
Inge Jager en Maria Grijpma over mantelzorg

“Het is van groot belang om goed voor jezelf 
 te zorgen, anders houd je het gewoon niet vol.”

Gratis aanbiedingen
Zie bijgevoegde antwoordkaart

Aan de slag met gezonde 
voornemens! 

Kanker draag je niet alleen!
4 februari Wereld Kanker Dag
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De tijd om samen te zijn
De wintermaanden staan voor veel mensen in het teken van 

dikke truien, de feestdagen en het samenzijn. Van ontspan-

ning, reflectie en voornemens. Tijdens de feestdagen staan 

we ook vaker stil bij anderen. Bij het zorgen voor elkaar, 

maar ook zorgen voor onszelf. Daarom besteden wij in dit 

nummer van Samen aandacht aan mantelzorg. 

Mantelzorg is een ruim begrip. Er zijn tal van manieren 

waarop mensen voor een ander kunnen zorgen. Dit kan  

een vriend, familielid of een andere naaste zijn. Maar wie 

veel zorg draagt voor een ander, kan de zorg voor zichzelf  

uit het oog verliezen. Op pagina 4 leest u een interview met 

twee toegewijde dames die zich inzetten voor meer bewust- 

wording rondom mantelzorg. 

Aandacht voor elkaar is zo belangrijk. Dat willen we wederom 

uitdragen tijdens onze campagne Kanker draag je niet alleen. 

Net als vorig jaar vragen wij iedereen om op Wereld Kanker 

Dag, 4 februari, ons paarse lintje te dragen om uit te stralen 

dat kankerpatiënten en hun naasten er niet alleen voor staan.

Wij hopen u met deze editie van Samen te inspireren met 

mooie verhalen en handige tips.

Ik wens u namens het hele team 

van het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds fijne feestdagen, en een 

gezond 2019! 

Nadia Ameyah, 

Directeur 

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.

Inhoud

4  Zorg voor elkaar 
In gesprek met Maria 
Grijpma en Inge Jager

6 Een gezond gewicht  
in 2019?

 

10 De wetenschap  
achter  een  
gezond gewicht

11 Drie online 
hulpmiddelen 
voor een gezond 
voornemen!

11 Colofon

Nadia Ameyah Wereld Kanker Onderzoek Fonds
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Lezersvraag
Ik probeer minder alcohol te 

drinken, maar in de praktijk valt 

dit niet mee. Heeft u misschien  

nog tips?

  − Anoniem

Antwoord 

Om minder alcohol binnen te 
krijgen, kunt u met uzelf af- 
spreken dat u een aantal dagen 
per week alcoholvrij houdt.  
Kies dan bijvoorbeeld voor vers 
vruchtensap of koud water met 
een schijfje citroen. U kunt ook 
voor de alcoholvrije variant van 
bier, wijn en cocktails kiezen. 

Wilt u wel alcohol drinken? Zet 
dan na iedere slok uw glas neer, 
zodat u langer over uw drankje 
doet. U kunt ook alcoholische en 
alcoholvrije drankjes afwisselen. 
Zo bent u de hele avond voorzien 
van een drankje, maar krijgt u 
toch minder alcohol binnen. 

En: wees niet bang om 'nee'  
te zeggen als u alcohol krijgt 
aangeboden. U bepaalt zelf of  
u alcohol wilt drinken. 

Alcohol drinken vergroot de  
kans op kanker. Om uw risico op 
kanker te verlagen, is helemaal 
geen alcohol drinken natuurlijk 
het best. Maar minderen is al 
een stap in de goede richting!

Kanker draag je niet alleen
Kanker raakt ons allemaal. Maar kanker draag je niet alleen.
Dat is de betekenis van het paarse lintje van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Op 4 februari is het Wereld Kanker Dag.  
Op deze dag vragen we zo veel mogelijk aandacht voor kanker. 
Voor preventie, vroege opsporing, behandeling en nazorg.  
En voor iedereen die geraakt wordt door kanker. 

Wij vragen iedereen in Nederland om op 4 februari 
samen met ons het lintje te dragen. Op deze manier 
dragen we iedereen die wordt geraakt door kanker 
een warm hart toe. 

Via de bijgevoegde antwoordkaart kunt u gratis het 
paarse lintje bestellen. Wilt u meerdere lintjes 
bestellen, of wilt u iemand een lintje schenken? 
Neem dan contact met ons op via 020 344 9595 
of informatie@wkof.nl.  

Ruim 12.000 euro voor onze missie  
dankzij onze Dam tot Damlopers!

Maar liefst 40 sportievelingen hebben zich 
ingezet voor de missie van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Op een erg koude  
23 september liepen zij de Dam tot Damloop 
2018 en zamelden daarmee maar liefst 
€12.000 in voor een wereld met minder kanker.

Voor velen gingen er maanden van training aan vooraf en iedereen had zo 
zijn eigen motivatie om in het team van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
deel te nemen. Marjon van den Hoek haalde het hoogste sponsorbedrag op 

van maar liefst € 1.000!

Marjon: “Ik deed het voor de vele vrienden die deze ziekte niet hebben 
overwonnen. Maar ook voor degenen die nog steeds bij ons zijn die we  
zo liefhebben!”

Marjon en alle andere lopers, heel hartelijk dank voor jullie  
fantastische inzet en steun voor meer onderzoek en voorlichting!

Helden in actie!

Marjon van den Hoek

Nummer 95 | December 2018  WereldKankerOnderzoekFonds.nl 3



Samen gezonder leven

4 WereldKankerOnderzoekFonds.nl Nummer 95 | December 2018

Meer bewustwording
Inge en Maria weten hoe intensief zorgen voor een ander kan 

zijn. “Hier kies je niet zelf voor, dat overkomt je. Als de zorg  

voor een ander structureel is, wordt het steeds zwaarder. 

Mantelzorgers verliezen zichzelf dan uit het oog en overbelasting 

ligt dan op de loer. Bewustwording hierover is van groot belang."

Maria en Inge hebben jarenlange ervaring als coach en 
trainer. Ook weten ze hoe het is om mantelzorger te zijn. 
Maria is al een aantal jaar mantelzorger voor haar vader met 
Alzheimer die alleen in Amsterdam woont. Maria woont zelf 
in Eindhoven. Zij logeert elke twee weken twee dagen bij 
hem en regelt dan van alles, zoals hulp bij sociale contacten 
en medische zaken. Inge deed mantelzorgtaken voor een 
oude buurvrouw en voor haar schoonmoeder. Inge en Maria 
weten als geen ander hoe groot het belang is om als 
mantelzorger goed voor jezelf te zorgen, anders is het 
gewoon niet vol te houden. 

Maria Grijpma (links) en Inge Jager (rechts) zetten zich met hun workshops en boek Klein geluk 
voor de mantelzorger in voor meer bewustwording rondom mantelzorg. 

Wat is een mantelzorger precies? Hier is een officiële 

definitie voor: Wanneer iemand minimaal acht uur per 
week voor een naaste zorgt, dit langer dan drie 
maanden doet en hier niet voor betaald krijgt. 

In gesprek met: Maria Grijpma en Inge Jager 
Zorgen voor elkaar, zorgen voor jezelf
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Met die bewustwording zijn Inge en Maria ook hard bezig.  

Door middel van workshops en hun boek Klein geluk voor de 

mantelzorger genereren zij meer aandacht voor het welzijn  

van de mantelzorger.

 “Het idee om een boek te schrijven voor mantelzorgers is 

voortgekomen uit ons eerste boek: Handboek voor klein geluk. 

Dit boek sloeg goed aan waardoor we gingen nadenken over 

een tweede boek. Tijdens een van onze workshops van ons 

eerste boek zijn we in contact gekomen met mantelzorgers. 

Omdat die het vaak heel zwaar hebben en de zorg voor zichzelf 

vaak uit het oog verliezen, hebben we besloten een feestelijk 

cadeauboek voor hen te schrijven, met zogenaamde ‘recepten’ 

voor geluk en zelfzorg.”  

Je lijf voelen
Tijdens workshops en trainingen beginnen Maria en Inge altijd 

met een oefening om bewust te worden van het eigen lichaam. 

 “ “Omdat mantelzorgers met hun hoofd zo in de zorgstand staan, 

vergeten ze vaak hun lijf. Wij leren ze dan te luisteren naar wat 

ze op dat moment nodig hebben. Wanneer ze dat een aantal 

keer per dag doen, zijn ze aan het einde van de dag minder moe 

dan wanneer ze de hele dag in hun hoofd alleen met de zorg 

bezig zijn.”

Stilstaan bij wat je vrolijk maakt
Kleine geluksmomentjes creëren door even stil te staan bij 

wat je vrolijk maakt, is ook een aandachtspunt tijdens de 

workshops van Inge en Maria. “Instinctief letten we op alles 

wat er niet goed gaat, daar kunnen we niets aan doen.  

Maar even stilstaan bij wat een glimlach op ons gezicht heeft 

getoverd, kan een grote impact hebben op het geluksgevoel. 

Dat kan iets heel simpels zijn zoals een begroeting van 

iemand op straat. 

Die kleine geluksmomentjes kunnen veel betekenen in tijden 

dat iemand het zwaar heeft, wat voor veel mantelzorgers 

dagelijkse kost is. Natuurlijk mag er even geklaagd worden, 

maar de hele dag door doet weinig voor het geluksgevoel. Wat 

er dan beter gedaan kan worden is 10 minuten de tijd nemen 

om lekker te klagen en alles er uit te gooien wat er dwars zit. 

Dat lucht echt op!” 

 “Mantelzorg overkomt je. Heel veel mensen  
realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn.”

Wilt u een gratis exemplaar winnen?  
Inge en Maria geven een gesigneerd exemplaar weg.  

Wilt u kans maken op dit boek? Stuur dan de antwoord-

kaart uiterlijk 15 december 2018 naar ons op.  

Van alle inzendingen wordt een winnaar gekozen. 

Succes!

Al 15.000  exemplaren verkocht!

Klein geluk voor de mantelzorger is hét 
boek voor mantelzorgers en hun naasten. 

Het boek is verkrijgbaar via de website 
www.kleingeluk.nu en alle 

boekhandels. 

Inge en Maria hebben 5 tips voor mantelzorgers: 

1. Focus op je ademhaling.

2. Ga naar buiten.

3. Zorg dat je een goede nachtrust hebt, desnoods  
in een andere kamer dan diegene voor wie je zorgt.

4. Spreek er over met iemand anders. Je moet af en  
toe je hart kunnen luchten als je het zwaar hebt.

5. Zorg dat je een goede band hebt met je huisarts.  
Ga op zoek naar een andere huisarts als dat niet  
het geval is. De huisarts is je bondgenoot en  
degene die je door deze zware tijden helpt.
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Een gezond gewicht in 2019? 
Wij helpen u graag met praktische tips!

Dagelijks 45-60 minuten matig intensief bewegen kan u 
helpen uw gewicht stabiel te houden. Dit klinkt misschien 
als veel, maar het hoeft niet aan een stuk te zijn. Als u 
bijvoorbeeld drie keer op een dag 20 minuten aan het 
bewegen bent, komt u ook aan de 60 minuten. Daarnaast 
kunt u verschillende activiteiten met elkaar afwisselen. 

Matig intensieve inspanning zet onze longen en hart aan het 
werk. Voorbeelden van goede activiteiten zijn zwemmen, 
tennis en fietsen. Het goede nieuws is dat huishoudelijke 
taken ook meetellen, zoals grasmaaien of stofzuigen, dus 
het is niet nodig naar de sportschool te gaan om uw 45-60 
minuten aan dagelijkse beweging te halen. 

Beweegt u nu maar heel weinig? Start dan met 10 minuten 
per keer en bouw het rustig op. Iets doen is altijd beter dan 
niets doen.  

Vezels zorgen voor een verzadigd gevoel. Dit betekent dat  
als u een maaltijd met veel vezels eet, u langer een vol 
gevoel en minder heeft trek tussen de maaltijden door heeft. 
Dit maakt het makkelijker gezondere keuzes te maken. Bij 
honger is het moeilijker de verleiding om ongezonde snacks 
te eten te weerstaan. Volkoren granen (zoals volkorenbrood, 
volkorenpasta en zilvervliesrijst, ongezoete volkoren ontbijt-
granen en havermout), fruit, groenten en peulvruchten (zoals 
bonen, linzen en erwten) zijn allemaal goede bronnen van 
vezels en andere gezonde voedingsstoffen. Tevens bevatten 
deze producten weinig vet en calorieën. 

Producten op basis van witmeel vervangen door volkoren-
producten is een gemakkelijke manier om meer voedings- 
vezels toe te voegen aan uw voeding!

Het traditonele mediterrane voedingspatroon is rijk aan groente, fruit, 
peulvruchten, noten, volkoren granen, vis en onverzadigde vetten zoals 
olijfolie en arm aan vlees en zuivel. Behalve bescherming tegen gewichts- 
toename is er ook een verband gevonden tussen een traditioneel mediter-
raan voedingspatroon en een lager risico op postmenopauzale borstkanker. 

De jaarwisseling staat voor veel mensen in het teken van een nieuw begin en goede 
voornemens. Tijdens de feestdagen komen we gemiddeld maar liefst tussen de 1 en 2,5 kg 
aan! Een aantal kilo’s afvallen is na deze periode een populair voornemen. Op pagina 10 
kunt u lezen over ons nieuw onderzoek naar een gezond gewicht. In dit artikel helpen wij u 
op weg met praktische tips om een gezond gewicht — en uw goede voornemens — te behalen. 

Lees verder op pagina 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten
 • 250 gram kalkoenfilet,  

in blokjes gesneden 

 • 2 theelepels olijfolie  

 • 1 kleine ui, fijngesneden 

 • ½ theelepel van elk: gemalen 

komijn, kaneel en piment

 • 100 gram bruine basmatirijst  

of zilvervliesrijst

 • 80 gram cranberry's,  

vers of bevroren 

 • 225 ml groentebouillon

 • 80 gram babyspinazie 

Kalkoen met cranberry's 

Voor 2 personen | 420 kcal en 6 gram vezels p.p. | Bereidingstijd: 25-30 min.  

Bereidingswijze
1. Neem een diepe pan met antiaanbaklaag en gebruik 1 theelepel olijfolie om het in te 

vetten. Gebruik hiervoor eventueel een kwast. Voeg de kalkoenblokjes toe en bak de 

kalkoen gedurende 5 minuten bruin.

2. Haal de kalkoen uit de pan en houdt het afgedekt apart. 

3. Voeg 1 theelepel olijfolie toe aan dezelfde pan en fruit de ui gedurende 3 min. 

4. Voeg de kruiden toe aan de pan en schep samen met de ui gedurende 1 minuut om. 

5. Voeg de rijst, cranberries en kalkoen toe aan de pan. Roer goed om en voeg dan de 

groentebouillon toe. Breng aan de kook, zet een deksel op de pan en laat op een  

zacht vuurtje 12-15 minuten rustig koken, totdat de rijst gaar is en al het water  

opgenomen. Voeg extra water toe indien nodig.

6. Haal de pan van het vuur en voeg de babyspinazie toe. Roer alle ingrediënten door elkaar. 

Gemakkelijk gezonder
Tijdens de feestdagen staan er vaak veel (ongezonde) lekkernijen op het  
menu. Pepernoten, gevuld speculaas, kerstkransjes, oliebollen en appelflappen.  
Het zijn nog maar een paar voorbeelden van wat we in de decembermaand  
allemaal naar binnen werken. Tijd om het dit jaar iets gezonder aan te pakken! 
Hopelijk helpen deze tips u hierbij.

Er zijn veel gerechten die met name rond de feestdagen erg populair zijn. 
Vooral kalkoen wordt in de wintermaanden als speciaal gerecht op tafel gezet. 
 

Kook zelf
In aanloop naar de feestdagen vullen de winkelschappen zich weer met veel kant-en-klaarmaaltijden. 

Makkelijk, maar meestal niet zo gezond. In dit soort maaltijden zit vaak te veel zout en vet. Ook 

bevatten ze maar weinig verse groenten. Zelf koken is daarom gezonder. Zo heeft u in de hand hoeveel 

zout, vet en groenten u toevoegt.  Probeer bijvoorbeeld een van de recepten op deze pagina's.

Snack gezond
Laat de traditionele feestdaglekkernijen eens links liggen en kies voor gezond. Wat dacht u van  

rauwe wortels en paprikasticks met hummusdip? Of gedroogd fruit als abrikozen en pruimen?  

En aardbeien, frambozen en druiven met pure chocoladesaus!

Ga naar buiten
Is het koud en guur buiten? Toch is dit geen reden om binnen te blijven zitten. Kleed u warm aan en 

maak een frisse wandeling of fietstocht. Extra fijn om daarna weer binnen te komen en u op te warmen 

met een kop thee of koffie!

Samen gezond eten

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geroosterde groenten 
Voor 4 personen | 227 kcal en 6 gram vezels p.p. | Bereidingstijd: 45-50 min. (incl. oventijd) 

Ingrediënten
 • 250 gram zoete aardappel

 • 250 gram licht kruimige 

aardappel

 • 250 gram winterpeen

 • 250 gram sjalotten 

 • 3 eetlepels olijfolie

 • 1 theelepel grof zeezout

 • 1 theelepel versgemalen 

peper

 • 2-3 tenen knoflook 

 • Enkele takjes verse tijm

 • Een extra takje tijm  

om mee te garneren

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 220 ºC. Boen de winterpeen 

en aardappelen schoon. Indien gewenst, kunt u ze ook 

schillen. Snijd de aardappelen en wortelen in middel-

grote stukken, zodat ze allemaal ongeveer hetzelfde formaat hebben. Pel de 

sjalotten en snijd het onderstuk er af. Laat ze verder heel. 

2. Doe de groenten in een ruime pan en giet er kokend water over. Breng opnieuw aan 

de kook en laat vervolgens 5 minuten op matig vuur koken, of tot de groenten bijna 

gaar zijn, maar nog wel stevig. 

3. Haal de groenten van het vuur, lek ze uit en doe deze in een ovenschaal. 

4. Pers of hak de knoflook grof en meng deze met de olijfolie, zeezout en peper in een 

aparte kom. Giet vervolgens het olie- en kruidenmengsel in delen over de groenten 

in de ovenschaal en schep het geheel goed om.  

5. Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven en rooster in 30-35 minuten krokant 

gaar. Schep halverwege nog een keer om, zodat alle zijden goed kunnen roosteren. 

6. Garneer met een takje tijm en serveer. 

Ingrediënten
 • 100 gram volkorenpasta  

naar keuze.

 • 1 middelgrote ui

 • 2 courgettes

 • 2 winterpenen

 • 1 blik (400 gr.) tomatenblokjes

 • 500 ml groentebouillon 

 • 1 blik à 400 gram Cannelini 

bonen, zonder vocht 

 • 100 gram savooiekool

 •  ½ theelepel Italiaanse kruiden

 • Peper naar smaak

 • Zonnebloem of olijfolie

Minestronesoep
Voor 2 personen | 196 kcal en 6 gram vezels p.p. | Bereidingstijd: 40 min.

Bereidingswijze
1. Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar.  

Giet af en zet even apart.

2. Snijd de courgettes en winterpenen in blokjes.  

Snijd de savooiekool en ui in dunne reepjes. 

3. Neem een grote (soep)pan met antiaanbaklaag, voeg een eetlepel olie toe en verhit  

deze. Fruit de ui 3-4 minuten tot deze zacht begint te worden. Voeg dan de courgette  

en de winterpeen toe. Bak deze nog 3 minuten al roerend mee. 

4. Voeg de bouillon, tomatenblokjes, bonen, savooiekool en kruiden toe en breng aan  

de kook. Zet het vuur lager en laat het geheel nog 10 minuten pruttelen.

5. Voeg als laatst nog de gekookte pasta toe en kook deze nog 2-3 minuten mee.  

Haal van het vuur en serveer. 

 "Deze rijkgevulde soep geeft een warm gevoel én  
maakt het gemakkelijk om voldoende groenten te eten. 
Ideaal voor in de winter!"

Favoriet van: Estherbel Venema
 Medewerker Gezondheidsvoorlichting

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Samen gezond eten

Samen gezond eten
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Fastfood zoals gefrituurde kip en friet, of andere snacks 
zoals chocolade, chips en koekjes, bevatten veel ongezonde 
vetten en toegevoegde suikers. Zelfs kleine porties van 
deze producten bevatten veel calorieën en kunnen er voor 
zorgen dat u aankomt.  

De beste manier om de calorieën te beperken is om 
producten te eten die veel vezels en weinig calorieën 
bevatten, zoals groente, fruit, peulvruchten en 
volkorengranen. Door uw maaltijden te baseren op dit 
soort producten heeft u langer een vol gevoel en krijgt  
u ook belangrijke voedingsstoffen binnen. 

Lange periodes achter elkaar zittend doorbrengen is niet 
goed voor uw gezondheid. Ook als u dagelijks meer dan  
30 minuten beweegt, is het belangrijk te voorkomen dat u 
langere tijd achter elkaar zit. Hieronder hebben wij enkele 
tips voor u: 

Tv-kijken 
Leg de afstandsbediening bij de tv, zodat u op moet 
staan als u van kanaal wilt veranderen of het volume 
aan wilt passen. 

Sta op bij ieder reclameblok. U kunt deze tijd gebruiken 
om een kop thee te zetten, oefeningen op de plaats te 
doen of gewoon een beetje rond te lopen. 

Lezen: 
Wanneer u een hoofdstuk of artikel heeft uitgelezen, 
neem dan eens een staande pauze. Als de artikelen 
kort zijn, kunt u ook een artikel staand lezen en het 
volgende zittend. Blijf dit afwisselen. 

Telefoneren: 
Voer uw telefoongesprek staand. Of wandel een 
beetje rond tijdens het bellen.  

Vervang dranken met toegevoegde suikers door 
suikervrije dranken of water. U kunt water bovendien 
ook smaak geven door er bijvoorbeeld een schijfje 
citroen, limoen, komkommer of een takje verse munt 
in te doen. 

Indien u suiker toevoegt aan uw koffie of thee, 
probeer dit dan af te bouwen. Uw smaakpapillen 
passen zich na verloop van tijd aan en uiteindelijk  
zult u de suiker niet meer missen. 

Gezond gewicht verkleint de kans op kanker
Bent u benieuwd naar de andere aanbevelingen om uw kans 
op kanker te verkleinen? Bestel dan snel onze brochure  
Hoe verklein ik mijn kans op kanker  –  Volg de kleuren  
via de bijgevoegde antwoordkaart. 

Vervolg van pagina 6
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Overgewicht en obesitas zijn een van de grootste uit- 
dagingen voor de volksgezondheid wereldwijd. Behalve 
voor kanker, is overgewicht ook een risicofactor voor 
diabetes type 2, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten  
en een beroerte.

Bevindingen uit het rapport
Er is sterk wetenschappelijk bewijs dat bepaalde 
factoren het risico op gewichtstoename, overgewicht en 
obesitas verlagen, waardoor het makkelijker is een 
gezond gewicht te behouden, terwijl andere factoren het 
risico juist verhogen.

Wat kan het risico op overgewicht verlagen?
• Matig intensieve lichaamsbeweging 
• Wandelen 
• Vezelrijke voeding
• Een mediterraan voedingspatroon
• Als kind borstvoeding gekregen hebben

Hoewel deze factoren afzonderlijk van elkaar kunnen 
beschermen tegen gewichtstoename, werken ze samen 
beter. Als iemand bijvoorbeeld veel vezels eet, maar 
verder niet lichamelijk actief is, veel tv kijkt of achter een 
computer zit en ook veel suikerrijke dranken drinkt, 
beschermen vezels niet meer tegen gewichtstoename.

Wat kan het risico op overgewicht verhogen?
• Te veel zitten/te veel tijd voor een beeldscherm  

doorbrengen 
• Dranken met toegevoegde suikers drinken 
• Fastfood eten 
•  ‘Westerse’ eetgewoonten (veel verzadigde vetten, 

veel vlees, veel suiker en weinig vezels, groenten  
en fruit)

Tips om een gezond gewicht te behouden
De aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds om de kans op kanker te verkleinen vormen  
een goede basis voor het behouden van een gezond 
gewicht. Hoe meer van de aanbevelingen u opvolgt,  
hoe meer u uzelf kunt beschermen tegen gewichts- 
toename en kanker. 

Lees meer over de aanbevelingen van  
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
op wkof.nl/aanbevelingen.

DE WETENSCHAP  
achter een gezond gewicht

Ons derde expertrapport over voeding, leefstijl en kanker heeft er sinds 7 november  
een nieuw hoofdstuk bij. Voor deze nieuwe wetenschappelijke publicatie hebben experts 
de factoren die van invloed zijn op gewichtstoename, overgewicht en obesitas nader 
onderzocht.
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Samen meer onderzoeken



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 Estherbel Venema.
Ontwerp & productie: Paul Willemse, Living the Brand 
en Mailpoint.  
 
Met speciale dank aan: Inge Jager, Maria Grijpma en 
Janita Sassen (fotografie). 

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
Uw gegevens staan geregistreerd bij het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens 
om en geven deze niet door aan derden. U kunt altijd 
aangeven dat u geen post meer van ons wilt ontvangen 
of ons vragen welke gegevens van u geregistreerd staan 
en deze wijzigen. Wilt u contact hierover? Bel ons dan  
op 020 344 9595 of mail naar informatie@wkof.nl.  
Op www.wkof.nl leest u onze privacyverklaring.

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

Wilt u aan de slag met goede voornemens, maar weet u niet zo goed waar te beginnen? 
Voordat u bepaalt welke doelen u wilt bereiken, is het belangrijk om te weten wat uw 
huidige situatie is. Met onze handige online hulpmiddelen doet u dat gemakkelijk en snel. 

Beweegcalculator
Beweegt u dagelijks voldoende? Gelukkig hoeft u hiervoor niet 

naar de sportschool! Van tuinieren tot voetballen en van fietsen 

tot yoga, met deze calculator kunt u ontdekken hoeveel 

calorieën u verbrandt met uw dagelijkse activiteiten. 

www.wkof.nl/beweegcalculator

Bereken uw BMI 
Heeft u een gezond gewicht? Met onze handige calculator 
kunt u snel bepalen of u een gezond gewicht heeft.

www.wkof.nl/bmi

Alcohol calorieën calculator 
Wist u dat alcoholische dranken veel calorieën bevatten?   
Met deze calculator kunt u berekenen hoeveel calorieën  
uw drankje bevat en hoe lang u moet bewegen om het te 
verbranden. 

www.wkof.nl/alcoholcalculator
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Nieuws en standpunten



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

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman

Kanker raakt ons allemaal, maar…
Kanker draag je niet alleen.

Draag op 4 februari het paarse lintje en laat zien  
dat u onze missie steunt: een wereld zonder kanker. 

Bestel het lintje nu gratis via de antwoordkaart.


