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Onze missie   

 Het Expertisecentrum Kankerpreventie richt zich op kankerpatiënten en 
mensen met een erfelijk verhoogd risico op kanker 
 
I. Kennis en bewustzijn bij professionals bevorderen 
II. Informatie over kankerpreventie met focus op gezonde leefstijl 
III. Onderzoek naar effectieve methoden van kankerpreventie 
 

 
 

OP KANKER HEB JE MEER INVLOED DAN JE DENKT 



Gezonde leefstijl 

1. Preventie van kanker:  
30-40% is te voorkomen door 
een gezonde leefstijl 
 

 
2. Prognose en kwaliteit van leven 

na kanker:  
 Een gezonde leefstijl heeft 

positief effect op zowel 
prognose als kwaliteit van leven  
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Onderzoek bij zorgverleners 

Kennis en bewustzijn van 500 professionals over de invloed van leefstijl op kanker 
 
Denk u dat leefstijl invloed heeft op... 
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Onderzoek bij zorgverleners 
 

 
Bespreekt u leefstijl met uw patiënten?  

 

 
 

 

 

13% 

38% 

43% 

6% 

Altijd 

Meestal 

Soms 

Nooit 

Doel Radboudumc:  

Leefstijl vast onderdeel  van de zorg aan patiënten met of na kanker 
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Bewijzen  -  Belang van bewegen bij kanker 

1.  Bewegen en overleving na kanker:  helpt een klein beetje meer bewegen? 
 

 Ja! Alle kleine beetjes meer bewegen kan de levenskans na kanker verhogen. Dat blijkt uit 

onderzoek bij (voornamelijk)  patiënten met borst-, prostaat- of darmkanker.  

 Het Wereld Kanker Onderzoekfonds concludeert dat meer bewegen  

  … de sterfte na kanker doet afnemen 

  … de kans op terugkeer van kanker doet afnemen 

  … en de prognose verbetert 

  

Intensieve lichamelijke activiteiten en langer bewegen kunnen de prognose nog 

verder verbeteren, maar ook een klein beetje bewegen kan al gunstig zijn. Daarom moedigen 

experts alle kankerpatiënten aan om te bewegen.  

 [British Journal of Cancer 2011;  105:S52–S73] 



Bewijzen  -  Belang van bewegen bij kanker 

3.  Feiten over wandelen: minder vermoeidheid bij borstkanker  

 Onderzoek bij 87 vrouwen met borstkanker toont een positief effect van wandeltraining 

onder begeleiding. Al na drie maanden kregen deze vrouwen meer energie, waren minder 

moe en hadden minder emotionele stress dan andere vrouwen.  

 [Cancer Nursing 2008; 31:145–159] 

2.  Welk effect heeft lichaamsbeweging op de prognose van borstkanker? 

 Vrouwen met borstkanker die veel bewegen hebben een lagere kans om aan 

borstkanker te overlijden dan vrouwen die weinig bewegen. Ook hadden zij een 

lagere kans om opnieuw borstkanker te krijgen of dat hun borstkanker (agressiever) 

terugkeert.  

Resultaten gebaseerd op gegevens van 100 duizend vrouwen over een periode van 4 tot 12 

jaar.  

 [Acta Oncologica 2015;  54:635-654] 



Bewijzen  -  Belang van bewegen bij kanker 

4.   Feiten over bewegen en overleving na prostaatkanker 

 
Bewegen heeft een positief effect op de overleving na prostaatkanker. 

 Bij ruim 7000 patiënten is de mate van lichamelijke activiteit na de diagnose prostaatkanker 

en de overleving over een periode van 20 jaar onderzocht. Patiënten die veel bewegen  

(minimaal 5 uur per week) hadden betere overlevingskansen dan mensen die weinig 

bewegen. Wandelen was de meest gebruikte manier van bewegen.  

 

Ook wandelen bleek de overlevingskansen te verbeteren.  

 Naarmate patiënten meer uur per week wandelden na de diagnose nemen de 

overlevingskansen steeds verder toe. De onderzoekers benadrukken het belang van  

recreatieve activiteiten waaronder wandelen en fietsen voor patiënten met prostaatkanker.  

 [European Urology 2017; 72:931-939] 



Bewijzen  -  Belang van bewegen bij kanker 

5.   Feiten over bewegen: de uitdagingen bij hoofd-hals kanker 

 
 Er is nog niet veel bekend over de invloed van bewegen op de prognose van 

hoofd-hals kanker.  

 Onderzoekers benadrukken de specifieke situatie van deze patiënten. Actief  bewegen 

wordt bemoeilijkt doordat patiënten een slechte conditie ervaren, mede door 

gewichtsverlies, slikproblemen en pijn. De eerste onderzoeken laten zien dat bewegen juist 

ook bij hoofd-hals kanker mogelijk is en kan leiden tot beter lichamelijk functioneren, 

minder lichamelijke beperkingen, minder pijn en een beter welbevinden.   

 [Support Care Cancer 2013; 21:1475-1479] 



Bewijzen  -  Belang van bewegen bij kanker 

6.  Feiten over krachttraining: Is het praktisch haalbaar bij hoofd-hals kanker? 
  

 Ja: krachttraining is mogelijk en veilig voor patiënten met hoofd-hals kanker.   

 Dat is de voorzichtige conclusie bij een onderzoek onder 15 patiënten met hoofd-hals kanker 

die behandeld werden met radiotherapie (bestraling).  

 Patiënten die gedurende 12 weken een krachttraining volgden rapporteerden minder 

vermoeidheid en een beter welbevinden dan patiënten die geen krachttraining volgden. Ook 

was er een positief effect van krachttraining op de snelheid waarmee patiënten konden 

opstaan uit hun stoel.  

 [Head and Neck 2013; 35:1178-1188] 



Bewijzen  -  Belang van bewegen bij kanker 

Argumenten: 

1. Prognose verbetert 
2. Kwaliteit van leven verbetert 
3. Het voorkomt 2e primaire tumor 

 

'Bewegen, juist ook bij kanker!’ 



Bewegen – de gezonde norm 
De beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad luidt:  
 
Bewegen is goed, meer bewegen is beter. 
Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen 
en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen 
geeft extra gezondheidsvoordeel. 
Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen. 
 
 
En: voorkom veel stilzitten. 
 
 
Beweging is belangrijk voor een lager risico op kanker en het bevordert herstel na 
kanker. Je hoeft niet echt intensief te sporten. Wandelen, traplopen of fietsen telt ook 
mee. 
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Gedragsinterventie 
Ontwikkeling van de Beter Gezond  App 
 
Beter Gezond ondersteunt patiënten bij het verbeteren 
van hun leefstijl in stappen van 30 dagen.  
 
Beter Gezond biedt een praktische manier om zelf met je 
leefstijl aan de slag te gaan. Je doet het zelf, maar Beter 
Gezond geeft je een steuntje in de rug. 
 
 

In Beter Gezond kun je kiezen uit drie leefstijlen: 
A. minder Alcohol 
B. meer Bewegen 
C. minder Calorieën – gezond gewicht 
 



Hoe werkt Beter Gezond? 
  

 

 
 
 

 

 
 
1. Bepaal je eigen haalbare doel 

 
2. Maak een actieplan 

 
3. Bereid je voor op moeilijke momenten 

 
4. Registreer elke dag of je je doel hebt bereikt 

 
5. Ontvang tips en feiten 



Hoe werkt Beter Gezond? 
  
 

Stap 1: Bepaal je eigen haalbare doel 
 
Door jezelf een concreet en haalbaar doel te stellen, werk je in 
30 dagen naar een gezonde leefstijl.  
Hoeveel minuten ben je nu per dag of per week gemiddeld 
actief? Probeer dat te verhogen. 

 

 
o   Ik beweeg … dagen per week minstens … minuten 
 
o   Ik beweeg meer gedurende de dag 

 
 

 
 
 



Hoe werkt Beter Gezond? 

Stap 2: Maak een actieplan 
 
Een actieplan helpt je om meer bewegen. Wat ga 
je doen en op welk moment?  
 
 

 
 

 

Als ik de keuze heb tussen lift, roltrap of trap, dan neem ik de trap 
 
Als ik kook, dan doe ik alle voorbereidingen staand aan het aanrecht  
 
Als ik boodschappen in de buurt doe, dan doe ik dat op de fiets  
 
Als ik met iemand telefoneer, dan doe ik dat staand of lopend  
 
Als ik voldoende energie heb, dan ga ik ’s middags wandelen 
 
Als ik meer dan twee uur heb gezeten, dan loop ik tien minuten in en om het huis 
 
Als ik om 6 uur ‘s avonds nog niet voldoende bewogen heb, dan ga ik na het journaal wandelen  
 
Ik bedenk zelf een actieplan 



En concreet persoonlijk actieplan  

 



Hoe werkt Beter Gezond? 
  

 
Stap 3: Bereid je voor op moeilijke momenten 
 
 Bedenk ook wanneer je het moeilijk vindt om je 

actieplan uit te voeren. Bedenk een alternatief, 
zodat je je doel toch bereikt. Beloon jezelf 
tussendoor. Maak daar ook een plan voor. 

 
 

 
 
 

 



Hoe werkt Beter Gezond? 

 
Stap 4: Registreer elke dag of je je doel hebt bereikt 
 
 Heb je vandaag minstens 45 minuten bewogen? 

 
 
Stap 5: Ontvang tips en feiten 

 

 
 
 



Beter Gezond: meer bewegen, geen alcohol, gezond gewicht 



Radboudumc Leefstijl vragenlijst  

Motivatie 
Hoe gemotiveerd bent u 
om meer te gaan bewegen? 

Beweegt u 
voldoende? 



'Bewegen, juist ook bij kanker!’ 

 

 

Dat kan de Marikenloop  
op 27 mei zijn… 

    Met eigen (haalbare) doelen                             

Dank voor u aandacht!       


