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Probleem? 
Dagelijks vragen op poli 
 
Berichten van 
- Social media 
- Internet 
- Krant 
- de buurt 
- Familie 
- … 



Doel  

Ons wapenen tegen “fake news” 

Weerwoord kunnen bieden aan (on)heilsprofeten 

Een meer gelijkwaardige gesprekspartner worden 

Steviger in de schoenen staan 



Onderwerpen  

Voeding 

Medicijnen 

Bestraling 

Operatie 

Allerlei dagelijkse dingen 
 



Medicijnen & bestraling  

“Ik ben tegen pillen” 

“Medicijnen maken alles stuk” 

Placebo effect 

“Van bestraling wordt je kaal” 
 



Pillen 
 Niemand houdt van pillen 
Alle medicatie heeft nevenwerkingen 
 
Soms is medicatie noodzakelijk 
 

Recept  

Je arts schrijft niets voor wat niet zinvol kan zijn 

Ga erover in gesprek 



Placebo effect 
Wat? 
Een medicijn zonder werkzame inhoud werkt ook! 
 
Werking op de hersenen, waardoor mensen effect of 
klachten ervaren 
 
 



Placebo effect 
Werkt ook omgekeerd (nocebo) 
 
Mensen kunnen van een medicijn klachten ervaren,  
enkel omdat die in de bijsluiter staan 
 
Britse studie, 2016: 
 
 tamoxifen placebo 

Opvliegers  ++ ++ 

Stijfheid  ++ ++ 

Hoofdpijn  ++ ++ 

Gewicht  ++ + 

Staakt  30% 27% 



Bestraling 

Bestraling  

- Zeer lokaal 

- Erg strak uitgetekend en begrensd 

- Kwaliteitscontrole +++ 



Bestraling  

Beperkt tot het doel: 

- Niet op het hoofd: niet kaal, niet ziek 

- Beperkt deel van het lichaam: vermoeid? 
 



Vermoeidheid  

Vermoeidheid door alles wat je overkomt: 

- Slecht nieuws, wachten, onzekerheid, 

aanpassen, omgaan met reacties van 

anderen, hoop, teleurstelling, telkens weer 

ziekenhuis, verlies autonomie… 
 



Voeding 

Alcohol 

Vlees 

Vetten 

Anti oxydanten 

Pitten : cyanide 

Groene thee 

Suiker 

Vitamine supplementen  
 

 



Alcohol  

Gemengde berichten 

- Eén glas goed voor het hart? 

- Leven zoals in het Zuiden beter? (Mediterraan dieet) 
 

Feit: 
Elk glas is schadelijk! 
 

Anderzijds: 

Levenskwaliteit is ook wat waard… 



Vlees 
Vlees bevat eiwit en vetten 
Is dus voedzaam 
 
Echter 
- Bepaalde vormen kunnen 

schadelijk zijn 
 

- Bewerkt vlees verhoogt 
het risico op kanker 
 

- Vis, ei, kip zijn niet 
“verdacht” 



Vlees 



Vetten 
Hoeveel vet wil/kan een mens aan? 
 
Grote US studie, 2017 
- > 48.000 vrouwen  
- Na de overgang 
- Energie 60% vet of 40% vet 
- 16 jaar gevolgd 
- 3000 kregen borstkanker 

 
- In de 40% groep overleden 240 mensen aan borstkanker 
- In de 60% groep overleden 440 mensen aan borstkanker 

 



Anti oxydanten 
 Vrije zuurstof radicalen als vermeende boosdoener 
 
Helpen anti-oxydanten? 
 
Geen bewijs voor 
Anti-oxydanten worden in de darm afgebroken vóór ze iets 
kunnen doen in het lichaam 
 
Leve de marketing! 
 



Groene thee 
Valt onder de anti-oxydanten 
 
Dus… 
 
Drinken als je het lust, niet omdat het moet 
 



Pitten  
Hier zien we het omgekeerde: 
 
- Is het zinvol gif in te nemen tegen mogelijk aanwezige 

kankercellen? 
- Het gaat om cyaniden! 

 
Onzin! 
 
Als het stofje al werkt,  
Waarom alleen op kanker? 



Suiker  
Alweer een misverstand 
- Tumorcellen verbruiken veel suiker 
- Suiker zal dus slecht zijn. 

 
Is niet zo 
 
Teveel is inderdaad niet aan te raden 
Omdat het lichaamsgewicht toeneemt! 



Vitamine supplementen 
Vitaminen hebben we nodig 
Worden niet door ons lichaam aangemaakt 
 
Dus komen ze via onze voeding 
 
Zinvol tekorten aan te vullen: multi-vitamine tabletjes 
Mn vit D  
Niet zinvol méér te nemen dan nodig 
 
Bijvoorbeeld vitamine C: teveel plassen we uit 



Mineralen 
Geldt hetzelfde voor als voor vitaminen 
 
Essentieel, maar méér dan noodzakelijk, is niet zinvol 
Kan zelfs schadelijk zijn 
 



Rondom de behandeling 

Beweging 

Oedeem 

Amputatie   

dagbehandeling 

Siliconen prothesen 

Beugelbeha  

Extra scan 



Beweging  
Bewegen verkleint de kans op kanker 
 
KWF: 
2% van de kankers en de sterfte eraan, kan voorkomen 
worden door voldoende beweging 
 
- Immuunsysteem 
- Hormoonbalans 
- Afvoer afvalstoffen 
- Lichaamsgewicht  



Gewicht 
 Een gezond gewicht verkleint je kans op kanker 
 
4% van de kankers en van de sterfte eraan, kan voorkomen 
worden door een normale BMI (ong 25) 
 
- Ook risico op hart- en vaat ziekten 
- Diabetes 
- Gewrichtsklachten 
- …. 
 



Oedeem  
 Behandeling voor borstkanker kan tot oedeem leiden 
 
Tot 1995: bij iedereen, 100%, okseloperatie 
25% kans op oedeem 

 
Sinds 1996 enkel okseloperatie indien aangetaste klier 33% 
 
Sinds enige jaren enkel nog okseloperatie indien 
aangetaste klieren na chemo: 5-10% 
 
 



Oedeem 
 Uit voorzorg masseren? 
 
Onderzoek: 
- Masseren uit voorzorg is niet beter 
- Sterker nog: geeft vaker oedeem! 

 
Andere maatregelen? 
- Bloed prikken, bloeddruk meten, rustig aan doen, geen 

sauna, niet vliegen, uitkijken met de zon… 
ONZIN 
 
Gezond verstand aan zet 
  



Oedeem 
Bewezen zinvol: 
- Actief blijven, gewicht binnen de perken houden 
- Armkous bij oedeem 

 
Waarde van massage? 
- Weinig bewijs 
- Prima om een moeilijke periode te overbruggen 
- Zo snel mogelijk zelf aanleren 

 
- Liever niet chronisch 
(hoewel toch in het VZ pakket…) 
- Voor een heel kleine groep wel zinvol 

 
 
 



Borstamputatie  
Algemene mening: 
- Meer wegnemen zal wel beter zijn 
- Dus zal een amputatie wel beter zijn 

 
Feit: 
- Minder kans op terugkeer van kanker na een sparende 

ingreep met bestraling  
- Betere overleving na een sparende ingreep 
- Indien het kan (tumor niet te uitgebreid) 

 
- Meer complicaties na een amputatie 



Operatie in dagbehandeling 
Algemene mening: 
- Kanker is een ernstige ziekte 
- Dus een zware operatie 
- Dan zal iemand wel langer opgenomen blijven 

 
Feit: 
- Geen zware operatie 
- Ziekenhuisverblijf is risicovol: 

- Thrombosebeen, longembolie, infectie 
(long, blaas, wond, darm), delier… 

- Zeker voor oudere mensen  
- Ook na amputatie  



Silicone borstreconstructie 
Er zijn problemen mogelijk met silicone prothesen 
- Lekkage 
- Vergrootte lymfeklieren 
- Vermoeidheid? 
- Reuma? 

 
Feit: 
- Silicone worden in tal van toepassingen gebruikt  
- Geen bewijs voor verband met klachten 
- mn na borstvergroting, beperkt na reconstructie 

 
- Dit word nader uitgezocht door inspectie en RIVM 



Beugelbeha 
Advies lingeriezaak medewerker: 
“zeker geen beugelbeha bij/na kanker” 
 
Feit 
- Gewoon aantrekken wat prima zit 
- Beha heeft niets te maken met kanker of risico erop 



Scans  

Algemene mening: 
- Scans tonen alles 
- Als je kanker hebt, wil je wel weten hoe het echt zit 
- Dus meer scans laten maken 

 
Feit 
- Alle onderzoek/scans gaat gepaard met fouten 
- Geen enkele scan ziet zoveel als de microscoop 
- Elke scan brengt spanning, vraagt tijd, pijn… 

 



Scans 
Fouten bij scans? 
 
- Fout positieve uitslag: 
Elke scan ziet meer dan de bedoeling is 

 
- Fout negatieve uitslag: 
Scans zien heel veel niet: microscopische afwijkingen 
 
En wat als er iets gezien wordt op een scan? 
- Bij uitzaaiingen van borstkanker is het niet zo dat eerder 
behandelen ook een betere uitkomst betekent 



En verder 

Roken  

Deodorant  

Luchtverfrissers 

Calendula  

Zon & zonnecrème 

Tatouages  

En nog véél meer 
 
 





Deodorant  
Met de regelmaat van de klok 
- Deo is de grote boosdoener: aluminium, 

parabenen… 
- En wat met mannen? 

 
Feit 
- Geen degelijk onderzoek 
- Geen argumenten dat deo wat voor 

kanker ook in de hand werkt 



Stress, emoties, cupmaat, beha 





De open deuren 

- Bewegen 

- Gezond en gevarieerd eten 

- Minder vet 

- Minder vlees 

- Afvallen 

- Geen alcohol 

- Niet roken 
 


