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 Waar gaan we het over hebben
• Leefstijl in het algemeen
• Wat zegt het KWF en WKOF daarvan
• Specifiek voor prostaatkanker
• Botgezondheid bij behandelingen voor prostaatkanker



Onderzoek TNO in opdracht van KWF 



Resultaten 
In Nederland krijgen in 2010 ongeveer 100.000 
mensen kanker en stierven ongeveer 42.500 
mensen aan kanker. De kans op het krijgen van 
kanker wordt beïnvloed door genetische aanleg, 
maar ook door een gezonde of minder gezonde 
leefstijl. Naar schatting 30% van de nieuwe 
kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt 
door een minder gezonde levensstijl, en zou 
daarmee in principe kunnen worden voorkomen. 
Niet roken is hierin het belangrijkste advies. Maar 
ook gezonde voeding en voldoende bewegen 
helpen het risico te verlagen.



Belang van aandacht voor leefstijl
• Belang voor lichamelijk en geestelijk welzijn
• Preventie ( voorkomen van ziektes)
• Maatschappelijk belang. 
• Kosten van zorg.



Aanbevelingen WKOF
1. Blijf op een gezond gewicht (BMI 18,5-25 kg/M2)
2. Kom in beweging (150min/week matig tot zwaar intensieve activiteit)
3. Eet veel volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten

-min 30 gr voedingsvezels
- 250 gr. Groente en 2 stuks fruit

4. Eet zo min mogelijk fastfood en ander voorbewerkt voedsel waar veel zetmeel of suiker in zit 
5. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees
6. Drink zo min mogelijk dranken met toegevoegde suikers
7. Drink zo min mogelijk alcohol
8. Gebruik geen voedingssupplementen voor preventie van kanker 



Leefstijl en prostaatkanker 



Invloed op ziekte ?! 



Conclusie
Een aantal factoren heeft invloed op progressie ( toename)  en overlijden aan 
Prostaatkanker. 
• Niet roken
• Gezond gewicht 
• Beweging 
• Verschillende factoren in voeding 



Bijwerkingen hormonale therapie b
• Verminderde baardgroei, verandering lichaamsbeharing.
• zwelling van de borsten, pijnlijke tepels. 
• Verandering van het scrotum.
• Verandering lichaamsgewicht.
• Opvliegers, transpireren.
• Libidoverlies, erectiestoornissen.
• Gewrichtsklachten.
• Botontkalking ( osteoporose) 
• Stemmingswisselingen, neerslachtigheid.
• Veranderd zelfbeeld.

  



 Botgezondheid bij hormonale therapie
• Bot aanmaak versus botafbraak. 
• Invloed hormoonhuishouding. 
• Verminderd spierkracht en daardoor 

verhoogd kans op vallen. 
• Verhoogde kans op botbreuken. 
• Veel invloed op kwaliteit van leven. 



Risicofactoren voor osteoporose
• Voeding, alcohol en roken
• Te weinig beweging
• Leeftijd en geslacht
• Erfelijke aanleg
• Een botbreuk na uw 50e jaar
• Te laag lichaamsgewicht ( < 60 kg of BMI< 20)
• Ander aandoeningen zoals astma, diabetes, hyperthyreoïdie, bepaalde 

darmziekte ( Crohn) en reumatoïde artritis. 
• Medicatie  (langdurig gebruik van o.a. prednison, hormonale therapie)



Wat kun je zelf doen? 
• Stoppen met roken
• Zorgen voor een gezond gewicht
• Matig met alcohol
• Voldoende bewegen
• Voldoende calcium in de voeding of supplementen
• Voldoende vitamine D



Bewegen
• Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning zoals 

wandelen en fietsen (niet met volledige ondersteuning van e-bike) 
verspreid over meerdere dagen

• Minstens 2 x per week spier- en botversterkende oefeningen, 
gecombineerd met balans oefeningen. 

• Voorkom veel stil zitten!
• Valpreventie. 



Bewegen
• Positief effect op vermoeidheidsklachten
• Positief effect op gewichtsbeheersing.
• Verminderd risico op hart- en vaatziekte.
• Spierversterkend en daardoor minder kans op vallen.  



Voeding 
Calcium inname ( meeste calcium zit in zuivel) 
  1000-1200 mg per dag  4 eh zuivel of plakken kaas per dag 
                                                  of tabletten. 

Vitamine D3 (opname van calcium in lichaam)
  van april tot oktober minstens 15 minuten rond het middag uur in de zon
  Voeding (vette vis, boter)
  Vitamine D slikken ( 10 of 10 mcg/dag) 



Risico factoren
1. Een laag gewicht <60kg en/of BMI <20kg/m2
2. Leeftijd (verdubbeling fractuurrisico per decade vanaf 50 jaar)
3. Eerdere fractuur na 50e levensjaar (risico x 2)
4. Heupfractuur bij ouder (2 x verhoogd risico)
5. Verminderde mobiliteit (hulpmiddel of >4 weken niet lopen laatste jaar)
6. Reumatoïde artritis
7. Meer dan 1x gevallen in laatste jaar
8. Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose
9. Gebruik van glucocorticoïden (>3 maanden; > 7.5mg/dag)
10.Roken, alcohol meer dan 3 eenheden per dag
11.Een te lage calciuminname, vitamine D tekort



Andere dimensies van leefstijl 
• Ontspanning
• Zingeving
• Slaap
• Sociaal



Ontspanning
• Neem gedurende de dag een korte pauze.
• Ga elke dag naar buiten en zoek de natuur op. 
• Zoek een ontspannende activiteit of hobby. 
• Zet je smartphone vaker uit. 
• Mediteer of doe af en toe helemaal niets. 



Zingeving
• Richt je aandacht op wat je blij maakt. 
• Bepaal je  persoonlijke doelen en missies.
• Vervang negatieve gedachten door positieve.
• Wees dankbaar voor wat goed is.
• Blijf jezelf ontwikkelen en nieuwe dingen uit proberen. 
• Ontwikkel mindfulness en compassie



Slaap
• Zorg voor een koele en geventileerde slaapkamer. 
• Drink geen cafeïne voor het slapen gaan. 
• Zorg voor een regelmatig slaappatroon. 
• Slaap 7-8 uur.
• Zet 2 uur voor het slapen gaan beeldschermen uit. 



Sociaal
• Breng tijd door met dierbaren.
• Investeer in vriendschappen en sociale contacten. 
• Wees vriendelijke en toon interesse in anderen. 
• Maak ook fysiek contact. 
• Omring je met mensen die je energie geven. 



 


	Lifestyle advies bij prostaatkanker
	Waar gaan we het over hebben
	Dia 3
	Resultaten
	Belang van aandacht voor leefstijl
	Aanbevelingen WKOF
	Leefstijl en prostaatkanker
	Invloed op ziekte ?!
	Conclusie
	Bijwerkingen hormonale therapie b
	Botgezondheid bij hormonale therapie
	Risicofactoren voor osteoporose
	Wat kun je zelf doen?
	Bewegen
	Bewegen (2)
	Voeding
	Risico factoren
	Andere dimensies van leefstijl
	Ontspanning
	Zingeving
	Slaap
	Sociaal
	

