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Lezersvraag
“Voorkom ik met vitamine C een 

verkoudheid?”

  − Erik

Antwoord 

Vitamine C zit in groente, fruit en 
aardappelen. Vooral spruitjes, 
paprika, witlof, kiwi en broccoli zijn 
echte vitamine C bommetjes!  
Door het koken van groente gaat  
er vitamine C verloren. Het advies 
is daarom om groente zo kort 
mogelijk te koken en in zo min 
mogelijk water.

Elke dag hebben we minimaal  
75 milligram vitamine C nodig.  
Dit haalt u makkelijk als u fruit en 
groenten op het menu zet. In één 
kiwi zit bijvoorbeeld al 63 milligram 
vitamine C. Indien u gezond eet, 
hoeft u zich geen zorgen te maken 
dat u te weinig vitamine C binnen-
krijgt. Mocht u een overschot aan 
vitamine C binnenkrijgen dan plast 
u dit overschot gewoon weer uit. 

Vitamine C beschermt ons lichaam 
tegen schadelijke stoffen. Zo helpt 
vitamine C onze weerstand in stand 
te houden, maar een verkoudheid 
voorkomen doet deze vitamine niet. 
Om de kans op een verkoudheid te 
verkleinen kunt u het beste zo 
gezond mogelijk eten en voldoende 
bewegen. Lees meer op wkof.nl/
aanbevelingen.

 

Nadia Ameyah 

Geluksmomentjes

Het jaar gaat razendsnel voorbij. We naderen alweer het 

najaar. Soms vergeten wij in alle haast van het dagelijks 

leven te letten op de kleine momentjes van geluk. Tijd om 

even stil te staan bij deze geluksmomentjes!

In deze editie van Samen leest u het verhaal van Pim 

Nugteren. Na zijn ervaring met teelbalkanker geniet hij nu 

nog meer van het leven. Hij roept mensen op om op tijd 

naar de dokter te gaan wanneer iets niet klopt, want hij 

had zelf geen dag langer moeten wachten. Lees het 

interview met Pim op pagina 4.

Ik probeer zelf tussen alle hectiek van de dag momentjes 

te pakken om van te genieten. Op mijn werk is dat een 

korte pauze waarin ik in mijn favoriete appel bijt. Wat 

kunnen appels heerlijk zijn! In deze editie leest u alles 

over de appel en vindt u verrassende recepten met deze 

geliefde vrucht.

We hebben ook nieuws voor u. Op pagina 11 leest u over 

onze nieuwe website met voorlichting over voeding bij 

kinderkanker in samenwerking met het Prinses Máxima 

Centrum. Een prachtig initiatief waar we allemaal trots op 

mogen zijn!

Ik wens u een mooie herfst en 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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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: Mw. A. Deuzeman - Bouwhuis.

Hartelijk dank aan 
alle deelnemers!

Als donateur draagt u bij aan onze 
droom: een wereld zonder kanker. 
Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. 
Dankzij mensen zoals u kunnen 
wij levensreddend onderzoek 
mogelijk maken en iedereen 
helpen met goede voorlichting.

Kent u de voordelen van Schenken 
met Belastingvoordeel al? Als u uw 
donatie voor 5 jaar vastlegt kunt u 
een mooi bedrag terugkrijgen van 
de Belastingdienst. U kunt op deze 
manier de missie van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds 
eenvoudig steunen met een hoger 
bedrag zonder dat het u meer kost. 
Zo draagt u nog meer bij aan de 
preventie en overleving van kanker, 
mooi en slim!

Alle voordelen:
• U kunt afhankelijk van uw 

leeftijd en inkomen uw donatie 
kosteloos verhogen met  
30 tot 50%. Bereken uw 
voordeel eenvoudig op  
wkof.nl/belastingvoordeel.

• Wetenschappelijk onderzoek 
duurt jaren en kost veel geld. 
Deze manier van steunen geeft 
ons meer zekerheid dat wij 
onderzoek kunnen blijven 
financieren. 

• U hebt geen omkijken meer naar 
uw donaties. U heeft deze 
namelijk goed geregeld!

Heeft u interesse in Schenken met 
Belastingvoordeel? Wij helpen u 
graag. Bestel via de bijgevoegde 
antwoordkaart het nieuwe 
Schenken met Belastingvoordeel 
pakket. In dit pakket zit alles wat u 
nodig heeft om uw schenking 
vandaag nog in orde te maken.

Kijk voor meer informatie op  
wkof.nl/belastingvoordeel. 
Uiteraard kunt u ook contact  
met ons opnemen via  
informatie@wkof.nl of ons bellen 
op 020 344 95 95. Dank u wel! 

Schenk met Belastingvoordeel: 
Een mooie en slimme manier van steunen

Winnaar fruitkist
Gefeliciteerd!
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Pim vertelt over  
zijn ervaring met  
teelbalkanker
Pim Nugteren (34 jaar) kreeg in mei 2021 de diagnose 
teelbalkanker. Ondanks dat hij in zijn leven al vroeg in 
aanraking is gekomen met kanker ‒ zijn moeder kreeg 
de diagnose borstkanker toen hij 14 jaar oud was ‒ 
kwam zijn eigen diagnose als een grote verrassing.

Gelukkig was Pim er relatief op tijd bij en heeft hij geen 
chemotherapie of bestraling hoeven ondergaan. Pim is  
een optimistisch en positief persoon en ging er meteen  
van uit dat hij beter zou worden. Hij geniet nu nóg meer van 
het leven.

Naar je lichaam luisteren
Pim vertelt ons zijn verhaal: “Ik lag op bed en toen dacht ik: 
iets voelt anders, het is geen pijn, maar er was iets aan de 
hand met mijn lichaam. Op een gegeven moment voelde ik 
een bobbel, het was groter en harder en voelde anders aan. 
Dus toen dacht ik: dit klopt niet. Ik liep eerst tegen de gêne 
aan, want je weet dat een huisarts ernaar moet kijken.” 

Over de gêne heen stappen
Pim stelde het bezoek aan de huisarts daarom eerst uit en 
hoopte dat het een ontsteking zou zijn. De klachten bleven 
aanhouden en hij wist op een gegeven moment dat hij een 
afspraak moest maken. De huisarts verwees hem snel naar 
de afdeling Urologie in het ziekenhuis en daar hoorde Pim dat 
hij teelbalkanker had. De dag erna werd hij geopereerd.

 “De arts zei dat ik geen dag later naar de huisarts had 
moeten gaan en geen dag later op de operatietafel had 
moeten liggen. De tumor was fors en had mijn hele linker 
teelbal als het ware opgegeten.”

Plots in een achtbaan
In een rap tempo de diagnose agressieve teelbalkanker en 
een operatie, met weinig tijd om dit te verwerken. Pim moest 
ook plotseling nadenken over zijn kinderwens. “Dat is ook 
wel iets wat het extra pittig maakte. Ik was heel blij dat de 
arts daar op dat moment wel aan dacht, want ik had daar 
zelf nooit bij stil gestaan. Vanaf dat moment ga je gewoon vol 
in de overlevingsmodus.” Pim heeft voor zijn operatie nog 
zaadcellen kunnen laten invriezen, voor het geval zijn 
behandeling gevolgen zou hebben voor zijn vruchtbaarheid. 

Kanker draag je niet alleen: de steun van naasten
Eerder dit jaar, voor zijn diagnose, kwam Pim in aanraking 
met de campagne ‘Kanker draag je niet alleen’ van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Hij vroeg aandacht 
hiervoor, omdat hij vanwege de ziekte van zijn moeder al 
goed wist hoe belangrijk het is om iemand die geraakt is 
door kanker te laten weten dat je er niet alleen voor staat.  
 “Ik heb de strijd tegen kanker altijd een warm hart toe-
gedragen. Ik vond de slogan zó mooi, die kwam heel erg bij 
mij binnen. Dat is exact hoe ik het ervaren heb met mijn 
moeder. Als iemand door kanker getroffen wordt, worden ook 
heel veel naasten getroffen. Degene die door kanker getroffen 
wordt, kan het ook niet zonder de mensen om hem heen.” 

Na zijn operatie kreeg Pim zelf van zijn vrienden en familie 
veel hulp. “Gelukkig waren ze er; ik heb fantastische mensen 
om mij heen. Dit zijn de mensen die er echt toe doen voor mij”. 

Durf naar de dokter te gaan
 “Als er iets is wat ik mee zou willen geven aan mensen is: 
mocht je zo’n signaal krijgen, hoe subtiel ook en ongeacht de 
plek, zet je over die gêne heen. Ik hoop door mijn verhaal te 
delen, dat anderen toch sneller de stap naar de huisarts 

zetten. Dat is iets waar voornamelijk mannen soms moeite 
mee hebben.” 

Vooruitkijken
Het gaat nu goed met Pim. Hij staat nóg positiever in het 
leven en geniet van de kleine dingen. “Het klinkt super 
cliché, maar het is wel echt waar. Ik geniet van de zon die 
schijnt en als ik mijn raam opendoe en de frisse lucht voel.  
Ik mediteer nu af en toe en ben ermee bezig dat ik 8 uur per 
dag slaap.” Pim let ook meer op zijn voeding, hij probeert 
dagelijks twee stuks fruit en 250 gram groente binnen te 
krijgen. “Gek genoeg had ik nooit het gevoel dat mijn lichaam 
me in de steek gelaten had. Ik had juist het tegenover-
gestelde, dat mijn lichaam mij gewaarschuwd had. Daar ben 
ik zo dankbaar voor.”

Pim is bewuster gaan nadenken over wat hij in de toekomst 
wil en heeft mooie plannen. Hij overweegt om in de  
toekomst een acteeropleiding naast zijn werk te gaan 
volgen. “Mijn passie ligt in de creatieve sector, het sluit aan 
bij het schrijven, presenteren, mogelijk acteren. Ik zou daar 
graag een duizendpoot in willen zijn.” 

“Zet je over de gêne heen, ga naar de dokter.  
Ik had geen dag langer moeten wachten.”

“Mijn lichaam 
waarschuwde mij”
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Samen gezonder leven

Ingrediënten
 • 4 kleine appels

 • 4 theelepels speculaas- 

kruiden (of kaneelpoeder)

 • 80 gram bramen (diepvries)

 • 80 gram havermout

 • 60 gram boter of margarine

 • 4 theelepels honing

Havermout en appel-braam crumble
Voor 4 personen | Bevat 281 kcal en 13,7 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 25 min.

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

2. Schil de appels en snijd deze in 

kleine stukjes. Doe de appelstukjes 

in een mengkom, roer de 

speculaaskruiden (of kaneelpoeder) erdoorheen. 

3. Voeg als laatste de bramen toe, meng het nogmaals en schep het 

mengsel in een ovenschaal. 

4. Neem een aparte mengkom en doe hier de havermout, boter en honing 

in. Kneed dit tot een stevig mengsel, maak er vervolgens een ‘dekseltje’ 

van en leg deze over het appel en bramen mengsel. 

5. Bak de havermout en appel-braam crumble circa 15 minuten in de 

voorwarmde oven.

Lees verder op pagina 9

De appel is de meest gegeten fruitsoort in 
Nederland. Het is een makkelijk en lekker 
tussendoortje. In dit artikel leest u alles over 
de appel!

De keuze is reuze 
Wereldwijd zijn er maar liefst 7.000 appelsoorten. De 
meest populaire soorten in Nederland zijn de Elstar en de 
Jonagold. De soorten kunnen verschillen in kleur, smaak, 
textuur en voedingswaarde. De smaak kan variëren van 
zoet tot zuur en de textuur van zacht tot knapperig. 

Voorbeelden van zoete en sappige appels voor een tussen- 
doortje zijn de Royal Gala en Fuji. Zoetzure appels zoals  
de Elstar en Jonagold zijn ideaal voor het bereiden van  
een havermout appel-braam crumble. Zure appels zoals 
de Granny Smith zijn wat steviger en geven een frisse draai 
aan onze lekkere rijstsalade. U vindt beide recepten op 
pagina's 7 en 8. 

DE APPEL: 
heerlijk om zo in te bijten

Hoe gezond is de appel? 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds adviseert om elke 
dag twee stuks fruit te eten als onderdeel van een gezond 
voedingspatroon. Fruit is een goede bron van voedings-
vezels en voedingsstoffen en helpt bij het behouden van 
een gezond gewicht. 

Een appel bevat diverse mineralen zoals kalium, fosfor, 
magnesium en calcium. Ook bevat een appel vitamine A, 
C, verschillende antioxidanten en weinig calorieën.  
De hoeveelheid vitamine C en antioxidanten verschilt  
per soort appel. Het is bekend dat roodgekleurde appels 
meer vitamine C en antioxidanten bevatten dan licht-
gekleurde appels. 

Appel wassen: is dat nodig?
Op de schil van appels kunnen kleine hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelen zitten. Door appels te wassen 
verwijdert u niet alle bestrijdingsmiddelen. Dit komt omdat 
sommige bestrijdingsmiddelen niet in water oplossen, of 
omdat een deel van de bestrijdingsmiddelen de appel zijn 
binnengedrongen. Wel kunt u door het wassen van een 
appel vuil, stof en mogelijke ziekteverwekkers verwijderen 
van de schil. 

Appel met of zonder schil?
Het binnenkrijgen van de kleine hoeveelheden bestrijdings-
middelen weegt niet op tegen het voordeel van de 
voedingstoffen in de schil van de appel. Dit is omdat de 
hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen niet 
schadelijk is en de schil de meeste voedingsvezels, 
vitamines, mineralen en antioxidanten bevat. 

Gezond op z’n lekkerst! 
Heerlijke snacks die ook nog gezond zijn
Bij lekkere snacks denken wij vaak aan minder 
gezonde dingen. Bijna alle kant-en-klare snacks 
(zoals koek of chips) en gefrituurde snacks  
(zoals patat of bitterballen) bevatten 
nauwelijks gezonde voedingsstoffen, 
maar wel veel vet, zout en suikers. 

Gelukkig hoeven niet alle snacks on- 
gezond te zijn. Met gezonde tussen- 
doortjes kunt u zelf makkelijker uw 
dagelijkse porties groente, fruit en  
volkorenproducten halen.

Gezond snacken doen we zo!
Voor de hand liggend zijn groente  
(bijvoorbeeld plakjes komkommer,  
reepjes paprika, worteltjes, radijsjes of 

cherrytomaatjes) en fruit. Dit is dan ook altijd een 
goede keuze om tussendoor te eten. 

Wij hebben verrassende recepten 
voor u verzameld in ons nieuwste 
kookboekje Happy Hapjes! In dit 
boekje vindt u recepten voor 
onder andere bruschetta’s met 
haring en paprika, tapenade, dip- 
sauzen, spreads en minipizza’s 
van aubergine.

Bestel Happy Hapjes met de 
bijgevoegde antwoordkaart en 
ontdek zelf hoe verrassend lekker 
gezonde hapjes zijn!  

Samen gezond eten

Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!
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Vervolg van pagina 6

Tip van  

de redactie

Frisse rijstsalade met appel  

Ingrediënten
 • 300 gram zilvervliesrijst 

(ongekookt)

 • 2 rode paprika's, in stukjes 

gesneden

 • 2 groene appels, in stukjes 

gesneden

 • 1 blik kikkererwten  

(400 gram), uitgelekt en 

afgespoeld

 • Sap van 1 limoen

 • 2 eetlepels extra vergine 

olijfolie

 • Verse bieslook of platte 

peterselie naar smaak, 

fijngesneden 

 • Peper en zout

Bereidingswijze
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op  

de verpakking. Laat vervolgens afkoelen.

2. Doe de paprika, appel en kikkererwten in  

een kom en meng door elkaar. Breng op 

smaak met peper en zout.

3. Meng de limoensap, olijfolie en kruiden tot dressing.

4. Voeg de rijst toe aan de salade ingrediënten en roer door elkaar.

5. Druppel de dressing over de salade en meng het geheel nogmaals goed.  

Eet smakelijk!

Gevulde appels uit de oven
Voor 6 personen | Bevat 79 kcal en 1,6 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 35 min (inclusief oventijd)

Voor 4 personen | Bevat 506 kcal en 9,2 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 15 min.

Ingrediënten
 • 3 appels

 • 30 gram rozijnen

 • 15 gram gedroogde  

cranberries, fijngesneden

 • 1 wortel, geschild en geraspt

 • 1 sinaasappel, alleen de schil, 

geraspt

 • ½ theelepel kaneelpoeder

 • 15 gram amandelschaafsel

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC.

2. Halveer de appels en hol de appels uit met  

een lepel zodat je een rand overhoudt van 

ongeveer één centimeter. Leg de appelhelften 

in een ovenschaal en zet 10 minuten in  

de voorverwarmde oven.

3. Meng ondertussen de rozijnen, cranberries, wortel, rasp 

van de sinaasappelschil en kaneelpoeder door elkaar voor 

de vulling. 

4. Haal de appels uit de oven en vul ze met de vulling. 

Bestrooi ze vervolgens met het amandelschaafsel en zet  

15 minuten terug in de oven, totdat de appel zacht is. 

Serveer direct.

"Een lekker gezond recept dat snel klaar 
is voor op de drukke dagen."

Favoriet van: Lonneke Frantzen
 Stagiair Gezondheidsvoorlichting Pluk de dag

Midden in de Haarlemmermeer, tussen Den Haag 
en Amsterdam, vindt u in een oase van rust op 
Landgoed de Olmenhorst 31 hectare aan 
biologische appel- en perenboomgaarden, 
monumentale panden en ateliers. In het voorjaar, 
als de fruitbomen hun bloesem dragen, is er de 
appelparade. In september en oktober is er de 
‘Zelfpluk’ waar u de heerlijke appels en peren  
 kunt plukken!

Wanneer kunt u plukken?
Iedereen is van harte welkom om heerlijk in de 
buitenlucht te komen plukken. Voor €2,25 per kilo 
biologische appels en peren heeft u een leuke dag 
en een heerlijke, gezonde snack. Vanaf 11 

september tot en met 31 oktober 2021 zijn er 
elke woensdag, zaterdag en zondag 
boomgaarden toegankelijk voor het grote 
publiek. In de herfstvakantie kunt u dagelijks 
langskomen. 

Kijk op www.olmenhorst.nl voor de pluktijden  
en andere praktische informatie. 

Is verse appelsap net zo gezond als verse appels?
Een stuk vers fruit is gezonder. Puur vruchtensap bevat 
namelijk veel fruitsuiker (fructose) en weinig vezels. 
Daardoor krijgt u al snel te veel suiker en calorieën 
binnen, wat kan leiden tot overgewicht. Wij 
adviseren om per dag maximaal 1 glas puur 
vruchtensap te drinken.

Hoe kunt u appels het beste bewaren? 
Appels blijven langer goed als u ze in de 
koelkast bewaart. In de koelkast blijven ze wel  
2 tot 4 weken lekker, in tegenstelling tot de 3 tot 7 
dagen buiten de koelkast. Als u appels nog langer wilt 
bewaren kunt u ze ook invriezen. Hierdoor kunt u de 
appels tot wel 12 maanden bewaren.

Wist u dat…
• De eerste appels al 10.000 jaar voor 

Christus werden geplukt.
• In Nederland worden er ongeveer 300 

miljoen appels geteeld, waarvan de helft 
geëxporteerd wordt.

• Nederlanders per jaar gemiddeld 10,2 kilo 
appels per persoon eten.

• Appelzaden de giftige stof cyanide bevatten. De 
consumptie van te veel appelzaden kan ernstige 
bijwerkingen opleveren. Eet daarom geen appelzaden.

Trek uw laarzen aan,  
neem een stevige tas mee  

en plukken maar!
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Het onderzoeksteam bestond o.a. ook uit drs. Anouk Hiensch 
en drs. Jonna van Vulpen.

Prof. dr. Anne May

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, Annemiek van 
Kessel, Lonneke Frantzen en Marjolein Bulbaai.
Ontwerp & productie: Paul Willemse, Living the Brand 
en Mailpoint. 

Fotografie: Remie Kranendonk 
 
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). 

Een beweegprogramma volgen na de ingrijpende 
operatie bij slokdarmkanker kan de kwaliteit van 
leven verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek 
gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Experts benadrukken dat er meer aandacht 
moet komen voor leefstijl rondom de behandeling 
van kanker. 

Hoopvolle bevindingen
De bevindingen van het nieuwe onderzoek aan UMC 
Utrecht, onder leiding van prof. dr. Anne May, laten zien dat 
slokdarmkankerpatiënten baat kunnen hebben van een 
beweegprogramma. Dit biedt hoop voor een betere kwaliteit 
van leven bij deze vorm van kanker en de ingrijpende 
behandeling ervan.

Het onderzoek
Aan dit onderzoek deden 120 slokdarmkankerpatiënten 
mee die een slokdarmoperatie hebben ondergaan. De 
patiënten werden willekeurig ingedeeld in twee groepen.  
De deelnemers in de ene groep kregen gedurende 12 
weken naast de standaardzorg ook een beweegprogramma 
onder begeleiding van een fysiotherapeut. De deelnemers 
in de andere groep kregen alleen de standaardzorg. De groep 
die het beweegprogramma volgde ervoer een betere kwaliteit 
van leven, naast een betere conditie van hart en longen.

Cijfers over slokdarmkanker in Nederland
Jaarlijks wordt in Nederland bij bijna 2.500 mensen 
slokdarmkanker vastgesteld. Het komt vaker voor bij 
mannen dan bij vrouwen. De impact van slokdarmkanker is 
groot; vijf jaar na diagnose zijn slechts 24 van de 100 
patiënten nog in leven.

Prof. dr. Anne May, hoogleraar klinische epidemiologie 
Cancer Survivorship, UMC Utrecht:  

Resultaten van ons onderzoek: 

Bewegen kan helpen na de 
operatie bij slokdarmkanker

Voeding bij 
kinderkanker 

Een van de deelnemers aan het onderzoek: “Ik vond het 
heerlijk. Het maakte voor mij het meest duidelijk dat ik 
aan de beterende hand was, dit was meetbaar. Ik kon 
direct zien dat het steeds iets beter ging met mijn energie. 
Ook al was ik een dag ontzettend moe, dan nog wist ik dat 
als ik naar de fysiotherapie zou gaan ik me weer lekkerder 
zou voelen.”

 “De bevindingen van ons onderzoek zijn heel 
belangrijk voor de patiënt. Ze laten zien dat er 
interventies mogelijk zijn die niet alleen voordelen 
hebben voor de lichamelijke gezondheid van de 
patiënt, maar we vonden ook voordelen op sociaal 
en mentaal gebied.”

 “Onderzoek naar leefstijl na diagnose kanker 
neemt steeds meer toe. Het is geweldig om te 
zien dat er steeds meer aandacht voor is. Het 
onderzoek van prof. May en haar team geeft 
duidelijk aan dat het belangrijk is om leefstijl een 
integraal onderdeel te maken van de behandeling 
van kanker. Elke verbetering in de kwaliteit van 
leven van mensen geraakt door kanker is een 
prachtige overwinning.”

Germund Daal, Hoofd doelrealisatie en communicatie, 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

Suiker, vlees en voedingssupplementen. Dit zijn 
maar enkele onderwerpen waarover ouders en 
verzorgers van kinderen met kanker vaak vragen 
hebben. Daarom lanceerden het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds en het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie een online vraagbaak met 
antwoorden op veelgestelde vragen over voeding bij 
kinderkanker: voeding.prinsesmaximacentrum.nl.

Antwoord op veelgestelde vragen
Over gezonde voeding bestaan meer fabels dan feiten. En 
dat geldt al helemaal voor de betekenis van voeding voor, 
tijdens en na behandelingen voor kinderen met kanker. 
Daarom hebben het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en het 
Prinses Máxima Centrum een nieuwe website gemaakt met 
feiten die worden ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek en de praktijkervaring van experts. De Vereniging 
Kinderkanker Nederland heeft hieraan bijgedragen met 
waardevolle feedback van ouders.

Op de website lezen ouders en verzorgers antwoord op 
vragen zoals:
•  “Mag mijn kind met kanker nog suiker eten?” 
•  “Mag mijn kind vlees eten tijdens de behandeling  

van kanker?”
•  “Welke voeding heeft mijn kind met kanker nodig?”
•  “Kan ik de weerstand van mijn kind met kanker 

verbeteren?”
•  “Moet mijn kind een voedingssupplement slikken tijdens 

de behandeling van kanker?”

Daarnaast zijn er ook voedingstips beschikbaar voor het 
omgaan met veelvoorkomende klachten zoals misselijkheid, 
diarree en een verminderde eetlust. 

Speciale recepten
Op de website zijn ook meer dan 50 recepten beschikbaar 
‒ op vrijwillige basis ontwikkeld door culinair dienstverlener 
Hutten, onder meer gespecialiseerd in patiëntenvoeding ‒ 
die geschikt zijn voor kinderen met kanker, of kinderen die 
kanker hebben gehad.

Bezoek voor meer informatie de website op: 
voeding.prinsesmaximacentrum.nl
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Samen meer onderzoeken



www.wkof.nl

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 nieuwe 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 via  
de bijgevoegde antwoordkaart of stuur 
een e-mail naar nalaten@wkof.nl.  
U kunt ons bellen op 020 344 95 95. 
Wij informeren u graag. 

NIEUW!

Ook 
mevrouw  

 Boer geeft 
uit liefde voor 

morgen. 


