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Voeding & Kanker 



Marloes van Dommelen, diëtist sinds 2013 

 

Werkzaam bij ProFitt: diëtistenpraktijk in Nijmegen 

 

16 locaties in Nijmegen 
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  Voorstellen 



Ik heb totaal geen trek, wat kan ik doen?  

Hebben abrikozenpitten een positieve invloed op 
de behandeling van kanker?  

Wat zijn tips die ik in kan zetten bij 
misselijkheid?  

Heeft suiker invloed op de groei van een tumor? 

Wat kan ik doen aan slijmvorming in keel of 
mond? 

Helpen omega3 vetzuren/visolie om mijn eetlust 
te vergroten? 
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  Voorbeelden van vragen uit de praktijk 



Eten & drinken 

 

Specifieke diëten 

 

Voeding & kanker 

Geen rechtstreekse invloed, wel ondersteunende rol 
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  Voeding & kanker 



Ondergewicht 
Ongeveer een op de drie patiënten met kanker krijgt te maken met 
gewichtsverlies door problemen met kauwen, slikken, smaak- en 
geurveranderingen en ligging/veranderingen van de tumor.  

 

Overgewicht 
Groot percentage worstelt ook met overgewicht en gewichtstoename 
tijdens en na therapie. Vooral patiënten met borst-, dikkedarm- en 
prostaatkanker die curatief worden behandeld.  

 

Ondervoeding 
Zowel bij gewichtsverlies als gewichtstoename kan er sprake zijn van 
ondervoeding. Komt bij meer dan de helft van de kankerpatiënten voor.  
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  Voedingstoestand 



 

Onbedoeld gewichtsverlies ≥10% (≥ 6kg) in 6 maanden of 
≥5% (≥3 kg) in 3 maanden 

 

BMI <18,5 kg/m2 ouderen boven 65 jaar < 20 kg/m2 

 

Onvoldoende inname van voeding (3 dagen niet of 
nauwelijks gegeten of meer dan 1 week minder gegeten 
dan normaal)  
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  Criteria ondervoeding 



Ondersteunende rol 

 

Individu 
Geslacht, leeftijd, lichaamssamenstelling, activiteit, ziekte en 
medicatie 

 

Specifieke kenmerken 
Aangepaste consistentie/toediening per sonde 
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  Voedingstherapie 



Energie 

 

Eiwitten 

 

Suikers (koolhydraten) 

 

Vitamines & mineralen 

 

Vocht  
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Voedingstherapie 
Belangrijk is een goede balans van energie en eiwitinname 
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  Dagvoeding eiwitten 

Persoon X weegt 70 kg 

 

1-1,2 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht per dag 

 

70kg x 1,2 gram eiwitten = 84 gram eiwitten 

 

 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de eiwitbehoefte hoger ligt bij mensen met kanker 
(normaal 0.8g/kg lichaamsgewicht, bij kanker: 1-1.2 gram).  

 
Voorbeeld: 



Gekookt eitje  

 

 

 

 

7 gram eiwitten 

 

 

 

  
  Eiwitten 



1 glas melk 

 

 

 

 

5 gram eiwitten 
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  Eiwitten 



1 banaan 

 

 

 

 

1,5 gram eiwitten 
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  Eiwitten 



1 schaaltje yoghurt 

 

6 gram eiwitten 

 

 

 

1 schaaltje kwark  

 

17 gram eiwitten 
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  Eiwitten 



100 gram kipfilet 

 

30 gram eiwitten 

 

 

 

100 gram vis  

 

22 gram eiwitten 
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  Eiwitten 



Noten 

 

 

 

 

5 gram eiwitten 
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  Eiwitten 



Jam 

0,1 gram eiwitten 

 

Kaas 

5 gram eiwitten 

 

Kipfilet/ham 

2,5 gram eiwitten 
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  Eiwitten 
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  Dagvoeding eiwitten 

Persoon X weeg 70 kg 

 

1-1,2 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht 

 

70 kg x 1,2 gram eiwitten = 84 gram eiwitten 

 

 

 



         ProFitt 

  
  

Dagvoeding eiwitten 



Welke klachten herken je? 

 
Gebrek aan eetlust    

Aversie (afwijkende geur- en smaaksensatie)  

Diarree     

Droge mond     

Kauw en slikproblemen 

Misselijkheid/braken 

Obstipatie 

Orale mucositis 

Slijmvorming 
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  Klachten 



Anorexie (gebrek aan eetlust) 

 
Kleinere maaltijden verdeeld over de dag 

Samen met anderen eten 

Producten vermijden die leiden tot aversie: bijv. warme maaltijd 
vervangen door een koude maaltijd 

Eetlust opwekkende producten: bouillon 

Meer vloeibare producten 

Optimaliseren vochtintake  

Bij onvoldoende dieetpreparaten in overleg; kunnen soms 
leiden tot aversie  
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Aversie (afwijkende geur- en smaaksensatie) 
 

Erg persoonlijk en sterk wisselend, kunnen per moment of per dag 
verschillen 
Voedingsmiddelen blijven uitproberen 
Probeer voedingsmiddelen met minder uitgesproken geur/smaak: bijv. 
aardappel(puree), eierkoek, zuivelproducten, vanillesmaken, koude 
gerechten zoals koude vlees- en visgerechten, (maaltijd)salades, ijs en 
milkshake.  
Optimaliseer het vochtgebruik 
Vermijd prikkeling door geur; magnetron, maaltijdbezorging 
Kauw goed; stimuleert de smaaksensatie 
Plastic bestek; metaalsmaak gewoon bestek 
Afleiding tijdens maaltijden 
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Diarree 

  
Tenminste 1,5-2 liter vocht per dag. Bij veel verlies 2,5 liter. 

Voldoende vezels 

Voedingsmiddelen die jouw darmen prikkelen vermijden. 
Voorbeelden: fruit met schil, ananas, kiwi, gedroogd fruit, 
rauwkost, champignons, mais, peulvruchten, grove 
volkorenproducten, taai vlees, vis met graten 
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Droge mond  
Spoel/spray de mond regelmatig met water of een zoutoplossing 

Vermijd zure dranken, vruchtensappen en koolzuurhoudende 
frisdranken. Evt. met een rietje.  

Kauw goed en veel, bijv. kauwgom > stimuleert de speekselproductie 

Friszure groenten en fruitsoorten verhogen mogelijk ook de 
speekselproductie 

Bij het eten ook wat drinken. Evt. eten dopen in thee/melk/soep/ruim 
gebruik jus 

Eten zo smeuïg mogelijk maken; bijv. met extra boter, room, crème 
fraîche en mayonaise 
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Kauw- en slikproblemen 
  

Consistentie van voeding aanpassen op de persoon. Zacht, vermalen, 
vloeibaar.  

Snijd of maal vast voedsel fijn met een staafmixer of blender. Gebruik 
eventueel extra jus, room en/of saus om de gewenste dikte en smaak 
te verkrijgen.  

Bij verslikken: Eventueel verdikkingsmiddelen toevoegen aan (dun) 
vloeibare voeding. Combinaties vermijden van dun vloeibaar met vast 
> soep met vermicelli/groenten/vlees.  
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Misselijkheid en braken 
 

Goede lichaamshouding tijdens en na maaltijden 

Kleinere maaltijden verdeeld over de dag 

Forceer eten en drinken niet 

Koolzuurhoudende dranken kunnen soms verlichting geven 

Zuigen op stukjes zacht fruit, waterklontjes, waterijsje 

Meer vloeibaar dan vast 

Indien nodig dieetpreparaten 
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Obstipatie 
 

Voldoende vocht; 2 liter per dag 

Voldoende vezels 

Voldoende variatie in vezels  

Regelmatige verdeling van de maaltijden over de dag 
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  Voedingsadviezen & Klachten 



• Orale mucositis 
Als gevolg van een behandeling met chemotherapie of bestraling,  
kan het mondslijmvlies beschadigd raken. 
 

Vermijd (scherp)zure, gekruide, erg zoete en erg zoute voeding.  

Vermijd koolzuurhoudende en alcoholische dranken 

Warme producten doen vaak meer pijn. Ervaring op koude producten 
zijn wisselend. 

Vermijd harde broodkorsten, hardgebakken/gefrituurde gerechten, 
graankorrles, granen, noten, pitten en zuurtjes.  

Pas eventueel de consistentie aan 

Gebruik eventueel een rietje 
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Slijmvorming mond/keel 

 
Gebruik friszure producten (ananas, tomaat, appel, augurk, tomaat, 
uitjes). Stimuleren de vorming van waterig speeksel.  

Mond spoelen met zoutoplossing (2 theelepels keukenzout in 1 liter 
water) 

Ijsblokjes/ijswater 

Zuivel kan plakkerig gevoel geven > naspoelen met thee/koffie/water 

Hoe kouder een producten, hoe minder de klachten 

Cola (light) kan slijmoplossend werken  
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  Voedingsadviezen & Klachten 



Hebben abrikozenpitten een positieve 
invloed op de behandeling van kanker? 

Heeft suiker invloed op de groei van een 
tumor? 

Helpen omega 3 vetzuren/visolie om mijn 
eetlust te vergroten? 
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  Stellingen 



Behoud spiermassa > eiwitrijke voeding 

Eiwitverdeling over de dag  

Kort voor én kort na de training eiwitten 
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  Voeding & Beweging 


