinderen op de fiets naar school en  

ga lopend met ze naar de winkels. Zo leren kinderen dat 
lopen of fietsen een prima manier is om van A naar B te 
komen en raken ze niet gewend aan de auto. Daarnaast 
leren ze zo al jong om zich veilig door het verkeer te 
bewegen.

Lekker naar buiten
Buiten zijn kinderen actiever dan binnen, dus is  
het goed als kinderen zo veel mogelijk buiten 

spelen. En als het echt slecht weer is, beperk dan de 
beeldschermtijd. Verzin inplaats daarvan een actief spel 
voor binnen, bijvoorbeeld dansen, verstoppertje of stoelen-
dans.

Sport!
Laat uw kind een sport uitkiezen. Welke sport 
het is, maakt niet uit: als het kind het maar 

leuk vindt en ermee in beweging komt. Het ene kind 
houdt misschien meer van teamsporten zoals voetbal, het 
andere wil liever op turnen of dansen. Weet uw kind niet 
wat het wil? In veel plaatsen zijn er speciale kennismaak-
weken waarbij het kind diverse sporten kan uitproberen.

Door al jong wekelijks of zelfs vaker naar een sportactivi-
teit toe te gaan, wordt sporten een normaal onderdeel 
van het dagelijks leven. Grote kans dat uw kind ook als 
het volwassen is nog regelmatig aan sport zal doen! 
Sporten is tevens goed voor de sociale ontwikkeling.

Het is goed als kinderen zoveel 
mogelijk buitenspelen. Buiten zijn  
ze namelijk actiever dan binnen.Mango-aardbeien smoothie

Voor 4 personen | Bereidingstijd: 15 min.

Ingrediënten
 • 1 mango 

 • 30 aardbeien

 • 0,75 liter melk

Bereidingswijze
1. Schil de mango.

2. Was de aardbeien en snijd ze in kleine stukjes.

3. Mix alle ingrediënten met een blender tot een  

gladde smoothie. 

Favoriet van: 
Sarah Benamar
Dochter van Nadia Ameyah

“Ik vind het heel leuk om dit  
voor iedereen thuis te maken.”

Samen gezond eten

Samen gezond eten Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

10 aanbevelingen 
 ter preventie  
van kanker

Zorg voor een zo laag 
mogelijk gezond gewicht.

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

Eet veel  
volkorenproducten,  
groenten, fruit  
en peulvruchten en 
varieer zo veel mogelijk.

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

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

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

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

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

Eet minder  
calorierijk voedsel  
en drink weinig  
suikerrijke dranken.

Eet weinig 
zout en producten waar 
veel zout in zit.

En natuurlijk…  
niet roken.



Borstkanker is de meest voorkomende vorm van 
kanker bij vrouwen in Nederland. In 2016 werd  
er volgens de Nederlandse Kankerregistratie,  
bij meer dan 14.500 vrouwen borstkanker 
vastgesteld. Elk jaar overlijden ruim 3.000 
vrouwen aan borstkanker. Circa 75% van de 
vrouwen met borstkanker is boven de 50 jaar; het 
gaat hierbij om borstkanker na de menopauze. 
Borstkanker op jongere leeftijd komt ook voor 
(voor de menopauze), maar veel minder.

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, Jessica Meijs 
en Jasmijn van Katwijk
Ontwerp & productie: Paul Willemse, Living the Brand 
en Mailpoint

Met dank aan: Nina Bidault, Anneloes van der Dussen, 
Laura Emmelkamp, Marijke Luif, Kosmos Uitgevers en 
Olga Commandeur & Erik Scherder

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). 

Beleid beïnvloeden om kanker te helpen voorkomen

Om het risico op kanker te verlagen is het belangrijk dat we gezonde keuzes maken in onze 
voeding en leefstijl. Het helpt enorm als de leefomgeving zo is ingericht dat gezonde keuzes 
ook de makkelijke keuzes zijn. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds helpt beleidsmakers 
zoals kamerleden bij het gezonder maken van deze leefomgeving, zodat overgewicht en 
ernstige ziekten als kanker minder voorkomen. 

Het rapport over borstkanker is op basis van de grootste 
analyse naar het verband tussen voeding, leefstijl en borst-
kanker sinds 2010. Onderzoekers hebben 119 studies uit de 
hele wereld bij elkaar gebracht en geanalyseerd. In totaal 
waren er gegevens van maar liefst 12 miljoen vrouwen 
beschikbaar, waarvan 260.000 met borstkanker. Het 
volgende is uit het rapport gebleken: 

Alcohol
Het feit dat alcohol het risico op kanker vergroot was al 
eerder bekend. Onderzoekers vonden nu sterk bewijs dat 
zelfs één glas alcohol per dag (circa 10 gram alcohol) het 
risico op borstkanker al vergroot. Het gaat om alle soorten 
drank waar alcohol in zit, zoals bier, wijn en sterke drank als 
whisky. Om de kans op kanker zoveel mogelijk te verkleinen is 
ons advies om geen alcohol te drinken. 

Lichaamsbeweging
De onderzoekers hebben ook bevestiging gevonden dat 
lichaamsbeweging de kans op borstkanker kan verkleinen. 
Elke dag minimaal 30 minuten matig intensief bewegen, zoals 
wandelen en fietsen, of 15 minuten intensief bewegen zoals 
hardlopen, verkleint de kans op borstkanker na de menopauze. 
Borstkanker na de menopauze komt het meest voor. 

Marijke Luif is manager Public Affairs bij het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds: “In mijn functie zet ik mij in voor meer aan-

dacht en daadkracht bij politiek en overheid voor de preventie en 

overleving van kanker. Ik wil vanuit het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds  bijdragen aan een gezondheidsbeleid dat zorgt voor 

minder kanker en andere ernstige ziekten.  

Ik neem namens het Wereld Kanker Onderzoek Fonds deel aan de 

Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Het doel van  

de Alliantie is kinderen te laten opgroeien in een gezonde leefom-

geving door het tegengaan van reclame voor ongezonde voeding 

richting kinderen. Lees meer op: www.stopkindermarketing.nl

Er is nieuw bewijs gevonden dat intensieve lichaamsbeweging 
de kans op borstkanker voor de menopauze verkleint. Hierbij 
is het belangrijk dat de activiteit uw hartslag verhoogt tot 
60-80% van het maximum. U kunt dit bereiken door te 
hardlopen, wielrennen, voetballen of tennissen. 

Overgewicht
Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risicofactoren voor 
maar liefst 11 soorten kanker, waaronder ook borstkanker na 
de menopauze. Het is dus belangrijk om een gezond gewicht 
te behouden. 

Heeft u een gezond gewicht? Bereken uw BMI makkelijk met 
onze handige calculator op wkof.nl/bmi

 Bronnen: 
• World Cancer Research Fund International/ American Institute for  
 Cancer  Research. Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition,  
 Physical Activity and Breast Cancer. 2017. 
• Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © mei 2017

Zelfs 1 glas alcohol per dag kan de kans op borst-
kanker vergroten. Dit blijkt uit het nieuwste  
onderzoeksrapport over borstkanker van het  
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Twee op de vijf 
gevallen van borstkanker kan voorkomen worden 
door geen alcohol te drinken, meer te bewegen en 
op een gezond gewicht te blijven.  

Ook belangrijk om te noemen is dat 

we het beleid op zowel nationaal als 

internationaal niveau willen 

beïnvloeden. Zo is onze koepel- 

organisatie World Cancer Research 

Fund International een officiële relatie van de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO). Dit is de organisatie die verantwoordelijk is 

voor de wereldwijde volksgezondheid. Hun richtlijnen beïnvloeden 

de acties die landen op nationaal niveau nemen. De WHO erkent 

ons als een betrouwbare adviseur op het gebied van volksgezond-

heid. Zij zien ons als de autoriteit op het gebied van voeding, 

gewicht, en lichaamsbeweging in relatie tot kanker. Iets waar we 

trots op zijn” 

Een belangrijk aandachtspunt de komende jaren

Wie gezond oud wil worden, moet in 
beweging komen!
In het boek Wat beweegt jou? van Ruud Dirkse en Olga 
Commandeur leest u waarom bewegen, met name op oudere 
leeftijd, zo belangrijk is. Want naast dat bewegen ons helpt 
tegen diverse ouderdomskwalen, is het goed voor het 
functioneren van de hersenen. Hierdoor zou het volgens 
professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsycholo-
gie aan de VU, dementie tegen kunnen gaan. Daarnaast 
weten we dat voldoende beweging ook de kans op kanker 
verkleint. Het boek bevat veel praktische tips om direct mee 
aan de slag te gaan.  

Olga Commandeur is vitaliteitscoach en onder andere bekend 
van het televisieprogramma Nederland in Beweging. Ruud 
Dirkse is directeur van zorginnovatiebureau DAZ en heeft 
diverse boeken geschreven over dementie. Beiden zetten zich 
in om ouderen in beweging te krijgen. 

Kans maken op een gesigneerd exemplaar van 

het boek Wat beweegt jou? Stuur voor 11 

september een e-mail met uw naam en adres 

naar informatie@wkof.nl onder vermelding van 

‘Wat beweegt jou?’. Wij nemen uiterlijk 20 

september contact op met de winnaar. 

Nieuw 
onderzoek  
naar 
risico’s op 
borstkanker

Marijke Luif
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Onze droom is een wereld zonder kanker. Wij wachten er niet 
op, maar werken hier elke dag aan. Ook u heeft het vermogen 
om ons te helpen deze droom te verwezenlijken. Een gift uit uw 
nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een 
mooie toekomst zonder 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 
overzichtelijk in kaart te brengen.

Vraag de gids gratis aan via de bijgevoegde antwoordkaart of
via nalaten@wkof.nl of 020-344 95 95. 

 “Het is een prettig idee dat wij ons in  
kunnen zetten voor een wereld zonder 

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman uit Huissen

www.wkof.nl


