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Lezersvraag
"Helpt kurkuma tegen kanker?”

  − Anoniem 
Antwoord 

Wij krijgen vaak deze vraag.  
Mensen lezen of horen dat 
kurkuma genezende krachten 
zou hebben en tegen kanker zou 
helpen. 

Kurkuma is een poeder dat 
wordt gemaakt van de wortel 
van de ‘kurkuma longa’ plant. 
Het wordt veel gebruikt in 
oosterse landen en geeft kerrie 
zijn geelgouden kleur. Kurkuma 
wordt ook wel geelwortel, koenjit 
of turmeric genoemd. Het stofje 
in kurkuma dat invloed zou 
hebben op onze gezondheid 
heet ‘curcumine’.

Uit onderzoek waarbij curcumine 
is getest in reageerbuizen blijkt 
dat grote hoeveelheden curcumi-
ne helpen de celdeling bij 
kankercellen te vertragen. Maar 
uit onderzoek bij mensen met 
kanker blijkt het eten van 
kurkuma geen verschil te 
maken. 

Gebruik kurkuma bij het koken 
vooral omdat het lekker is en 
een mooie kleur geeft aan uw 
gerechten, en niet omdat het 
zou helpen tegen kanker.

Stel uw vraag via vragen@wkof.nl.

Nadia Ameyah 

Heerlijk, herfst!
In deze editie van Samen staat de herfst centraal. 
Het najaar is een prachtig seizoen. De natuur 
bereidt zich voor op de winter. De bladeren kleuren 
bruin en oranje. Wanneer u besluit een boswande-
ling te maken, is de geur van de natuur een echte 
oppepper voor ieders humeur. 

De temperaturen dalen, het regent, waait vaker en 
de dagen worden korter. Maar laat dit u vooral niet 
tegenhouden om naar buiten te gaan! Ook de herfst 
leent zich uitstekend voor beweging in de buiten-
lucht. Wat dacht u bijvoorbeeld van een wandeling 
waarbij u kastanjes kunt verzamelen, of een fiets-
tocht door de Nederlandse natuur? Op pagina 4 
leest u hier meer over. 

Na zo’n wandeling is het heerlijk om te genieten van 
een welverdiend kopje thee. Deze keer delen wij tips 
met u om zelf kruidenthee te zetten. 

Naast beweging is er ook aandacht voor gezond en 
lekker eten. We hebben weer heerlijke recepten voor 
u geselecteerd die mooi passen bij de herfst! 

Ik wens u  heel veel 

leesplezier!

 

Nadia Ameyah,  

Directeur 
Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds

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.
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Wist u dat de banken volgend jaar 
stoppen met de acceptgiro? Vanaf 1 
juni 2023 kunt u hier mee niet meer 
betalen. Dat betekent dat u dan ook 
niet meer met een acceptgiro kan 
doneren aan het goede doel. 

Wellicht schrikt u hiervan, omdat u 
het belangrijk vindt om kankeronder-
zoek en voorlichting te blijven 
steunen. Maar maakt u zich geen 
zorgen, het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds biedt u andere manieren aan 
waarmee u nog altijd veilig en 

makkelijk kunt doneren. Bijvoorbeeld 
per automatische incasso, bankover-
schrijving of Tikkie. Wij zullen u 
uiteraard graag helpen met instruc-
ties.

Wilt u alvast uw donaties in orde 
maken? Maak dan a.u.b. gebruik 
van het machtigingskaartje boven-
aan de bijgevoegde antwoordkaart. 
Kijk voor meer informatie op  
wkof.nl/acceptgiro of bel ons 
gerust op 020 344 9595.

Held in actie 

Winnaar fruitkistje
In juli viel er bij u een brief 
van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds op de mat 
met een woordzoeker. De 
winnaar van de fruitkist is: 
Mevrouw G.W van Wijk! 
Gefeliciteerd!

Hartelijk dank aan alle 

deelnemers!

Nijmeegse Vierdaagse 
tegen kanker 

Samen in actie tegen kanker
Pauline Gieling liep dit jaar voor de  
5e keer de Nijmeegse Vierdaagse. 
Zij vond het een fijn idee om dit jaar 
haar deelname te verbinden aan het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds!

Pauline: “Kanker is overal om ons 
heen. We hebben allemaal in onze 
naaste omgeving te maken met de 
ziekte. Met mijn actie wou ik iets 
positiefs hier tegenoverstellen.”

Met haar actie heeft Pauline ruim 
€1.500 opgehaald voor het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Hartelijk 
dank Pauline!

Kom ook in actie!
Wilt u ook een eigen actie organiseren 
tegen kanker? Dat hoeft geen sportie-
ve prestatie te zijn. U kunt bijvoorbeeld 

ook kerstkaarten maken, mutsen 
breien of een kookwedstrijd houden. 
Ideeën, advies of informatie nodig? 
Bel ons op 020 344 9595 of stuur 
een e-mail naar:  
inactietegenkanker@wkof.nl.

De acceptgiro verdwijnt
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De zomer is bijna voorbij. We gaan een nieuw 
seizoen in, het seizoen van rode en gele kleuren, 
van vallende bladeren en kastanjes, van dalende 
temperaturen en kortere dagen. De herfst is een 
prachtig seizoen, geniet daarvan door in deze tijd 
te bewegen in de buitenlucht.

Waarom bewegen in de buitenlucht?
Nu veel mensen weer aan het werk gaan, het buiten weer 
kouder wordt en de dagen korter worden, is het belangrijk 
om buiten te komen en om in beweging te blijven. Niet 
alleen is dit goed voor uw humeur, maar des te beter voelt 
het om na een wandeling bijvoorbeeld lekker aan een kop 
thee te zitten. 

Ook heeft buitenbeweging een hoop andere voordelen. 
Beweging is belangrijk voor iedere leeftijd, het helpt bij 
het ontwikkelen en behouden van een sterk en soepel 
lichaam. Activiteiten als wandelen en fietsen helpen uw 
botten sterker te maken. Ook versterkt bewegen uw 
immuunsysteem. Met een sterk immuunsysteem wordt  
u minder snel ziek 

Door regelmatig in beweging te blijven verkleint u uw kans 
op kanker, waaronder borstkanker, darmkanker en 
baarmoederkanker. Ook helpt beweging u een gezond 
gewicht te behouden. Dit verkleint de kans op kanker en 
andere ziekten gerelateerd aan overgewicht.  

Hoeveel moet ik bewegen?
Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad 
moeten volwassenen wekelijks minimaal 150 minuten 
matig intensief bewegen. Voorbeelden hiervan zijn (stevig) 
wandelen, fietsen, traplopen, klussen etc. Mocht dit voor u 
uitdagend zijn, dan is het vooral belangrijk om klein te 
beginnen. 

Tips om eropuit te gaan
Zeker nu de herfst er aan komt is het een goed idee om 
een stukje te wandelen. Buiten in het bos of over het 
strand bijvoorbeeld. De natuur ligt er dan prachtig bij. 
Neem vooral ook iemand mee, dit maakt de ervaring 
niet alleen gezelliger, maar ook helpt het om elkaar aan 
te moedigen. Wandelen houdt uw hele lichaam in 
beweging, is makkelijk te doen en kan op ieder moment van 
de dag. Voor mooie wandelroutes op verschillende niveaus 
kunt u kijken op www.anwb.nl/wandelen/nederland. 

Ook fietsen is een uitstekende manier om meer beweging te 
krijgen. Net als bij het maken van een wandeling is dit ideaal 
om buiten te doen. Een groot voordeel is dat Nederland echt 
een fietsland is, dit maakt het pakken van de fiets om 
bijvoorbeeld naar uw werk te gaan of om boodschappen te 
doen een handige manier om dagelijks te bewegen. 

Natuurlijk is fietsen ook erg flexibel. U kunt elke kant op en u 
kunt zelf de tijd en afstand bepalen. Fiets een stukje door het 
bos of fiets een rondje in uw buurt. Maak een korte tocht, een 
lange tocht, fiets samen of alleen. Voor leuke fietsroutes kunt 
u kijken op www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes/. 

Niet iedereen zit op hetzelfde sportieve niveau, daarom is het 
– zeker als de 150 minuten matig intensieve inspanning 
uitdagend zijn – belangrijk om rustig aan te beginnen. Dit kan 
dus al door één keer per week een wandeling te maken van 
20 minuten of door een klein rondje te fietsen. Vervolgens 
kunt u dit elke week een stukje intensiever maken. 

Door buiten te bewegen kunt u genieten van de natuur, een 
beter humeur en een betere gezondheid. Een goede manier 
om de herfst in te gaan!

BEWEGEN IN DE 
BUITENLUCHT

Trek eropuit in de herfst en ontdek samen de 
mooiste kleuren van de natuur.
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Lees verder op pagina 9

Schrikken bij de kassa?

Ingrediënten
 • 2 grote appels

 • 2 eetlepels gehakte aman-

delen

 • 1 theelepel kaneel

 • 1 theelepel suiker

 • 2 theelepels honing

Appeltjes uit de oven 
Voor 2 personen | Bevat 185 kcal p.p. | Bereidingstijd 40 min.

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Snijd de bovenkant van de appels en snijd met een mesje 

het klokhuis eruit. Snijd ook deel van het vruchtvlees uit de appels en 

snijd dit in kleine stukjes.

3. Meng de stukjes appel met de amandelen, suiker en kaneel.

4. Zet de appels in een ovenschaal en vul ze met het appel-amandel-

mengsel.

5. Leg het dakje van de appels er weer op en bestrijk de bovenkant met 

de honing.

6. Zet gedurende 30 minuten in de oven tot de appels ook van binnen 

goed warm zijn.

Weer eens wat anders dan een appel uit het vuistje!

Eten is de laatste tijd een stuk duurder geworden. 
Geen paniek, met onze tips kunt u nog altijd lekker 
én gezond blijven eten voor een goede prijs:

10 tips om toch gezond te eten 

Krijgt u in de herfst ook extra zin in 
lekkere warme dranken zoals een 
kop thee of koffie? De standaard 
theesoorten kent u vast wel, maar 
wist u dat u kruidenthee ook heel 
makkelijk zelf kunt maken?

Cafeïne
Zwarte thee, groene thee en witte thee 
bevatten allemaal cafeïne, maar minder 
dan een kop koffie. Kruidenthee bevat 
geen cafeïne en is dus lekker om 
bijvoorbeeld in de avond mee af te 
wisselen.

Verse thee
Om kruidenthee te maken, heeft u alleen 
verse vruchten of kruiden nodig en 
gekookt water. Er zijn heel veel verschil-
lende soorten kruidenthee, elk met 
andere ingrediënten en een unieke 
smaak. Het leuke is dat alle ingrediënten 
vaak gewoon bij de supermarkt of lokale 
markt te verkrijgen zijn. 

Lees verder voor lekkere manieren om 
uw eigen thee te maken. Zo kunt u na 
een koude of donkere dag (en uw 
dagelijkse beweging) lekker met een 
verse kop kruidenthee op de bank zitten.

Sinaasappel- munt- kaneel
Kruidenthee recept
Voor 1 glas heeft u nodig:

• Sinaasappel
• Munttakken
• Kaneelstokjes

Bereidingswijze
Kook 1 liter water en snijd ondertus-
sen de sinaasappel in schijfjes. Was 
de munttakken onder stromend 
water, laat ze uitlekken en knip de 
muntblaadjes als ze te lang zijn. Doe 
de muntblaadjes, kaneel en schijfjes 
sinaasappel in een theepot en laat 
het 2 minuten intrekken. 

De smaken van de De smaken van de 
herfst in een kop!herfst in een kop!

1    Plan uw maaltijden een  
paar dagen vooruit en 
koop ingrediënten in 
grote en voordelige 
hoeveelheden.

2  Maak een boodschap- 
penlijstje om zo geen  
impulsaankopen te doen.

3  Doe elke drie of vier   
dagen boodschappen, 
om makkelijker uw 
voorraden te beheren.

4  Koop geen of minder 
kant-en-klaar.

5  Bereid uw maaltijden in 
dubbele hoeveelheden  
en vries de helft in voor 
een andere dag.

6  Kook met restjes; maak  
bijvoorbeeld een salade  
met overgebleven pasta.

7  Gebruik eerst de bederfe-
lijke producten en bewaar 
de houdbare producten 
voor later in de week.

8   Let op de houdbaarheids-
data, om verspilling te 
voorkomen.

9   Zet de bereidingsdatum  
op restjes zodat u weet 
wanneer u deze op moet 
eten. 

10 Let op de weekaan - 
biedingen.

Top aanbieding:
Geniet voordelig van gezond 
met dit kookboekje boorde-
vol tips en recepten. Bestel 
het nu gratis!

Samen gezond eten

6 WereldKankerOnderzoekFonds.nl Nummer 110 | September 2022

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

http://www.wkof.nl
https://www.wkof.nl/nl/kanker-voorkomen/publicaties/magazine-samen/tip-van-de-online-redactie


Samen gezonder leven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor 1 glas heeft u nodig:

• 2 thee lepels gemalen kurkuma of 
kurkumaschijfjes

• 2 cm gember
•  2 citroenschijfjes

Bereidingswijze
Kook 1 liter water en snijd ondertussen de 
gember en citroen in schijfjes. Doe de 
kurkuma, gember en citroenschijfjes in een 
theepot en laat het 5 minuten intrekken.

Voor 4 personen | 250 kcal p.p. | Bereidingstijd: 60 min.

Paprika pompoensoep

Ingrediënten
 • 1 grote rode paprika, in blokjes 

gesneden

 • 1 middelgrote muskaatpompoen

 • Het witte deel van 1 middelgrote prei, in 

stukjes gesneden

 • 1 teentje knoflook, fijngehakt

 • 750 ml zoutarme kippenbouillon

 • 50 ml sinaasappelsap

 • 1 eetlepel olijfolie

 • Verse peper naar smaak

 • Paprikapoeder naar smaak

 • Handjevol pompoenpitjes

Bereidingswijze
1. Verhit de olie in een grote pan. Fruit de prei 

op middelhoog vuur ongeveer 4 minuten tot 

deze glazig wordt.

2. Voeg de paprika en pompoen toe en roer goed 

om. Zet het vuur zacht, doe een deksel op de pan en bak de groente 

zachtjes gedurende 10 minuten.

3. Zet het vuur weer hoog, voeg de knoflook en het paprikapoeder toe en bak 

eventjes mee.

4. Giet de kippenbouillon erbij en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur 

dan weer laag, doe de deksel op de pan en laat de soep ongeveer 20 

minuten zachtjes koken tot de groenten gaar zijn.

5. Bak ondertussen de pompoenzaadjes in een droge pan op middelhoog 

vuur. Pan aldoor schudden. Bak de zaadjes totdat ze goudkleurig worden. 

6. Laat de soep even afkoelen en doe hem dan in een blender. Pureer tot er 

een glad geheel ontstaat. Voeg het sinaasappelsap toe en peper naar 

smaak.

7. Serveer de soep in kommen en garneer met gemalen pompoenzaadjes en 

eventueel wat paprikapoeder.

Beet wellington

Ingrediënten
 • 4 grote rode bieten

 • 2 uien

 • 2 teentjes knoflook

 • 150 gram kastanjes (gekookt)

 • 300 gram gemengde padden-

stoelen

 • 1 eetlepel tijm (gehakt)

 • 1 eetlepel rozemarijn (gehakt)

 • 4 eetlepel olijfolie

 • 1 rol bladerdeeg (ca. 300 gram)

 • 1 ei

 • Grof zeezout

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 ° C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Spoel de 

rode bieten schoon onder de kraan. Maak in iedere biet met een scherp mes een 

aantal inkepingen. Leg de bieten op de bakplaat en pof ze gaar in ca. 1 tot 1,5 uur.

2. Pel en snipper de ui. Pel de knoflook en snijd klein.  

Snijd de kastanjes fijn. Veeg de paddenstoelen schoon en snijd ze fijn.

3. Verhit olie in een koekenpan en bak de ui, knoflook, kastanjes en paddenstoelen in 

enkele minuten goudbruin op een hoog vuur. Schep de gehakte kruiden door het 

mengsel en breng op smaak met zout en peper. Laat daarna afkoelen.

4. Laat de gepofte bieten afkoelen en pel ze. Rol het bladerdeeg uit op de met bakpapier 

beklede bakplaat. Verdeel het paddenstoelen-kastanjemengsel in een dun laagje 

gelijkmatig over het midden van de plak bladerdeeg. Laat de randen vrij.

5. Verdeel de bieten achter elkaar over het bladerdeeg. Vouw het uitstekende bladerdeeg 

strak om de bieten heen. Prik met een vork enkele gaatjes in het deeg. Klop het ei los 

en bestrijk het deeg ermee. Bestrooi de bovenkant met grof zeezout.

6. Bak de ‘Beet Wellington’ in ca. 40 minuten in het midden van de voorverwarmde oven 

goudbruin.

Vervolg van pagina 6

Kurkuma-gember-citroen

Citroen, munt, gember en nog veel meer!
Probeer voor een zachte en verwarmende theesmaak eens 
een paar schijfjes gember en citroen in gekookt theewater. 
Gember en citroen bevatten veel vitaminen, mineralen en 
antioxidanten. Een lekkere en gezonde dorstlesser dus.

Heeft u zin in een iets frissere theesoort, probeer dan eens 
thee met verse muntblaadjes. Hierbij kunt u ook nog 
gember toevoegen, voor een extra krachtige smaak!

Klaar voor een echte verkwikkende herfstthee? Probeer ook 

gedroogde steranijs met gember en een schijfje sinaasap-

pel. Deze verwarmende kruidenmix is perfect voor een 

herfstachtige dag en ziet er ook nog eens heel leuk uit!  

Zo kunt u eindeloos variëren met verschillende kruiden en 

vruchten. Doe bij de sinaasappel-steranijsthee ook eens 

een kaneelstokje of kardemom. Of doe een takje verse tijm 

in uw gember-citroenthee.

Goed voor de weerstand? 
Er wordt vaak gezegd dat verse gember- en citroenthee 

helpen onze weerstand te verbeteren. Het klopt dat er in 

citroen en gember veel vitaminen, mineralen en 

antioxidanten zitten. Deze zijn goed voor je gezondheid en 

weerstand. Toch blijkt uit onderzoek geen duidelijk bewijs dat 

het drinken van gember- of citroenthee de gezondheid 

verbetert of tegen kanker beschermt.

Drink kruidenthee dus omdat u het lekker vindt of als 

vervanging voor suikerrijke dranken.

Kunt u bij kanker kruidenthee drinken?
Ja, bij kanker kunt u kruidenthee drinken. Wel wordt afgera-
den om zogenaamde ‘afslankthee’ of kruidenthee met 
Sint-Janskruid te drinken, omdat deze soorten thee 
mogelijk slecht zijn bij kanker. 

Voor 4 personen  | Bevat 628 kcal | Bereidingstijd: 2,5 uur.

Kruidenthee recept
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Voeding bij
kanker

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, Leon 
Wolleswinkel, Bastiaan Stam, Macy Schröder  
en José Breedveld.

Ontwerp & productie: Macy Schröder, Living the Brand 
en Mailpoint.

Fotografie: Remie Kranendonk | REEM!

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). 

Elke dag begrijpen wij steeds beter hoe voeding de kans 

op kanker verkleint of juist vergroot. Maar hoe zit het met 

voeding als je al kanker hebt? Onderzoek hiernaar is van 

groot belang. Daarnaast is de praktijkervaring van experts 

onmisbaar. Met het nieuwe Handboek Voeding bij Kanker 

hebben zorgprofessionals handvatten om mensen met 

kanker goed te begeleiden.

Op 22 juni 2022 is de derde editie van het Handboek  
Voeding bij Kanker verschenen. Het is een belangrijke bron 
van betrouwbare informatie. We zijn in gesprek gegaan met 
Herma ten Have, diëtist bij Careyn en hoofdredacteur van het 
handboek en dr. Sandra Beijer, diëtist-senior onderzoeker bij 
IKNL en redactielid. Zij vertellen waarom dit boek zo belang-
rijk is voor iedereen die geraakt is door kanker.

Herma vertelt: “Het nieuwe handboek is hét standaardwerk 
over voeding en kanker voor professionals. Alles wat bekend 

is over voeding en kanker kan je hierin vinden. Aan het hand-
boek hebben 57 auteurs uit verschillende beroepsgroepen 
meegeschreven.”

Het belang van eten
“Aandacht voor voeding bij kanker is noodzakelijk, omdat de 

ziekte en de behandelingen veel van het lichaam vergen. 

Daarbij komt dat door de ziekte en behandeling de behoefte 

aan voedingsstoffen zoals eiwitten verhoogd is. Bovendien 

kunnen de ziekte en behandelingen veel klachten geven, die 

het extra lastig maken om genoeg te kunnen eten.”

“Eten is belangrijk voor mensen, het is ook een sociale 

activiteit. Het handboek biedt de basis voor de specialistische 

voedingsbegeleiding door de diëtist, waarbij enerzijds het 

advies aansluit bij wat medisch noodzakelijk is en er anderzijds 

aandacht is voor de emoties die komen kijken bij het omgaan 

met het moeilijker kunnen eten.”

Wat is nieuw in het handboek?
Herma: “We weten nu beter wat mensen aan voeding nodig 

hebben. Diëtisten voeren meer metingen uit voor het bepalen 

van de individuele voedingsbehoefte. Hierdoor kun je advies 

geven dat goed aansluit op iemands persoonlijke behoefte." 

“Ook nieuwe behandelmethoden komen aan bod in het hand-

boek, zoals immunotherapie en doelgerichte therapie, die elk 

weer andere effecten op het lichaam hebben.” 

“Het is niet goed wanneer je te weinig eet bij kanker. Je kunt dan 

ondervoed raken. Bij ondervoeding krijg je onvoldoende voe-

dingsstoffen binnen en herstel je slechter, heb je eerder compli-

caties en het risico bestaat dat de behandeling niet afgerond 

kan worden zoals gepland. Voldoende eten is nodig om de be-

handeling mogelijk te maken. In het boek staan de nieuwe we-

reldwijde richtlijnen om ondervoeding beter aan te pakken.”

“Het handboek heeft verder een nieuw hoofdstuk over voe-

ding en medicatie. Het blijkt dat sommige voedingsmiddelen, 

voedingssupplementen en kruidenpreparaten de werking van 

medicijnen kan versterken of juist verminderen. Heel belang-

rijk dat hierop gelet wordt tijdens de behandeling.”

Ontwikkelingen in de zorg
Sandra vult aan: “In het handboek is er veel aandacht voor 

veranderingen in de zorg, zoals de zorg voor ouderen. Daar-

naast wordt de samenwerking tussen zorgdisciplines bena-

drukt, wat een voorwaarde is om goede zorg te kunnen bie-

den. Daarbij komt de mens met kanker steeds meer centraal 

te staan, waarbij de eigen regie belangrijk is.”

“Er komt in de zorg meer aandacht voor voeding ná kanker. 

Deze is gericht op lange-termijn effecten van de behandeling 

van kanker zoals klachten bij eten, maar ook op het voorko-

men van terugkeer van ziekte of het ontstaan van andere 

ziekte. Diëtisten bieden ook psychische ondersteuning bij het 

omgaan met voedingsproblemen en bij gedragsveranderin-

gen naar een gezondere leefstijl na kanker.”

Het belang van het handboek 
Sandra: “Het handboek is dé standaard voor voedingszorg bij 

kanker voor diëtisten, diëtisten in opleiding én andere zorg-

verleners. Het geeft inzicht in wat we uit de wetenschap we-

ten en wat nodig en mogelijk is met voeding in de oncologie. 

Artsen en verpleegkundigen kunnen het boek gebruiken als 

naslagwerk.”

“Voor de persoon met kanker is het nieuwe handboek belang-

rijk als basis voor de voedingsbehandeling volgens de laatste 

inzichten. Dit in tegenstelling tot boeken met sterke claims 

over voeding en kanker die regelmatig in de media verschij-

nen maar niet op wetenschappelijke resultaten berusten. 

Deze claims wijzen mensen de verkeerde kant op wat tot ne-

gatieve situaties kan leiden.”

 
Samen zorgen voor betrouwbare 
voorlichting over voeding bij kanker 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt samen met de 

experts betrokken bij het handboek aan de voorlichting op 

de website Voedingenkankerinfo.nl. Op deze manier kunt u 

rekenen op betrouwbare voorlichting, tips en antwoorden op 

uw vragen over voeding bij kanker. Kijk voor meer informatie 

op Voedingenkankerinfo.nl.

“Eten is belangrijk voor 
mensen, het is ook een 

sociale activiteit."

"In het handboek 
is er veel 
aandacht voor 
veranderingen in 
de zorg"
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Geef uit liefde voor morgen
Een wereld zonder kanker. Kunt u zich dat voorstellen?  
Het is onze droom en ambitie. Elke dag werken wij daaraan.  
Een gift uit een nalatenschap is een bijzondere manier om 
hieraan bij te dragen. Het is geven uit liefde voor morgen.

In onze Gids over nalaten leest u stap voor stap  
hoe u uw nalatenschap kunt regelen. En hoe u  
kunt bijdragen aan onze missie met  
de mooiste gift die u kunt geven  
aan toekomstige generaties.  
Vraag vandaag nog de gids aan.  

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar 
nalaten@wkof.nl of bel ons op 020 
344 95 95. Wij informeren u graag. 
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