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Diagnose 

Per dag krijgen 400 
mensen de diagnose 
kanker
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Man Vrouw



Klachten na
behandeling
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o Angst en andere emoties                                                

o Conditie verslechtering 

o Diarree                                                                                 

o Droge mond

o Gewichtstoename                                                               

o Gewichtsverlies

o Infecties                                                                                

o Kauw- en slikproblemen

o Klachten bij een stoma                                                          

o Misselijkheid en braken

o Mondproblemen                                                                   

o Mucositis

o Neuropathie                                                                      

o Obstipatie

o Passageklachten van 

slokdarm, maag of darmen                

o Slijmvorming

o Smaakverandering                                                               

o Vermoeidheid

o Verminderde eetlust                                                               

o Winderigheid

o Zuurbranden
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Hoe vaak
komen deze
klachten
voor?



De impact van kanker

86% van de (ex)kankerpatiënten ervaart klachten
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Feiten over voeding bij kanker

• Meer dan 50% van de mensen waarbij kanker wordt gediagnosticeerd heeft ondervoeding, 

soms al vóór de diagnose wordt gesteld.

• Smaakveranderingen komen voor bij één derde van de mensen die bestraling hebben ondergaan

• Naar schatting 30% van de nieuwe kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door 

een minder gezonde levensstijl, en zou daarmee in principe kunnen worden voorkomen.

• Ongeveer 4% van het aantal nieuwe kankergevallen wordt jaarlijks veroorzaakt door 

overgewicht (adipositas) en extreem overgewicht (obesitas).

• De doelstelling bij de diëtist is gericht op verminderen van voedingsgerelateerde problemen; 

denk aan smaakveranderingen, spiermassa verlies, mucositis (ontstekingsreacties in de mond)
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Behandeldoelen

• Verbeteren kwaliteit van leven

• Streven in vermindering van 
voedingsgerelateerde klachten

• Voorkomen van gewichtstoename of
gewichtsafname 

• Zorgen voor een optimale voedingstoestand

• Zo fit mogelijk beginnen aan de behandeling
van kanker  
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Vragen die wij vaak
krijgen

(en beantwoorden) 

• Hoe kan ik voorkomen dat ik te veel en te snel
afval bij chemotherapie? 

• Hoe kan ik voorkomen dat ik (te snel) aankom
bij hormoontabletten?

• Hoe kan mijn voeding bijdragen aan
bijwerkingen van behandeling (denk aan
smaakverandering/maar ook obstipatie)?

• Kan suiker de groei van de tumor extra 
bevorderen? Kan ik een vastendieet volgen?

• Heeft het zin om  … te gebruiken bij kanker?
* Extra vitamines/mineralen in pilvorm

• Mag ik vis eten bij chemotherapie?
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Wij werken volgens bijgaande
voedingspiramide
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Casus: Aansterken voor
chemotherapie?  

Dame met borstkanker. Krijgt chemotherapie, een operatie en bestralingen. 

Hulpvraag: verbeteren van energie-niveau, verminderen van 

misselijkheidsklachten en verbeteren van ontlasting (nu obstipatie).

Vanuit de basisvoeding voor deze casus letten op:

• Totale kcalorie, eiwit én vezelinname

• Energie- en eiwit verdeling op een dag

• Eiwitten rondom de fysiotherapietraining
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Advies: Aansterken voor
chemotherapie?  

Knelpunt in de voeding

Soms maaltijden overslaan of vergeten. Het energieverbruik

(beweging) komt niet overeen met energie inname (voiding) Timing 

is onvoldoende en vocht verhouding tot vezels is onvoldoende. 

Advies

M.b.v. een persoonlijk plan op maat gewerkt aan een stabieler

eetpatroon, met meer eiwitten uit kwark en noten, meer vezels uit

2x per dag groente én 2x per dag fruit en 1x per dag noten
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Casus: Smaakverandering? 

Smaakverandering (een op de drie
patiënten heeft hier last van)

• Vijf zintuigen: 
smaak, reuk, gezicht, gevoel, gehoor.

• Alle zintuigen spelen een rol in de
beoordeling/acceptatie van een
voedingsmiddel
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‘Wanneer je smaak verandert, wordt de beleving van voeding heel anders’ 



Tool: smaakwijzer

1
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Doel = onderzoeken welke smaakverandering er 
aanwezig is

Indeling smaakveranderingen

• Volledige afwezigheid smaak: rubber/kartonsmaak

• Vermindering smaak: Bepaalde smaken worden
niet meer lekker verdragen

• Toegenomen smaak: héél zout proeven

• Verstoorde smaak: bepaalde dingen smaken bijv. 
Naar ijzer of metaal.

• Ervaren smaak zonder externe stimulus 



Vragen?

• Goede betrouwbare bronnen van informatie: 

• https://www.voedingenkankerinfo.nl/

• https://www.wkof.nl/

• https://www.voedingenkankerinfo.nl/recepten/

• Behoefte aan persoonlijk (online) advies?
Neem contact op met ons via info@profitt.nl of 024-2042200. 

• Dieetadvisering wordt voor drie uur vergoed uit de 
basisverzekering (gaat eerst af van het eigen risico)
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